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Gydytis!
Didysis Sąskridis.
Proga Vegeterijonams.

Rašo A. BIMBA
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Jau seniai kalbama apie 
Trumano administracijos pro
jektą “X.” Jis buvo laikomas 
didelėje slaptybėje, bet da
bar paaiški jo turinys. Tai 
projektas palaikyti šnipus tuo
se kraštuose, kurie nebesusi- 
kalba su kapitalistiniais kraš
tais.

Šiomis dienomis Čechoslo- 
vakijoje suimta septyniasde
šimt šnipų. Jie dirbę pagal 
Amerikos projektą “X.”

Mūsų vyriausybės politika 
nugrimzdo taip 
kada 
gas ) 
apie

Ne Teroro Keliu.
Ką Mano Darbininkai?
Gydytojai ir Ligoniai

Darbo Žinomų 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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Metė Bombą į Jungt 
Tautą Centrą
Karo Ex-Lakūnas Taikė Bombą 
Jungi. Tautų Saugumo Tarybai

Valdžia Nori Padėt Mundto 
Biliui; Todėl Medžioja 
Komunistui Vadus

Atsidarė Naujosios 
Partijos Konvencija

žemai, jog 
nors kiekvienas protin- 
amerikietis sarmatinsis 
ją prisiminti.

britai 
ir nu-

M a 1 a j a u s p u s i asai y.j e 
suėmė grupę komunistų 
žudė. Italijoje teroristai, pašo
vė Komunistų Partijos vadą 
Togliatti. Japonijoje teroris- 

' tai bombos pagalba kėsinosi 
ant Komunistų Partijos se
kretoriaus Tokuda gyvybės, 
Graikijoje fašistai suimtiems 
komunistams nukapoja galvas 
ię ant lazdų pakabinę nešioja 
gatvėmis.

Bet argi šis teroro kelias 
prives teroristus prie laimėji
mo? Ką gi byloja visa is
torija ?

Teroristų teroras, visuomet 
sunaikino pačius teroristus.

New Yorko krautuvių dar
bininkų unijos vadai atsisakė 
išpildyti antikomunistinius afi- 
deivitus ir paleido visiems 
unijos nariams nuspręsti jų tą 
žygį. 2,461 unijistas balsavo 
už vadų pasielgimą, o tik 455 
balsavo prieš.

Tas aiškiai parodo, kur sto
vi eiliniai darbininkai, 
gauna progą tarti savo 
be jokių varžymų.

Lake Success, N. Y. — 
Ketvirtadienį 3:25 vai. po
piet buvo iš privačio lėktu
vo paleista bomba, taikyta į 
Jungtinių Tautų centrą. 
Bomba ore susprogo už 600 
pėdų į šalį ir 100 pėdų auk
ščiau, negu Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybos rūmų 
stogas. Tai buvo namie ga
minta bomba. Ji nepadarė 
jokių nuostolių.

Bombos metikas nuskrido 
į La Guardia aikštę,' paliko 
savo lėktuvą ir pabėgo.

Valdžia sužinojo, kad 
bombą paleido Stephen J. 
Supina, buvęs amerikinio 
bombanešio šaulys Antraja
me pasauliniame kare.

Paskutiniu laiku jis, ita
liškos kilmės vyras, dirbo 
kaip valgyklos tarnautojas 
Wilmingtone, Conn. Dabar 
Supina nežinia kur slapsto
si. Valdžios agentai ir poli
cija suruošė medžioklę 13-

je valstijų, mėgindami jį su
imti.
, Supina sakydavo, kad gal 
tik bombomis galima būtų 
išjudinti Jungtines Tautas 
veikti prieš Sovietus... .

Amerikos Tankai Prieš
\

Graikų Partizanus
Athenai, Graikija. —At

važiavo amerikiniai tankai 
padėt monarchistam ata- 
kuot graikų partizanus 
Grammos kalnuose. Tai 30 
tonų tankai. Monarchistų o- 
fensyvas tuo tarpu nieko 
nelaimėjo.

Nusmerkti dar Keturi 
Graikų Demokratai

Athenai, Graikija.— Ka
rinis monarchistų teismas 
Lamijoj nusmerkė sušaudyt 

i dar 4 graikus už tai, 
kad jie padėję partizanams.Izraelis Galįs Užimt

Visą Jeruzalę
.Tel Aviv, Izraelis— Pries J|e])jį8^ Datuojami
nt nn hnnhnr. o n nvnhnio <- J

Dauguma Karo Veteranų

( kai 
žodi

bai- 
Ne-

Skaičiau vieno labai 
saus straipsnio pradžią, 
žinau, ką jis toliau pagiedos, 
nes autorius sakosi temos toli 
gražu dar neišsėmę.

Nežinau, nė kaip pradėti. 
Bijau, kad šios' špaltos skai
tytojai perdaug neišsigąstų.

pat paliaubas su arabais, 
Izraelio kovūnai atėmė iš 
arabų seną tvirtovę Ain Ka
rim ir Malha miestelį, į va
rus nuo Jeruzalės. Izraelio 
oficierius David Shaltiel pa
reiškė: — “Jeigu pasinau- 
jins mūšiai, mes užimsime 
visą Jeruzalę.” Pėnktadienį 
egiptenai apšaudė žydų 
konvojų Nagebe, laužydami 
paliaubas.

Dalykas liečia gydytojus ir 
ligonius. Richard Fox teigia, 
kad jis medžiagą surinkęs iš 
mediciniškų žurnalų. Jis sa
ko, kad iš visų gydytojų tik
tai apie pusė tinkami savo 
pašaukimui. Kita pusė yra 
ligonių nelaimė. Mažiausia 
vienas trečdalis gydytojų, gir
di, Turėtų gatves valyti, o ne 
žmones gydyti, 
turėtų uždrausti 
kinti.

Jiems valdžia 
žmones kan-

New Yo.rkožymus 
pasakęs: “Milžinlš-

Vienas 
chirurgas 
ka dauguma, ir aš turiu min- v 
tyje nuo 90 iki 95 nuošimčių, 
žmonių, kurie ateina pas gy
dytojus pagalbos, nieko dau
giau nereikalingi, tik laiko— 
palauktų, pailsėtų ir 
sveiki.” Bet gydytojai 
gydo!

būtų 
juos

Kunigas Šankia Skaldyti' 
CIO Darbo Unijas

Pittsburgh. — Sugrįžęs 
iš katalikų unijų suvažiavi
mo, įvykusio New4 Yorke, 
kunigas Rice ragino per 
laikraštį Pittsburgh Catho
lic organizuot atskiras ka
talikiškas iš CIO unijistų.

JAPONAHr VOKIEČIAI 
PADEDA ČIANGU1

Nanking, Chinija. — New 
Yorko Times koresponden
tas H. R. Lieberman rašo, 
kad Čiang Kai-šeko tauti
ninkams kariauti prieš chi- 
nų komuinstus padeda 6,000 
japonų ir vokiečiai techni
kai.

Washington. — Naujasis 
verstino rekrutavimo įsta-. 
tymas paliuosuoja daugumą 
karo veteranų nuo drafto. 
Nebus privalomai imami 
kariuomenėn vyrai ištarna
vę 12 mėnesių mėnesių gin
kluotose jėgose po 1940 m. 
rugs. 1 -6d.; tuip pat paliuo- 
suojami nuo drafto tarna
vusieji kariuomenėje bent 
90 dienų tarp 1$41 m. gruo
džio 7 d. (Perlų uosto už
puolimo) ir 1945 m. rugs. 22 
d. (karo pabaigos su Japo
nija).

PASITRAUKĖ SUOMIU 
PREMJERAS PEKKALA

Helsinki, Suomija. — 
Premjeras Mauno Pekkala 
įteikė pasitraukimą (rezig
naciją) Suomijos prezident. 
Juho Paasikivi’ui. Manoma, 
kad prezidentas pakvies ū- 
kininkų partijos arba so
cialdemokratų vadą suda
ryt naują ministrų kabinę-

ORAS.—Būsią giedra.

Kiekvienas specialistas pas 
tą pat j ligonį susiranda savo 
specialybės ligą. Širdies spe
cialistas suras širdies ligą, gal
vos specialistas suras smege
nų ligą, sąnarių specialistas 
suras sąnarių Ligą ir tt. O 
vargšui žmogeliui tereikia lai
ko ir poilsio!

Omaha.x Neb., vienoje 
iįinėje buvo 150 ligonių, 
jų buvo padaryta 744 
tingų diagnozų. Padaryta ant 
jų tiek operacijų, kad kiekvie
nam išteko beveik po dvi ope
racijas. Ir visos jos buvo pa
darytos pagal klaidingą diag-

(Tąsa 5-tam puslp.)

ligo- 
Ant 

skir-

Jungtinės Tautos Protestuoja 
Prieš Šnipų Primetimą Joms

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų sekretoria
tas užprotestavo, kad Ame
rikos valstybės departmen- 
to nariai paskleidė paska- 
lus, būk “šimtai” Jungtinių 
Tautų pareigūnų veikią 
kaip, kariniai įvairių kraštų 
(ypač Sovietų ir jų draugų) 
agentai.J. Tautų sekretaria- 
tas pareikalavo, kad valsty
bės depratmentas atšauktų 
tuos gandus kaip šmeižtus.

(Valstybės sekretorius 
Marshallas pareiškė, jog

paskalai apie šnipiškus 
Jungt. Tautų agentus yra 
dar negirdėta jam pasaka. 
Bet valstybės departmento 
valdininkas Robert ę. Ale
xander vis tiek šneka jau ne 
apie šimtus, bet apie “tūks
tančius” tokių agentų.)

Waterloo, Kanada. —Mie
sto valdybos Įsakymu, iškir
sta kūjo ir pjautuvo ženk
las iš žuvusio veterano M. 
Wohanskio antkapes pa
minklo.

Washington. — Prezid. 
Trumanas jau pirm kelių 
rhėnesių užgyrė valdinių 
FBI agentų planą areštuoti 
žymiausius Komunistų Par
tijos vadus, kaip patyrė 
New Yorko Daily Workerio 
korespondentas*. Generalis 
prokuroras Tomas Clark 
nori, kad specials Kongre
so sesija priimtų Mundto- 
Nixono bilių prieš Komu
nistų Partiją ir bendradar-

biaujančias su ja organiza
cijas.
Generalis prokuroras pra

eitą savaitę tarėsi su arti
muoju Trumano patarėju. 
Jiedu padarė išvadą, jog 
komunistų vadų areštavi
mas ir naujas lermas prieš 
vadinamą ,“raudojųjų pavo
jų” padės pervaryti Kon
grese Mundto bilių dėl ko
munistų suregistravimo.

VAKARINIAI TALKININKAI 
PIRMI PRADĖJĘ BLOKADĄ 
PRIES SOVIETUS
Berlin. — Sovietinis ko- 

mandierius Vokietijoj, mar
šalas Vasilius D. Sokolovs
kis viešai pareiškė, jog ka
rinė amerikonų vyriausybė 
pirma pradėjo blokadą 
prieš Sovietus Vokietijoje 
— amerikonai uždarė sovie
tiniams pareigūnams perė
jimus bei pervažiavimus į 
amerikinį Vokietijos ruož
tą; tuomet Sovietai, atsi
liepdami, uždraudė ameri
konams ir jų bendrams ang
lams - francūzams važiuoti

per sovietinę sritį į Berly
ną.

(Karinio amerikonų gu
bernatoriaus pavaduotojas 
gen. Hays užginčijo, kad jie 
pirmi užblokavę Sovietams 
amerikinį ruožtą.)

(Karinis Amerikos guber
natorius Vokietijai, genero
las Lucius Clay penktadienį 
slaptame kongresmanų už
sieninio komiteto posėdyje 
Washingtone raportavo a- 
pie ginčus tarp Sovietų ir 
amerikonų dėl Berlyno už- 
blokavimo.)

OHIO TEISMAS PRIPAŽINO 
WALLACE’O KANDIDATŪRĄ

Columbus, Ohio. — Aukš
čiausias Ohio valstijos teis
mas nusprendė, jog nauja 
trečioji partija turi teisę 
statyti Wallace’a ir kitus 
savo kandidatus prezidenti
niuose rinkimuose toje val
stijoje lapkričio mėnesį.

Valstijos sekretorius Ed. 
J. Hummel buvo atmetęs 
piliečių parašus, surinktus 
naujai partijai įregistruoti 
ir jos kandidatam statyti. 
O parašų buvo surinkta kur 
kas daugiau, negu reika
lauja valstijos įstatymas.

Hummel pasakojo teisme, 
kad Wallace’o šalininkai 
nepridavę tinkamų “ištiki-

mybės priesaikų” raštu, kad 
Ohio įstatymas iš 1941 m. 
“užgina statyt rinkimams 
kandidatus tokių partijų bei 
grupių, kurios užsiima ne- 
amerikiniu veikimu,” ir t.t.

Bet vyriaussias valstijos 
teismas atmetė tuos argu
mentus.

Bostųn. — Massachusetts 
valstijoj surinkta 110,000 
piliečių parašų įregistruoti 
rinkimams Henry Wallace’ą 
kaip trečiosios partijos kan
didatą į prezidentus ir sen. 
Gleną Taylorį— į vice-pre- 
zidentus. Pagal valstijos į- 
statymą, būtų užtekę 50,- 
504 parašų. /

Wallace’o-Taylorio Kandidatūra 
Užtikrinta Bent 40 Valstijų

Philadelphia, liep. 23. — 
Penktadienį čia Convention 
Hall’e atsidarė entuziastiš
kas naujos, trečiosios parti
jos suvažiavimas nominuoti 
Henriui Wallace’ui kaip

Graikų Monarchistai 
Veržėsi Albanijon

Belgrad. Jugoslavijos 
žinių agentūra pranešė, jog 
du Graikijos monarchistų 
armijos būriai buvo įsiver
žę Albanijon. Albanai išmu
šė juos laukan ir šūviais 
išvijo du monarchistų lėktu
vus.

Italijos Klerikalai 
Skaldo Darbo Unijas

Roma. — Klerikalų vadai 
nutarė ištraukt iš Italijos 
Darbo Konfederacijos apie 
“1,000,000” narių ir sudaryt 
katalikų unijų sąjungą.

Italijos Senatas Išteisino 
Valdžią dėl Togliatti’o

Roma. — Komunistai Ita
lijos senato nariai reikala
vo pareikšt • nepasitikėjimą 
premjero de Gasperio kleri
kalų valdžiai dėl to, kad fa
šistą peršovė komunistų va
dą Palmiro Togliattį, seimo 
narį. Buvo įtarta, jog val
džios fašistuojanti politika 
privedė prie pasimojimo nu
žudyt Togliattį. Po premje
ro kalbos, senatas 173 bal
sais prieš 83 pareiškė pasi
tikėjimą valdžiai.

TVIRTINAMA, KAD 
TOGLIATTI IŠGYS

Chinų Komunistai 
Ima Taiyuaną

Nanking, Chinija.— Chi
na komunistai - lįaudiečiai 
įsiveržę į Taiyuaną, Šansi 
provincijos sostinę. Pirm to 
jie užėmė "bei išbombordavo 
lėktuvų aikštes. Dabar liau- 
diečiai visomis pusėmis ap
supa, Taiyuaną. Be kitko, jie 
sumušė ir kelis tūkstančius 
japonų, tarnaujančių Čiang 
Kai-šeko tautininkų armijo
je. Tautininkai buvo pasi
garsinę, kad įsiveržę į An- 
šaną, Mandžurijoj; dabar 
jie sako, “vėl apleidome An- 
šaną.”

Athenai, Graikija.-—Grai
kų partizanai susprogdiho 
dar vienų karinį monarchi- 
stų traukinį Trakijoj.

Fordo Darbininkam 
Pakeliama Alga 13c

Detroit. — Fordo auto
mobilių kompanija ir CIO 
unijos vadai susitarė, kad 
darbininkams bus pakelta 
alga po 13 centų valandai, 
pridėta dar 2 iki 5 centų 
dirbantiems popietinėmis ir 
naktinėmis p a k a itomis, 
taipgi bus pagerinta atosto
gų sąlygos, pataisyta ap- 
draudos planas darbininkų 
grupėms ir t.t.

Tokiu būdu išvengta 116,- 
000 darbininkų streiko p£ieš 
46 Fordo fabrikus 25-se val
stijose.

New York. — Pranešama, 
kad Bethlehem laivastatyk- 
lų kompanija susiderėjo su 
Laivastačių Unija.

Roma. — Trys gydytojai 
ligoninėje tvirtino, kad jau 
negręsia pavojus gyvybei 
Togliatti’o, Italijos komuni
stų vado. Jis jau gali trupu
tį pavaikščiot. — Fašistinis 
studentas liepos 14 d. peršo
vė Togliattį keliomis kulko
mis.

Beiliu. — Sovietų vyriau
sybe paleido 3 suimtus ame
rikonus.

kandidatui į prezidentus ir 
senatoriui Glenui Tayloriui 
— į vice-prezidentus. Suva
žiavime dalyvauja daugiau 
kaip 2,000 oficialių delegatų 
ir svečių - tėmytojų iš įvai
rių valstijų.

Komercinė spauda lėmė, 
kad naujosios partijos kan
didatai bus įregistruoti pre- 
dęntiniams rinkimams bent 
40-je ar 41-je valstijoje.

PLATFORMA
Suvažiavimo komitetas, 

rinkiminei platformai paga
minti, susidedąs iš 74 žmo
nių, pasiūlė sekamą progra
ma:

Atmest Marshallo planą.
Palaikyti taiką derybo

mis.
Atmesti verstiną rekrutą- 

viiną kariuomenėn taikos 
laiku.

Perimt valstybės nuosa
vybėn geležinkelius ir kitas 
pamatiniai svarbias pramo
nes.

Įvesti kainų kontrolę.
Per dvejus metus pasta

tyti 4 milionus gyvenamųjų • 
namų su šalies iždo paramai----

Panaikinti kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetą.

Išleisti Įstatymus, kurie š 
užtikrintų visiems 
teisę balsuoti rinkimuose, 
užgintų linčiuoti negrus, ir 
įvestų teisingą samdą vi
sose pramonėse bei įmonėse, 
neskirstant žmonių pagal o- 
dos spalvą, tautybę bei reli
giją.

Panaikint priešunijinį 
Tafto-Hartley’o įstatymą.

Atmesti Mundto-Nixono 
policinės valstybės bilių ir 
panašius reakcinius suma
nymus Kongresui.

Suprantama, jog suva
žiavimas bendrai užgirs 
tuos riinkiminės programos 
pasiūlymus, gal su tūlomis 
pakaitomis.

AUKŠČIAUSIAS KAINU 
PAKILIMAS

Washington. — 
ir kitų reikmenų 
vartotojams pakilo 
šimčiais nuo 1946
šiol, kaip sako valdinis dar
bo departmentas, tai aukš
čiau, negu bet kada nuo 
1920-21 metų.

Maisto 
kainos 

28 nuo- 
m. iki

Reakcininkų Širšynas prieš 
3-čios Partijos Suvažiavimą

Philadelphia. — Komer- listų vadas Norman Tho- 
ciniai laikraščiai ir radijai mas, 
čia, kiek tik pajėgdami, Stryto “socialistas, 
šmeižia ir dergia Wallace’o Vadinamo 
trečiosios partijos suvažia
vimą; visus suvažiavimo de
legatus jie maliavojo kaip 
“komuinstus, raudonuosius 
bei ružavuosius,” kiek įka
bindami, drabsto purvais 
naujosios partijos veikėjus 
ne tik politiniai, bet ir as
meniniai.

Žymią vietą tarp šmeiži
kų užima amerikinių socia-

mylimiausias Wall 
v

Ameriki n i o 
Veikimo dėl Demokratijos 
sekretorius James Loeb ra
gino suvažiavimą pasmerkti 
komunistus. Prof. Tugwell, 
suvažiavimo programos pir- ■ 
mininkas, su panieka atme
tė Loebo^užmačią. Jis pri
minė, jog'Loebo organizaci
ja pirmiau prašė gen. Ei- 
senhowerį ’ į prezidentus, o 
paskui atsiklaupė prieš

'i

A
L



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc. 
•very day except Bundays and Holidays 

Established April 5, 1911 
M7 LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. —:— Tel, STagg 2-3878

President, GEORGE KURAITIS; Secr.-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year $7.00 . Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year $9.00
Brooklyn, N. Y per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50

Kntered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Y

s KAS KĄ RAŠO IR SAKO Apdovanokim Piety Amerikos “Darbi”!

Francūzijos Bėdos
Šiuos žodžius rašant dar nesugraibytas Francūzijos 

kabinetas. Nors Francūzijos Komunistų Partija yra par
lamente skaitlingiausia, bet susivienijus reakcija nepri
leidžia jos partijos žmogaus prie premjero vietos. Taip 
vadinamosios “trečiosios jėgos” kabinetas, vadovaujamas 
klerikalo Schumano, sugriuvo, kai jo kolegos iš Socialis
tų Partijos pasitraukė. O jie pasitraukė todėl, kad par
lamente socialistai nebepalaikė Schumano programos dėl 
apsiginklavimo. Francūzija, kaip ir kitos Europos ša
lys, tebebraška po pereito karo našta, o Schumanas vėl 
nori visą dėmesį nukreipti į šąlies apsiginklavimą. So
cialistai pamatė, kad balsavimas už vyriausybės reika
laujamą apsiginklavimui sumą nepatiks Francūzijos žmo
nėms. Tuo tarpu neužilgo bus nauji, parlamento rinkimai. 
Jie įvyks spalių mėnesį. Socialistai, kaip ir visos partijos, 
ruošiasi. Jie pamatė, kad buvimas klerikalinės vyriausy
bės pastumdėliais jiems brangiai kaštuos. Kaip visur ki- 

_tur, taip Francūzijos socialistai yra oportunistai. Jie 
nori vietų ir garbės. Principai yra net trečiaeilis jiems 
dalykas.

Kaip ten nebūtų, bet Francūzija susilaukė kabineti
nės krizės, kuri prastai atsiliepė į Anglijos ir Amerikos 
planus Vokietijoje. Štai kad ir Berlyno klausimu. Šios 
dvi šalys jau turi parašiusios Sovietams atsakymo notą, 
bet siųsti negali, kadangi nėra kam už Francūzija pasi
rašyti. Bidault sugrįžo namo ir laukia naujo kabineto 
sudarymo.

Su šia kabineto krize Francūzijos bėdos nepasibaigs. 
Ji, priimdama Marshall Planą, neteko savo diplomatinės 
nepriklausomybės. Tai reiškia, kad naminėje politikoje ji 
negali nė sapnuoti apie kokį nors mažinusį žygį linkui 
socializmo. Tai priešinga Marshall Planui. Užsieninėje 
politikoje jai Vokietija yra kaulu gerklėje. Jos reikalai 
griežčiausiai priešingi Marshall Plano promoteriams. Pa
starieji reikalauja ir nori, kad būtų atsteigta Vokietijos 

'galybė. Bet tai prieštarauja Francūzijos saugumui. 
Francūzija jau du karu kentėjo nuo galingos Vokieti- 

„ jos.. Dabar jai jau grūmoja trečias karas, žodžiais Bi
dault bandė atsišiepti prieš Beviną ir Marshallą, bet pa
galiau turėjo nusileisti ir pasiduoti. Galvatrūkiškas ruo
šimasis prie trečiojo karo nesuderinamas su Francijos 
gerove ir ateitimi. Bet taip diktuojama-iš Londono ir 
Washingtono.

Daleiskime, kad naujas kabinetas susidarys maž
daug iš tų pačių “trečiosios jėgos” partijų. Kaip ilgai 
jis pasilaikys? Ką pasakys žmonės spalių mėnesio rinki
muose? Mūsų komercinė spauda atvirai teigia, kad bile 
koks dabar sudarytas kabinetas neturės nei galios, nei 
pasitikėjimo. Jis bus tik laikina fenomeną.

Tačiau negalima sakyti, kad Francūzija neturėtų iš
eities. Ji turi išeitį. Bet ji turi pakeisti gaires. Ji turi pa
keisti savo vadovybę. Schumano viešpatavimas įvedė 

. kraštą į didžiausias painiavas ir sudavė smūgį Francūzi- 
, jos prestižui užsienyje.

k Francūzijos parlamente kairiosios partijos turi dau
gumą. Jeigu eitų išvien komunistai ir socialistai, juos 
pąremtų kelios kitos mažesnės politinės grupės. Susidary
tų jėga, kuri galėtų pataisyti Francūzijos reikalus tiek 
ųąmie, tiek užsienyje. Tokią propoziciją, matyt, yra pa
siūlę Francūzijos komunistai. Bet neatrodo, kad tam 
pritartų socialistai. Jie geriau sutiks vergauti ir tarnau
ti reakcijai, negu susidės su kitomis darbininkų partijo
mis ir gelbės Francūzija iš saužudystės.

Karštagalviai Sudaro Taikai Pavojų
Tie sutvėrimai, kurie dėl Berlyno įvykių norėtų pra

dėti naują pasaulinį karą, turėtų susilaukti nuo kiekvie- 
ii.o padoraus amerikiečio pasmerkimą. Tokių karštagal- 
Viį esama valdžioje. Jie tebedūduoja apie “tough” politi
ką ir reikalauja su “bolševikais pasikalbėti ginklais.” Iš 
jų išplūkia pavojus pasaulio taikai.

Bet reikia nenustoti vilties, kad viršų paims svei
kesnės ir blaivesnės galvos. Jau girdisi balsų, kad nerei
kia su užsispyrimu daeiti iki ginkluoto konflikto. Sako
ma, kad ir paruoštam anglų ir amerikiečių atsakyme So
vietams paliekama galimybė “Keturių Didžiųjų” susita
rimui visos Vokietijos.

Panašių minčių jau pasirodo ir komercinėje spaudo
je. “The New York Times”, kuris prieš keletą dienų tikė
jo ginkluoto konflikto neišvengiamybę, liepos 23 d. jau 
kalba* apie dar vieną bandymą susikalbėti ir Vokietijos 
reikalus susitarimu išspręsti, šis kapitalo organas jau 
nebepriešingas “Keturių Didžiųjų” pasitarimui.

Vis daugiau amerikiečių kalba apie priėmimą Sovie
tų pasiūlymo susirinkti ir visą Vokietiją apsvarstyti. 
'Berlynas tėra vienas punktas, ir nesvarbiausias punktas. 
Jo negalima išskirti iš visos susidariusios padėties. Hen
ry Walįace ir visa trečioji partija, sprendžiant pagal jos 
vadų pareiškimus, stoja už Anglijos, Sovietų Sąjungos, 
Amerikos ir Francūzijos konferenciją.

Žinoma, kad tdkioje konferencijoje reikės daryti nu
sileidimų. Be nusileidimų susitarimas neįmanomas. Kiek 
kuri pusė yra pasiryžus, ųusileisti ir kiek laikytis savo 
užimtųjų pozicijų, pilnai paaiškės tik konferencijoje.

BALSAS Iš KAVOS 
FAZENDOS

Urugvajaus lietuvių Dar
bas atspausdino įdomų laiš
ką nuo vieno savo skaityto
jo iš Brazilijos. Laiškas į- 
domus tuomi, kad autorius 
jame prisimena savo paty
rimus sme toninė j Lietuvo
je ir įspūdingai pavaizduo
ja gyvenimą ir darbą lie
tuvių, kurie pateko Brazili
jon į kavos fazendas bei 
plantacijas. Laiškas skam
ba:

Visų pirma, tariu širdingą 
padėkos žodi, kad išpildėt 
mano prašymą ir siuntinėja
te man DARBĄ, iš kurio aš 
sužinojau, kas dedasi Lietu
voje, kaip mūsų Tėvvynė 
kuriasi laisvą ir laimingą gy
venimą tarybinėje santvar
koje, ir kad ten jau seniai 
nebėra smetoninių krauge
rių.

Atmenu aš tuos žiaurius 
laikus. Teko man tarnauti 
Lietuvos- kariuomenėje, inži
nerijos pulke. Patyriau fa
šistui žvėriškumus. Kartą 
stovėjau sargyboje. Buvo 
vasaros metas. Atsisegiau 
mundiro kalnierių ir skąitau 
fortifikacijos teorijas. Nei 
nepastebėjau, kai priartėjo 
kapitonas Sukta. Atidaviau 
pagarbą, o jis man—per au
sį. . .

—Svolačiau ’ Ar nežinai 
Lietuvos kariuomenės disci
plinos?

Ir nubaudė be jokios prie
žasties kalėti sunkiųjų darbų 
kalėjime.

Pamenu gerai, kada buvo 
sušaudyti mūsų klasės keturi 
kovotojai: Požėla, Greifen- 
bergeris, Giedrys ir čarnis. 
Tą naktį mes buvome i nu
ginkluoti ir karininkai užė
mė sargybos vietas. Tik už 
trijų dienų mums grąžino 
ginklus ir pranešė, kad tapo 
sušaudyti keturi komunistai. 
Jie bijojo, kad kariuomenėje 
nekiltų pasipriešinimas.

Dabar, gavęs DARBĄ su 
mūsų keturių ‘sušaudytųjų 
paveikslais, prisiminiau tuos 
fašizmo šėlimo, kruvinojo te
roro laikus ir pagalvojau, 
kad tie laikai jau nebegrįš.

Kavos plantacijose, trum
pai rašant, taip dabar gyve
nama ir dirbama:

Vienas darbininkas gali 
apdirbti 3,000 kavos mede
lių. Dirbti reikia nuo tam
sos ligi tamsos. Už tūks
tantį medeliu moka 1,000 
kruzeirų. Darbininkas per 
keturis mėnesius turi su ma
tiki.! apkaupti kavos mede
lius 3 kartus, paskiau žemę 
sukasti į volus, kaip kad Lie
tuvoje sukasdavom bulvieno
jus, tik čia trigubai. Baigus 
šį darbą, prasideda kavos 
skinimas. Už 110 litrų mai
šą moka 5 kruzeirus. Rezul
tatas toks: darbininkas už 
savo darbą gauna 1,000 kru
zeirų į metus, o dvarininkas 
pelno gauna 2,500 kruzeirų.

Jei darbininkas nenueina į 
darbą, tai tučtuojau pribū- 
na fiskalas (užveizda) ir su
rinka •

—Ko nėjai į darbą?
—Sergu.

----Tai kodėl nepranešei ?
O kai išsiprašai adminis- 

trotoriaus, kad leistų pas gy
dytoją, tai tave pasiunčia į 
miestelį, pas kokį gydytoją 
jie nori.

Pribuvus prie gydytojo na
mų ir delnais sutauškėjus, 
išeina tarnaitė ir klausia, ko 
nori. Grįžta į vidų ir vėl at
eina ; kartais atsako, kad. gy
dytojo namie nėra. O kai 
mato, kad -žmogus vos ant 
kojų laikosi, tuomet išeina 
pats gydytojas. Paklausia, 
kas tau, liepia iškišti liežu
vį pažiūri kaip į šunį ir pa
rašo receptą. Išgysi ar mirsi 

Kekvienas naujo karo kurstytojas, kiekvienas “tuf 
politikos” propagandistas turėtų būti visos visuomenes 
atmestas su panieka ir pasipiktinimu. ‘ ;

su išrašytais vaistais, tai ne 
jo dalykas. Nueidamas pri
duria: jei su šiais vaistais 
nepasveiksi, tai atvažiuok ki
to recepto. Tuo ir baigiasi 
“konsultacija.”

Kavos fazendose darbinin
kai kenčia nuolatinį badą. 
Vaikšto basi ir pusnuogiai. 
Ligos, ypač geltonasis dru
gys, skina šiuos žmones, lai
komus tamsiausioje vergijo
je.

NIEKAS NEPAVYDI 
TOKIAIS DIDŽIUOTIS

Koks ten Ilgų Alfonsas 
rašo Naujienose straipsnį 
“Moterų Smaugikas ir Ko
munistų Okupacija.” Jis, ži
noma, kalba apie Lietuvą. 
Tai buvę vokiečių- okupaci
jos laikais. Jis buvęs kalėji
me. Buvę jame ir daugiau 
“inteligentų.” Atvirai pasi
sako, kad jis ir jo kolegos 
draugavo su pikčiausiais 
kriminalistais.

Ypatingai jis buvo, ma
tyt, susidraugavęs su bai
siausiu kriminalistu Juozu 
Šarkum. Jau pirmiau Šar- 
kus buvęs nuteistas dvyli
ką metų kalėti už pasmau
gimą vienos moteriškės. 
Paskui jis buvęs nuteistas 
dar už kelių moterų pas
maugimą mirtin. Alfonsas 
ir jo vienminčiai labai gai- 
lėję šio baisaus krinįinalisto 
ir dėję visas pastangas jį 
nuraminti. Alfonsas net 
prižadėjęs Šarkui parašyti 
vokiečių valdžiai laišką ir 
prašyti, kad jam bausmę 
sumažintų.

Šitas moterų smaugiko 
ramintojas Alfonsas ir ra
šo:

Kalėjimo, kamerose kur
suodavo žinios, kad komunis
tų partizanąi, .ruošiasi vieną 
naktį išliuosuoti kalinius. Aš 
priminiau J. šarkui, kad jis 
nenusimintų, nes ryt poryt 
gali būti Išleistas ir liuesas.

J. šarkaus veidas nušvito, 
bet ir vėl apsiniaukė. Tylė
jo. Rūkė jis be' pertrau
kos ir dūmus ryte ryjo. Ka
meroje viešpatavo mirtina 

. tyla. Kalinių jėgos buvo iš
semtos. Staiga jis pakelia 
galvą, atsidūsta, apsidairo ir 
prislėgtu balsu garsiai su
šunka: “Draugai, jūs visi 
žinote, kad mane greit su
šaudys, o gyventi labai’ norė
čiau, bet įsivaizduokite prie 
duobės man suteikia dvi ga- 
limybi: (1) bausmę dova
noja, bet Lietuvą okupuoja 
raudonieji; (2) mane sušau
do, bet Lietuva lieka Nepri
klausoma. Aš jums užtikri
nu, kad pasirinkčiau mirtį, 
nes aš labai myliu savo vai
kus...

Visiems pagailo J. Šar
kaus, nes jo meilė vaikams 
ir tikras komunistiškojo “ro
jau” pažinimas sutapo su 
mūsų galvosena.
Vadinas, moterų smaugi

kas Šarkus pasidarė Nau
jienų bendradarbio didvyris 
ir draugas. Jis juomi labai 
didžiuojasi ir sako, jog tas 
parodo, “kad ir sunkiausiai 
nusikalstą žmogžudžiai, ne
gali pritarti Lietuvoje bu
vusiam ir esamam komunis
tų sukurtam rojui.” (N., 
liepos 21 d.). ♦

Tai labai įdomus Grigai
čio bendradarbio pareiški
mas. Tai yra didelis, svar
bus pripažinimas, kad ko
munistų vado vau j amo j san
tvarkoj moterų smaugi- 
kams ir kitiems kriminalis
tams vietos nėra. Tai jau 
seniai žinomas faktas, kad 
niekad nebuvo to
kio' atsitikimo, jog 
bjauriausi k r i m i nalistai 
žmogžudžiai, vagys, plėši

kai, moterų smaugikai, 
gengsteriai, teroristai, suk
čiai ir apgavikai pritartų 
komunistams bei garbintų 
jų “rojų.”

Bet už tai reikėtų komu
nistus ne niekinti, o labai 
gerbti. >

Niekas, žinoma, nepavydi 
Grigaičiui didžiuotis Šar- 
kais ir Ilgų Alfonsais.

Koks gi Tikslas?
Pereitą antradięnį nuste

bo visa Amerika. Laikraš
čiai ir radijas pranešė, kad 
federalinė .valdžia apkalti
no ir areštuoja Amerikos 
Komunistų Partijos vado
vybę. Keletas žymių žmo
nių jau sulaikyta, o kitų- 
dar tebeieškoma. Iš sykio 
buvo paskelbta, kad apkal
tinimai išduoti prieš visą 
pusę šimto žymiausių tos 
partijos veikėjų. Tačiau vė
liau buvo aiškinama, kad 
sulaikyta bus tiktai tuzinas 
vadų, kurie sudaro partijos 
tarybą. Suimti komunistai 
paleisti po užstatu. Visi' jie 
pareiškė, kad jie nėra kalti 
jiems daromam užmetime. 
Prieš juos iškeltas kaltini
mas trumpas, bet drūtas: 
Jie siekią spėka ir prievar
ta nuversti šalies valdžią!

Ši žinia, be abejonės, žai
bo greitumu apskrido visą 
pasaulį; Aišku, kad vienur 
ji buvo pasitikta su džiaug
smu ir pritarimu, kitur su 
nusistebėjimu ir pasmerki
mu. Visur, tačiau, kyla tie 
patys klausimai: Kas pasi
darė Amerikai? Ką mano 
tuo pasiekti Amerikos vy
riausybė? Koks tikslas šių 
areštų ir kaltinimų? Ar 
nuo čia jatf prasidės masi
nis komunistų medžiojimas 
ir grūdimas Komunistų 
Partijos į nelegalų gyveni
mą?

Šie klausimai iškyla ir 
milijonuose a m e r i kiečių 
galvų.

Pirmiausia, žodis apie vy
riausybės sumetimus. Juos 
jau galima pusėtinai gerai 
įmatyti. Iš vienos pusės pa
aštrėjusi tarptautinė padė
tis ir padidėjęs Amerikos 
ruošimasis prie naujo karo, 
iš kitos pusės — despera
tiška demokratų partijos ir 
prezidento Trumano padė
tis. Kiekvienas, kuris šian
dien nors šį tą nusimano 
apie Amerikos politinę' pa
dėtį, žino, ( jog trečiosios 
partijos pakilimas grūmoja 
demokratų partijos ir Tru
mano kandidatūrai dau
giau, negu tai pripažįsta
ma viešai. Niekas neabejo
ja, kad . Wallace ir Taylor 
gaus milijonus balsų. Tiesa, 
tie balsai nepareik vien tik 
iš demokratų kempės, jų 
daug bus iš republikon^ 
kempės, bet skaudžiausias 
smūgis vis tiek teks Tru
mano kandidatūrai. Taipgi 
nėra jokia paslaptis, kad 
komunistai trečiosios parti
jos judėjimui simpatizuoja 
ir jame'aktyviškai dalyvau- 
ja- /

Trečiosios partijos judė
jimą neigti ir diskredituo
ti, tuo būdu, pasidarė pa
čiu vyriausiu valdžios stra
tegų taktikos punktu. Jie 
mano, kad suareštavus ko
munistų vadus, apkaltinus 
juos Amerikos priešais, už
vedus prieš juos bylą, bus 
skaudžiausias smūgis tre
čiosios partijos judėjimui ir 
Henry Wallace kandidatį- 
raū Štai. kodėl areštai pra
vesti kaip tik išvakarėse 
trečiosios partijos suvažia
vimo.

Kiekvienas amatininkas ži
no, kaip sunku yra atlikti jam 
paskirtą darbą be tam reika
lingų priemonių. Kai kada tai 
yra net negalima.

Tokią bėdą turi mūsų drau
gai pažangiečiai Pietų Ame
rikos respublikoje Urugvaju
je su savo leidžiamu laikraš
čiu “Darbu.” Savo spaustuvės 
jie neturi ir įsigyt neištesi. 
Jie įsiprašo į ispanišką spaus
tuvę, kur nėra lietuviškų rai

Dabar žodis dėl pačių 
kaltinimų. Dar taip nese
niai tas pats prokuroras 
Clark viešai pasakė, kai bu
vo svarstomas Mundt-Nix
on Bilius, kad labai sunku 
prikabinti prie Amerikos 
Komunistų Partijos kaltini
mą, jog ji n°ri arba siekia 
bei darbuojasi spėka nu
verst mūsų valdžią arba pa
čią santvarką. Kur doku
mentai? Kur įrodymai? Ar 
tai yra pasakyta partijos 
konstitucijoje? Ar tai yra 
skelbiama komunistų spau
doje, arba oficiališkuose 
partijos p a r e i škimuose? 
Tokio dalyko niekur nesi
mato, niekur nesigirdi. Kas 
moka skaityti, gali pasiim
ti tos partijos konstituciją 
ir joje suras skelbiamą 
kaip tik priešingą principą, 
būtent, suras, kad ten sako
ma, jog komunistai griež
tai priešingi siekimui spėka 
nuversti valdžią, kad jie 
veikia ir veiks Konstituci
jos ir Teisių Biliaųs ribose, 
kad jie savo tikslų siekia 
demokratiškais, legališkais 
būdais. Netenka abejoti, 
jog prokuroras Clark moka 
skaityti ir yra skaitęs tos 
partijos konstituciją. Ir kai 
jis sakė, kad teisme būtų 
negalima įrodyti, jog Ame
rikos komunistai yra sveti
mos valstybės agentai arba 
siekia spėka pakeisti šios 
šalies santvarką, jis sakė 
tiesą. Jis tą tiesą tebežino 
ir šiandien.

Čia neina klausimas apie 
pritarimą, ar nepirtarimą 
Komunistų Partijai. Čia 
yra klausimas Amerikos 
demokratijos, Konstitucijos 
ir Teisių Biliaus. Aišku, 
kacLsenosios didžiosios par
tijos, turėdamos valstybės 
aparatą savo rankose, bile 
kada gali apsidirbti su ma
žomis, opozicinėmis partijo
mis. Bet kas tuomet atsitin
ka su demokratija,, su Kon
stitucija ir Teisių Ęiliumi?

Tai yra visų svarbiau
sias klausimas. Taip šį visą 
įvykį supras Amerikos žmo
nės.

Taip šituos kaltinimus ir 
areštus išaiškins ir milijo
nai žmonių kitose šalyse.

Atėmimas arba paneigi
mas demokratinių, laisvių ir 
civilinių teisių šiandien po
litinei partijai reiškia dide
lį žingsnį į fašizmą Ameri
koje.

Aišku, kad dabar prasi
dės kova teismuose. Apkal
tintieji bus teisiami. Teis
me bus parodytos abi pusės. 
Netenka abejoti, jog daly
kas pasieks patį Aukščiau
sią Teismą.

Durpynas Aprūpina 
Įmonę Kuru

TELŠIAI. — 30 tonų šiemet 
parengtų durpių jau pristatė 
Lieplaukės durpynas “.Linų 
Audinių” fabrikui. Įmonei 
'priklausančiame durpyne už
virė darbas. Palankios oro 
sąlygos suteikia galimybę pa
rengti ir išdžiovinti aukštos 
kokybės durpes.

2 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Sėst., Liepos 24, 1943

džių, ir šiaip-taip savo, laik
raštį leidžia.

Jei pas mu$ randasi žmo
nių, nusiskundžiančių sunkiu 
gyvenimu. tai Pietų Amerikoj 
darbininko gyvenimas yra ke
leriopai sunkesnis. Jei mūsų 
dienraščiai skundžiasi sunkia 
medžiagine padėtimi, tai Pie
tų Amerikoj laikraščio leidi
mas reikalauja daug didesniu 
pasiaukojimo.

Nuo tūlo laiko mes susira
šinėjame su pažangiečiais piet- 
amerikieČiais lietuviais. Daž
nai apsikeičiame laiškais su 
Urugvajaus “Darbo” linotypis- 
tu ir redaktorium Antanu Vai- 
vusku. Ir kai mes pasigyrėm, 
kokias ir kiek mašinų mes — 
laisviečiai ir vilniečiai — turi
me, ir kad jei Urugvajus bū
tų arčiau, tai ir jiems nusiųs- 
tumėm bent vieną, mums jau 
atsitarnavusią, tai A. Vaivus- 
kas mums rašo:

“Neįsivaizduojate jūs. ma
no mieli draugai, kokia di
delė ir paini problema būtų 
išspręsta, jei mes turėtume 
tik nuosavas raides su pilnu 
lietuvišku šriftu! O ką jau 
bekalbėti apie nuosavą lino- 
typą ? ' Su nuosavomis rai
dėmis mes jau pasijustumėm 
‘dideliais vyrais,’ laikraščio 
teksto surinkimas mums at- 
seitų kur kas pigiau, galėtu
mėm bandyti išleisti ir vieną 
kitą brošiūraitę, o ir patogu
mas būtų visai kitoks. Da
bar, pav., kiekvieną kartą, 
kai imu lietuviškai rinkti, tu
riu išimti iš magazino raides 
su ispaniškais akcentais ir 
įsidėti lietuviškas; jei korek
tūrą tenka taisyti dienos me
tu, turiu tai daryti be savo 
raidžių,-nes tuo metu viskas 
užimta su vietiniais darbais. 
Yra visa eilė ir kitokių kliū
čių.” ■

Toliau savo laiške A. Vai- 
vuskas nurodo, kad Urugva
juje tokių mašinų, kaip lino- 
typas, niekas negamina ir ne
pardavinėja. Jas reikia užst 
sakyti iš Jungtinių Valstijų ir 
laukti bent 2-3 metus. Ir ne 
vien, linotypų^ bet nė jiems 
dalių ten gauti negalima. Jie, 
todėl, prašo, kad mes jiems 
nupirktumėm ir pasiųstumėm 
tik magaziną su raidėmis. Tu
rėdami savo magaziną ir rai
des, jie bile’spaustuvėj galė
tų užsidėti ant linotypo ir sa
vo laikraštį susirinkti be di
dėlio vargo.

Susisiekėme*šiuo reikalu su 
Pietų Amerikos Lietuvių Spau
dai Remti Komiteto pirminin
ku W. J. Venck’ūnu, Brook
lyn, N. Y., ir susitarėm mes/ 
abiejų spaustuvių — Laisvės 
ir Vilnies — darbininkai, šiuo 
svarbiu reikalų urugvajie- 
čiams pagelbėti: sukelti rei
kiamą sumą pinigų ir nupirk
ai jiems linotypo magaziną su 
lietuviškomis raidėmis.

Tačiau tam reikalinga virš 
$500. Mes vieni to padaryti 
neįstengiame; tam reikia pla
tesnės talkos.' Mes sudėjome 
po penkinę, bet tai dar toli 
iki penkių šimtų.

•Tad kreipiamės pas jus, 
pažangiosios lietuvių spaudos 
rėmėjai, Laisvės ir Vilnies 
skaitytojai, prisidėti prie šios 
.taip reikalingos ir brangios 
pietamerikiečiams v dovanos. 
Suteikime jiems tą didelį 
džiaugsmą.

Money orderius ar čekius 
išrašykite ir pasiųskite V. Ru
daičio, vardu, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn 6, N. Y. O 
kam arčiau Vilnis,” tai išra
šykite ir pasiųskite P. šoloms- 
ko vardu, 3116 S. Halsted St., 
Chicago 8, Ill.

Laisvės ir Vilnies 
Darbininkai.

VELIONIO GEN. PER- 
SHINGO TURTAS

Washington. — Velionis 
generolas John J. Pershing 
paliko pavienei savo sese
riai Annai $150,000 turto. 
Kas liks po jos mirties, tai 
eis Pershingo sūnui Johnui.
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“Nauja Vaga” Įvertinta Tarybinio 
Kritiko: “Padaryta Netvirta Ranka”

A. Šilėnas
B. Dauguviečio veikalas “Nauja Va

ga” yra gerai žinomas Amerikos lietu
viams. Po vardu “Pergalė” jis buvo -sta
tytas Chicagos ir New Yorko scenose ir 
gan plačiai įvertintas bei apdiskusuotas. 
Mūsų kritikai čia mažai neigiamo tūri
nio atžvilgiu rado tame veikale, apart 
tam tikrų silpnybių arba effekto stokos. 
Mums bus įdomu pažiūrėti, kaip tą vei
kalą įvertino Tarybų Lietuvos kritikai.

Plačią apžvalgą šio Dauguviečio vei
kalo mes randame literatūros, meno* ir 
kritikos žurnale “Pergalė” (Rugsėjo m. 
1947), kurį leidžia valstybinė grožinės 
literatūros leidykla. (Tas straipsnis til
po “Laisvėje” liepos 20 ir 21 dd.—Red.). 
Ją rašo T. Gražulis.

Prieš sustodami prie atskirų Gražulio 
kritikos punktų, pacituosime jo užbai
giamąjį paragrafą, kuriame jis reziu
muoja savo mintis apie “Naują Vagą.” 
Jis sako:

Tokia yra “Nauja Vaga” tarybinėje lie
tuvių dramaturgijoje. Ji negili ir kreiva, 
nes padaryta netvirta ranka. Ji neatskleis 
džia svarbiausio: koki perversmą padarė 
žmonių sąmonėje tarybų valdžios atėji
mas, neparodo iki galo naujo žmogaus 
gimimo. Bet “Naujos Vagos” teigiama pu
sė yra ta, kad ji statosi sau toki uždavinį 
ir teikia viltį, kad sekanti vaga mūsų dra
maturgijoje bus gilesnė ir tiesesnė, tokia, 
koks iš tikrųjų yra tarybinis gyvenimas.

Kaip matome, Gražulio numonė apie 
Dauguviečio “Naują Vagą” yra aštrokai 
kritiška. Kodėl? Kodėl tas veikalas, pa- 

, remtas ant Lietuvos gyvenimo per pir
mus tarybinius metus, per nacinę oku
paciją ir iki išlaisvinimo, Gražulio aky- 

’Sė yra tik “kreiva vaga,” “negili”?
Tam Gražulis duoda atsakymą, apsi

stodamas prie vyriausių charakterių ir 
nurodydamas, kad jie nėra pakankamai 
ryškus, kad jie nėra įtikinanti, kad jie 
savimi nevaizduoja vyriausių tos aud
ringos epochos grupių ir kovos stovyklų, 
kitais žodžiais, — kad jie nėra pakanka
mai simboliški.

Būdami toli nuo Lietuvos, ir tik toli
mi stebėtojai jos gyvenimo, mes, aišku, 
negalime pretenduoti turį lygią žinojimo 
teisę vertinti “Naują Vagą” kaip Lietu
vos kritikas Gražulis. Bet tam tikri ben
dri bruožai yra virš viso suprantami, ir 
mes čia norime prie Gražulio nuomonių 
plačiau apsistoti.

Gražulis teisingai nurodo, kad tarybi
niai veikalo charakteriai, tie liaudies 
žmonės, kurie pritaria naujai valdžiai ir 
už ją darbuojasi, nerodo veikale pakan
kamo klasinio susipratimo, nepasirodo, 
kaip tikri krašto šeimininkai.

Gražulis sako:
Nei Leonas, nei Vozbutas, nei Gapųtis, 

nei jo duktė Brigita nežino, kas vyksta 
aplinkui, kas vyksta krašte. Atrodo, kad 
jie veikia kažkokioje negyvenamoje sa
loje. Jie tikrieji Lietuvos šeimininkai ne
žino, kad jų pašonėje Jokubauskai ir Be
niai susisuko slapčia lizdą ir ruošiasi “fiu
rerio” pagalba grąžinti Lietuvoje senąją 
“tvarką.”
Taip, stebint veikalą scenoje žiūrovas 

jautė, kad autorius Dauguvietis čia ne
sukūrė realybės. Liaudies priešai, Benis 
ir jo draugai, sabotuoja, padega koope
ratyvą, o tarybiniai žmonės, komjaunūo- 

. lis Leonas, jo draugė Brigita, būsimas 
partizanas Vozbutas, ir kiti tartum to 
nemato, tik svajoja apie ateitį ir grožisi 
“tyliomis tarybinėmis naktimis.”

Gražulis taipgi nurodo, kad nei Leo: 
nas, nei Brigita, nei Vozbutas nėra la
bai realistiniai charakteriai, ir kad jų 
elgimesi yra tam tikros nesuprantamos 
spragos. Brigita, pavyzdžiui, mažai susi
pratusi mergaitė, kuri tik instinktyviai 
jaučia, kurioje pusėje ji priklauso, po 
okupacijos staiga tampa partizanų ry
šininke, ir t.t.

Vienas kitas charakteris toks gali bū
ti. Staigūs persilaužimai didžių įvykių 
akyYaizdoje yra galimi, ,Bet Dauguvie
čio veikale iki- nacinės okupacijos visi ta
rybiniai charakteriai nėra pakankamai

susipratę, kad paskui įtikint savo pasi
keitimą esant natūraliu.

Vyriausias veikalo charakteris yra 
Rokas Urniežas, turtingas valstietis, Be
nio ir Leono tėvas (dviejų sūnų, kurių 
vienas tampa partizanu,-kitas naciniu 
kvislingu).

Prie Roko Gražulis plačiausiai apsi
stoja. Jis sako:

Pjesės centre stovi Rokas Urniežas, 
“amžinos teisybės ieškotojas.,” kaip jį pa
vadino Gaputis. Tokia, charakteristika sta
to labai didelius reikalavimus. O kaip juos 
patenkina Dauguvietis? Koks iš tikrųjų 
yra Rokas? Tai tipingas “aukso vidurio” 
filozofijos atstovas. Jis patenkintas vįs- 
kuom, jeigu tik neliečiamas jo kiautas, — 
11 ha. ūkis. Teisybė, jis moka ir kovoti, 

. bet tiktai gindamas savo kiautą. Naikinti 
priešą, kad ir jį puolanti, jam nebūdinga. 
Kai jo mylimas sūnus Leonas dalina buo
žių žemę, .jis tam nesipriešina, nes, jo 
nuomone, “daug žemės nesveika turėti,” 
bet jis ir nieko nepadeda Leonui nei žo
džiu, nei veiksmu. Jis tik stebi. Kai Be
nis atgabena į jo namus miestelyje pri
siplėštą turtą, jis jo neįsileidžia, jis taip 
pat neleidžia Beniui mušti moters, bet tik 
jo namuose. Atseit, kitur, kur jis nemato, 
galima smurtauti, kiek tik nori.

Rokas ir yra “aukso vidurio” filozofi- - 
jos konservatyvus valstietis. Jis ir yra 
charakteris, kuriam pirmoje eilėje yra 
svarbus jo “kiautas,” — jo 11 ha. žemės 
ir namai. Rokas ir yra tas turtingesnės 
klasės valstietis, kurio galvosena juda 
pamažu, ir teisėtumo jausmas rubežiuo* 
jasi individualizmo rubežiais.

Bet tokių Rokų egzistavo Lietuvoje! 
Ir jų negalėjo pakeisti keli mėnesiai ta
rybinės santvarkos.

Rašančiam šiuos žodžius rodosi; kad' 
Dauguvietis kaip tik pasirinko tokį cha
rakterį, kad parodyti, kaip didi įvykiai, 
perversmas žmonių galvosenoje,, paga
liau paveikia ir tokius Rokus.

Dauguvietis mums piešė tą konserva
tyvų valstietį, akuris traukdamas savo 
pypkę stebi gyvenimą ir padaro išvadas 
ne taip greitai, kaip norėtų Gražulis ar 
pats. Dauguvietis. Bet kuomet jie išvadą 
padaro, ji yra tvirta ir pastovi kaip uola.

Rokas stebi žemės dalinimą ir neprie
šina, ir taipgi jam nepadeda, nes jo gal
vosenoje pamažu vyksta persilaužimas. 
Bet kuomet veikalo pabaigoje Rokas pa
sveikina pirmąjį raudonarmietį, mes tu
rime naują Roką: Roką, kuris matė na
cinės okupacijos žiaurumus, Roką, kuris 
dabar pilnai išsijudinęs, kurio konserva
tyvią “aukso vidurio” filozofiją sutrynė 
į dulkes pats gyvenimas. ’ 1 '

Mes turime Roką, kuris žino, už ką jis 
stovi.

Rokas nėra tipiškas Lietuvos valstie
tijai (ypatingai ne biednuomenei), bet 
jis tipiškas savo grupei. Kodėl Gražulis 
nori nuo Roko atimti jo pereinamąjį pe
riodą? Kodėl jam nepatinka Dauguvie
čio charakterio pasirinkimas, kuris įga
liną nuodugnesnį vaizdavimą?

Randamės po įspūdžiu, kad Gražulis 
pageidauja sterotipų. Jis nori, kad pje
sės charakteriai dalintųsi į dvi rūšis: 
šėtonus ir angelus,>neigiamus ir teigia-* 
mus, juodus ir baltus. Jis neturi kantry- 

t bės tokiems Rokams.
Bet jie egzistuoja! Mes manome, kad 

labiau socialistiniai-realistiniais priėji
mais prie dramaturgijos yra ne tuos Ro- 

. kus ignoruoti, paskelbti, kad jie neegzis
tuoja, bet su supratimu juos gvildenti.

Dauguviečio pjesėje, tiesa, yra skirtu
mas nuo daugumos pjesių ir filmų, ku
rios panašiomis temomis po karo pasi
rodė Tarybų Sąjungoje. Bet prastas so
cialistinio realizmo kūrėjas būtų tas, 
kuris neįmatytų, kad tarp liaudies, kuri 
po tarybine tvarka gyveno virš 25 metų, 
ir liaudies, kuri po ta tvarka gyveno 
mažiau negu metus, yra didis psicholo
ginis skirtumas.

✓Gražulis, mūsų nuomone, iš Dauguvie
čio reikalauja šablono, kas su socialisti
niu realizmu nieko bendro neturi.

LMS News and Views
' By MILDRED STENSLER

I have a confession to make. Working 
on the LMS School project is affording 
me and the rest of the committee no end 
of pleasure and excitement. Every day 
brings its new problems.; our thinking 
apparatus goes into action. Eevery day 
brings new contacts; one has no idea 
how interesting people can be, given a 
common basis for discussion. For anyone 
who feels in a rut or is given to despond
ent moods, I recomend attaching them
selves at once to some ambitious project.

Believe me, the LMS School is one 
such venture. The last few weeks of con
centrated activity has brought out a 
pretty complete program for the school. 
It is exciting just thinking and planning 
it. It should be doubly exciting put into 
action this coming August 15. There is 
still’ room for more students of all ages. 
Don’t let this opportunity pass you by; 
Rush in your registrations.

At this time we have an announce
ment to make, there will be a change in 
our teaching staff. Joe Kenston, due to 
unforeseeen commitments cannot be pre
sent. However, we have been extremely 
fortunate in securing the services *of a 
young lady whose profession is teaching 
music. She is Miss Helen Pečiukaitė 
(Pech) of Chicago, at present on the 
staff of Webster College, as teacher of 
classes in Conducting and Harmony. We 
are proud to introduce Miss Pech to our 
summer school students. <

The local committee from Worcester, 
Mass., home of the school, keep send
ing in more and more glowing accounts 
of planned' activity. They have made ar
rangements with 2 Lithuanian Broad
casting Programs from -Boston and the 
local American Radio station to feature 
our students on the air August 21 and 
22. Students, ;^vhat an excellent opportu
nity to learn radio technique and to 
bring your voice and your name before 
a large listening public.

Then how would you like to act be
fore a real camera? Movies will be tak
en of our school activities and pictures 
and recordings will be made. All this 
complete with a mysterious trip to “Pur
gatory.” Br-rrr, what is that? You got 
me. A surprise our good- friends from 
Worcester are cooking up.’

Some rumors have been flying around 
about a young man Rudolph Baranikas, 
who is listed as teacher ’of language at 
the LMS school. Yes, Baranikas is going 
to Paris, but not until September. He 
is going there to study art for 2 years, 
not for any sort of vacation. Both he 
and his young wife have been accepted 
as students in one. of the finest schools 
of painting in Paris, the same school 
where the famous Picasso studied and 
taught.

Speaking to Baranikas personally, I 
got the impression that there is much we 
are going to gain from him. Not only is 
he a master of the Lithuanian language, 
but a lover of its history and its import
ance in world culture. And I got a * 
glimpse of the modern technique in 
teaching with ideas and thoughts and 
history in place of long drawn out rules 
of dry grammar. I think we might per- 
'suade Baranikas Jo lecture some evening 
for the benefit of other guests and visit
ors.

And visitors we will , have! Well- 
known personages who cannot make the 
•full term of school are planing to come 
down for week-ends. Many other art
lovers and art aspirants will be in. In
deed, the LMS school will be a fine and 
varied Art colony. An open invitation is 
extended for all, young and old alike, 
to come in for as many days as they 
can to mingle with and participate in 
this interesting-cultural endeavor.

This past spring your columnist re
viewed a play “Pergalė” that was staged 
by the Brooklyn “Liaudies Teatras.” 
Yours truly was highly impressed, both 
with the acting and the scope of the 
play. The play is timely, it is warm and 
realistic. It should be seen by every Lith. 
in this country. Unfortunately the play 
is too difficult for most theater groups. 
to stage. ( • « t

But there is an organization that can 
bring this play to your neighborhood. 
The Lithuanian Fine Arts League will 
she that good theater whether it be dra- 
nia or music is brought to every com- * 
munity. But how can we, here in N. Y., 
know what you want if you do not write 
us your requests?

LMS VEIKLA
Vasaros sezonas neišvengiamai susilp

nina meninį veikimą. Bet prisirengimai 
naujam sezonui jau jaučiami visur ir iš 
kolonijų ateinančios žinios rodo, kad at
einantis ruduo ir žiema mūsų meniniai- 
kultūrinėjė veikloje bus vaisingi.

RYTIEČIŲ MOKYKLA
Rytuose virš viso dabar stovi LMS 

trečiosios apskrities vasarinės mokyklos 
tinkamas prirengimas. Paskutiniame 
LMS trečios apskrities posėdyje buvo iš
kelta, kad prisiruošiamieji darbai eina 
entuziastiškai ir, kad mokykla tikrai bus 
pasekmingas bandymas, ir pradžia pa
stovaus įpročio turėti tokias mokyklas- 
stovyklas kas metais.

Dramos instruktorius praneša, kad jis 
ne tiktai paskaitas duos, bet savo moki
nių būrį lavins tiesioginiais pratimais, 
kad maži škicai per kursų laiką bus per
statyti ir net grimas^ bus vartojamas. 

’Abejonės nėra, kad dramos skyriaus mo
kiniai žymiai galės pasisemti patyrimo 
ir informacijos.

Muzikos mokiniai klausysis paskaitų 
apie muzikos teoriją, gaus dainavimo ir 
chorų dirigavimo praktikos pamokas ir 
t.t. Muzika yra gyviausia LMS šaka ir 
nėra abejonės, kad ir šiuose vasariniuo
se kursuose ši klaės bus pirmos svarbos.

Lietuvių kalbos klasė, kaip praneša 
instruktorius, koncentruosis ne vien 
ant sausos gramatikos sintaksės taisyk
lių ir dikcijos, bet taipgi ant lietuvių 
kalbos ir tautos istorijos, ant lietuvių 
tautosakos (folkloro) ir lietuvių kalbos 
svarbos iš lingvistiniai-istorinio taško. 
Bus-stengiamasi niekiniams ne tik įteik-' 
ti minimumą žinių apie lietuvių kalbos 
taisykles, bet ir labiau suprantamą atsi- 
nešimą bendrai.

Mokyklos rengėjai yra nutarę, kad 
klasės vyks taip vadinamai “neforma
liai,” kada tik galima (orui leidžiant) 
po atviru dangumi, pievoje, po medžiais. 
Vakare planuojama rodyti filmas, ir 
lauke, — kuomet bus galima.

Kaip matome, kursai bus ne vien nau
dingi ir įdomūs, bet ir jaukūs.

< DEKORACIJOS CENTRUI
- New Yorko Lietuvių Kultūros Centro 

atstovas kreipėsi į prie LMS priklau
sančią Lietuvių Dailininkų Sąjungą apie 
dekoracijas Centro scenai. Centro valdy
tojai planuoja įsigyti pastovias dekora
cijas, kurios dažniausiai vartojamos lie
tuviškuose veikaluose, kaip tai, Lietuvos 
kaimo grįčios vidaus dekoras, Lietuvos 
gamtos peisažas ir t.t.

Dailininkų Sąjunga, greičiausia, tą 
atliks bendromis kolektyvinėmis jėgo
mis, kad darbas būtų greičiau pravestas.

NAUJOS JĖGOS
Ne visi išvietinti lietuviai, kurie pas

kutiniu metu atvyksta į Ameriką, nuei
na dvasiniai išsigyventi pas reakcines 
lietuvių sroves. Kai kurie, ypatingai 
menininkai, pradeda linkti prie LMS ir 
kitų kultūrinių pažangių organizacijų.

Štai, pavyzdžiui, LMS trečiosios ap
skrities vasarinių kursų rengimo komi
tetas neseniai gavo laišką nuo vieno pa
bėgėlio, buvusio Lietuvos baleto šokėjo. 
Jis siūlo duoti savo žinojimą ir patyri
mą kursams ir pažangiai meno veiklai 
bendrai.

Kad tremtinių menininkų ir kultūrie- 
čių vis daugiau 'kreipia savo žvilgsnį į 
mūsų pusę, nestebėtina; pas reakcines 
lietuviškas sroves yra dvasinis skurdas, 
kultūros ir meno veikimo stoka. Ten tik
tai sausi piitingėliai, seimukai, piknikai, 
ginčai ir gėrimas. Pas mus, chorai dai
nuoja, dramos grupės vaidina, lavinasi, 
linksminamasi, leidiniai spausdinami, 
vienu žodžiu, — kultūrinis gyvenimas 
verda.

o o o

Prieš mus guli vienas paskiausių Lie
tuvos jaunimo žurnalo numerių “Jauni
mo Gretos.” Šis žurnalas, Lietuvos kom
jaunimo organas,, prie savo pavadinimo 
save apibūdina kaip “Iliustruotas lite
ratūrinis ir visuomeninis LLKJS CK 
žurnalas jaunimui.”

Kaip matome, - pirmoje vietoje mini
mas būdvardis “literatūrinis,” rodantis, 
kad ta ypatybė dabar stovi pirmoje vie
toje Lietuvos jaunimo spaudoje.

S.

Waterbury, Conn.
Aukos dėl Wallace, Surinktos 
Conn. Lietuvių Konferencijoj, 
pas Stanislovaičius Liepos 17.

Aukavo po $10.00 Valai
čiai ir Yurkunas iš New Bri
tain, po $6.00—Strižauskai ir 
žemaičiai.

Po $5.00 Yokubonis, Meiso- 
nai, Repšys, Stanislovaitis, 
Yenkeliunienė;

Po $2.00 — Pudimas, J. 
Simmons, Johnson, Valatkie
nė.

Po $1.00—Brazauskas, Bo- 
kas, Balkeviče, Pinckham, Mi- 
zara, Raškauskas, Mankienė, 
Milerienė, Yokimas ir Remei- 
tienė.

Viso labo $75.00.
★ ★ ★

Gegužės mėnesį buvo su
rengta party lietuvių saliukėj, 
156 Falls Ave., Oakville. Noys 
lijo ir neperdaug žmonių buvo, 
bet buvo geros pasekmės dėl 
Wallace. . Kalbėjo Kristina 
Stanislovaitienė. . Surinkta au
kų $10, kurie pasiųsti nacio- 
naliam iždininkui Vincui Če* 
pūlini.

Aukos, Surinktos per Dainų 
Dienos Programą del Wallace

Programos laiku, kai tik 
aukų buvo paprašyta dėl 
Wallace, tai pasipylė smar
kus lietus. Visi susigrūdo j 
šokių pavilioną ir nebuvo ga
lima tinkamai rinkti aukų. To
dėl labai mažai surinkta — 
$40.49. /

Po $10.00 aukavo Stanley 
Yurkunas iš New Britain, 
Mrs. Philipse iš Stamford. 
$3.00 nuo Joe Kalweit iš Hig-. 
ganum, Conn. Po $1 davė 
daugelis, bet per susigrūdimą 
žmonių nebuvo galima surašyt 
visų vardų. Tik vienas pasi
rašė—Walter Raškauskas iš 
Hartford.

★ ★ ★ 
Brošiūra

Per Lietuvių Conn, valsti
jos konferenciją šeštadienį ir 
per Dainų Dieną sekmadienį 
išparduota iš viso 705 kopijos 
po 5 centus,' sudarant $26.257 
Pinigai jau pasiųsti naciona- 
liam iždininkui.

šitoji autoritetinga brošiū
rėlė turėtų būti kuo plačiau
siai skleidžiama. Tai mūšų 
įnagis prieš reakciją, tai bū
das žmonėms paaiškinti, kas 
dedasi politinėj scenoj. Ji 
yra puikiai surašyta ir nacio- 
nalio komiteto užtvirtinta kai
po autoritetinga.

C. Staneslow.

We'will from time,to time make an
nouncements of what is. available, just 
as I am doing now about the play “Per
galė.” “Pergalė” is real theater, Lith. 
theater at its best. Contact the LMS now 
and book your fall and winter entertain-

Norwood, Mass.
Kas Darbavosi ir Aukavo Lais
ves Pikniko Naudai Maynard 

J. A. Krasauskas aukavo do
vanų ir pardavė tikietų ' už 
$26.20. Josephine Pastamak 
iš Wolpole aukavo vištą, sūrį 
ir tomeičių galioną. S. Bu- 
drevičienė aukavo kugelį. L. 
Trakimavičienė babką.

Pinigais aukavo: Moterų 
Apšvietos Kliubas $5. Po do
lerį aukavo: N. Grybienė, O 
Zarubienė, A. Casper, M. 
Krasauskienė, E. Karalienė, 
M. Uždavinis, M. Kroli, P. 
Kurulis, Julia Draužienė, J, 
Galgauskas, J. Grybas ' (iš 
Dedham), John Barris ir J. 
Leponis.

Pasidarbavo: pardavinėjo 
pikniko tikietus Julia Družie- 
nė už $6, M. Kroli už $2.02, 
M. Uždavinis $10, N. Grybie
nė $10, M. Trakimavičienė 
$5.25, Al. .Vaitkevičius iš 
Norfolk $5, J. Pastarnak $5, 
A. Casper $8.28, M. Krasaus
kienė $5, J. Aleksunas $5, J. 
A. Krasauskas $10 ir J. Gry
bas $20.

Dėl milžiniško buso suorga
nizavimo darbavosi tie patys 
darbuotojai. Dėl to piknikas 
buvo iš norwoodieČių . pusės, 
tikrai pasekmingas. Norwoo- 
do Vyrų Choras vad. S. Pau- 
ros gražiai pikniko programoj 
pasirodė. Didelis ačiū vi
siems! ■

Norwood© Reporteris.

3 pusi.—Laisvę (Liberty, J 
Lithuanian Daily), 

šešt., Liepos 24, 1948
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MIAMI, FLORIDA

(Tąsa)
Kitą dieną Alfredas išvažiavo. Žolijo 

neprisiminė jo: mielas, bet bespalvis 
žmogus. O Mari dažnai verkė: bijojo, 
kad neužmuštų brolio. Veltui Žolijo sa
kė jai: “Gydytojai užnugary, jiems nie
kas negresia.” Ji kartojo: “0 jeigu? . ..”

Žolijo, kaip visuomet, gyveno karštli
giškai. Dabar jo galva buvo prikimšta 
sunkiai ištariamų suomiškų vardų. Už
migdamas jis matė apledėjusius žmones, 
kaip stalaktikus, kabančius iš dangaus. 
Ir nuo to darėsi šalta; jis traukė ant 
galvos antklodę.

.Žolijo nebuvo godus, norėjo visus pri
leisti prie pyrago. Jis pasiuntė dešim
tį bičiulių į Suomiją ir Stokholmą. Savo 

„ pusbroliui Marijui, mitriam marselie- 
čiui, jis patarė:

— Suruošk iškilmingą vakarą- spek
taklį. Papasakok ką nors apie Manerhei- 
mą. Suomių “lotų” naudai. Auksinis rei
kalas!

Ir po divejų savaičių Marijus, nenu
leisdamas nuo Žozefinos Montinji akių, 
čiulbėjo rinktinei publikai:

— Kartą maršalas sėdėjo po medžiu. 
'Baisioji revoliucija.buvo tik tik prasidė
jusi. Priėjo apiplyšęs akiplėša kareivis, 
bolševikas, ir paprašė pridegti. Aš už
miršau pasakyti, kad maršalas rūkė ci
garą. Pasipiktinęs jis pažiūrėjo į karei
vį ir, rizikuodamas savo gyvybe, atsakė: 
“Jau geriau aš prarysiu tą degantį ciga
rą .. .”

Ponios plojo.. Rinkliava teko, aišku, ne 
“lotoms,” bet Marijui.

Žolijo seniai norėjo atsidėkoti spaus- 
tuvninkui Puarje: tas nė karto neprisi
minė terminuotų mokėjimų. Dabar pasi
taikė proga: generaliniam štabui pri
reikė Suomijos žemėlapių. Žolijo reko
mendavo Puarje. Pranešęs spaustuvnin- 
kui užsakymą, Žolijo tarė:

— Mano drauge, tai tas pat, lyg ras
tum pagatvėje keturis šimtus tūkstančių. 
Tiktai nežiūrėkite į žemėlapį: barbariš
ki vardai, galima iš proto išeiti... Pu- 
dasjervi... Man atrodo, kad mano bur
noje dabar ne liežuvis, bet molis . ..

Laikraščio reikalai vyko puikiausiai. 
Ir vis dėlto storulis buvo melancholiškas, 
bijojo, pats nežinodamas ko. Du kartus 

,per dieną atnešdavo suvestines: “Nieko 
esminio ...” Paryžius lobo ir pramoga
vo. Žolijo kalbėjo:

— Jūs tik pažiūrėkite — namus ir 
automobilius perka, tarsi paplotėlius.

Laikraštyje, greta suomių šaulių nuo
traukų, mirgėjo pranešimai apie slidžių 
varžybas Meževe ir Šarhonikse. Pary
žiaus madingosios damos nenorėjo atsi
likti nuo Manerheimo kareivių. Bet Žoli
jo netikėjo nei gražutėmis sclidininkė- 
mis, nei fronto suvestinėmis. Pasaulyje 

'‘vyko kažkas baisaus. Pamanykit, kokie 
šalčiai! Sevilijoje — sniegas. O Argen
tinoje kas dieną šimtai žmonių miršta 
nuo saulės smūgių. Turkijoje dreba že
mė. Visa tai ne prieš gera!... Žolijo 
pasidarė dar prietaringesnis; nesiskyrė 
su medžio gabaliuku. Naktimis galvojo: 
atrodo, aš praėjau po kopėčiomis — ne 
prieš gera... Kai Mari atsidusdavo: 
“Seniai nėra laiško iš Alfredo,” jis at
sakydavo: geria, bet kišenėje spausdavo 
skiedrelę, kad kokios, blogą valandą ne
būtų prasitaręs...

Į Paryžių atvyko Rūro magnatas ba
ronas f on Tisenas. Paskui jį bėgiojo fo
tografai. Jam šypsojosi gražuolės. “La 
Voix Nouvelle” pasirodė jo šunelio foto
grafija — Žolijo žinojo, kad Breteilis 

'žaidžia su vokiečiu ...
Fotografijomis reikalas nesibaigė. Pa

skambino Breteilis: laikraštis privalo 
atspausdinti fon Tiseno pastabas: 

» — Tai mums paranku ... Numato
mas tarpusavis susipratimas ...

Žolijo nuvyko į “Otel Grijon,” kur bu
vo sustojęs baronas. Jis ilgai laukė puoš
nioje svetainėje. Paskui pas jį atėjo ne
be jaunas niekinamos išraiškos žmogus. 
Žolijo koketiškai linktelėjo galva, nusi
šypsojo, ėmė kalbėti apie tautų laisvę, 
brolybę. Fon Tisenas iškošė:

— Atsiprašau, aš užimtas.
Davė rankraštį ir išėjo. Žolijo, atiden

gęs bylą, perskaitą: “Aną pavasarį aš 
kartu su Hitleriu paruošiau kampanijos 
prieš komunistus planą ...”

Jis parėjo namo išvargęs. Pamatęs, 
kad Mari verkia, tarė:

— Dėl Alfredo gali nesibaiminti: ka- 
.ro nėra ir.nebus. Jei tu būtum mačiusi

tą vokietį! Tokiam vieta konclagelyje . . . 
O jis dabar nuvyko pas Tessa, garbės 
žodis! Ryt pradedame spausdinti jo me
muarus. Montinji man sakė: “Atsiran
da kontaktas.”' Supranti? . . . Neverk, 
Mari! Alfredui nieko neatsitiks... Ka
ro nėra . . . Nebent tik Suomijoje . . .

Žmona atitraukė nosinaitę nuo lūpų 
ir tyliai pasakė:

— Alfredą užmušė.
Tiktai tuomet Žolijo pastebėjo ant 

stalo didelį geltoną voką be ženklelio.
Pulkas, kuriame buvo Mišo, persikėlė 

į Havrą. Ir Mišo ėmė nerimti:' į’ Suomi
ja !. . .

Maskva buvo Mišo laidas, kad jo gy
venimas nebergždžiąs, kad laimė — ne 
vien žodis. Visa, kas ten darėsi, buvo pa
slaptinga ir drauge pažįstama, artima, 
sava. Jis laimingai šypsodavosi, kai ra
dijas pasakodavo apie Abchazijos citri
nų miškus. Jis sekė, kaip statomas Mas
kvos metro, tarsi ten būtų rengiamas jo 
namas. Kalbėjo: “Briuselyje mūsų pia
nistai laimėjo konkurse pirmąją,” ir žp-K 
dis “mūsų” jam buvo natūralus. Kartą 
jis pasakė Denizai: “Ten ir gėlės už mus, 
taip, taip, paprastos gėlės, ramunėlės, 
žvangučiai .. .” Kada tapdavo nepaken
čiama, jis žiūrinėdavo Tarybų Sąjungos 
žemėlapį; didžiuliai žali plotai nuramin
davo. Netgi per paskutinį pasimatymą 
su Deniza jis paklausė: “Kaip paroda 
Maskvoje? . . .” Jis matė tą tolimą mies
tą, tarsi būtų gyvenęs-jame keliasdešimt 
metų. Už jį buvo pasiryžęs mirti. Ne 
vienas jis. Ir jį kėlė tikėjimo -bendru
mas: aplinkui šimtai kareivių mano tai]) 
pat. Ir kituose pulkuose tas pat. Tai bu
vo slapta milijonų brolystė.

Ir štai plačiomis Havro gatvėmis pus
to vėjas drasko užuolaidas, mėto rekla
mų skydus, sukalioja praeivius. Rėkia 
uosto sirenos. Dantimis griežia keliamie
ji kranai. Dieną naktį verda darbas. 
Kalba apie ekspedicini korpą .. .

Mišo nusiveda į šalį čia vieną, čia ki
tą kareivį. Jis nežino, kuris iš jų komu
nistas. Tačiau yra daugybė žymių: dū
sauja, kad nėra “L’Huma,” juokiasi iš 
Viaro taurumo, apie Torezą sako: “mū
sų Morisas.” Mišo kužda:

— Jeigu siųs prieš rusus, mes privalo
me atsisakyti. Paslėpti jie negdlės, visas 
kraštas sunžinos ...

— Nežinau... Ką pasakys kiti? Juk 
tai ne rinkimai, čia kvepia sušaudymu...

Mišo buvo mėgiamas už drąsų liežuvį, 
už linksmumą; kai jis sukirsdavo ser
žantą, palaikydavo. Bet visai kas kita
— maištauti ... Mišo ir pats nežino, ką 
pasakys kareiviai. Jis įkalbinėja, aiški
na; su įkvėpimu pasakoją, apie didelį 
šiaurės miestą, dėl kurio kaujasi rusai,
— ten plati upė, rūmuos — darbininkai,
ten gyveno Leninas... Jis plūsta išdavi
kus, pasiryžusius apnuoginti^fronią. Jis • 
su kiekvienu kalbasi kitaip, kalba jau
dindamasis, skubėdamas — gali ryt iš
siųsti ... ,

Sužinojęs, kad jo pulkas įeina įsekspe- 
dicinį korpą, pulkininkas Kerje negalė
jo užmigtu Per naktis jis dėstė pasjansą. 
Tai buvo ūmus, silpnabūdis žmogus. Ka
re pasirodė narsus, gavo . du kryžius; 
mirčiai buvo abejingas, bet gyvenimo bi
joję, bijojo viršininkų, gudraus politikos 
tinklo, įskundimų, gatvių demonstracijų.

Visą žiemą pulkas išstovėjo Pikardi- 
joje. Kerje nutarė kasti, sustiprinimus: 
negalima palikti žmonių be darbo. Bet 
generolas Pikaras aprėkė jį: “Kas jus 
prašė kelti paniką? Jie negali čia ateiti. 
Jūs nusiklausėte pralaimėjimo šalinin
kų ...”

Kerje išsigando — kas juos supras? 
Vis tai politika... Jis liepė nutraukti 
darbus ir pareiškė: “Sustiprinimai ne
reikalingi — tik pralaimėjimo šalininkai 
gali manyti,; kad vokiečiai ateis čia.”

Dabar kalba apie Suomiją. Nežinia, 
ką pasakys kareiviai. O ten pradės bro
liautis su rusais. Ir kas tai sugalvojo?... 
Visuomet buvo sakoma: vienas priešas 
geriau negu du. Kaip galima nugalėti 
Rusiją? ... Netgi’ Napoleonas ten įklim
po ... Nejaugi Gamelenas leistų? Beje, 
ir Gamelenas bejėgis, viską sprendžia 
politikai ...

Ir. neviltyje pulkininkas ųųmptė kor
tas: pasjansas vėl neišėjo, trūko dviejų 
kapliukų. šeštą kartą? .. ..Atseit — ga
las! -

(Bus daugiau)

Kaip Aš Pirmą Kartą 
Žuvavau Floridoje

Vieną sykį skaičiau “Lais
vėje” tūlo brolio lietuvio ap
rašymą, kaip čia (Floridoj) 
žuvys mokytos, kad jos net 
šypsodamosios kimba ant meš
kerės, ir todėl meškeriotojas 
neturi jokios bėdos čia pasi
gaudyti žuvelių, kiek tik nori! 
Perskaitęs toki aprašymą pa
mąsčiau : Na, palauk, kaip 
tik gausiu progą, važiuosiu ir 
aš tų mokytų žuvelių pasi
gaudyti.

Prabėgo keli mėnesiai lai
ko, o tos progos vis neturė
jau. Bet štai birželio 28 d. 
netikėtai gaunu pusdienį 
“off” ir mąstau sau: Auksinė 
proga, važiuoju žuvauti. ,

Nubėgu į krautuvę,, nusi
perku meškerę (žinoma, pi
giausią) už $9.00, “bait 
shimps” (žuvims maisto) už 
$2.00, žuvims suleisti viedrą 
už $1.60. įsėdu į busą ir va
žiuoju 79 Causeway (ištark, 
koz-uei) keliu, kuris) eina per 
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Bay ’ of Biscayne, apie 
andai d. Gužas aprašė, 
per naktį išauga nauja 
ir jau ant jčs stato namą,
tiltų žmonės sustoję, meškeres 
suleidę į vandenį/ ir laukia 
laimės. . .

Vanduo ramus - ramutėlis, 
žuvys ši an ir ten šokinėja 
virš vandens, pelikanai, — 
paukščiai, kurie žuvimis mai
tinasi — skrenda .15-20 pėdų 
aukščio, staiga krinta į van
deni, kaip akmuo, bandyda
mi pagauti šokinėjančias virš 
vandens žuvis. A, mąstau 
sau, žuvų\bus...

Pervažiuoju vieną salą, ki
tą, na, reikia Ifpti. . . Išlipau, 
Apsidairiau, paeinu palei ce
mentinę sieną, užtaisau meš
kerę, Įmetu vandenin ir lau
kiu laimės... širdis kaž kaip 
stipriai plaka, rankos dreba, 
žuvys ši an ir ten iš vandeni 
strakt, plekšt, plekšt uodega 
į vandenį, net šiurpas kažių 
kaip per, kūną pereina... 
Ranka stipriai suspaudžiau 
meškerės kotą, tuoj, tuoj už
sikabins, mastau . . . Bet ne. 
Pradėjau aprimti, atsisėdau 
ant, karštos cemento sienos, 
mąstau ir stebiu aplinką, 
šian ir ten plauko ir nardės 
lauk ules antys, ore skraido 
liūdnai čepsėdamos žuvėdros, 
išlėto, bet taktiškai plasnoja 
tingusis pelikanas staiga per
sivertė kūliu ir ant galvos 
krito vandenin ir laiko gal
vą panėręs vandenyj, mato
mai, pagavo žuvį. Tekšt, 
tekšt sukrito dvi žuvėdros 
p.askui pelikaną; mat, žuvė
dros bando atimti nuo pirmo
jo grobį-žuvį, jeigu anas, kar
tais rydamas ją "netyčia išme
ta. Bet ne, pelikanas paleng-

i 

va ištraukė savo didelę galvą 
ir plačiai žiopčiodamas žuvį 
prarijo, ir vėl suplasnojo į 
orą. Aš atsiminiau apie meš
kerę, patraukiau laulo. Ap
žiūrėjau, viskas tvarkoj, ir vėl 
įmečiau.

Dabar reikia pažiūrėti, kas 
matyti ant dugno. Pasieniu 
plauko mažytės žuvytės, ant 
dugno akmeniukai, oz ten kas 
tai kruta! Geriau prisižiurę-

jus, pasirodė esama nedidu
ko “crab.” Jis ten sti^mdi- 
nėja mažyčius akmenukus ir 
kiaųtvarlių lukštelius, ir prieš
akinėmis kojukių repliukėmis,, 
it mažytėmis rankelėmis, vis 
renka ką nors nuo dugno ir 
dedą į savo paskutinių kojelių, 
o pirmąsias išskėtęs, lyg žmo
gus rankas eidamas per iš
temptą vielą, kurios jam su
teikia lygsvarą.

Tėmi.įu “crab” ir mąstau: 
kaip gamta visiems gyviams 
pritaikė reikalingus jiems vi
sus jų esamus šlankelius. . . 
O ten,' štai, pagal samanų 
krūvelę kas šmekštelė, žiūriu, 
aplink samanas kabinėjasi 
juodais ir rusvais lapeliais gy
vūnėlis, lyg tai būtų žiurkė,
bet ne... daugiau panašus į 
žebenkštę, papašiojo, pakram
tė samanėles, eina prie žolelės 
ir tt. O čia vėl rapu, rapu 
išrapojo iš gelmės čerapokas, 
gal kokių 5 svarų dydžio?, šis 
rapoja iki pat cementinės 
sienos ir nuropojo kur jam 
reikia. . .
žuvis, vadinama “mullet,” 
ri nušoko kokias 3 pėdas 
liau oru. Ji nekimba 
meškerės, nes, sakoma, ji 
ri labai mažytę burną, tad 
gali praryti nei mažyčio 
bliuko. Už tai jas medžioja 
žuvėdros ir pelikanai.

Vėl žvelgiu, kas ant dugno. 
Kiek tolėliau krūmukas žo
lių nepaprastai juda, dreba, 
rodos, 
Aišku, 
vūnėlis 
s m u ko 
valus, 'panašus į juodą dugne
lį, apie 12 colių skersai. Jis 
juda, kruta — plaukia, juda 
visi jo kraštai aplinkui, it 
plauktų didelis juodas .lapas, 
štai matytis paskui velkasi il
goka, it žiurkė, tik gerai sto
resnė uodega. A! atsiminiau, 
tai/bus tas gyvūnas-žuvis, va
dinama “stinguree.” Ją gali
ma ir valgyti, tik jos uodega 
yra nuodinga. Jeigu ji užsi
kabina ant meškerės, tai ją 
išmetus ant kranto pirmiausia 
reikia nukirsti uodegą, 
jeigu ji ta uodega žmogų 
gaus per nuogą kūną, tai 
nuodys odą. Bet kada ji 
auga, sakysime, 25 colius 
skersai, tada nuodai iš jos uo
degos dingsta. Vietoj nuodų, 
ji įgyja didelę spėką tai 
dogai — tada jau ji ginasi 
pavojaus uodegos spėka, 
toj nuodų; sakoma, kad 
dėlė ta žuvis, pataikius žmo
gui smagtį per nuogą koją, 
perkerta iki kaulo. Dabar 
jau ji nebevadinama “stingu
ree,” bet “wippuree-” Nuo 
jos uodegos, kaipo gįilklo, po-

pat 
nuropojo kur 
Šusteri iš vandens 
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Tel. TRObridge 8380

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis Ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

i 278 Harvard Street 
kam p. Inman St., arti Canti'ąl Skr. 

CAMBRIDGE, MASS.

Lwuvm

būdžio duodamas jai ir var
das.

Tik brūkšt meškerės kotas 
man iš rankos, vos- vos su
griebiau... Kažin kas trau
kia gana drūčiai tolyn, aš gi 
į save! širdis krūtinėje smar
kiai traukosi, rankos dreba, o 
mintis’., o jeigu bus “stin- 
guree?... Tuo tarpu traukiu, 
velku vis artyn, ir bijau . . . 
Jau matytis, kad žuvis, ir ne
maža; pasidarė geriau. Pa
galiau ištraukiu žvilgančią 
gražiai išsagstytą, it auksiniais 
centais, lapukais, apie 3 sva
rų žuvį! Koks jos vardas, 
nežinau ir nepaisau, bile tik 
pagavaus' nors vieną. J vie- 
drą šiaip taip įdedu, kad ir 
gerokai sulenktą. O dabar? 
O kiek gi dabar laiko? žiū
riu į laikrodėlį—netoli šešios. 
A, laikas namo,— pamąsčiau

i . 
sau.

Važiuoju namo ir mąstau: 
A, tas mūsų tautietis netei
singai aprašė, kad Floridoj 
žuvys mokytos ir« šypsodamo
sios kimba ant meškerės;- štai 
aš išsėdėjau 3 valandas ant 
saulės ir krašto cemento sie
nos ir vos, vos vieną žuvį pa
gavus! Skaičiuoju, kiek ji 
man kaštavo: $12.60 centų! 
Tai per brangu, mąstau sau. 
Na, o jeigu būčiau nepagavęs 
nė vienos, kas tada būtų bu
vę? Ką man mano geroji 
pusė .būtų pasakiusi ? . . .

Taigi, gerbiami tautiečiai, 
noriu jums pasakyti, kad Flo
ridoj žuvų yra daug, jų pilni 
kanalai ir užlajos, bet jų iš 
ten išgriebti nėra jau taip 
lengva, kaip anas mūsų tau
tietis andai apznaimino.

Miamietis.

T

DIENRAŠTIS LAISVE
$2 Trims Mėnesiams

Specialis pasiūlymas užsisakyti dienrašti Laisvę 
vasaros sezonu. Užsisakykite trims mėnesiams 
už $2. Šis pasiūlymas yra tik iki 1 d. rugsėjo- 
September.

Ką^jums duos dienraštis Laisve, turint savo 
namuose kasdien? Štai ką:

Ji jums duos žinias apie visą pasaulį iš poli
tinio, ekonominio ir kultūrinio žmonių gyveni
mo. „

Jūs kas dien gausite moksliniu informacijų 
apie išradimus, technikoje atsiekimus bei tobuli
nimosi, medicinoje, chirurgijoje atsiekimus ir tt. »

Laisvė duos jums, piukiausių patarimų apie 
sveikatą. Dr. Kaškiaučiaus vedamas sveikatos 
skyrius Laisvėje yra tikrai daktaras namuose, 
kur ateina dienraštis Laisvė.

Laisvė paduoda daug svarbių žinių iš Lietu
vos. Naujoje santvarkoje sparčiai kyla Lietuvos 
žmonių gyvenimas. Dygsta nauji fabrikai, auga 
mokyklos, biednuomenei ten- prieinamas moks
las.

Kasdien gaudami ir skaitydami dienraštį 
Laisvę jūs rasite daugybę svarbių raštų, kuriais 
jūs labai domėsitės. Užsisakykite dienraštį 3 
mėnesiams už- $2 ir jūs jį taip pamylėsite kaip 
jį myli tūkstančiai tų, kurie jau skaito jį.

Tuojau rašykite sekamu antrašu:

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar- 
naktį, greit suteiksime 
modernišką ' patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA. 

\

Telefonas Poplar 4110

GERIAUSIA DUONA z 
^SCHOLES BAKING 
Z532 Grand,Street, Brooklyn

KEPAME TIKR^ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame- geriausios. rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų./lviūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
I

Pristatome j visas dalis-2-Brooklyno ir apylinkės, 
į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

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

» arti maudynių. •

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

Telefonas High Falls 31^5
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.

Tel. EVergreen 4-8802 [ 4 pUSl
.................................................................   i .y T r i-f. i, . n .. in ■       i. > i ..ų
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CHICAGOS ŽINIOS San Francisco, Cal KRISLAI
Progresyvė Partija Smerkia 
Veteranų Administraciją %

Cooki apskrities Prtogresy- 
vės Partijos sekr. Zalmon 
Garfield išėjo su kritika ir pa
smerkė Veteranų Administra
cijos viršininkus už jų atsisa
kymą pasimatyti su atstovu 
nuo 1,600 asmenų, kuriems 
gręsia netekimas pastogės iš 
priežasties projektuojamo 
statyti West Side Veterans 
Hospital.

Garfield Veteranų Adminis
tracijos viršiloms sako:

“Vietos Veteranų Adminis
tracija, kaip suprantu, yra 
pareiškus, jog ji nėra pasiren
gus suseit su West Side Na
mų Tarybos atstovu, kuris at
stovauja rendauninkus ir na
mų savininkus, ir kuriuos val
džia žada eviktuoti. sausio 1, 
1949.

“Veteranų Administrcija 
skaito ji neturintį legalios ga
lios, nei atsakomybės svars
tyti šias žmonių problemas, 
kurie liks be pastogės pa
stačius minimą ligoninę.

“Aš manau, V. A. yra

INTERESINGA VYRAMS
.Jaunystės linksmumas dažnai yra už- 

j'inama vyrams, kurie yra nuvargę ir 
nervuoii. Kai kuriais atvėjais trūku
mas tikrų ar pakankamai vitaminų kas
dieninėj dietoj (valgyje) yra surasta 
kaipo faktorius trūkumui energijos ir 
gyvumo, kurio atžvilgiu daugelis vyrų 
nustoja linksmumo, , Gamtos teikiamo 
jiems gėrėtis.

Labai įdomūs yra raportai tų, kurie 
yra gavę nepaprastus rezultatus pagal
bos į naujos vitamino pilės, vadina
mos TRI-X. Yra surasta, jog ši pilė 
turi minimai) kasdieninbj smaugusiųjų 
dietoj būtinumą tūlų svarbių energi
ją teikiančių vitaminų. Daugelis yra 
tikrai nustebinti tuo, kaip ši vitaminų 
kombinacija pagelbsti Gamtai gaminti 
naują stiprumą ir gaivumą.

Sulyg specialaus patvarkymo, šio laik
raščio skaitytojai gali gauti TRI-X pa
siųsdami žemiau paduotą forma į ORE
GON DRUG PRODUCTS, Dept.' 10. Box 
762, Peekskill, N. Y. Jie skubiai pa
siųs jums $3.50 paką tų pilių. Jums 
nereikia siųsti pinigu paprastai užsimo
kėsite pastoriui, kai atneš.

VARDAS .........................................*.....................

ANTRAŠAS .... *.................................................

MIESTAS ............. ...............................................

VALSTIJA ........................................................... 

LINKSMU M ĄS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. j VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

VAKARIENE 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 parė. 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 Į
BELTAIRE FLORIST į 

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 gėlių bukietą ar vainiką, n 
ko jūs reikalausite. > i

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 LAISNIU0TAS GRABORIUS
Telefonuękite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas • 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. •

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

skolinga tiems žmonėjms, ku
rie taipgi pageidauja vetera
nams ligonines, tai nuoširdaus 
ir atviro pasikalbėjimo su jais 
tuo opiu klausimu. Nežiū
rint Vet. Adm. siauros galios 
ir išteklių, jos yra moralė 
pareiga apsvarstyti žingsnius, 
kurie galėtų nors kiek suma
žinti rūpestį tų 1,600 žmonių.

VJokia valdžios agentija ne
turi teisės pabėgti nuo atsa
komybės už savo pasielgimą 
ir užtrenkti duris tiem, kurie 
nukenčia nuo tokio elgimosi.

“Progresyvė Partija nepa
liaus reikalavus iš abiejų, Ve
teranų Administracijos ir mie
sto pareigūnų, kurie yra at- 
sakomingi šiame klausime. 
Tiems žmonėms namai turi 
būti parūpinti. Tie žmonės, 
aišku, negali būti išmesti ant 
gatvės.”

West Side Namų Taryba, 
susiorganizavo pereitą savaitę 
su parama Progresyvės Parti
jos, planuoja siųsti delegaci
jas ir protesto mitingus dary
ti gavimui pastogės West Side 
išvietintiems žmonėms.

Dviejų blokų plote valdžia 
mano gyventojus eviktuoti ir 
toje vietoje statyti Vetera
nams Ligoninę. Tų žmonių 
pastogės reikalu pagalbon at
ėjo Progresyvė Partija.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10113 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 311!) Fulton St,. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

EDWARD BECK

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LLD Moterų Klubo susirinki
mas įvyks 27 d. liepos, 7:30 v. 
vak., 155 Hungerford St. Visos 
draugės prašomos dalyvauti.
V. K., sekr. (172-173)

Samuel Lewis, CIO Retail, Wholesale and Department 
Store Unijos biznio vedėjas, buvo, vienas iš dviejų tos 
unijos viršininkų maršalo išmestų iš susirinkimų kam
bario, kuriame Neamerikinių Veiksmų Komiteto' pa
skirta grupe kamantinėjo unijos viršininkus pastangose 

juos palenkti prie ausinės prieš komunistus unijoje.

Žinios iš Lietuvos
NAUJAS GYVENIMAS

BUTRIMONYS. — Plačia 
juosta tęsiasi “Pirmūno” ko
lektyvinio ūkio laukai: jie 
kerta upelį’ ir lanku supa Bu
trimonių miestelį, žemės ūkio 
artelė suvienijo dvidešimt ke
turių vargingųjų bei viduti
niųjų darbo valstiečių smul
kius ūkelius į stambų dviejų 
šimtų dešimties hektarų ko
lektyvinio ūkio žemes masy
vą. Šį pavasarį pirmą kartą 
kolektyvinio ūkio laukuose 
sudundėjo galingas traktorius. 
Juo dirbo Alovės mašinų- 
IrakYorių stoties traktorinin
kas Antanas Paulionis ir pri- 
kabinėtojas Krūsnys. Baigę 
pavasario sėją, jie perėjo į 
pūdymų arimą. ,

—Miela' dirbti kolektyvinio 
ūkio laukuose, — sako A. 
Paulionis. — čia visai kitas 
•darbas ,negu smulkiuose skly
puose. Išvarai barą—tai vos 
matyti. . .

—Šiais metais mes pasiža
dėjome" išauginti šimto dvyli
kos pūdų miežių derlių iš hek
taro dešimt hektarų plote. Šį 
pasižadėjimą mes garbingai 
ištesėsime, — sako grandinin- 
kas Tarasevičius.

Lauku ateina kolektyvinio 
ūkio valstietis Stasys Berezne- 
vičius. Ilgą laiką jis laistė 
žemę savo prakaitu dirbda
mas buožei. Tarybų valdžia 
jį padarė pilnateisiu savo že
mės, kuria pis dirbo daugiau 
kaip dvidešimt metų, šeimi
ninku. Dabar, dirbdamas ko- 

» •
••J. J. Kaškiaučius, M. D.I 
J J 530 Summer Avenue, 4 
J J Newark 4, N. J. 4

HUmboldt 2-7964 **■* 4*
tge •£• s|s »Js s|s sĮs

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

, $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-449!)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

i

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770 

lektyviniame ūk^je, jis dirba 
atsidavusiai, su užsidegimu.

Gražų pavyzdį darbe rodo 
šešiolikmetis “Pirmūno” že
mės ūkio artelės narys Žemai
tėlis. Jis našlaitis. Pirmuo
sius savo gyvenimo metus — 
vaikystę, jis praleido tarnau- 
doamas buožėms. Tarybinei 
Armijai išvadavus mūsų kraš
tą iš hitlerinės vergovės, že- 
maitėlio motina gavo, žemės 
sklypą. Šių metų pavasarį, 
kada Butrimonių apylinkės 
darbo valstiečiai pareiškė no
rą burtis i kolektyvinį ūkį, 
Žemaitėlis stojo į kolektyvinio 
ūkio organizatorių eiles.

—Jeigu ne tarybų valdžia, 
aš, kaip ir mano tėvas, būčiau 
priverstas ir toljau tarnauti 
buožėms. Dabar aš pilnatei
sis žemės ūkio artelės , narys, 
greta su suaugusiais galiu 
darbuotis viso krašto gerovei.

—žemaitėlis rudenį gyvens 
pasiturinčiai, — sako Banis- 
lauskas, — dienos normą jis 
įvykdo dvigubai.

—Tai tik pradžia, —• su 
džiaugsmu sako žemaitėlis. — 
Juk prieš mūsų, jaunųjų akis, 
—visas gyvenimas. Gyveni 
mas naujas, kurio jums, senie
siems, nebuvo lemta pažinti 
jaunystė,) e.

Taip, naujas gyvenimas jau 
prasideda. žmonės gyvens 
geriau. Didelę p Aramą kolek
tyvinio ūkio valstiečiams tei
kia tąrybų valdžia.

— Man jau padėjo įsigyti 
karvę, — sako Beroznevičius.

Saulė -pamažu rieda į vaka
rus.

—N a, u žsis va j o j o me,. V y- 
rai, prie darbo!—tarė valstie
čiai.

Vėl sujudėjo traktorius. An
troje kelio pusėje, prunkšda- 
rpi trauke] arklą riebūs-ark
liai. Juos valdo Bereznevičius 
ir žemaitėlis. Jie ir šiandien 
darbo normą atliks 200%. 
žmonės nesigaili jėgų, nes jie' 
žino, pątys yra savo laimės 
kalviai.

★ ★ ★ 
Radijofikuojajmas Naujosios 
Apskrities Centras

JURBARKAS. — Plečia sa
vo ^veiklą naujai organizuotos 
Jurbarko apskrities radijo 
mazgas. Šiuo metu miesto jau 
veikia 132 radijo taškai. Čia 
kasdien perduodamos vietinės 
žinios. Taškų skaičius arti
miausiu laiku matoma padi
dinti iki trijų šimtų.

★ ★ ★ 
Atremontuota Pienine ' 
UKMERGE. —- Ukmergės 

pieninėj baigtas kapitalinis 
remontas. Įrengti 2 nauji 
grietinės raugo gamybai 1,000 
litrų talpos termostatai, 1,200 
litrų talpos sviėsto muštuvas, 
vietoj anksčiau buvusio, 600 li
trų talpos, sutvarkyti kanali
zacijos vamzdžiai, siurbliai ir 
it.

London. — . Tūkstančiai 
Anglijos lėktuvų darys ka
rinius manevrus sekmadie
nį pietinėje Šalies dalyje.

Ieško Būdų Bridgeso 
Deportavimui

Laivų ir pamario darbininkų 
laikraštis “Dispatcher” sako, 
kad prez. Trumano įsakymu fe- 
deralės valdžios agentai vėl 
stengiasi surasti būdus kaip 
pateisinti Harry Bridges, Paci- 
fiko pakraščio žymiausio darbo 
unijų vado, deportavimą į Aus
traliją, kur jis gimęs.

Bridges jau yra Jungtinių. 
Valstijų pilietis. Deportavimui 
reikalinga surasti pateisinimas 
jo pilietybės atėmimui. Tuo rei
kalu veikia inspektoriai. Vienas 
jų, Robert Winston, užklaustas 
atsakė: “Aš esu tik menkas 
žmogus. Negaliu daryti jokio 
tuo reikalu pareiškimo.” Jis 
patarė klausti srities viršininko 
Imigracijos department©.

“Dispatcher” rašo, kad Tru- 
manas davęs instrukcijas suda
ryti naują bylą prieš Bridges. 
Pirmesnes pastangos deportuo
ti Bridges nepavyko, o dabar 
bus sunkiau, nes jis jau yra pi
lietis. F. P.

Smerkė AFL Reakcingumą; 
Bulgarija ir Panama Vadina 

Ją Fašistine

čia vykstančiame Tarptauti
nės Darbo Organizacijos (ILO) 
suvažiavime kelių šalių delega
tai griežtai smerkė AFL už jos 
reakcinę ir dažnai tiesiog fa
šistinę rolę. Bulgarijos darbi
ninkų, delegatas Čeko Etropols- 
kis pažymėjo, kad per visą kon
ferenciją jis be paliovos girdė
jo šmeižtų ir melų tvaną prieš 
Tarybų Sąjungą ir Rytų Euro
pos naujas demokratijas, ir 
kad toje šmeižimo kampanijo
je aktyviausiai pasirodo Ame
rikos Darbo Federacija.

Panamos delegatas Domingo 
Barria nurodė, kad AI?L Loty
nų Amerikoje praveda tiesiog 
fašistinę kampaniją skaldyda
ma unijas. Barria išreiškė sa
vo dėkingumą Amerikos Indus
trinių Organizacijų Kongresui 
(CIO), kuris padėjo suorgani
zuoti Panamos kanalo srities 
darbininkus. Rep.

SOVIETŲ KOMUNISTŲ ' 
PAREIŠKIMAS

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos centro ko
mitetas pasiuntė pareiški
mą Japonijos Komunistų 
Partijai, smerkdamas pasi
kėsinimą nužudyt Tokudą. 
Sovietinė partija sako:

— Tai niekšiškas Japoni
jos žmonių priešų samdinys 
mojosi nudėti mūsų draugą 
Tokudą, žymųjį Japonijos 
darbininkų klasės vadą. 
Mes pareiškiame draugišką 
užuojautą Japonijos Komu
nistų Partijai ir tikimės, 
kad drg. Tokuda pasveiks ir 
greitai sugrįš prie vaisingo
jo savo darbo dėl naujos 
demokratinės ir taikingos 
Japonijos sukūrimo.

AMERIKA REIKALAUJA, 
KAD ČECHOSLOVAKIJA 
ATSIPRAŠYTŲ

Washington. — Amerika 
užginčijo Č e choslovakijos 
valdžios įtarimą, kad ame
rikonai siuntę šnipus tero
ristus žudyt to krašto mi
nistrus. Reikalauja, kad Če- 
choslovakija atsiprašytų už 
tą įtarimą.

Sutvarkyti Karių Kapai
S. KALVARIJA. — Sutvar

kyti ir aptverti Tarybinės Ar
mijos karių kapai Naujamies
tyje ir Jonuose (Kalvarijos 
valse.). Tvarkant kapus daug 
padėjo Trakiškių ir Jonaukos 
pradžios mokyklos mokiniai.

I / BROOKLYN !

| LABOR LYCEUM
Į DARBININKŲ ĮSTAIGA
! Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-
1 kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.
I Puikus steičius su naujausiais
| . įtaisymais. [
| KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
J Kainos Prieinamos.
į 949-959 Willoughby Ave.
| ♦ Tel STagg 2-3842 1
•I* o—"—« t- «—“ —-««—— « —- ■ —- u—»—n—u —

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
nozą! žmonės buvo ne gy
domi, bet žudomi!

Vadinasi, baisiai nemalonu 
sirgti, bet pavojinga ir gydy
tis. O visgi, be gydytojų ap- 
seiti negalima. Yra ligų, ku
rias reikia gydyti. Yra opera
cijų, kurias reikia padaryti. 
Apie tai netenka abejoti. Tai 
užginčyti drįsta tiktai didelis 
ignorantas.

★ ★ ★
Richard Fox dalykus gal 

persūdo. Bet, kad daug gydy
tojų turėtų eiti gatves valyti, 
o ne žmones kamuoti, tai irgi 
tiesa. O visos šios žmonių ne
laimes šaknys glūdi privatiš- 
kame medicinos biznyje. Iš 
ko gi vargšas gydytojas gy
vens, jeigu jis savo ligoniams, 
bent jau 90 nuošimčiams jų, 
pasakys: Eikite namo, gerai 
išsimiegokite ir būsite sveiki. 
Už patarimą nieko neiimu!

★ ★ ★
Visos Amerikos akys vėl 

ant Philadelphijos. Ten vyks
ta naujos partijos suvažiavi
mas. Gimsta naujas, galingas 
politinis judėjimas. Jo seniai 
laukia milijonai piliečių.

Po šio didžio sąskridžio 
Amerikos politinė padangė 
bus nebetokia. Joje nebe 
vien tik juodi debesys siautės. 
Republikonai ir demokratai 
jausis prastai.

★ ★ ★
O štai didelė naujiena mū

šų broliams vegeteri jonams. 
Tiesa, jų mažai tėra, ypatin
gai lietuvių tarpe, bet šen-ten 
vienas kitas atsiranda. Aš ir
gi daugelį metų buvau šiaudi
niu vegeterijonu, todėl žinau, 
ką reiškia tokia pakūta.

Naujiena tokia, kad vegete- 
rijonai turi savo politinę par
tiją, kuri nominavo savo kan
didatą Į prezidentus* ir tikisi 
gauti penkis milijonus balsų.

Jos kandidatu yra Dr. John 
Maxwell, kuris iš tolo bijo pe 
tik mėsos, bet ir visų sutvėri
mų, kurie gali kada nors pa
virsti i mėsa.

i Egzaminuojam Akis, 
i Rašome Receptus
į Darome [r Pritaikome Akinius į

j Drs. Stenger & Stenger
I .Optometrists
I 394-398 Broadway
! Brooklyn, N. Y.
1 Tel. ST. 2-8342

4«-—-—-—-—>—-—w—-—.—.—.—
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Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinama' atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172
t-.------------------------ -----------------„j

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.

5 p^sl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šeši., Liepos 24, 1948

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS 

— ---------------------- ----------- —
BATŲ OPERATORIAI

Turi būt patyrę dirbti prie gerų batų.
Geia Alga. Nuolatinis Itarbas.

EXCLUSIVE FOOTWEAR
1—9 ST. FRANCIS ST.

NEWARK, N. J.
(176)

MOKYS POTERIŲ 
AUTO-BUSUOSE

■ Ft. Wayne, Ind. — Kata
likų bažnyčios siuntinės au- . 
to - busus prie pradinių mo
kyklų ir duos religines pa
mokas vaikams busuose, 
nes Aukščiausias Teismas 
uždraudė dėstyti religiją 
viešųjų mokyklų patalpose.

London.— šeštadienį An
glijoj bus panaikintas duo
nos racionavimas.

dėl leidžiamo
ŽODYNO

Dienraštis Laisvė išleis la-1 
bai reikalingą žodyną, ku-1 
ris turės virš 25,000 žodžių.' 

Vadinsis:

Angliškai - Lietuviškas 
ŽODYNAS

English-Lithuanian 
DICTIONARY

šis žodynas greit bus pra
dėtas spausdint^ ir jis bus 
gatavas į pabaigą šių metų.

Žodyno Kaina $4.00 i 
Iš anksto užsisakantiems 

$3.00 <
Kurie esate užsisakę šį žo
dyną ir užsimokėję po $3. 
būkite kantrūs, palaukite 
dar keletą mėnesių ir gau

site žodyną.
Kurie dar nesate užsisakę, 
užsisakykite tuojau. Pasi
naudokite nuolaida kainoje.

Siųsdami užsakymus ir 
pinigus už žodyną, 

adresuokite:

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

i

VAKACIJOS
Treasure Island Lodge
305 East 17th Avenue

N. Wildwood, N. J.

ANNA SAKALAUSKAS 
(prop.)

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

BAR & GRILL
■ IJEHJVISKA ALUDE S

DEGTINĖ, VYNAS ir, 
ALUS

Kanados
Black Horse Ale i;

Joseph Zeidat, Jr.
411 Grand St
Brooklyn, N. Y. • i
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|domu Bus Keliauti 
Wallace Traukiniu

Today Is The Day
By ALBINA RAGUTIS

Vaiku Reikia Rūpintis j Paskutinis Organizacijų 
Nuo Pat Gimimo Piknikas Jau Čia Pat

Liaudis Gina 
Komunistus

New Yorke dabar vykstan- j 
čiame kelių šimtų švietėjų pa-, 
sitarime prof. Howard A. i 
Lane sugestavo, kad švietimo j Jersey
įstaigos turėtų pradėti vaiku kas, LDS 
rūpintis nuo pat jo gimimo. Komiteto 
Jos turėtų vaiką žinoti, 
žinti, globoti. Tuomet nerei
kėtų taisyti dėl nepriežiūros 
išsivysčiusių jame nesveikatą, 
iškrypimų; nereikėtų kamuo
ti klinikose, pataikų namuose.

Pasiūlymas visiškai supuola 
su darbininkų reikalavimais 
vaikams tinkamos priežiūros, 
auklėjimo, švietimo.

LDS didžiojo Brooklyno-' tus tikietus kuopos pasilaiko 
New Yorko ir artimosios New į pinigus savo ižduose, 

kuopų bendras pikui-! 
3-čios 
ruošiamas kuopų j na (jei neskaityti 

pa-(naudai, įvyks jau šį sekmadie-j phijoje įvyksiančio 
ni. liepos 25-tą, Lindene. Vie-j čio Laisvės pikniko 
ta: Liberty Park, 340 Mitch-j 5-tą). 
ell Ave., Linden, N. J.

dalykai 
sąryšyje su ■

Piknikas bus pažangiųjų or- 
A’pskrities ' ganizaci ju paskutinis šį sezo- 

Philadel- 
dienraš- 
rugsėjo

Keli geri smagūs 
verta prisiminti 
tuo pikniku :

Vieni iš mažiausia uždirban
čių darbininkų, patarnautojai 
stotyse (redcaps), negrai, iš
girdę apie komunistų vadų 
areštą, sudėjo po dolerį ko
munistų gynimo fondui. Auką 
atsiuntė per anglišką darbi
ninku dienraštį Daily Worker., 
sakydami, kad tas laikraštis 
gynė jų reikalus.

John Gates, to laikraščio 
d ak torius, yra vienu iš 
areštuotu.

visų keliau- 
Pen nsy 1 van ia stoty j e 

Wallace-Taylor 
būdukė (booth), 
reiptis visais rei-

re
tų

veikti nuo 
išdidinęs 

Vienas 
“From

juomi keliaus vi-

One of the most historical 
events occured last night 
when the Nev/ Party conven
tion began its first session. 
Today, the historic weekend 
will reach its climax with the 
nomination and acception of 
Henry A. Wallace and Sen. 
Glen Taylor for presidential 
and vice-presidential candi
dacy. Afterwards a mass 
demonstration is scheduled at 
Shi be Park where approxim
ately 35,000 delegates and na
tionality groups and guests 
will participate in honor of 
this memorable occasion.

to enroll. Remember, a fight 
for peace and security and 
protection of civil libertięs is 
your fight. Let’s move into 
the third party.and the Wall
ace fight.

V. Paukščiui Jsakyta. 
Atsisveikint su Darbu

Anądien Laisvėj buvo rašy
ta apie \inco Paukščio sune- 
galėjimą širdimi. įvairiomis 
priemonėmis buvo tyrinėtas, 
ar šalia šlubuojančios širdies 
dar nėra kokių kitokių nega
ilimų, kas širdį sunkintų. Ga
lop, po apie tuzino X-ray nuo
traukų ir visų kitų priemonių, 
nustatyta, kad jo širdies padė
tis yra rimta, bet dar nėra be- 
viltinga. Jam įsakyta apie 
darbą daugiau nė nesvajot, il
sėtis ir priimdinėt reikalingus 
išvirkštinimus.

Taigi, nors fabrikantai jo 
prašė ir jis pats norėjo dar 
padirbėt, bet širdis “patvar
kė” kitaip, ir nuo dabar Vin
cas su žmona turės gyvent se
natvės pensija. (Jie turi jau 
67 metus amžiaus.)

Jei gerais linkėjimais būtų 
galima pragyvent, Vincas jais 
praturtėtų,—visi linkime jam 
viso geriausio. K.

Kevin McCann, 5 
radio komentatoriaus 
prigėrė prūde šeimos reziden 
cijos kieme, Yonkers.

metų, 
sūnus,

Carmela Andruzzi, 36 metų, 
netekėjusi motina, areštuota 
kaltinimu norėjus nužudyti sa
vo naujagimį. Kūdikį rado 
jmesta pečiuje, bet dar gyvą 
ir sveika. c

Dorothy Maynor, soprano, 
bus dainos soliste liepos 24- 
tos vakarą, Lewisohn Stadiu- 
me, 138th St. ir Amsterdam 
Ave., New Yorke. Ji dainuos 
operų arijas, pritariant simfo- 
niskam orkestrui, kuriam va
du tą vakarą bus Robert Law
rence. Jeigu tą vakarą lytų, 
sis koncertas Įvyks sekmadie-

ir
su

Ir bus geras A. 
orkestras visokiems

Washington.— Naujesnis 
patikrinimas rodo, jog ve
lionis generolas John Persh
ing paliko $274,000 turto, tp---- 1--------------'------------- □

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Donūkaitis 

Savininkas

Since most of us are unable 
to attend we will be able to 
hear and use excerpts of the 
convention over local radio 
and television stations.

Iš New Yorko j Philadel- 
phiją šeštadienio rytą, 24-tą, 
išeis ne vienas, įet trys trau
kiniai, kaip skelbia vėliausis 
pranešimas, j Registracija bu
vo gausi.

Palengvinimui 
siančių,.
bus- specialė 
inform acijų 
čia reikės k 
kalais.

Būdukes pradės 
7:30. Traukiniai
pradedant .8 :45 ryto, 
iš jų bus 
All Lands, 
šokių tautinių grupių Wallace
for President ir kitų organi
zacijų atstovai. Antrasis va
dinsis “World JYeedom Spe
cial,” o trečiasis — “Wallace- 
Taylor Special.”

Visuose traukiniuose bus 
.grupes dainorių, muzikantų, 
i Visi važiuos apsidekoravę gu- 
zikučiais, paparčiais. Visuo
se bus skleidžiama literatūra.

Gal Atšils Teatrai
Teatruose šaldymo sistemos 

operuotojai - inžinieriai pa
grasino gale šios , savaitės 
skelbti streiką, jeigu savinin
kai dar nebus susitarę su uni-

Kęlrod is
Traukiniai nuo Penn stoties 

iš New Yorko, nuo 7th 'Ave. 
ir 33rd St., išeina sekamomis 
valandomis: 11:40, 1:05, 2 :-

polkos šoki- i 10, 3:35, 4:08, 4:50.
Automobiliais: pervažiavę 

Pulaski Skyway, Jersey City 
ir privažiavę Newarką, imkite 
kelią 25-tą tiesiai iki Linden, 
Wood Ave.; sukite po dešinei 
ir važiuokite vieną bloką iki 
Mitchell Ave.

Visus kviečia
Rengėjai.

dovanomismo kontestas 
laimėtojams. 
Pavidžio 
šokiams.

Piknike rasis gerų valgių 
ir gėrimų, nereikės rūpintis 
kaitroje gabentis valgį iš na
mų.

Už visus iš anksto parduo-

Brooklyno Darbiečiai 
Užgyrė Demokratą 
Bertram L. Baker

Brooklyno Darbo Parti
ja Pradėjo Kampaniją 
Atsteigti 5 Centą Fėrą

Paliestų visus didžiuosius 
miesto centre esančius sistemą 
vartojančius teatrus.

Darbininką*, AFL
reikalauja pakelti algas 
iki $17.84 daugiau savaitei. 
Firmos sutiko dadėti tik po 
$7.

nariai Margery Birkes Mackcnsen, 
30 metų, iš Trentono, užsimu
šė iššokusi ai’ iškritusi iš iNel- I 
son Towers ofisų bildingo dė
to aukšto, New Yoiįke.

This Thursday evening, Ju
ly 29, the Lithuanian Wallace^ 
for President Club of Willi
amsburg, Brooklyn, will call 
a mass meeting at the Lithua
nian American Citizens’ Club, 
280 Uiiion Ave., at 8, P. M., 
where eye witness reports 
will be rendered from return
ing delegates.

Cojne one and all and bring 
y^ur friends. If you are not 
az member, you will be able

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos Valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių • 
gražus pasirinkimas.

■ffl

Bertram L. Baker, demokra
tų kandidatas į Valstijos Sei
melį 17-me Assembly Distrik- 
te, gavo ir Amerikos Darbo. 
Partijos užgyrimą, kaip pra
neša tos partijos Kings ap
skrities pirmininkas Leo J. 
Linder.

Tuo žygiu, sako Lider, A- 
merikos Darbo Partija užti
krina pirmu kartu išrinkimą 
negro iš Brooklyno į visuome
nišką įstaigą. Brooklyne gy
vena virš 130.000 negrų, bet 
nei vieno nebuvo išrinkta jo- 
kion svarbion įstaigon.

Amerikos Darbo Partija 
(ALP) jau seniai reikalavo, 
kad negrai gautų atstovybę. 
Kad demokratų partija pirmu 
kartu pastatė negrą kandida
tu valstijos įstatymdavystėn, 
tai “yra pasėka Amerikos 
Darbo Partijos nenuoalsių pa
stangų.”

Darbiečiai už šį žygį taip
gi kredituoja 17-to
demokratų lyderį Stephen į 
Carney .neseniai 
miestavosios vandens, gaso ir 
elektros tiekimo priežiūros 
viršininku.

Thomas R. Jones, negras 
advokatas, kuris buvo darbie- 
čių originaliu kandidatu, svei
kino savo partiją už sutiki-! 
mą ištraukti jo kandidatūrą 
paramai demokratų kandida
to, tuomi užtikrinant jo iš
rinkimą. Pažadėjo darbuotis 
už Bakerį.

J. Linder, Amerikos 
Partijos pirmininkas 
apskrityje, paskelbė 

5 c.

Leo 
Darbo 
Kings 
kampaniją už atgavimą
fėro, taipgi už' atsteigimą pro- 
porcionalės atstovybės balsavi
mu sistemos.

Under sako, jog žmonės la
bai prielankiai atsinešė į par
tijos paskleistus lapelius prie 
stočių liepos 1-mą. Lapeliai 
smerkė pakėlimą fėro iki 10 
centų, reikalavo atsteigti 5 c. 
fėrą. Darbiečiai paskleidė 
ketvirtadalį miliono lapelių tą 
dieną.

Referendumas teiktų progą 
tiems žmonėms pasisakyti 
prieš O’Dwyer ir Dewey, ka
dangi jiedu vyriausia yra at- 
sakomingi už pakėlimą fėro.

kitokių

Jean ir James Cagney scenoje iš “The Time of Your 
Life,” Mayfair Teatre, 7th Ave. ir 47th St., New Yorke.

F otografas
t

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

KampRH BroadwHy ir -Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

distrikto

Williamsburge Prakal
bos Dėl Miliono Bylos

ytis giedriu, sekmadienio va
karą koncerto nebus).

k “The Street With No Name” t
‘ ' Žvaigždžiui)ja * ’ ’
’ ’MARK STEVENS. RICHARD WIDMARK” 
F SCENOJE: CAB CALLOWAY. ’’ 
, , Hi-De-Ho’s Karalius , ,
, (BKS'T'RA SPECIALIAU VIVIAN BLAINE,, 
1IROXY 7th Ave. ir 50th St T

j/
SIMFONIJOS PO ŽVAIGŽDftMIS, 

VKR 8:30. T1KIETAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare ‘

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:- 1 -

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

sekamas mašinas:
Vacuum Cleaners, Skalbi
mai Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.'
Kreipkitės:

104-12 - 111th Street
Ozone Park 16, L.I., N.Y.GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom ; 
6—8 vakarais c

8 Ir Pagal Pasitarimais.
s Telefonas EVergreen 4-0208 į

Telefonas Virginia 3-5897
ATYDOS!

Mes Priimame
Pundelius į

Rumuniją
(APMOKĖTAIS MUITAIS)

EKSPRESU PRISTATOMA APDRAUSTI

“READY-TO-SHIP” PUNDELIAI
DRABUŽIŲ • MAISTO 

TAIPRAlTERfAI • SIUVAMOSIOS MASINOM 
S1IQCD (Apmokėtais Muitais)

UDuIl jr j visas Pasaulio Dalis, 
Reikalaukit NEMOKAMO KATALOGO Šiandien

Valandos:

r

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
dor. Jlewes St.

Brooklyn, N. Y.

Liepos 20-tos vakarą, ant
. 3-čios ir Haveme- 

yer gatvių, įvyko Civilių Tei
sių Kongreso surengtos Mil- 
tono bylai aiškinti prakalbos. 
Jose išneštas protestas prieš 
policijos žiaurumą.

William Milton, jąunas 
amerikietis negras pilietis, bu
vo policisto Kilcommons pa
šautas ir už kelių valandų 
mirė Greenpoint ligoninėje 
net jo moteries neprileidus 
pasimatyti su juomi.

Apie tą nuotikį kalbėjo1 Ma
rian Schleimer, 
ris, bet, matyti, 
žinusi su įvykiu 
daug energijos, 
nušvietė visa ta 
ki. Ji pasakojo, kaip Milton 
buvo iš užnugario policistų 
kulkomis sušaudytas bpgant 
namo, ant jo paties laiptu, 
nudėtas.

šioje apylinkėje gyvena ne
mažai žydų, italu, ispanų, lein 

pastaraisiais metais pra- 
ti ir daug ne- 

TaTpgi dar yra užsili- 
ir lietuvių, šiandien nu-

paskiitą kampo So.

Veteranams
Norintieji atsteigti savo ge

rą stovį karo laiku turėtoje 
apdraudoje (National Service 
Life Insurance) šį mėnesį dar 
gali tai padaryti be daktaro 
patikrinimo. Tik reikia su
mokėti už du mėnesius duo
klę ir pareikšti, kad jūsų svei
kata 
vyje, 
kada 
savo
drauda.

Atitinkamos aplikacijos 
gaun'amos valdinėje eteranų 
Administracijoje. Paskutinė 
diena atsteigimui į gerą stovį 
be daktaro egzamino bus lie
pos (July) 31-ma.

tebėra tokiame pat sto- 
kokiame buvo tą dieną, 
jūs paliovėte mokėjęs 
duoklę, apleidote ap-

StellaBrooklynietė Mrs.
Manley, 40 metų, mirė iškri
tus ar iššokus iš -1-to aukšto

1 Kings County ligoninėje.

AMSTERDAM A V. IR 138TH ST. 
NUO 30c, 60c ir daugiau

PIRM. IR ANTR. VKR.. LIEPOS 26 IR 27 T. •„ "LA TOSCA” 
ELEANOR STEB^R, LOUIS RONEY ir daug kitų.

TRČ., LIEP. 28 — WAGNER. MENDELSSOHN. ENRICO LETHE, vad.
KTVRT., LIEP. 29 — VISA PROGRAMA TCHAIKOVSKY’O. CARROLL GLENN, 

htnuik. EUGENE LIST, pianistą*. ENRICO LEIDE, vad.
MTU., IJEP. 31 — VISA PROGRAMA Ift ŠOKIŲ- ALICIA MARKOVA ir 

ANTON DOLJN su ANA RICARDO. RICHARD KORN, vad.

WORLD TOURISTS inc
18 WEST 23gD STREET • NEW YORK 10, N, Y.

BRONX AGENTŪRA EMRA MFG. & TRADING CO.
MO. 9-6761

jauna mbte- 
gerai' susipa- 

ir turinti
Ji puikiai 

tiagišką įvy-

Peter Kapiskas

I ’eler
KAPISKAS

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-62S8

BAR & CRIIL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHĖINGOLD 
BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y.

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.

kų, o 
deda apsigyvent 
grų. m------‘
kusių
šautas negras. Rytoj gali įvyk
ti kitas toks ar dar baisesnis 
nuotikis kitai šeimai. Todėl, 
sakė kalbėtoja, mes turime 
organizuotis protestuoti prieš 
policijos žiaurumus, apsaugo
ti save ir kitus nuo tokių įvy
kių 4

Susirinkimas buvo sėkmin
gas — 
Jaunos 
ratura, 
pirko.

daug moterų, jaunimo, 
merginos skleidė lite- 
o klausytojai noriai ją 

Kaimietis.

Laivas Washington skelbia 
išvežęs Airijon didžiausią šei
mą savo 
je. Ta 
cagiečių 
ra su 13

plaukiojimo istorijo- 
didžiausia buvo chi- 
Roycroftų ,šeima, po- 
vaikų.

Tel. EVergreen 4-8174 Dailiu Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

LITUANICA SQUARE

REST AU R A N T
Steven Augustine & Frank Sanko

' SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLVNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

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

Vėliausios Dienos 
♦

Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Šešt., laepos* 24, 1948




