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J LDS Dešimtąjį Seimą. 
Antru kartu Detroite. 
Piramidžių tėvynėje nera- 
Irane tas pats. [mu.

W Rašo R. MIZARA
' > ....... ..............

Tūli LDS 10-tojo Seimo de
legatai iš Brooklyno jau išvy
ko į Detroitą.

Ten, kaip žinia, rugpiūčio 4 
dieną prasidės 10-tasis LDS 
Seimas.

šis Seimas, iš tikrųjų turė
jo įvykti liepos pradžioje, bet 
kadangi tuo metu Lietuvių 
Meno Sąjunga šaukė savo su
važiavimą, tai LDS Centro 
Valdyba nutarė mūsų Seimą 
nukelti mėnesiu vėliau.

Seimas tęsis per keturias 
dienas. Atrodo, jog per tą lai
ką bus galima lengvai išspręs
ti visus svarbiuosius organiza
cinius reikalus.

Mūsų Susivienijime nėra jo
kių frakcinių vaidų, jokių aš
tresnio pobūdžio ginčų.

Tiesoje buvo kilęs klausi
mas dėl kai kurių konstituci- 
DVų pataisymų, bet, man rodo
si* tai nesudarys delegatuose 
^gusi pratimų.

Gerai apgalvoję, aptarę, 
jie padarys tuo reikalu vieno- 
Kį ar kitokį sprendimą, — pa- 

* dąrys draugiškai.
—o—

Mūsų Seimas Detroite įvyks 
jau antru kartu. Pirmą kartą 
jis ten įvyko 1934 metais.

Dctroitiečiai tuomet delega
tus priėmė svetingai, be abe
jojimo, jie tai padarys ir da- 

> bar.
Dctroitiečiai, kuriems laikas 

leis, turėtų atsilankyti į mūsų 
Seimo sesijas pažiūrėti, kaip 
tvarkosi Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas.

Padykęs Egipto karalius Fa
rouk as buvo priverstas atsiža- 

Vdėti sosto ir nešdintis laukan 
’ 'iš šalies, kurią jis neseniai 

valdė.
Farouko galas negriebs. 

Skelbiama, būk jis užsienio 
bankuose turi pasidėjęs “juo
dai dienai” keletą desėtkų mi
lijonų dolerių.

Bet kas bus su* piramidžių 
tėvyne ?

Šis perversmas padarytas 
ne be priežasties. Egipte jau 
seniai liaudies judėjimas rūg
sta.

Dar prieš metus laiko vie
nas amerikinis savaitraštis ra
šė, kad ten komunizmas bel
džia į išgverusios valdančio
sios klasės duris.

Liaudies, — valstiečių, lau
ko darbininkų, studentijos, 

Xdarbo inteligentijos, — nepa
sitenkinimo liepsną reikėjo 
-leno nors slopinti.
\ Ir štai įvyksta “palocinis 
perversmas”: karalius su visa 
jo prasiradusia klika pavaro
mas šunims šėko piautr.

K/. ' Tuo būdu gal ir pavyks lai
kinai suturėti tą judėjimą, ku
ris stato daug didesnius reika
lavimus, kaip Farouko šalin 

s ' pavarymas.
Smulkieji valstiečiai, že

mės ūkio darbininkai reika
laus žemės; platesnieji darbo 
žmonių sluogsniai ir pažąn- 
gesnėji inteligentiją reikalaus 
tokių reformų, kurios paten- 
kintų darbo žmonių reikalavi- 

! mus. Egiptiečiai beje reika
laus išvyti anglus iš Egipto.

Ir Žmonių judėjimas nesu
stos, kol tai bus pasiekta!

Irano žmonės, pasipiktinę 
šacho politika, reikalauja ša
linti iš sosto Pahlevį ir kraštą 

g, paskelbti respublika.
Ir tai bus padaryta anks

čiau ar vėliau.
Privalome atsiminti, jog gy- 

verfiame antrąją 20-to amžiaus 
/ gpusę.

Apie 800.000,000 pasaulio 
r Xčarbo žmonių šiandien jau pa

tys savo reikalus tvarkosi: iš
naudotojai, — savi ar sveti
mi, — jiems nereikalingi. Tuo 
pavyzdžiu ryžtasi eiti ir Egip
to, ir Irano ir kitų Azijos ir

<>
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(Sen. Grow surastas 
kaltu kaip žioplas 
amerikonų šnipas
Jo užrašai parode, kaip Grow 
kurstė tuojau užpult Sovietus

Washington. — Slaptas 
karinis teismas pripažino 
generolą Robertą W. Grow 
kaltu, kad jis nemokėjo pa
slėpti savo šnipinėjimų ir 
kurstymų tuojau užpulti 
Sovietų Sąjungą.

Kuomet Grow buvo kari
nis Amerikos ambasados 
narys Maskvoje, jis vedė 
užrašų dienyną, kuriame 
rašė:

—Jungtinių Valstijų lėk
tuvai turi tuojau iš pasalų 
užpult Sovietų Sąjungą; 
supleškint . svarbiuosius 
miestus, fabrikus bei kitus 
naudingus karui įrengi
mus; smogt kaip papuolę, 
nepaisant jokių tarptauti
nių karo taiisyklių.

Keliaudamas po Sovietų 
Sąjungą, gen. Grow sužy
mėjo, kokius taikinius 
amerikonai privalo visų- 
pirm bombarduoti.
Atskleisti Grow’o užrašai
Kuomet gen. Grow nuvy

ko vakarinėn Vokietijon 
pereitą vasarą pasitarti su 
kitais Amerikos karinin
kais Frankfurt miešti, jis 
nusivežė ir tą savo dieny
ną. Apsistojus jam viešbu
tyje, kažin kas. dasigavo į 
Growo kambarį ir nufoto-

X

Amerika draudžia holandam 
statyt Sovietam laivus

Haga, Holandija. — Ro
landai stato Sovietų Sąjun
gai kelis laivus civiliniams 
reikalams, pagal pirmes- 
nius kontraktus.

Holandija dabar nori pri
imti Sovietų užsakymą 
dviem didesniem prekiniam 
laivam pastatyti. Bet tam 
priešinasi Amerika. Sako, 
tokie laivai stiprintų Sovie
tus.

Holandija todėl dar dve
joja, ar priimt ar atmest 
šį šovininį pasiūlymą, ku
ris duotų 6 milijonus, 500 
tūkstančių dolerių pajamų. 
Holandija pageidauja tų pi
nigų, kad galėtų pirkt iš 
Sovietų grūdų ir būtinai 
reikalingų medžiagų.

Pats McCloy sako, Sovietai 
nori suvienyt Vokietiją

New York.—John J. Mc
Cloy, iš Vokietijos sugrįžęs 
aukštasis Jungtinių Valsti
jų komisionierius, pareiškė, 
jog Sovietų Sąjunga 'iš ti
krųjų nori sujungt rytinę ir 
vakarinę Vokietiją į vieną 
vokiečių valstybę.

Taip McCloy sumuša pa
sakojimus, kad Sovietai 
stengiąsi palaikyt sau ryti
nę Vokietiją kaip/atskirą 
valstybę.

Afrikos kraštų tautos.
Ir nėra pajėgos, kuri tą ju

dėjimą galėtų sulaikyti!

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

Rūpinkimės garbingai užbaigt 
JAV SVKELTA $8^02.91;
DAR REIKIA $1,197.09

grafavo tokius jo užrašus.
Netrukus po to buvo iš-1 

leista rytiniame Berlyno 
ruožte knyga “Kelyje į Ka
rą” su atspausdintomis fo
tografinėmis n u o t ranko
mis iš generolo Grow die
nyno.

Taigi dabar karinis Ame
rikos teismas ir pabaudė 
Grow už žioplumą, kad ne
sugebėjo išlaikyti tų šnipiš- 
kų sekretų. -

Už tai karinis Amerikos 
teismas išbarė gen. Grową 
ir pusei metų suspendavo jį 
nuo komandos.

i

Italijoj streikuoja 
milijonai berjiy \

Roma. — Du milijonai 
bernų sustreikavo 24-rioms 
valandoms visoje Italijoje. 
Reikalauja daugiau atlygi
nimo pinigais bei maisto 
produktais.

Kairo, Egiptas. — Angli
jos, Amerikos ir Francijos 
ambasadoriai lankėsi pas 
naująjį Egipto valdovą ge
nerolą Naguibą ir slaptai 
su juo tarėsi.

Įsikūrė bejegė valdinė 
algų komisija

Washington. — Išsibaigė 
laikas senosios valdinėš al
gų komisijos., kuri galėda
vo taikyti fabrikantus su 
unijomis ir duoti savo pa
tarimus. Tad. Įsikūrė nauja 
bejėgė algų komisija, kuriai 
Kongresas atėmė teisę duo
ti bet kokius patarimus dėl 
algų darbininkams.'

Vienas tik anglą fašistas 
‘demonstravo’ prieš Gromyko

London. — Kuomet at
skrido naujasis Sovietų 
ambasadorius Andrius 
Gromyko, tai vienas pus
bernis fašistukas Kieth 
Gibson sušuko: “Keliauk 
namo, Gromyko!”

Amerikiniai laikraščiai iš 
to padarė “anglų demon
straciją” prieš Gromyko.

Anglų teismas dabar nu
baudė Gibsoną 15 dolerių 
arba 30 dienų kalėjimo už 
Sovietų atstovo įžeidimą.

Teisme pasirodė, kad 
Gibsonas priklauso fašisti
niam “Veiksmų Judėjimui.”

IRANIEČIAI GROBIĄ 
GINKLUS

Teheran, Iran. — Prane
šama, jog minia šturmavo 
arųiijos ginklų sandėlį Te
herane; pasigrobė kelis kul
kosvaidžius ir glėbius šau
tuvų. • 7

ORAS.-Giedra ir nekaršta;

Skambus balsas iš tolimų vakarų fondo reikalu. Pa- 
siskaitykim:
“Draugai Laisviečiai:

Čia yra money orderis, vėrtės $50.00, sukėlimui 
Laisvei $10,000 fondo, nuo San Francisco Laisvės rė
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Draugiškai, V. Sutkiene, San Francisco, Cal.”
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Mrs. A. Philipse, Stamford, Conn.............. . . 5.00
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.Antanas Latvis, Hartford, Conn...................  5.00
Susnikų Jurgis, New Britain, Conn......................5.00
Geras Rėmėjas, Pittston, Pa.................................5.00
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Dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau išspausdinti, 

už gražias dovanas fondui ir džiaugiamės, kad nors ir 
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Laiko beturime tik dvi savaites, o pinigų dar turime 
sudėti $1,200.00. Pasispauskime.
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----- ,---------------- ------------- -------------------------------------

Karininkai teigia, kad 
lakstančios lėkštės’ 
tai tik miražai

Washington. — Oro jėgų 
komanda skelbia, kad švie
sios “lakstančios lėkštės” 
tai esą tik miražai, o ne 
slaptingi kieno nors ginklai.

Miražas yra daiktų at- 
spindis ore. Toks atspin- 
dis susidaro, kai šilto oro 
sluoksnis sueina su šaltu 
sluoksniu.

Nepaisant tokio aiškini
mo, vis tiek įsakyta kari
niams orlaiviams vytis ir 
fotografuot “laks t a n č i a s 
lėkštes.”
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Irano dauguomenė 
reikalauja pašalint 
Amerikos karininkus
Šaukia visai atmest amerikinę 
paramą kaipo žalingą tranui

Franci ją pyksta, kad 
Jungi. Valstijos per 
mažai’ duoda pinigu

Paryžius.—Francijos val
džia reikalavo 625 milijonų 
dolerių kariniai - medžiagi
nės paramos iš Jungtinių 
Valstijų per metus.

Amerikos vyriausybė at
sakė, kad galėtų duoti tik
tai 187 milijonus dolerių.

Francijos valdžia supykus 
pareiškė, jog tai labai per 
mažai.

Vien karui prieš Vietna
mo liaudininkus Franci j a 
išeikvoja daugiau kaip 
tūkstantį milijonų dolerių 
per metus.

IŠ SPORTŲ OLIMPIADOS
Helsinki, Suomija.—Tarp

tautinės sportų Olimpiados 
varžybose amerikonai lai
mėjo plaukime, šokant nuo 
lentos iš aukštokrepšinio 
(basket ball) lošime ir 
kumštynėse.

Lietuvis Kazys Petkevi
čiuj, vienas įžymiųjų .tary
binių atletų, taip gabiai lo
šė krepšinį, kad jie beveik 
atsigriebė prieš ameriko
nus, atsilikdami tiktai ke
turiais i& 86 punktų. Pet
kevičius yra europinis to 
sporto čempionas.

Tarybų Lietuvos kumšti
ninkas, "dailusis Algirdas

Šocikas,” kaip rašo New 
Yorko Times koresponden
tas, antrame raunde nuga
lėjo. Lenkijos boksininką 
A. Goscianskį.

Anglai'sakė, “Šocikas yra 
geriausias sunkiasvoris 
boksininkas - mėgėjas iš vi
sų, kokius tik jie matė per 
daugelį mętų.” '

Teheran, Iran. — Spar
čiai auga Irano žmonių 
bruzdėjimas prieš Jungti
nes Valstijas. Keli Irano 
seimo nariai smerkė ameri
kinę politiką Irane; reika
lavo išvyti Amerikos kari
ninkus, kurie atsiųsti kaip 
patarėjai Iranui kariniais 
klausimais. Kalbėtojai sei
me taip pat šaukė ištremti 
visų amerikinių įstaigų 
pareigūnus.

Pasikartojo demonstraci
jos prieš Ameriką Tehera
ne, Irano sostinėje. .

Vienas seimo narys pa-
. .1.1 ■■■■■ — ■ ■   ............ ... I I ■■■■■!..- .1 |

Ex-karalius Farukas 
rengiasi Amerikon

Capri, Italija. — Išvytas 
Egipto ex r karalius Farū- 
kas, perplaukęs laivu Itali
jon, pakartojo, kad keliaus 
į Jungtines Valstijas.

Naujesni pranešimai tei
gia, kad Farukas prisigro
bė iki 280 milijonų dolerių 
iš Egipto iždo, persiųsda- 
mas pinig'us į užsieninius 
bankus.

Italijon jis atsigabeno 204 
skrynias visokios mantos.

- - 1 - -----------1- ------------------

Atskleista daugiau 
Faniko suktybių

Kairo, Egiptas. — Buvęs 
generalis Egipto prokuro
ras M. Azi Bey sakė, ex- 
'karalius Farukas išvien su 
savo giminėmis ir politi
niais > sėbrais visaip suko 
sau pinigus iš valstybės iž
do. Jie, tarp kitko, pirjto 
nudėvėtus ginklus iš Itali
jos ir padirbo klastingas 
sąskaitas, būk pirkę naujus 
gerus ginklus. Tuo būdu 
jie pasipelnė milijonus do
lerių, kuomet Egiptas ka
riavo su Izraeliu.

Už tai būtų reikėję pa
laukt karalių Faruką teis
man, kaip šalies pinigų va
gį. Bet karalius, pagal 
Egipto ' konstituciją, yra 
virš įstatymų; todėl ir ne
galima buvę jį teisti. % i

Išvijus Faruką, naujoji 
generolo Naguibo yaldžia 
surado visą krūvą naujų 
dokumentų, liudijančių apie 
įvairias Farūko ir jų gimi
nių suktybes.

New York. — Negrų va
dovai, smerkė nacionalius 
Republikonų ir Demokratų 
partijų suvažiavimus, kurie 
neužtikrino negram teisių 
iygybęs su baltaisiais.

CLEVELAND, OHIO
Brooklyno delegacija į 

LDS seimą aplankys Cleve- 
landą. .Penktadieniu vaka
re, rugpjūčio 1-mą’ dieną, 
brooklyniečiai sustos I?D S 
Klube, pasimatyti su cleve- 
landiečiais.

Brooklyniečiai bus apie 
8-tą valandą vakare, LDS 
Klube, 9305 St. Clair Ave. 
Kviečiame clevelandie č i u s 
susirinkti pasimatymui ir 
pasikalbėjimui su brookly- 
niėčiais. LDS Narys

reiškė: — Nors amerikonai 
davė dolerinės paramos, bet 
jie neša Iranui daugiau ža
los kaip naudos.

Kitas seimo narys sake: 
—Amerikonas teisėjas Pa
sauliniame Teisme begėdiš
kai pasielgė, balsuodamas. 
sugrąžint anglams iraniš- 
kąją naftos - aliejaus pra
monę. (Iranas pernai per
ėmė tą pramonę į savo vals
tybės rankas.)

—Aišku, jog Amerika yra 
skirtingoje stovykloje, 
gu mes, — tęsė kalbėtojas. 
—Taigi jau laikas ir labai 
laikas mums atmesti ameri
kinę paramą.
Smerkia karališkus 
Amerikos bičiulius

Kiti seimo nariai tvirtino, 
jog karališkieji Irano politi
kieriai vejkė pagal Ameri
kos komandą, kuomet jie 
neseniai buvo, užkorę Tra
nui Ghavamą kaip premje
rą, Ghavamas mojosi su
grąžint anglams naftos biz
nį Irane. Dėl to prieš jį 
sukilo plačiosios, iraniečių 
masės. Ghavamo užsiundy
ta kariuomenė ir policija 
šaudė ir durtuvais žudė de- 
monstruo jančius žmones. 
Bet liaudis vis tiek nuver
tė Ghavamo ministrų ka
binetą, vos išsilaikiusį tik
tai keturias dienas.

Tuomet vėl tapo premje
ru Mohaimmedas Mossa- 
deghas, Tautos Fronto va
das.

Seimas antradienį vienį- 
balsiai pareiškė pasitikėji
mą Mossadeghui. Už jį bal
savo 68 iš 69 dalyvavusių 
tame posėdyie seimo narių. 
Tik vienas iš to skaičiaus 
susilaikė nuo balsavimo.

* * z

Nutarė konfiskuot buvusio 
premjero Ghavamo turtus

Paskui seimas jau visais 
balsais užgyrė pasiūlymą 
užgrobti valstybės naudai 
Ghavamo* turtus — apie 50 
milijonų dolerių.

(Ghavamas slapstosi nuo 
arešto ar yra pasprukęs už
sienin. Trūksta aiškaus 
pranešimo, iš Irano apie' 
tai.)

Amerika, skirdama Iva
nui 23 milijonus dolerių pa
spirties prieš komunizmą, 
kartu įpiršo ir kariniai-po- 
litinius savo patarėjus.

Del to dabar aidė j a Ira
no seime ir gatvėse šauks
mai:— Šalin visus ameriki
nius karininkus iš Irano!
Karaliaus giminės sprunka 

užsięnin “gydytis”
Plačiau išsivysto ūpas ir 

prieš Irano' karalių Pahle
vį, kuris kaltinamas kaip 
anglų - amerikonų bičiulis. . 
Dažnėja šūkiai: — Pavaryt 
karalių, įsteigt respubliką!

Karaliaus artimieji ir gi^ 
minės, nujausdami audrą* 
apsimeta ligoniais ir dumi? 
Šveicarijon neva gydytis/
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DIKTATORIAUS FRANCO KAINA
MŪSŲ VALDžIOS*klupciojirnas prieš Ispanijos, kru

vinąjį diktatorių, neina taip sklandžiai, kaip buvo tikė
tasi. Ir už tai kaltinti prezidentą Trumaną arba sekre
torių Achesoną negalima. Diktatorius Franco šiaušiasi. 
Iš Madrido praneša, kad Franco stato labai aukštą kai
ną savo kooperacijai ,su Amerika. Jis sutiks Amerikai 
leisti įsteigti ir palaikyti militarines bazes Ispanijoje 
tiktai tada, kada Amerika sutiks jam mokėti tą kainą.

Franco reikalauja, kad Amerika įtrauktų Ispaniją į 
taip vadinamą “Mutual Security Aid Program” lygiomis 
su visomis kitomis šalimis teisėmis, kurias Amerika gin
kluoja. Be to, Franco reikalauja, kad Amerika pirma 
pasirašyti! su Ispanija militarinę sutartį, jog ji, Ame
rika, automatiškai ateis ginkluotomis jėgomis Ispanijai 
pagalbon, jeigu ją “užpultų Tarybų Sąjunga.” Kitais 
žodžiais, Amerika turi pasiimti fašistinę Ispaniją pilnon 

w militavinėn globon.
Ką pasakys Washingtonas? Ar sutiks šitą kainą Is

panijos diktatoriui mokėti?
Pagyvensime—pamatysime.

PERVERSMAS EGIPTE
GEN. MOHAMMED NAGUIB BEY nuvertė karalių 

Farouk ir įsteigė savo militarinę diktatūrą. Jo obalsis 
buvo gelbėti Egiptą iš korupcijos. Karalius Farouk a'b- 
dikavo sostą ir paspruko iš Egipto. Bet, žinoma, mo
narchija pasilieka. Sostą jis pervedė savo septynių mė
nesių sūnui.

Sakoma, kad Egipte niekas neverkia dėl Farouk nu
vertimo. Visam krašte žmonės “entuziastiškai” pasiti
kę naujuosius valdovus. Daugelis senųjų valdovų esą 
suimta ir uždaryta. Tik vienas kitas spėjęs pasprukti 
užsienin.

Šis perversmas kol kas negąsdina Anglijos imperialis
tų, kurie su savo interesais yra giliai sukišę nosis į Egip
tą^ Jie sako, kad gen. Naguib Bey nuvertė karalių dėl 
apvalymo krašto nuo korupcijos. Užsieninėje politikoje 
jis eisiąs Farouk keliais. Kaip ten nebūtų, Anglija jokiu 
būdu nesutiksianti pripažinti Egipto teisės į Sudaną, nei
gi atsižadėsianti kontrolės ant Suezo kanalo.

Nauji nacionalistų išstojimai Irane ir dabar pasikeiti
mas Egipte kelia didelį nerimą europinių imperialistų 
galvose. Jie tame teisingai įskaito kolonijų ir pusiaū 
kolonijų žmonių nebenorų toliau gyventi po senovei. 
Gali jie laikinai lošti su tų kraštų valdovais, juos papir
kinėti ir savo pusėje palaikyti, bet visos liaudies bruz
dėjimas nesiduoda ilgam mulkinimui.

MAINIERIŲ KALE1NA
. UNITED MINE WORKERS OF AMERICA pranešė 

siaurinių valstijų minkštosios anglies kasyklų savinin
kams, jog su jais kontraktas pasibaigs už šešių dešimtų 
dienų. Unija tikisi pradėti derybas dėl naujo kontrakto. 
Senomis algomis ir sąlygomis mainieriai nebenori dirbti.

Sakoma, kad ši unijos strategija yra labai protinga. 
"Dalykas, mat, tamę, kad daugumą minkštosios anglies 
kasyklų kontroliuoja plieno ’korporacijos. Mainierių 

•.streikas tuojau pakenktų tų korporacijų interesams. 
’Pritrūkus anglies, plieno fabrikai*turėtų užsidaryti. O 
plieno trustas tik neseniai turėjo ant rankų ilgą ir iš- 
kaštingą streiką. Jis nenorėtų naujo susikirtimo. To
dėl John L. Lewis mano, kad mainieriams yra proga 

"laimėti naujų koncesijų.
7; Jeigu derybos dėl naujo kontrakto neprives prie su
sitaikymo, turėsime minkštosios anglies pramonėje 
streiką. Jis apiihs keletą šimtų tūkstančių mainierių, 
z Mainieriai taip pat, kaip ir plieno darbininkai, yra ge
rai organizuotis Plieno darbininkų laimėjimas, padės 
.mainieriams laimėti savo kovą.

NUMATO DIDELI PAVOJŲ
NAUJASIS Indijos ambasadorius Washingtone pada

rė Amerikos žmonėms rimtą perspėjimą. Jis sako, kad 
beaugąs Amerikos ginklavimasis gali privesti tik prie 
naujo karo ir visiško sunaikinimą civilizacijos, kuri iš
augo per daug šimtmečių.”

Binay R. Sen pakartojo Indijos apsisprendimą laiky
tis neitrališkai ginčuose tarpe Jungtinių Valstybių ir' 
Tarybų Sąjungos. Jis mano, kad Indijos pakrypimas 
vienon ar kiton pusėn “tiktai paskubintų tą žygiavimą 
mirtin.”. •

E Šypsenos-
Geriausias mokinys

Parėjo Jonukas iš moky
klos, ir pradėjo motina 
klausinėti, kaip jam sekėsi. 
. “Kaip tau sekėsi šian
dien?” klausia motina.

“Neblogiausiai. -Mokyto

Canada and Brazil, per year $8.0C 
Canada and Brazil, 6 months $4.00 
Foreign countries, per year $9.00 
Foreign countries, 6 months $4.5C

ja klausė, kiek kojų turi 
strausas, o aš atsakiau, 
kad tris,” atsakė sūnus.

“Juk strausas turi tik 
dvi kojas. Tu (blogai atsa
kei.”

“Mano atsakymas buvo 
geriausias iš visų, nes kiti 
sakė, kad strausas turi ke
turias kojas.”

Kas Ką Rašo ir Sako Laiškas Redakcijai
ŠAUKIMAS SVARBIUS 
KONFERENCIJOS

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas paskelbė, 
kad yra šaukiama visos ša
lies mastu konferencija. Ji 
įvyks šių metų gruodžio 13 
ir 14 dienomis Detroite.

Pranešdamas apie tai vi
suomenei, komiteto sekre
torius Abner Green sako:

“Ši konferencija turės 
tik vieną tikslą:* pakartoti 
tikėjimą j sveturgimiu ne- 
piliečių teises, kurias jiems 
suteikia Konstitucija. Kon
ferencija ieškos būtų ir 
priemonių, kad pasekmin
gai atremti dabartines ata
kas ir neleisti ateityje pa
neigti visų sveturgimiu 
amerikiečių demokratines, 
civilines ir žmoniškąsias’ 
teises.

“Ši konferencija įvyks la
bai svarbiu momentu. Ji 
įvyks tik dviemis savaitė
mis prieš įėjimą galion 
Walter - McCarran įstaty
mo. Ji susirinks baigian
tis 1952 metams — metams, 
kurie atsižymėjo aštriau
siais užpuolimais ant sve
turgimiu.

“Šituos užpuolimus pra
vedė Jungtinių Valstybių 
Kongresas, iš vienos pusės, 
iš kitos — Walter-McCar- 
ran įstatymo nuostatai.”

Abner Green ragina liau
diškas organizacijas susi
rūpinti ateinančia konfe
rencija ir prisiųsti skait
lingas delegacijas.

MENŠEVIKO NUOMONĖ
Naujienų redaktorius ne

galėjo atsidžiaugti demo
kratiškais demagogais Chi- 
cagojė. Jam “geriausią pra
kalbą. .. pasakė Illinois gu
bernatorius Adlai Steven
son.-..” Ji buvo “rimta ir 
tuo pačiu laiku gyva: ko
vinga, bet mandagi ir pa
marginta jumoru, pilna gi
lių minčių, išreikštų pa
prastais žodžiais.”

Taip pat jam labai patiko 
ir Massachusetts valstijos 
gubernatoriaus Mr. Dever, 
laikinojo pirmininko, pra
kalba. “Ji buvo gera ir tu
rininga,” tik truputį per il
ga !( '

KUN. KRUPAVIČIUS 
“SERGA”

Smetoninė Dirva sako, 
kad buvęs pasitarimas tar
pe “Lietuvos diplomatų”, ir 
VLIKo atstovų. • Bet tuo
se pasitarimuose nedalyva
vęs kųn. Krupavičius. Dir
va rašo:

Charekteringa, kad Krupa
vičius visad tokių pasitarimų 
metu “sugeba” susirgti ir iš
vykti. Ilgesnį laiką Vlike dir
busiems tos . ligos jau buvo 
perdaug -atsiboduSios, bet jos 
ir dabar tebesikartoja. Tai be
reikalinga vaidyba, kuri pas
kiau blogai atsiliepia į spren
džiamus klausimus.

Kun. Krupavičius nenori 
pasiduoti “diplomatijos še
fo” komandai. Jis nori 
VLIKe turėti- laisvas" ran
kas ir klėrikališkai reika
lus vėsti. Jam taip geriau 
sekasi.

“LIETUVIŠKIEJI 
PĖDSAKAI ROMOJE”

Dr. J. Liausa rašo iŠ Ro
mos Chicagos kuųjgų Drau
gui,* kad jis- ten suradęs 
daug . “lietuviškų pėdsakų.” 
Jis sako:

Neteko patirti, ' kad kada 
nors Romoje būtų buvusi di
desnė lietuvių kolonija. Ta
čiau jokiam kitam mieste ne
rasime tiek, istorinių Lietuvos 
pėdsakų, kiek jų yra Romoje, 

nors lietuviai čia ir neturi suj 
minėtų reprezentacinių įštai-* 
gų.

Jau nuo Mindaugo laikų, 
kai Lietuva pradėjo santy
kiauti su krikščioniškąja Va
karų Europa, kurios centras 
buvo Roma, tų santykių pėd
sakai — dokumentai randasi 
čia Vatikano archyvuose. Ir 
Vatikano bibliotekoje, taip di
delėje ir pavyzdingiausiai qu- 
tvarkytoje, rasi gausiai Lietu
vą liečiančios literatūros. Čia 
rasi didžiulį Theinerio doku
mentų rinkinį —* Vetera Mo
numentą Poloniae et Litua- 
niae, talpinantį daugybę do
kumentų nuo Jogailos iki Lie
tuvos-Lenkijos padalinimo; 
čia rasi stambiuosius lenkų isj 
torikų veikalus, kuriuose tel
pa ir Lietuvos istorija.

Įdomus ir neišdildomas pėd
sakas—Lietuvos 16 šimtmečio 
žemėlapis Vatikane. Valsty
bės Sekretoriato rūmuose di
džiulio koridoriaus sienose 
yra viso pasaulio kraštų že
mėlapiai. Turint galvoje anų 
laikų geografinę patirtį, su- 
prantama, Europos valstybės 
plačiau ir tiksliau pavaizduo
tos. žemėlapy nurodyti baž
nytinio gyvenimo centrai: ka
tedros, miestai bei pilys. Virš 
tokio žemėlapio yra dar dido
kas tam kraštui charakterin
gas gamtovaizdis. Didžiuliai 
tuometinės Didžiosios Lietu
vos kunigaikštijos plotai pa
žymėti stambiu, besidriekian
čiu per tuos plotus, užrašu — 
Lithuania. Virš žemėlapio 
charakteringas Lietuvos gam
tovaizdis. šie žemėlapiai buvo 
padaryti pop. Pijaus IV (1559 
—1565) rūpesčiu ir atnau
jinti Gregoriaus XIII (1572— 
1585) įsakymu;

Per daug šimtų metų 
Lietuvos bažnyčiose buvo 
renkamos aukos ir siunčia
mos Romon popiežiui. Už 
tai visa lietuvių tauta te
gavo Vatikane vietos savo 
16-to šimtmečio žemėlapiui!

Dr. J. Liausa užtikęs ir 
dar kitą “lietuvišką pėdsa
ką.” 1 Jis rašo:

Vakarinėje Romos dalyje 
yra gražiausia; Piazza del Po- 
polo aikštė, išpuošta aukštu 
obelisku, statulomis ir keturio
mis bažnyčiomis. Per ją anais 
laikais iš anapus mūrų per 
vartus buvo oficialiai atvyks
tama į Romos miestą. Iš jos 
vedė tiesios gatvės į Lateraną 
ir Kvirinalą. Besidomėdamas 
tos aikštės menu ir jos istori
ja iliustruotame istoriniame 
veikale, randu vienintelį spal
votą paveikslą su užrašu : “In- 
gresso in Roma del duca Ra- 
džvil, legato del Re di Polonia 
al Papa Inocenzo XI, 4 agosto 
1680”. Paveikslas pieštas Vi- 
viani. Paveiksle aikštėje pilna 
raitelių margais rūbais,. kele
tas arklių su dengtomis sėdy
nėmis, nes ir tuomet kopiant 
per Alpes ilgose kelionėse 
jieškota patogumų. Tolimų 
svečių atvykimas, atrodo, bu
vo lauktas, nes aikštės namų 
langai ir balkonai papuošti 
kilimais. Radvilos iškilmingas 
į miestą įžengimas, atrodo, 
bus Vienas ar he svarbiausių 
aikštės istorijos įvykių, nes tik 
vienas tos rūšies’spalvotas pa
veikslas veikale patalpintas; 
kiti vaizduoja garsiuosius kar
navalus ir panašius vietinius 
įvykius.

Iš tų “pėdsakų” lietuvių 
‘tautai naudos labai mažai. 
Gal tik tuose senuose ar
chyvuose dar slypi vienas 

’kitas 'dalykėlis apie Lietu
vos praeitį, ypatingai iš jo 
santykių su Vatikanu, ku
rie dar nėra atidengti.

Kas liečia dabartinę Lie
tuvą; tai jai Vatikanas taip 
reikalingas, kaip žmogui 
trečia koja.

■ Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai protes
tuoja, kad amerikonai dar 
savaitei 'pert^aūkę derybas 
dėl paliaubų.

Georgia valstijos gubernatorius Herman Talmage 
(kairėje) ir Michigan© valstijos gub. Williams demo
kratų konferencijoje. Talmage priešinosi rezoliucijai, 
kad pietinių valstybių delegatai prisiektų demokratų 
partijai ištikimybe. Gi gub. Williams rezoliucija palai
ke ir gynė.

-> PASTABOS <
125,000 darbininkų, dir

bančiųjų prie Kanados 
gelžkelių darbų, reikalauja 
pakelti 45 centus į valandą 
algos ir suteikti kitokių pa
gerinimų.

Jie priguli prie 17 inter
nacionalinių unijų ir 'dvie
jų kanadinių unijų, kurios 
dabar užvedė derybas su 
gelžkelių kompanijomis.

Darbininkai yra nusi- 
sprendę, jeigu kompanijos 
nepatenkins jų reikalavi
mų, eiti į streiką. Darbi
ninkuose kovingumas didė
ja.

•

CIO apšvietos departmen- 
to leidinys “Economic Out
look” persergsti publiką, 
kad 1953 ir 1954 metais ga
li būti didžiulė ekonominė1 
krizė, nes dėl begaliniai 
aukštų kainų publika ma
žiau ir mažiau sunaudoja 
įvairių produktų, dėl to ga
myba mažėja.

Ypatingai žymu naujų 
darbaviečių statyboje, kuri 
šiuo metu žymiai mažėja. 
Taipgi mažėja ir naujų na.- 
mų statyba.
. Pripažįstama, kad tik ka
rinė produkcija laikinai pa
laiko kiek didesnę gamybą.

•

Australijoje visi piliečiai 
yra verčiami rinkimuose 
balsuoti. Jeigu kurie ne
balsuoja, tai turi užsimo
kėti $4.50 kiekvieną sykį.

Jungtinėse Valstijose, 
kaip tik priešingai, ne tik 
niekas neverčia piliečius 
rinkimuose, dalyvauti, bet 
daugelyje valstijų turi pasi- 
mokėti tam tikrus taksus, 
“poll-tax” vadinamus, jeigu 
nori balsuoti. Todėl tose 
valstijose , daug mažesnis 
procentas rinkimuose daly
vauja, negu kitose valstijo
se, kur yra laisvas balsavi
mas.

Pietinėse valstijose ir 
šiais metais tebedominuoja 
viena diksikratų demokra
tų partija. Ten prie balsa
vimo vietų stovi visada gin
kluoti sargybiniai. Jie pri
žiūri “tvarką,” kad jiems 
nepageidaujami negrai ne
balsuotų. Negrus jie visaip 
terorizuoja.

Tbkia tai yra mūsų kraš
te demokratijai.
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San Antonio, Texas, buvo 
toks nepaprastas atsitiki
mas. 91 metų moteris su
sipešė su 82 metų moteri
mi, kad net policija turėjo 
įsimaišyti.

O dėl ko jos pešėsi? Sa
koma, del savo vyrų. Jei
gu, jaunos moterys pešasi 
dėl vyrų, tai jau papras
tas dalykas, bet kai tokios 
senutės'dėl to plaukus rau- 
nasi, tai jau sensacija.

Sovietų Sąjungas Mokslų 
Akademijos ekspedicija iš

kasė Sibire milžiniškos rep
tilijos skeletą. Apskaičiuo
ja, kad toji reptilija galė
jusi gyventi dar prieš 100 
milijonų metų.

Tai dar sykį parodo, kaip 
yra klaidinga biblijos “is
torija,” būk žemė buvo su
tverta apie 5,000 metų tam 
atgal. Bet dar milijonai 
žmonių tam naiviam aiški
nimui vis tiek tiki.

11 •

Italijos valdžia ieško vie
tos Pietų Amerikoje trims 
milijonams italų, kurie su
darą Italijoje gyventojų 
perviršį. Tuomi manoma 
bedarbių skaičių žymiai su
mažinti.

Vakarų Vokietijoje dar 
yra apie du milijonai pabė
gėlių, kurie taipgi sudaro 
svarbią problemą, kuomet 
ir ten yra nemažai bedar
biu.

Tai parodo, kad kapitalis
tinėje tvarkoje bedarbių 
problema neišrišama. Kas 
kita socialistinėje santvar
koje: ten nei bedarbių nė
ra, nei gyventojų pervir
šio nėra; ten visiems dar
bai ir gyvenimui vietos už
tikrinta.

•

Vokietijos Demokratinė 
Respublika (Rytų Vokieti
ja) nūsisprendė eiti socia
listiniu keliu. Jinai dabar 
padeda socializmui pačius 
pamatus. Liepos 18 d. pusė 
milijono berlyniečių mar
gavo ■ Berlyno gatvėmis 
sveikindami socializmo pi
liorius.

Kuomet Vakarų Vokieti
ja turi virš du milijonus be
darbių, vakarinė Berlyno 
dalis — 300,000 bedarbių, 
tai tuo pačiu laiku Rytų 
Vokietijoje trūksta darbi
ninkų.

Amerikos ir Sovietų Są
jungos sportininkai Olim- 
pijadoje vieni kitus vaišina, 
dovanomis dalinasi, drau
giškai sveikinasi.

Todėl ir sakoma, kad 
Olimpijados dvasia yra tai
kos ir draugiškumo dvasia.

Tūli žymūs amerikiečiai 
sportininkai dabar klausi
mą stato: kodėl politikie
riai negali susitaikyti ir 
draugiškai sugyventi, kaip 
mes, sportininkai, galime 
sugyventi?

Bet AmeTikos politikie
riams, kurie trokšta naujo 
karo, tokia Olimpijados 
dvasia nepatinka. Jie no
rėtų, kad amerikiečiai spor
tininkai nesidraugautų su 
Sovietų sportininkais, kad 
ten vieni kitiems galvas 
daužytų. Gri-kis

London. — Anglijos poli- 
kieriai giria Eisenhowerį ir 
Stevensoną kaip republiko-. 
nų ir demokratų kandida
tus į prezidentus.

Liepos, 20, 1952 
Miami, Fla.

Laisviečiains:
Jau porą dienų išgyvenau 

čia. Iš auto-mašinos susi
pažinau, bent geografiniai 
su miestu ir jo aplinkumai

Pirmiau čia nebuvėliui, 
kaip kad man, įdomu. Pa
statai Miami centre ir Mia
mi Beach moderniški, aukš
ti, kaip ir bile didmiestyje. 
Bet jie skiriasi nuo pasta
rųjų dekoracijomife, spalvo
mis. Kuomet New* Yorko 
viešbučiai dekoruojami tik 
viduje, tai čia dekoruojama 
ir išorinė jų pusė. Tų pa
stabi baltos, ružavos, gel
tonos ir žalios spalvos da
ro gražaus įspūdžio.

Rezidencijos distriktuose 
metasi į akis vienaaukščiai,
lotyniško stiliaus, indivi-' 
dualiniai, balti pastatai. 
Apartmentinių namų, kur 
po vienu stogu gyventų 
daug šeimų, veik nesimato.

Šaligatviuose auga pai
nios, pilnos vaisių. Šaligat
viais vaikščioja ir negfL 
rases žmonės. Bet autobtSf 
suose ir rezidencijose ne
grai turi “savo vietą” — 
atskirti nuo baltųjų, čia 
matai mūsų “demokratija” 
praktikoje.

Gamtinis Floridos vaiz
das nėra žavėjantis. Van
deniu pasriuvus.i lyguma. 
Nėra kalnų nei gražių miš
kų. Floridos žemė pasižy
mi baltuoju smėliu.

Geri linkėjimai visiems 
laisviečiams.

V. Bovinas

IŠ LIETUVOS
Klaipėdos mokyklose

KLAIPĖDA, V. 21 d. —- 
Klaipėdos pirmosios vidurines 
mokyklos XI klasės mokiniai 
laiko brandos atestato egza
minus. Abiturientams duotos 
temos apie P. Cvirkos romaną 
“Frank Kruk”, M. Gorkio ro
maną ‘‘Motina’’ ir apie tary
binį jaunimą — priešakinį, 
laimingiausią jaunimą pasau
lyje. Vieni pirmųjų atidavė 
savo rašinius mokslo pirmū
nai Antanas Trakys ir Albina 
Daukšytė.

Gretimoje, devintoje, klasė
je vyko istorijos egzaminas. 
Pirmoji čisf atsakinėjo Elena 
Balakauskaitė. Ji per ištisus 
metus gerai mokėsi. Per eg
zaminą, Elena Balakauskaitė 
parodė nuodugnias, tvirtas ži
nias. Taip pat sėkmingai išlaiA 
kė egzaminą jos draugė Staje 
Kalakauskaitė.

Egzaminai prasidėjo 6b7 
srities mokyklose. Juos laiko 
apie 30 tūkstančių moksleivių. 
Daugiau kaip 7 tūkstančiai 
moksleivių laiko baigiamuo
sius egzaminus, o ' 388 — 
brandos atestato egzaminus.

Organizuotai prasidėjo 
egzaminai

NEMENČINĖ, V. 21 d. — 
Nemenčinės vidurinės mokyk
los klasės papuoštos. Ant sie
nų — žemėlapiai, schemos, 
diagramos, žalumynai ir gy
vos gėlės puošia mokytojo sta
lą. v

Devintoje klasėje prasideda 
geografijos egzaminas. Pirma
sis prie stalo prieina' komjau
nuolis Stanislovas Rogovskis. 
Jis pasakoja apie demokrati
nę Lenkiją, apie tai, kaip len
kų tauta kuria savo šalyje so
cializmą, apie pramonės ir že
mės ūkio išvystymą, kasdien 
stiprėjančią galingąją taikos 
šalininkų stovyklą. Mokiniai 
rodo gerą dalyko žinojirtiąl 
mokėjimą susivokti sudetijfr 
guose klausimuose.

Organizuotai prasidėjo eg
zaminai ir kitose mokyklos 
klasėse.

2 puel.-^Lairvė (Liberty )*-Ketvirtadien., Liepos-Jaly 31,
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TAIKAI GINTI SCRANTON, PA CLEVELAND© ŽINIOS
Rašo

(Pabaiga)
Anglijos ir Amerikos 

spauda vadina Atlanto pak
tą 4‘250 milijonų žmonių 

4 pylimu prieš Tarybų Są
jungos agresijos ir komu
nistinio sunaikinimo grės
mę.” 1937 metų lapkričio 
mėnesį nacistų organas 
“Felkišer beobachter” rašė 
apie “Antikominterno pak
tą:” "Trišalis susitarimas 
yra taikos tvirtovė. Sukur
tas 200 milijonų žmonių py
limas visuotinei taikai gin
ti nuo bolševikinio sunaiki
nimo.”

Aiškėja, kad Atlanto pak
tas yra naujasis “Antiko
minterno pakto” leidimas. 
“Antikominterno paktas” 
atvedė j antrąjį pasaulinį 
karą ir, galų gale, į visišką 
jo iniciatorių sutriuškini
mą.

Atlanto pakto tekstas ty
čia padarytas miglotas. 
Kaip ir 1936 metų “antiko- 

Wwriterno pakte”, šio pakto 
netvirtasis straipsnis 

jkakamba grėsmingai. Pagal 
šį straipsnį, paktas įsigalio- 
jąs, kai, bet kurios iš jį pa
sirašiusių šalių nuomone, 
bet kurio iš šio pakto daly- 

. vių politinei nepriklauso
mybei arba saugumui grės 
pavojus.

Tai* reiškia ne tik, kad 
paktas įsigaliojąs, jei, pa
vyzdžiui, de Gasperio vy
riausybė bus tos nuomonės, 
kad jai grasina jos politi
niai priešininkai, bet taip 
pat jei, pavyzdžiui, Prancū
zijos vyriausybei nepatik
sią pasikeitimai de Gasperi 
kabineto sudėtyje.

Ketvirtasis straipsnis 
. yra politinė ir diplomatinė 
i nesąmonė. Kažką panašaus 
T mėgino sudaryti Meterni- 

chas savo “Šventajai są
jungai.” Atlanto paktas da
ro Italijai ir Prancūzijai tą 
pat, ką Hitleris ir Musoli
nis buvo padarę Ispanijai. 
Jis faktiškai reiškia, kad, 
jei fašistinė Salazaro dikta
tūra Portugalijoje bus nu
versta, Atlanto pakto daly
viai bus priversti įsikišti, 
siekiant palaikyti šią dikta
tūrą. Visiškai galimas 
daiktas, kad bet kurios iš 
šalių—pakto dalyvių vy
riausybė gali nuspręsti su
organizuoti “reichstago pa
degimą” tam, kad imtų veik
ti paktas ir kad tuo pačiu ji 

a būtų įgalinta jėga nuslo- 
- .pinti opozicinius judėjimus. 
_T Gal būt, viena iš pražū
tingiausių Atlanto pakto 
pusių yra tai, kad jis tyčia 
visiškai ignoruoja Vokieti
jos naujos agresijos gali
mumą. Niekas negali aiš
kiau parodyti tikrąją šio 
pakto tendenciją.

Jau dabar yra aišku, kad 
šis paktas yra pranašauto
jas pasaulinės karinių są

Vadai plieno pramonės kdnflikte, kuris šiomis dienomis tapo užbaigtas. Viduryje 
paveikslo United Steelworkers unijos prezi dentas Philip Murray, jo dešinėje-—United 
Steel korporacijos vice-prez. Stephens, o kairėje—Bethlehem Steel korporacijos vice- 
prazidemtaa Joseph M. Larkin.

JOHANNES STEEL
jungų sistemos, kurios su
dėtinės dalys bus Vidurže
mio jūros ir Ramiojo, van
denyno paktai.

Atlanto pakto preambu
lėje! daug kalbama apie Su
vienytų Nacijų Organizaci
jos paramą ir apie siekimą 
stiprinti draugystę su vi
somis šalimis. Bet penkta
sis straipsnis rodo, kad 
Saugumo Taryba — svar
biausiasis SNO organas, 
atsakingas už taikos ir sau
gumo visame pasaulyje iš
saugojimą—tampa bejėgė 
šio pakto autorių rankose. 
Saugumo Taryba turi būti 
informuojama apie gink
luotos pajėgos pavartojimą 
arba apie bet kuriuos kitus 
šalių—pakto dalyvių veik
smus tik po to, kai kokie 
veiksmai yra įvykę.

Karo grėsmė didėja pro
porcingai Jungtinių Valsty
bių užsienio politikos bank- 
rutavimo augimui, — politi
kos, kuri dabar pagrįsta 
vien tik doleriais ir jėga. 
Atlanto pakto pasirašymas 
aiškiai parodo, kad Jungti
nių Valstybių užsienio po
litika tebelieka išraiška jų 
vidaus krizės, kurios niekas 
nemėgina išspręsti.

JAV užsienio politika 
yra mūsų visuomenės gilios 
.krizės ir prieštaravimų iš
raiška. Klausimas yra tas, 
ar dar galima karo išlai
doms skirtas lėšas panau
doti socialinio aprūpinimo 
ir pasaulio tikro eknominio’ 
atstatymo poreikiais SNO 
rėmuose. Atsakymas į ši 
klausimą priklauso nuo 
Amerikos liaudies.

Reikalingas naujas tei
giamas problemos sprendi
mas — konkretus Jungtinių 
Valstybių tikslų apibrėži
mas ir diplomatinė politika, 
kuri pasirūpintų, kad šie 
tikslai būtų suderinami su 
Tarybų Sąjungos tikslais, 
neaukojant Jungtinių Val
stybių svarbiausiųjų inte
resų. Toks problemos iš
sprendimo kelias yra visi
škai galimas.

Tai nereiškia, kad pasau
lyje visa esą nudažyta tik 
juoda spalva arba tik roži
ne spalva arba kad negalį 
būti teisėtų pagrindų nuo
monėms, skirtingoms nuo 
Tarybų Sąjungos nuomo
nės.

Tarybų Sąjungos veik
smai buvo atsakymas į mū
sų politiką. Siekimas karo 
kilo Vašingtone ir Uolstri- 
te. Tarybų Sąjungos politi
ka yra apsigynimo politika 
ir atsakymas į šį siekimą 
karo.

Reikia suprasti, kad rei
kalas liečia ne Rusijos gy
nimą, bet taikos gynimą.

Taikos raktas yra Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos 
susitarimas.

Mano keliones įspūdžiai 
j Scranton, Pa.

Nusprendžiau važiuoti su 
savo reikalais į Scranton, Pa. 
Dėl žingeidumo, iš New Yorko 
paėmiau busą. Privažiavus Pa. 
šteitą, buvo matyt, labai gra
žių gamtos vaizdų. Kalnai 
aukšti. Matyti ir ežerų bei 
mažų upelių. Keliai vingiuoja 
pro kalnus, kas sudaro labai 
gražų gamtos vaizdą. Bet vie
noje vietoje, privažiavus dide
lius kalnus, žiūriu ir negaliu 
atsistebėti. Traukinys eina 
kalno pakrante apie penkias
dešimt pėdų aukštumo. Priva
žiavome didelę upę, pervažia
vome tiltą. Traukinys eina 
upės krantui, o busas eina auk
ščiau penkiasdešimt pėdų, čia 
mane sukrėtė baimės šiurpu
liai. Pamislinau: Jeigu busas 
čia paslystų, tai iš mūsų ne
liktų jokios gyvybės, žiemos 
laiku aš čia busu nevažiuočiau 
už jokius pinigu®.

Nuvažiavus į Scrantoną ir 
sutvarkius savo reikalus, nu
sprendžiau susipažinti su savo 
idėjos draugais. Turėdamas 
drg. P. Šlekaičio adresą, pasi
ėmiau taksę ir nuvažiavau. 
Pasitiko mane kaip nepažįs
tamą draugą, nes mes pirmu 
kaitų susitikome. Persistačius 
kas aš esu ir pasispaudus ran
kas, mane įsivedė į vidų. Jų 
namas gražus. Šlekaičiai labai 
malonūs draugai. Aprodė visą 
namą. Daržas visas prisodin
tas visokių gėlių. Jame randa
si net lietuviškų rūtų.

Pasikalbėjus paprašiau, kad 
jie pakviestų daugiau draugų 
pasikalbėti, pasidalinti minti
mis. Kas ir buvo padarytą. 
Susirinko gražus būrelis. At
važiavo geras, malonus drau
gas Pestinikas, atsivežė di
delį. skanų sūrį, ir dar išsiger
ti. Visus mus skaniai pavaiši
no.

Visi gerai, draugiškai pasi
kalbėjome. Iš draugų kalbų 
pasirodė, kad pas juos jokio 
veikimo nėra per keletą metų. 
Nors Literatūros kuopa turi 
užsimokėjusių narių 40, nors 

j Laisvės skaitytojų irgi turi ne
mažai, bet susirinkimų nelai
ko. Visas jų darbas, tai kad 
d. Šlekaitis iškolektuoja narį-- 
nes duokles ir atnaujina Lais
vės prenumeratas. Nusiskun
dė, kad neliko veikėjų.

Aš paaiškinau1, kad mes vis-
gi veikiame, nors ir pas mus 
sąlygos taip pat sunkios. Mes 
irgi veikėjų turime mažai, bet 
keli draugai bei draugės tą vi
są naštą turi nešti ir neša. 
Juos labai nustebino, kad mes 
surengiame tokius didelius 
Laisvės naudai piknikus. Ma
nęs klausė, kokiu budu jūs su
traukiate į piknikus tiek daug 
publikos? Aš. paaiškinau, kad 
pirmiausia mes turime savo 

‘gražius parkus; antra —• mes 
platiname iš kalno tikietus su 
dovanomis. Taipgi duodame 
geras programas, gerai garsi
name. Todėl buna geros pa
sekmės.

Po visų kalbų draugai at
laikė susirinkimėlį. Pasirodė, 
kad jie ižde dar turi pinigų 
biskelį. Nutarė! pasimokėti už 
du metu LMS duokles ir Lais

vei paaukoti $10. Prižadėjo 
veikti, surengti nors draugiš
kas parinkęs. Kas man buvo 
labai malonu girdėti.

Aš vėlinu jums, draugai ir 
draugės, pasisekimo. Nelauki
te iš kur nors daug veikėjų. 
Pradėkite keli, kiek jūsų buvo 
susirinkę. Prie gerų norų jūs 
galite daug ką nuveikti. Vasa
ros metu jūs su apylinkės 
draugais galėtumėte kur nors 
ant farmos ar miške suvažiuo
ti, susivežti maisto ir, išsigerti, 
ir padarytumėte naudos mūsų 
darbininkiškam , judėjimui. 
Tas padėtų palaikyti/tarp e 
savęs draugiškus ryšius.

Po visų kalbų visi draugiš
kai išsiskirstėme. Draugai Šle
kaičiai suteikė man nakvynę. 
Gerai išsimiegojau. Pabudęs 
išgirdau ryte giedant gaidžius. 
Tai buvo man pirmas rytas 
per paskutinius 45 metus, ka
da paryčiu girdėjam giedant 
gaidį. Aš maloniai prisiminiau 
savo gimtinį kraštą. Kaip būtų 
malonu nors prieš mirtį jį pa
matyti ir vėl išgirsti giedant 
lakštingalę, giedant gegutę. 
Bet dabartinėse sąlygose, siau
čiant tokiai reakcijai ir šaltam 
karui, neįmanoma, - kad bus 
sulaukta progos pamatyti Ta
rybų Lietuvą. Būtų malonu 
susitikti su tais kovotojais, 
kuriems ir mes padėjome, kai 
jie buvo uždaryti Smetonos 
kalėjimuose. J. Skliutas

Rockford, III.
Lietus pridarė daug nuostolių

Penktadienį, liepos 18 d., 
apie pirmą valandą nakties 
perkūnas pradėjo smarkiai 
griausti, lietus pylė kaip iš ki
biro su maža pertrauka iki 
šeštadienio ryto, kada dar 
smarkiai lijo. Sakoma, kad 
debesys trūko, žmonės per vi
są tą laiką buvvo baimėje: 
perkūnija ir smarkus lietus 
nedavė miegoti.

žmonės, gyvenanti žemes
nėse vietose, panešė didelius 
nuostolius. Apskaitliuojama, 
jog nuostolių padaryta už 5 
milionus dolerių. Baisus buvo 
reginys matant namą vande
nio nušluotą. Dvi gyvastys žu
vo. Kiti išsigelbėjo. Tas atsi
tiko apie 4 mylias nuo čia. O 
pačiam mieste dirbtuvės ir 
nekurtos mokyklos buvo van
deniu apsemtos. Namų skie
pai pilni vandenio; laivukais 
plaukiojo, nešė daiktus iš ap
semtų namų. Gaila buvo žiū
rint į tą viską, ypatingai 
žemesnėse vietose.
Broliai susitiko už 46 metų

Pirmu kartu į 46 metus te
ko pasimatyti rockfordiečiui 
Jonui Buliui su Petru Ruliu 
apsigyvenusiu Chicagoje.

Petras Bulis atvyko iš Ang
lijos liepos 4 d. šių metų, 
žmona Stasė ir duktė Dalia 
kartb atvyko į šią šalį. Sūnus 
Petras su žmona Meilute apie 
metai ir pusė gyvena Ameri
koje, taipgi pereitą šeštadienį, 
19 d. liepos, atvyko į Rock- 
fordą pas gimines J. ir M. 
Ruliuš. Malonus buvo susiti
kimas broliams nesikalbėju
siems ypatiškai ,tiek daug me
tų.
Neatsiektas tikslas

Antanas Ralis su žmona ir 
kitais žmonėmis automobiliu 
apleido Chicagą 7 d. liepos ir 
keliavo pas sesutę ir švogerį 
John ir Elzbietą- Kubilius gy
venančius Los Angeles, Cali
fornia, kur žadėjo pasisve
čiuoti. Pasiekus Yellow Stone, 
parką Antanas Rulis pradėjo 
jaustis blogai. Kreipėsi prie 
gydytojo, kuris pripažino, jog 
reikia skubios operacijos ant 
apendiko. Antahas pasidavė 
operacijai, kuri išėjo laimin
gai ir gydytojas Sakė, kad už 
kelių dienų pasilsėjęs galės 
grįžti namon. Nutarė grįžti 
traukiniu.

Šiuos žodžius rašant gal 
jau randasi namuose.

Mes apgailestaujame, kad 
taip atsitiko keliaujantiems ir 
laukiantiems giminių atvyks-, 
tant taip toli. Linkime kuo-

Charlotta Bass lankysis 
CIevelande

kęs paprasčiausio gyvenimo 
teisių, ir negaudamas tinka
mos progos apsišviesti, žmo
gus patenka į patį išnaudoji
mo dugną. Paimkime, kad ir 
žiemines valstijas. Negrai yra 
priversti gyventi lūšnelėse, 
kur už geležinkelio be mažiau
sio patogumo. O tų lūšnų sa
vininkai lupa aukštas rendas, 
nes žino, kad negras negali 
išsikraustyti į patogesnę vie
tą, todėl, kad ji yra skirta 
baltiems žmonėms. O kurie iš 
negrų išdrįsta kraustytis į 
baltiems skirtą apylinkę, tie 
patys lūšnų savininkai ir kiti 
nejudinamo turto savininkai 
sukursto riaušes, kaip, kad į- 
vyko Ciceroj ir kitur. O ku
rie negrai 
sigyti savo 
už paskolą 
šimčius.

jaučiasi galėsią į- 
namelį, bankieriai 
ima didesnius nuo-

, Charlotta Bass yra sena ve
teranė kovotoja už darbo 
žmonių gerovę ir už lygias tei
ses savo rasės, žmonėms. Jos 
geriausiu kovos įrankiu buvo 
laikraštis “The California 
Eagle”, kurį ji pati leido ir re
dagavo per 40 metų. Po 40 
metų sunkaus darbo Charlo
tta Blass išvažiavo į New Yor- 
ką, manydama čia pailsėti, 
tik būdama užnugaryj tų ko
vų, stumti jas pirmyn. Bet ma
tydama, kad Amerikos politi
nė, kaip ir ekonominė, padėtis 
eina vis blogyn, Charlotta vėl 
išėjo, kovų priešakiu ir Prog
resyvių Partijos konvencijoj, 
liepos 4-tą, tapo nominuota 
kandidate į Jungtinių Ameri
kos Valstijų vice-prezidentę.

šeštadienį rugpiūčio 9 d., 
p’asitikimui Charlotta Bass 
yra rengiama Darželio Bar
becue Pare, kurioje nuo pie
tų iki vėlam vakarui po atvi
ru dangumi keps 
pamauti 
tos. Pare vyks Mrs. Margaret' tus. Tuo tarpu Washington© 
Wherry 
143rd St. čia Charlotta Bass 
pasakys pirmutinę prakalbą' 
CIevelande.

Sekmadienį, rugp. 10, Bass 
kalbės dideliam piknike, kurį 
rengia Ohio valstijos Interna
tional Workers Order 
savininkų komitetas, 
gražioje vietoje, 
Springs Parke, prie
Avė. ir Grayton Rd. Neturin
tiems automobilių, galima pa
siėmus Lorain karą nuo Pub
lic Square važiuoti iki W. 140 
gatvės ir čia paimti Puritas 
busą 52, kuris nuveš iki par
kui. Lietuviai irgi neprivalo 
praleisti progos išgirsti Char
lottos Bass prakalbą.
Juozas Lukas nuteistas 
išdeportavimui; jam 
reikalinga parama

Rodosi, kad Juozui Lukas- 
Lukoševičiu.i niekas nėra įro
dęs, kad jis būtų papildęs 
bent kokią kriminalystę. Jis 
nuteistas išdeportavimui tik 
už tai, kad jis būk keli me
tai atgal prigulėjęs prie Ko
munistų Partijos ir už tai, kad 
buvo veiklus Typografistų u- 
nijoje. Dabar Sveturgimių Gy
nimo organizacija, norėdama 
surasti būdą Juozo išteisini
mui, perdavė jo bylą į Apelia
cijų Teismą Washingtone. Tas 
sudarys daug išlaidų: reikės 
sutvarkyti visi jo tyrinėjimų 
rekordai, ir atspausdinus į 
knygutes, priduoti Apeliacijų 
Teismui. Ir advokatai turės

ant iešmo 
šonkauliukai ir viš-

sodelyje, 3882 E.

polisų 
labai 

Puritas 
Paritas

O ką jau bekalbėti apie ne
grų išnaudojimą pietinėse val
stijose. Paimkime tik kelis pa
vyzdžius: North Carolina val
stijoje lentų plovykloje neg- 

i ras gauna uiž valandą 97 cen- 
' G . . r. 11 v x 4- , •» X T xx x xx*4- xx "xx
valstijoje už tą patį darbą 
gauna po $1.93 už valandą, 
Detroite “kormekeris” gauna 
už valandą $2.07, o negras 
Birmingham, Ala., tegauna 
$1.32. New Yorke drapanų 
siuvėjai abelnai gauna 
$1.87 į valandą, tuo tarpu 
lanta, Ca., gauna tik po 
centus už tą patį darbą, 
našūs algų skirtumai yra 
sose industrijose tarpe pieti
nių ir žieminių valstijų.

Net valdžia prie viešųjų 
darbų pietinėse valstijose mo
ka mažiau negu pusę, ką mo
ka žieminėse valstijose. Praei

po 
At- 
95‘ 

Pa- 
vi-

važiuoti į Washingtoną, kada 
Luko byla bus iššaukta. Todėl 
Juozui yra labai reikalinga fi
nansinė parama.
Kur glūdi priežastis 
negrą diskriminacijos

Praeitos savaitės “Clevelan- 
do žiniose” tilpo platus apra
šymas, kaip negrai yra diskri
minuojami darbuose ir visiš
kai neprileidžiami prie aukš
tesnės kvalifikacijos darbų, 
nors daugybė iš jų yra prisi
rengę, išsilavinę atlikti tokius 
darbus. Palaikymui antros 
klasės piliečiais, negrai yrač 
žiauriai diskriminuojami mo
kyklose, ypatingai pietinėse 
valstijose. Tose valstijose, jei
gu kartais pavyksta teismo 
keliu negrams įsigauti į kurį 
universitetą ar kolegiją, tai jie 
yra susodinami skiepuose, at
skirai nuo bendros mokinių 
klasės. Tai prie praeitos sa
vaitės ilgozrašimo dar reikia 
pridurti, karpe yra priežastis 
tos žiaurios negrų diskrimina
cijos. .
Visa negrą diskriminacijos 
priežastis glūdi išnaudojimo 
sistemoje

Būdamas paniekintas, neto-' 

greičiausiai susveikti Antanui 
ir šėimai sumažinti rūpesčius'.
Apie “Vilnies” pikniką

Šiemet negauname parko 
prieš Labor Day, o šiokį sek
madienį nenumatom gerų pa
sekmių, Bet į Chicagą rock- 
fordiečių žad’a daug važiuoti 
į rudeninį “Vilnies” pikniką 
rugpiūčio mėnesį. Mt R. ( 

to krizk) laiku prie WPA dar
bų Loniyanoj ir tos apylinkės 
valstijose mokėjo po $21 j mė
nesį, Virginijoje po $35, o O- 
hio valstijoje po $65 į mėnesį.

Worcester,
Laisvės piknikas

Draugės ir draugai, visi 
Worcesterio veikėjai, jūs esa
te kviečiami dalyvauti susirin
kime rugpiūčio 1 d. 7:30 vai. 
vakare, 29 Endicott St., tai 
bus penktadienio vakaras, šj 
susirinkimą šaukia bendrai a- 
bi- LLD, kuopos reikale Laisvės 
pikniko, kuris turės įvykti La*" 
bor Day. Jau laikas dabar yra 
pasitarti. Todėl abiejų kuopų 
valdybos .ir nariai dalyvaukite

Jūs žinot,, kad MontoHos 
draugai ir draugės sutartinai 
rūpinosi ir dirbo dėl Laisvės 
pikniko, kuris įvyko 4 d. lie
pos. Užtat ir pasekmės pas 
juos buvo geros. Todėl monte- 
lliečiai užsitarnavo puikios 
pagarbos už jų gražų darbą 
nuo mūsų plačios progresyviš- 
kos visuomenės.

Mums worcesteriečiams yra 
palikta surengti Laisvės nau
dai pikniką Olympia Parke 
Labor Day, t.y. Amerikos dar
bininkų šventės dienoje, kuri 
įvyksta 1 d. rugsėjo.

Todėl, draugai ir draugės, 
čia reikės pasitarti visais darr- 
bais pikniko rengimo reikale. 
Mes worcesteriečiai negalino 
skirtingiau suprasti išlaikymo 
mūsų progresymško dienraš
čio už Montellos draugus. 
Mūs visų yra pareiga dalyvau
ti šiame penktadienio rugp. 1 
dienos susirinkime.

LLD abiejų kp. valdybos.

Mainieriai, Jūsų 

PIKNIKAS! 
šis piknikas yra paramai 
DIENRAŠČIO LAISVeS

RUGPJŪČIO 3 AUGUST
SWANK’S GROVE

(BRANDONVILLE, PA.)

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

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

Praleiskite Savo Vakari jas
Atlantic City, N. J.

Lietuvtški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto,

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

17IOI 125 ATLANTIC AVĖ,¥ lUJLIL 1 M Atlantic City, N. X

Vakacijų rezervavimui telefonas:
ATLANTIC CITY 5-2338

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui. 
Norintieji turėti linksmas vakącijas — atvažiuokite.

CHARLES J. ROMAN
• LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Kas čia, ko čia tie pikietai?..
Delegatai 31-mos nacionalės

demokratų konvencijos sugrį
žę į vakarinę sesiją konven
cijos pirmoj 'dienoj nustebo 
pamatę dvidešimts penkis pi- 
kietus, negrus ir baltus, ne
šant iškabas smerkiančias abi 
senąsias partijas už politinį 
žaidimą pačiu rimčiausiu civi
liu teisių klausimu.

Žygiuodami skersai gatvę 
ties International Amphithe
atre, kur eina konvencija, pi
kietai aukštai iškėlę nešė iš
kabas su sekamais pareiški
mais: “How Many Countries 
.Wiill America ‘Free’ Before 
Freeing Fifteen Million Neg
roes?”; “Eighty-Five Years 
Under Republicans and Demo
crats iš Long Enough. Neg
roes Want Freedom and F- 
quality Now”.

Kitose iškabose pareikšta, 
kad kaip republikonai taip ir 
demokratai “užmušė ir palai
dojo FEPC (Teisingos Samdos 
Komitetas). \

Pikietą pastatė Bepartyvis 
Komitetas Lygiai Atstovybei 
Negram Valdžioje. Minėtą ko
mitetą sudaro atstovai įvairių 
Chicagos darbo unijų ir kitų 
organizacijų. Pikietai pribuvę 
7:30 v. vak., žygiavo apie dvi 
valandas. Ta pati grupė pikie- 
tavo ir republikonų konvAici- 
ją\ Aplink stovėjo 200 poli- 
cistų, bet nekliudė pikietų.

Komiteto pirmininkas Chat
man Wailes sako, kad šiam 
žygiui pradėjo organizuotis 
jau prieš du mėnesiu, kad 
“davus delegatams ir balsuo
tojams suprasti, kad mes ne
leisime tom dviem senom par
tijom toliau naudoti savo pur
viną taktiką civilių teisių rei
kale”. Toliaus sako, kad ren
giasi šį klausimą pastatyti vi
siems šalies balsuotojams.

Ruošia bankietą pasitikimuj 
Irwin Franklin

Irwin Franklin, 53 metų 
amžiaus, auka “šaltojo karo” 
konspiracijos uždaryti burnas 
visiems, kurie skelbia taiką 
žmonėms visam pasaulyje, lie
pos 30 dieną bus paliuosuotas 
iš federalio kalėjimo, Terre 
Haute, Ind., kaip praneša Vi- 
durvakarinis , Komitetas Sve- 
turgimiams Ginti.

Grupė jo draugų ir kitų chi- 
cagiečių, taikos šalininkų, pa- 
sitikimui kalinio ruošia ban
ketą rugpiūčio 16 d. Banke
tas įvyks Chopin Cultural Con-

ARMIJA IR GYDYTOJAI
Gavome laišką nuo Zal- 

ner Asher Dunn, Brookly- 
no dentisto. Laiškas svar
bus tuomi, kad jame iške
liamas ' rimtas klausimas 
apie padėti Amerikos armi- 
joje.

Tikrai keista ir rimta pa
dėtis, visiškai nežinoma 
plačiajai Amerikos visuo
menei, juo mažiau bus jai 
suprantama. Dr. Dunn ra
šo, kad armija nesiskhito 
su gydytojų profesija ir net 
su Kongreso priimtu įsta
tymu, taip vadinamu “Doc
tor's Draft Law' pf I960.” 
Armijos viršininkai, jis sa- 

. ko, neleidžia gydytojams, 
armijoje praktikuoti savo 
profesijoje. Juos stato prie 
tokių darbų, kurie nieko 
neturi su gydymu arba me
dicina. Taip jau esą pa
sielgta su pora gydytojų ir 

s porar dentistų.
Rezultatas toks, kad vie

nas iš tų gydytojų, būtent, 
Dr. Stanley J. Orloff, pa
traukė armiją teisman. 
Kiek tš Pr. JDunn laiško 
galima'suprasti, tai klausi
mas tebėra neišspręstas.

Laiške paduodama iš- 
• trauka iš tos bylos rekor

dų. • Apklausinėjimas arba 
teismas įvyko San Fran
cisco mieste. Štai “duetas”
tarpe armijos atstovo ma- sveikatos palaikymui.
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New Yorto^/K^fefŽInkH
Pranešantiems 
apie mirusius

Pranešėjus prašome pažy
mėti iš šermeninės išlydėjimo 
laiką. Lig šiol taip būdavo ii 
pranešama. Bet poroje pas
kiausių laidotuvių įvyko nesu
sipratimas tame, kad vienoms 
buvo paduotas bažnyčioje a- 
peigų laikas, o kitoms patsai 
laidojimo laikas. Dėl to abie
jose vietose išlydėjimas įvyko 
anksčiau laikraštyje paduoto 
laiko ir grupės žmonių, ’ norė
jusių palydėti, pavėlavo.

Pavojingas žaibas
Jack Ikenson ir Marie Julis, 

brooklyniečiai, praėjusį sek
madienį pavėsiavo Prospect 
Parke. Jiems esant parko auk
štumoje, ant Lookout Hill, u- 
žėjo žaibų ir lietaus audra. 
Vienas žaibas trenkė ties pat 
jais. Trenksmo abu tapo par
mesti ant žemės. Nugabenti li
goninėn. Tačiau tyrimas paro
dė, kad jie nuo trenksmo bu
vo parblokšti. Patsai žaibas 
jų nepalietė, tik išgązdino.

Prie E. 37th St., Brooklyne, 
tuo pat laiku buvo išversti 
medžiai: Staigus lietus kai 
kur buvo užliejęs kelius, su
trukdęs važiuotę.

Coney Island ir kitų prie
miesčių rezortuose biznieriams 
padarė nuostolių, išvaikė sve
čius. Pirmu kartu šiais karš
čiais Coney Islande tebuvo 
tiktai apie pusė milijono lan
kytojų. Paprastai sekmadie
niais čia būdavo virš milijo
nas.

Trečiadienis buvo paskuti
nė John Fox darbo diena. Sa
vo busą jis įvairavo į Jamaica 
busų stotį ir tada atsisveikino 
su darbu, išėjo ant senatvės 
pensijos.

Fox sako,..jog jis išvairavęs 
busą 42 metus, pradėjęs nuo 
1910 metų. Dabar jis turi 70 
metų amžiaus. Apskaičiuoja, 
jog per visą laiką yra padaręs 
virš vieno miliono mylių.

ter, 1547 North Leavitt St. 
Pasitikę bankete draugai pa
gerbs Frankliną už tai, kad jis 
atsisakė būti šnipu.

joro Hillis ir teisėjų.
Majoras Hillis:, “Mes esa

me tokio nusistatymo, kad 
šis vyras buvo paimtas dvi
dešimt keturių mėnesių 
tarnybai ir kad įstatymas 
nenurodo, jog jis turi tar
nauti kaipo daktaras.”

Teisėjas Orr: “Ar tai 
reiškia, kad jūs teigiate, 
jog jūs turite, teisę, pavyz
džiui, San Francisco gyven
tojams atimti patarnavimą 
žymaus chirurgo, idant jis 
galėtų indus plauti?”

Majoras Hillis: “Kuomet 
jis paimtas į armiją, jis pa
imtas tarnybai, o tas reiš
kia, kad tokiai tarnybai, 
kokią armija jam paski
ria.”

Teisėjas Goodman: “Ar 
jūs teigiate, kad jūs galite 
paimti armijon visus Jung
tinių Valstybių gydytojus, 
kurie yra žemiau 51 - metų 
amžiaus, ištraukai juos iš 
gyventojų tarpo, ir panau
doti kam nors kitam?”

Majoras Hillis: “Taip.”
Dr. Dunn savo laišką bai

gia tokia pastaba: “Jeigu 
armija nepanaudos draf- 
tuotų gydytojų jų profesi
joje, tai, tie gydytojai tu
ri būti paleisti iš armijos ir 
sugrąžinti į civilinį gyveni
mą, kur jų patarnavimas 
yra reikalingas žmonių

Šeiminis ir paskutinis piknikas
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo Trečios Apskrities 
šeiminis ir paskutinis šių me
tų piknikas įvyks sekmadįenį, 
rugpiūčio 24-tą, Montgomery 
Parke, 123 Montgomery Ave
nue, Irvington, N. J. Irvingto- 
nas yra Newark, N. J., prie
miestis ir jį pasiekti labai pa
ranku.

šis piknikas kaip tik įvyks
ta patogiu laiku ir tuojau po 
LDS 10-to Seimo, čia gera 
proga išgirsti delegatų rapor
tus. Bus gera prdgrama ir A. 
Pavidžio muzika gros šokiams.

Tad prašomi ir kviečiami 
visi LDS nariai .ne tik New 
Jersey . valstijos, bet ir New 
Yorko jame dalyvauti, parem
ti apskrities darbą. Apskrities 
komitetas rūpinasi visų aps
krityje kuopų gerove, tad vi
sos apskrityje kuopos remkite

Karšta meilė
Areštuotas Staten Island gy

ventojas Edward Kosnik, 31 
metų. Jį kaltina, kad jis įsiga- 
vęs per langą į savo mylėtines 
Grace .Kukowski butą ir su
kūrenęs ant lovos jos čiužinį, 
apsmilkinęs ’ jos drabužius. 
Kvočiamas, sakėsi ant tos mo
ters pykęs, kad jo nemyli, vie
na išvažiavusi atostogų.

Drabužiu industrijoje 
gal bus streikas

International zLadies Gar
ment Workers Unija, esanti 
dalimi AFL, skelbia, jog ji pa
siruošusi streikui. Sako, kad 
apie dešimtyje nuošimčių mo
teriškų drabužių in'dustrijos 
neprisilaikoma unijinės algų 
skalės nei sąlygų.

Militarinių lėktuvų bazei 
Mitchel Field kelios dešimtys 
asmenų raportavo matę “fly
ing saucers” New Yorko ir 
apylinkės dausose.

FILMOS - TEATRAI
“Ivanhoe” pradėta rodyti 
Radio City Music 'Hall

Liepos 31-mą, pirmu kartuv 
pradedama rodyti naujausia 
technispalvinė filmą - “Ivan
hoe,” su penketą filmų įžy- 
mūnų žvaigždinėse rolėse ir 
su tūkstantinėmis miniomis 
aktorių masinėse scenose. Ga
minta M-G-M studijose. Di
rektorius-Richard Thorpe.

Filmoje “Ivanhoe,” gamin
toje vadovaujantis Sir Walter 
Scott’o novele, bandomą pa
vaizduoti senybinė Anglija, 
jos karalių ir jo aukštųjų pa
valdinių kovos už galią. Del 
to filmoje įvyksta daug dvi
kovų ir šiurpių masinių mū
šių senybiniais įrankiais: ak
menimis, vilyčiomis iš saidokų, 
kardais. Yra įspūdingų scenų.

Viena nepaprastųjų ir šian
dieniniam gyvenimui turinti 
panašumo ir reikšmės yra sce
na, kur nenusilenkusi sukto 
valdovo užgaidoms, prievarta 
pagrobta gražuolė žydaitė 
Rebecca (Elizabeth Taylor) 
teisiama kaipo ragana, piktų 
dvasių apsėsta. “Liudytojais” 
prieš ją statomi visoki samdy
ti ar iš baimės sutikę prievar
tautojams liudyti valkatos. Jie 
matę ją su! piktomis dvasio
mis. Jie žiną, kaip tų dvasių 
pagalba jinai galinti užtrauk
ti valstybei blogą. Galinti net 
nuversti valdžią. /

Atrodo, kad ją sudegins ant 
laužo, kaipo raganą. Net Nar
suolio Ivanhoe (Robert Tay
lor) pastangos nueisiančios 
niekais, kai staiga sugrįšta iš 
belaisvės svetur teisėtasis kaį 
ralius. Po sunkios kovos pan 
ma pilį, išlaisvina Rebeccą, I- 
vanhoe ir jo mylimąją Rowej 
ną (Joan Fontaine) ir kitus 

apskrities pikniką.
“Ves,” šis apskrities pikni

kas esąs ir metinis piknikas. 
Mūsų slmpatikai ir rėmėjai 
kviečiami irgi jame dalyvau
ti. Dalyvaudami piknike sutik
site savus pažįstamus iš arti 
ir toli, kurių negalite taip tan
kiai sueiti ir paspausti dešinę, 
pasidalinti mintimis, čia fai 
bus gera proga tai padaryti. 
KELRODIS

Atvažiavę į Newark, N. J., 
prie Pennsylvanijos stoties 
imkite Clinton Avenue busus 
No. 15 ar 16 ir tiesiai iki 
Montgomery Ave. Eiti tik vie
nas ir pusė bloko iki parkui. 
Arba imkite Springfield Ave. 
busą 25-tą, išlipdami ant 
Montgomery Ave. Eiti tik 3-ris 
blokus iki parko.

Automobiliais tuo pačiu ke
liu arba gatve.

Kviečia Apsk. Komitetas

Kaltina sukime taksų
Newyorkietis prekiautojas 

saldžiaisiais vandenimis ir 
cukrumi Francis X. Gomila 
tapo įkalintas nedamokėjime 
valdžiai taksų $925,440.23. 
Tiek jis neraportavęs ir neda- 
mokėjęs už dvejus metus, 
1945 ir 1946. Jeigu jį nuteis
tų, jį galėtų bausti penkerius 
metus kalėti ir $10,000 pinigi
nės pabaudos.

Įtartąjį atrado, suėmė New 
Orleans mieste, iš New Yorko 
buvęs pasišalinęs.

New Yorke praėjusią savai 
tę tapo nušautas slaptosios po
licijos agentas Joseph Brock, 
gyvenęs Jackson Heights. Jį 
nušovusis, Gerhard A. Puff, 
banko plėšikas, randasi Bel
levue ligoninės kalinių skyriu
je, taipgi apšaudytas.

Tyrinę j antie ji Mrs. Brown 
n'u žudymo aplinkybes sako, 
kad ją bus nužudęs koks bur* 
vęs jos pažįstamas asmuo. 
Daugeliui jos pažįstamų grę- 
sia kamantinėjimas.

patekusius buvusių laikinųjų 
suktų valdovų vergovėn.

Filmą nėra istorinė. Nėra 
nei visiškai pritaikyta sma
giam liuosalaikio praleidimui. 
Jos tikslas? Veikiausia toks, 
kad būtų ką rodyti, bet kad’ 
tas naujas kūrinys turiniu bū
tų taip toli nuo einamojo 'gy
venimo, kaip žvaigždės nuo 
mūsų žemės. F. K.

,__ ,

“Anna” — italų filmą, su 
anglišku aiškinimu

Lux Film, užsieninėms fil
ių oms parūpinti amerikiniams 
teatrams agentūra, šiomis die
nomis atgabeno filmą “Anna,” 
su Silvana Mangano žvaigždi
nėje rolėje.

Daugelis pokarinio laikotar
pio užrubežinių* filmų pavaiz
davo gyvenimą ir jame sutin
kamas jausmines kovas. “An
na” yra viena tokių filmų. Tai 
yra istorija naktinio klubo 
šokėjos Annos, karią sužavė
jo tūlas nenaudėlis, nors ji' 
,yra įsimylėjusi į teisingą vyrą. 
Jausmų konflikto eigoje ji 
nusprendžia tapti vienuole. 
Tam pasiruošdama, ji dirba 
slauge žymioje ligoninėje. Ta
čiau abejonių negali atsikra
tyti. Tiktai kritišku! momentu 
ji nusprendžia, kur ji prik
lauso — grįžti į pasaulį, ar 
liktis gyventi kartą pasirink
toje tarnyboj et

Kritikai -argumentuos apie 
techniškąją filmos vertybę, 
nes paties veikalo konstrukci
ja yra menka. Vienok tema—• 
žmonių amžinasis ieškojimas 
būti mylimu, reikalingu, pa
geidaujamu, pagerbiamu ir 
pati graži vaidyba daro “Ari
ną” jausmine, širdies gelmes 
siekiančia filmą. M. A.

Išleido brošiūraitę 
apie nuteistą vadą

Komitetas Apginti Roose
velt Ward, Jr., New Yorke, 
išleido mažytę brošiūraitę, 
kaip ir padidintą lapelį. Už- 
vadinta “3 years for speaking 
up,” brošiūraitę aiškina visas 
aplinkybes, kuriose tasai įžy
mus jaunimo vadas buvo nu
teistas, trejiems fnetams. Par
duoda šimtą už $2.25. Gauna
ma komitete, 23 W. 26th St.

Bandė nusižudyti
Jay McKay, maliorių kont- 

raktorius, 49 metų, buvo dvi
gubai užsitikrinęs progą nusi
žudyti. Užlipfęs ant 5 aukštų 
namo stogo, paleido sau bur- 
non šūvį. Matomai, jis tikė
josi ir nuo stogo nuvirsti. Ta
čiau nuo krašto stogo nusviro 
žemyn jo galva ir pečiai. Jis 
nuvežtas ligoninėn gyvas, tik 
pavojingai susižeidęs. į 

šūvis ir pasišovusiojo ne
paprasta pozicija sutraukė 
minią stebėtojų. Atvažiavusi 
jį paimti, policija turėjo pra
kaituoti iki prasimušė per mi
nią prie namo ir ant stogo.

McKay gyveno 85-76 66th 
Rd., Forest Hills. O krautuvę 
turėjo apačioje to namo, nuo 
kurio stogo jis bandė nukris
ti, 1557 Lexington Ave., New 
Yorke.

Teisėjas kaltina 
nebuvimą priežiūros 
pamišėliams

Teisėjas Saul S. Streit, ku
riam pavesta byla veterano 
Bayard P. Peakes, įsakė to
liau tyrinėti Peakes’o proto 
stovį.

Pėakes nušovė jaunuolę Ei
leen Fahey jos darbe Colum-' 
bia Universiteto raštinėje. Nu
šovė neturėdamas nieko prieš 
ją asmeniniai, jos visai nepa
žinęs.

Teisėjas už tai kaltino pro
to ligomis sergančių įstaigas, 
kad jos be atodairos išmeta iš 
įstaigų neišgydytus pamišė
lius, tuomi pastatydamos pa- 
vojun pamišusių jų gimines, 
draugus ir bendrai publiką. 
Tūkstančiai tokių . Peakesų. 
vaikšto neuždaryti, nesaugo
mi, visuomenei net nežinomi, 
kad jie pavojingi. Jis reika
lavo tuojau pataisyti New 
Yorko Valstijos ir J. V. Vete
ranų Administracijos nusista
tymą tuo klausimu.

“Geriaui laikyti uždarytus 
100 numatomų galimų tapti 
pavojingais kriminalistais as
menų, negu leisti pamišėliams 
nužudyti vieną nekaltą asme
nį,” pareiškė teisėjas.

NUŽUDYTA JAUNA 
NĖŠČIA MOTERIS

Jamaica Estates, Queens, 
vietoje taip vadinamų geres
niųjų priemiesčio sekcijų, ta
po atrasta nužudyta Mrs. Jo
sephine Brown, 23 metų. Jos 
dar šiltą kūną atrado 1 va
landą šeštadienio rytą. Penk
tadienio vakarąjarp apie 8 ir 
9 valandos jinai buvusi Macy 
krautuvėje, ten pirkusi sukne
lę. Ji buvo nėščia, rudenį tikė
josi kūdikio.

Skeletas negalimas 
atpažinti

Liejos 21 d. iškastas žmo
gaus skeletas gali būt nuo 
50 iki 100 metų senumo, tvir
tina medikalis egzaminatorius 
Dr. Jacob Werne.

Skeletas rastas kasant na
mų projektui vietą ant 147 
Avė. ir 240 St., Queense. Dr. 
Werne mano,V kad jis gali bū
ti indijono skeletas, bet pilnai 
atpažinti negalima.

Sakosi nekalti
Edward Baldwin ir Donald 

Ferrick, 16 ir 17 metų, sakėsi 
nesą kalti žmogžudystės pir
mame laipsnyje dėl nušovimo 
jauno ,rabino Brooklyn© Gree- 
npointėje.

Rabinas Samuel B. London 
buvo nušautas birželio 26-tą, 
McCarren parkutyje. Vyrukai 
buvo suimti liepos 17-tą, kuo
met jie bandė parduoti šau
tuvą. Anot policijos, tyrimas 
parodęs, kad tai tas pats šau
tuvas, kuriuo buvo nušautas 
rabinas. O vyrukai būk prisi
pažinę, kad jie į rabiną'šovę 
išbandyti, ar pataikys į cielių.

%

Panaujino nutrauktą 
policistu teismą

Praėjusį pirmadienį, Crimi
nal Courts Buildingo 13-mez 
aukšte, iš naujo prasidėjo 
masinis suspenduotų policistu 
teismas, kuris tūlam laikui 
buvo pertrauktas.

Teisiamaisiais yra pašaukti 
34 policistai, kaltinami ėmus 
kyšius u/ž teikimą apsaugos 
Harry Grosso gembleriams. 
Juos ginti veikia 13 advoka
tų. Gi liudytojais, sakoma, 
miesto valdžiai patarėjo asis
tentas -Victor Horowjtz turįs 
sueiliavęs net 48 asmenis.

Kaltinamieji prašė vėl by
lą atidėti. Teisėjui patarta ne
atidėti, nes kai kuriems kalti
namųjų už kelių dienų sueis 
laikas išeiti ant pensijos, ku
rios neturi teisės sustabdyti 
kol nenuteistiems. Jie turi būti 
oficialiai prašalinti iš tarnybos 
pirm išsibaigimo tarnybos lai
ko.

Kadangi teisiamųjų sąstate 
yra daug aukšto rango poli
cistu, taį ir jų pensijomis su
sidarytų miestui stambi suma 
išmokesčių ar sutaupų.

Kaltinamųjų 34 būryje yra 
šeši kapitonai, vienas leitenan
tas, du saržėntai ir 25 eiliniai. 
Liudytojai be ūpo

Pirmą panaujinto teismo 
dieną, pirmadienį, pašauktieji 
liudytojai neturėjo ūpo liudy
ti. Čia, mat, ne darbininkų 
vadų teismas už idėjas. Čia 
teismas dėl pinigų ėjimo ne 
pinigams skirt tosna rankosna. 
Ir liudytojai čia, tikriausia,' ne 
samdyti, turį liudyti be mo- 
kesties, prieš savo norą, ir be 
apsaugos už liūdymo pasėkas.

Keli per dieną pašauktieji 
liudijo labai atsargiai. Vienu 
tokiiį liudytojų pavyzdžiu ga
lima skaityti Alvin Steward, 
savininką Bbro Lounge, puoš
nios užeigos prie. 124-18 
Queens Blvd., Kew Gardens. 
Taip, jis gerai pažįstąs Gros- 
są. Jis taip pat gerai pažįstąs 
ir kė|is policistus. Tačiau apie 
bent kokį graftą jis nė žode
lio nepasakė. Prokurotūra jo 
pirmos dienos liūdymu nega
lėtų pasinaudoti kaltinamie
siems Nuteisti. Ar tolimesnėje 
teismo eigoje galės iš jo ką 
nors iškvosti, ateitis parodys. 
Jis buvo pašauktas liudyti ir 
antradienį.

PARDAVIMAI
PUIKI PROGA!

. Parsiduoda restoranas su pilnais 
gėrimų laisniais; per 85 metus iš
dirbtas biznis, pačiame lietuvių cen
tre. Parduodame su namu ar be 
namo. Duodame ant lengvų išmo
kėjimų; išsimokėsite taip, kaip ran
dą mokėdami. Kreipkitės: • Joseph 
Lugauskas, 426 So. 5-th St., Brook
lyn, N7 Y. (149-151)

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL
•32 Ten Eyck $t., Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8174

GARSINKITES LAISVĖJ’
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE
ABELNAI PAGELBININKAI

Sunkiems Fabriko Darbams.
Turi suprasti ir kiek nors kalbėti’ 

angliškai ir turi būti įsirašę gavi
mui pirmųjų popierių.

G DIENOS — PRADŽIAI 
$1.12'/2 Į VALANDĄ

Po 6 mėnesių uždarbys $1.29 j vai 
Kentile, Ine., 99 — 9th St. Brook
lyn. (147-151)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrls ta

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Matthew A. 
BUYU£ 

(BUYAU8KA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare

. Penktadlnniala atdaryta

PEIST LANE1 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kalnas.
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-82M ' J
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