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Federalinė valdžia turėtų 
prisidėti su dviem bilijonais ir 
puse dolerių, jeigu būtų rim
tai norima aprūpinti mokyklas 
tinkamomis patalpomis. Bet 
Kongresas bilijonus skiria ka
rui, o ne mokykloms.

1939 metais Amerika turė
jo 1,379 tavorinius laivus, 
šiandien ji jų turi 4,861.

Antrajam pasauliniam kare 
talkininkai paskandino, 994 
vokiečių submarinus, o pasi
davė 181.

Dvidešimt nuošimčių Ame
rikos šeimų kontroliuoja sep
tyniasdešimt septynis nuošim
čius viso šalies turto.

O du šimtai didžiųjų ker
šus i as- 

viso
poracijų kontroliuoja 
dešimt šešis nuošimčius 
kapitalo.

1944 
monėje 
terų.

motais Amerikos 
dirbo 19,000,000

p ra
in o-

Farmų žemės kaina pakilo 
septy n i asd eši m t se pty n i a is
nuošimčiais, palyginus ją 
kaina prieš karą.

Iš kiekvieno uždirbto dolerio 
Amerikos žmogus maistui pra
leidžia apie dvidešimt penkis 
centus.

Jeigu Italijos Komunistų 
Partijos vadas Togliatti išgys, 
tai išgys iš Dievo malonės. 
Taip tvirtina Lietuvių žinios. 
Jų redaktorius rašo:

“Dievo apveizda dar kartą 
i^plbėjo Europą, nes jeigu 
To/gliatti būtų miręs nuo to 
žmogžudžio rankos, tai Itali
joje būtų įvykusi kruvina re
voliucija su labai liūdnomis 
pasekmėmis visai Europai.” 
(L. ž., liepos 23 d.)

Čionai Dievas pasielgė labai 
protingai. Vietoje gelbėti 
Italiją nuo revoliucijos ir Eu
ropą nuo nelaimės, tai jis iš
gelbėjo Togliattį. Bet tai reiš
kia. pagal Lietuvių žinias, 
kad Togliatti turi daugiau 

.įtakos, negu Dievas.
Už tokį Dievo pažeminimą 

L. ž. redaktorius turės sun
kiai pakūtavoti.

Vienam laikraštyje Dr. 
Meškauskas ieško atsakymo* j 
klausimą : Ar apsimoka pa
sakyti ligoniui, gulinčiam ant 
mirties patalo, kad jis neužil
go mirs?

Gal daug išmintingiau butų 
statyti tokį klausimą: Ar 
apsimoką žmogui žinoti, ka
da jis mirs?

Dfdele žmonių dauguma 
mirti labai bijo. . Tik vienas 
kitas laukia mirties. Tokiems, 
kurie laukia mirties, žinoji
mas nepakenks. Bet tiems, 
kurie jos bijo, žinojimas ne- 
patarnauš. Tai \kam žinoti ?

t

Valdžios kainų ekspertas 
Kwan Claque mus “ramina.” 
kad kainos dar vis tebekils 
per šią vasarą. Bet mes tai 
žinome be jokių ekspertų. Tai 
žino kiekvienas, kuris perka 
maistą.

Tik vakar užeinu daržovių 
krautuvėn pasipirkti bulvių. 
Žiūriu ir netikiu : už dvidešimt 
penkis centus tik trys svarai! 
Nori imk, nori neimk. Paė
miau. nes pilvo moliu nepri- 
kimši. Pagaliau, jeigu žmo
nės pradėtų molį • valgyti, tai 
ir molis pdsidarytų neįperka
mas, kaip ir tos bulvės.

neVienas klerikalinis 
praustaburnis seilėja; “Komu- 
nistai yra visuomenės išmatos, 
kriminalistai, banditai, žmo-

(Pabaiga 5-tain pusi.)
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Vengrijos Prezidento 
Žentas Suimtas Kaip 
Vakarų Šalip Šnipas

BUDAPEST, V e ngrija. 
*— Pranešama, kad Vengri
jos vyriausybė a r e š tavo 
prezidento S. Tildy’o žentą. 
Jis kaltinamas, kad tarnavo 
vakarinėms valstybėms kaip 
karinis šnipas prieš Vengri
jos Respubliką ir dalyvavo 
sąmoksle demokratinei val
džiai nuvergti. Teigiama, 
kad dėl žento arešto pre
zidentas Tildy pasitraukęs 
iš vietos.

Generolai Reikalauja 
Daug Žibalo Tuojau

WASHINGTON. — Ar- 
mijos generolai ir laivyno 
admirolai įsakė kompani
jom per savaitę pristatyti 
ne mažiau kaip 1,700,000 
statinių žibalo ir gazolino. 
Jie priminė ginčus dėl Ber
lyno ir grūmojo priversti 
kompanijas pasistengti.

/

Pasidavė Areštui N. Y. 
Komunistu Vadas 
Robert Thompson

NEW YORK. — Pats pa- 
sidavė areštui Robertas 
Thompsonas, New 'Yorko 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas. Jis paleistas už $5,- 
000 užstato iki teismo. Pa
gal valdžios FBI agentų są
mokslą, Thompsonas kalti
namas, kaip ir Wm. Z. Tos
teris, E. Dennis ir kiti 9 Ko
munistų Partijos vadai, būk 
jie suokalbiavę prievarta 
nuversti Amerikos valdžią.

Pašaukta Miliciją 
Prieš Streikierius

k _____________ -

DAYTON, Ohio, liep. 30. 
— 150 policininkų vėl ata
kavo ašarinėmis bombomis 
ir buožėmis 300 streiko pi- 
kietininkų prieš U n i v i s 
Lens kompanijos fabriką. 
Policija atsišaukė, kad Ohio 
gubernatorius atsiųstų mili
ciją.
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Tikroji Darbininku 
Alga Nupuolė

............*■■■.................. .

ALBANY, N. Y. — Per 
5 paskutinius metus tikroji 
darbininkų alga nupuolė, 
kaip apskaičiavo New Yor- 
ko valstijos darbo depart- 
mentas. GyVenimo reikme
nys taip pabrango, kad, ne
žiūrint piniginių algos pa- 

i kėlimų, darbininkas šian- 
i dien už gaunamą algą ma
žiau tegali nusipirkti, negu 
per 4 paskutinius metus. 
Tikroji - perkamoji alga da
bar tik tokia, kaip 1943 m:

ATMENAT, Graikija. — 
Monarchistų žandarai areš
tavo graikų komunistų va
dą D. Paparrigasą, kuris 
peniai Jungt. Tautose kri
tikavo monarchistų valdžią.

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Liepos-July 31, 1948

Trumanas Tikisi, kad Specialė Kongreso 
Sesija Nieko Gero Nedarys, -- Wallace
NEW YQRK. — Prez. 

T r u m anas sąvanaudiškai 
politikieriavo, kuomet jis 
sušaukė specialę Kongreso 
sesiją, — pareiškė Henry 
A. Wallace, Progresyvės 
Partijos kandidatas prezi
dento vietai. Wallace, kalbė
damas per radiją visai ša
liai, sakė:

— Pats Trumanas nelau
kė, kad specialė Kongreso 

’sesija išleistų bet kokį nau
dingą žmonėms įstatymą. 
Šią sesiją jis sušaukė, ban
dydamas ant Kongreso su
versti kaičią už savo paties 
netikusią ir dažnai pavojin
gą vadovybę.
Trumanas Bendradarbiavo 

su Netikusiu Kongresu
Kongresas, išvien su Tru- 

mano valdžia, panaikino 
kainų kontrolę, pramany
tais raudonaisiais baubais 
gąsdino žmones ir tarnavo 
tarptautiniam bizniui. Tru
manas žinojo, kad toks 
Kongresas staiga nepasitai
sys. / •

Truman pilnai pasitiki,

STASSEN BUS PENN.
UNIVERSITETO GALVA ■

PHILADELPHIA, Pa. — 
Pennsylvanijos Universite
to direktoriai pakvietė re- 
publikoną Haroldą E. Stas- 
sėną į to universiteto pir
mininkus. Stassenas sutiko 
“patarnauti.”

19 Žuvo su Amerikiniu 
Lėktuvu Chinijoie

ŠANGHAI, Chinija. — 
Nukrito jūron amerikinis 
Chinijos Transporto lėktu
vas; žuvo 19 žmonių, jų tar
pe amerikonas lakūnas. Tos 
oro linijos galva yra ameri
konas generolas Cl. Chen- 
nault.

--------------- L---------------

Suomių Ministrų Kabinetas 
Sudarytas iš Socialistų

HELSINKI, Suomiją. — 
Tapo sudarytas naujas suo
mių ministrų kabinetas vien 
iš socialistų. Kabineto pre
mjeras yra Kari A. Fager- 
holm, buvęs barzdaskutis; 
užsienio reikalų ministras 
tas pats Carl J. A. Enckell; 
vidaus reikalų — Aarri Si- 
monen, advokatas.

Komunistam buvo siūlo
ma penkios nesvarbios vie
tos kabinete. Tatai jie atme
tė. Komunistai būtu priėmę 
užsienio reikalų,' vidaus ir 
prekybos ministrų vietas.

TRUMANAS VĖL KALBA 
APIE KAINAS IR ALGŲ

UŽŠALDYMĄ
WASHINGTON. — Prez. 

Trumanas įteikė Kongresui 
savo bilių kai .kurių “kainų 
kilirriui suvaldyti” ir sugrą
žinti jas į pernykščio ru
dens laipsnį. Kartu jis siūlė 
ir darbininkų algas kontro
liuoti.

PRAGA. — čechoslovaki- 
jos valdžia pakėlė taksus di
diesiems pelnams.

Progresyvės Partijos Kandidatas 
Į Prezidentus H. Wallace Sako, 
Trumanas Tik Politikieriauja
kad specialė Kongreso sesi
ja nieko svarbaus nepada
rys. į

Prez. Trumanas, profe- 
sionalis politikierius, Pen- 
dergasto mašipoš auklėti
nis, uolus supuvusios De
mokratų Partijos mašineri
jos studentas, tikėjosi ap- 
monyti milionus amerikie
čių, šaukdamas specialę se-. 
siją.
Wall Stryto žmones Try- 
mano Kabinete Kėlė Kainas

Jeigu prezidentas būtų 
nuoširdus, tai jis pašalintų 
iš valdžios savo leitenantus,

Teisėjas Nori Atimt Vaikus iš 
Politiniai Pažangių Žmonių

BINGHAMTON, N. Y. - 
Tūlas Edmondas Kokčias, 
persiskyręs su žmona Vik
torija, kreipėsi į teismą, kad 
atimtų iš jos dvimetinę duk
terį ir atiduotų jam. Kokč
ias pasakojo, kad motina 
turi komunistinių palinki
mų, todėl “netinka mergai^ 
tę auklėti.”
' New Yorko valstijos auk

ščiausio teismo teisėjas Ber
tram L. Newman dėl to pa
reiškė: — Jeigu būtų įro
dyta, kad motina turi ko
munistinių palinkimų, tai aš 
nedvejodamas per vesčiau 
mergaitę į tėvo globą.

Amerikos Pareigūnas Japonijoj Pasmerkė 
Gen. MacArthuro Uždraudimą Streikuoti

TOKIO, Japonija. — Am
erikonų į<omandierius Japo
nijoj, generolas MacArthur 
uždraudė streikuot valdi
niams japonų darbininkam- 
tarnautojam. Tą uždraudi
mą pasmerkė James S. Kil
len, amerikonas talkininkų 
valdybos darbo , skyriaus' 
galva. Protest uodamas 
prieš Mac Ar thuro įsakymą,1

Marshallas Taipgi Palaiko Negrų 
Atskyrimą Armijoj nuo Baltųjų

WASHINGTON. — Laik
raščių reporteriai liep. 28 
d. užklausė valstybės sekre
torių Marshallą: Ar bus 
vykdomas prezidento Tru- 
mano (neva) įsakymas duo
ti negrams lygią progą ka
riuomenėje, kaip ir baltie
siems ? Ar valstybės depart- 
mentas ketina ką nors- dėl 
to daryti? Marshallas atsa
kė, jog ne dabar.

Ar jis "žada ateityje bet 
kokius žingsnius daryti, kad 
ginkluotose jėgose būtų su
lygintos negrų teįsės su bal
tųjų? — toliau klausė re
porteriai. Marshallas atsa
kė, kad nežinąs . r.. 

kurie yra atsakingi už pie
no pabranginimą iki 24 cen
tų kvortai/už mėsos kainos 
išpūtimą iki $1.30 svarui ir 
už buvusių pigių automobi
lių pabranginimą iki $2,000.

Jei Trumanas tikrai ma
nytų, ką jis sako, tai paša
lintų iš savo kabineto Wall 
Stryto atstovus. Jeigu jis 
nuoširdus būtų, tai galėtų 
pašalinti bankininką Johną 
Snyderį, šalies iždo sekreto
rių; vyriausią šaltojo karo 
meistrą, Jamesą Forresta- 
lą, visų ginkluotų jėgų se
kretorių, kitą Wall Stryto 
žmogų; jei Trumanas būtų

Paskui New Yorko Post 
reporteris asmeniniai už
klausė teisėją Newmaną:

Ar jis atimtų tėvam kū
dikį, jeigu būtų įrodyta, kad 
tėvai yra Wallace’o šalinin
kai arba1 “kairiasparniai”; 
ar jis tada atiduotų kūdikį 
viešajai vaikų prieglaudai?

Teisėjas atsakė:
— Aš manau, jog taip 

padaryčiau... Amerikietis 
kūdikis turi teisę būti išau
klėtas amerikinėje įtakoje.

(N. Y. Darbo Partija, 
Progresyvės Partijos dalis, 
reikalauja tardyti tą teisė
ją už tokį išsišokimą prieš 
politinę amerikiečių laisvę.)

Killen žadėjo pasitraukt iš 
vietos.

Už kelių valandų po Mac- 
Arthuro uždraudimo strei
kuoti, išėjo streikan pustre
čio tūkstančio universitetų 
ir kolegijų profesorių, ku
riem japonų valdžia moka 
algas; taigi ir jie laikomi 
valdiniais tarnautojais.

Armijos štabo galva ge
nerolas Omar Bradley lie
pos 27 d. viešai pareiškė:

“Armija laikys skirtingų 
rasių vyrus skirtingose 
kuopose.”

Taip gen. Bradley kalbė
jo tik už dviejų dienų po to, 
kai prez. Trumanas neva 
liepė teisingai elgtis su neg
rais kariais.

Marshallas ir Bradley ži
no, kad Trumanas “per ke
purę kalbėjo.”

Dabar Trumanas sakė re
porteriams, jog jis tikisi, 
kad galų, gale bus panaikin
tas negrų skirstymas nuo 
baltųjų kariuomenėje...

nuoširdus, jis pavarytų ir 
valstybės sekretoriaus pa
vaduotoją Robertą Lovettą,
Brown Brothers firmos 
Wall Stryto bankininką.

Trumanas monija ir neg
rus, paskirdamas komisiją 
tyrinėti jų skriaudas ir pa
neigimą valdiniuose darbuo
se, būk dar kam nežinoma, 
kaip negrai ten diskrimi
nuojami.

Trumanas sutinka su re- 
publikonų politika, kuri pa
sirenka patrankas vieton 
sviesto, tankus vieton trak
torių, kulkas vieton vaistų.
Wallace Įspėja prieš Naujus 

“Raudonuosius Kralikus”
Pagaliaus, ši Kongreso 

sesija ir Trumano valdžia 
dar gali “magiškai” iš savo 
kepurių ’ ištraukti keistus 
kralikus — rusiško pavo
jaus kralikus, raudonojo 
pavojaus kralikus, Thomaso 
Neamerikinės Veiklos Ko
miteto kralikus.

Bet Amerikos žmonėms 
jau užtenka raudonųjų bau
bų. Jie turi teisę gauti įper
kamos raudonos mėsos.

PABĖGO MIJSSOLINIO 
PALIUOSUOTOJAS

FRANKFURT, Vokieti- 
ja. — Iš kalėjimo ameriki
nėje Vokietijos srityje pa
bėgo nacis Otto Skorzeny, 
kuris su savo bendrais 1943 
m. paliuosavo italų suimtą 
Mussolinį.

Chinii Komunistai Telkiąsi 
Naujam Ofensyvui

NANKING, Chinija. — 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
komanda skelbia, kad chinų 
komunistai - liaudiečiai su
būrę 400,000 kariuomenės 
naujam ofensyvui vidurinė
je Chinijojez" Tautininkai 
spėja, kad komunistai mė
gins juos visai iššluoti iš 
Šantungo provincijos. - •

Vakariniai Talkininkai 
Perskėlė Berlyno Valdybą

BERLIN. — Anglai, ame
rikonai ir francūzai fakti- 
nai perskėlė buvusią bend
rąją vokiečių valdybą visam 
Berlynui. Jie pastatė atski
rą policijos vadą, ūkinius 
tvarkytojus ir kitus parei
gūnus savo užimtai vakari
nei Berlyno daliai.

Pranešama, jog todėl so
vietinė vyriausybė turės 
steigti atskirą vokiečių val
dybą rytinei Berlyno daliai.

........  J   —■ %

Komunistai Apleido Berly
no Tarybą dėl Priešsovieti- 

nės Rezoliucijos
BERLIN. — Socialdemo

kratai ir kiti dešinieji vo
kiečiai Berlyno miesto tary
boje dauguma balsų priėmė 
rezoliuciją, smerkdami ' So
vietų Sąjungą'už važiuotės 
uždarymą amerikonams ir 
anglapi į Berlyną. 30 komu
nistų tarybos narių siūlė sa
vo rezoliucija. Dešinieji ją 
atmetė. Tad komunistai, 
protestuodami, apleido ta
rybos posėdį.

Metai XXXVHI. Dienraščio XXX.

Specialė Kongreso 
Sesija Tūpčioja Toj
Pačioj Vietoj

WASHINGTON. — Re- 
publikonai’ kongreso vadai • 
ketina suklampinti višus 
“rimtesnius” Trumano pa
siūlymus. R e p u b likonam 
taikau j a “demokratai” se
natoriai iš pietinių valstijų. 
Repūblikonai tikisi, kad tie 
senatoriai riksmais ir bega
linėmis deki a m a cijpmis 
prieš bilių dėl taksų panai
kinimo linkimuose užmuš 
visą sesijos laiką.

Dar $16,000,000 
Tranui Ginkluoti •

WASHINGTON. <- Ame- 
rikos valdžia pirmiau buvo 
paskyrus Iranui 10 milionų 
dolerių kredito ginklams 
pirkti; dabar pridėjo dar 16 
milionų dolerių, už kuriuos 
Iranas pirks1 daugiau gink
lų iš Amerikos.

Japonijos Komunistai 
Užjaučia Persekiojamus 
Amerikos Komunistus

Japonijos Komunistų Bal
tijos -centro komitetas at-~~—’ 
siuntė' kablegramą Ameri
kos Komunistų Partijai; 
kablegrama reiškia “nuošir
džią užuojautą Amerikos 
komunistams, kurie veda 
kovą sunkiausiose sąlygose” 
ir kuriuos valdžia taip per
sekioja. Japonų komunistai 
kartu praneša, kad sveiksta 
jų vadas Tokuda, kurį fa
šistas peršovė.

Gręsia Kalėjimas 
Japonam už Streiką

TOKIO. — Japonijos mi
nistrų kabinetas gamina 
“įstatymą” metais kalėjimo 
bausti streikuojančius val
dinius darbininkus - tarnau
tojus. Gen. MacArthur už
draudė tokius streikus. Ja
ponijoj yra 3,500,000 valdi
nių darbininkų.

Izraelis Reikalauja 
Atpildų iš Arabų

LAKE SUCCESS, N. Y. - ’ 
— Izraelio užsienio reikalų, 
ministras Moshe Shertok 
kreipėsi į Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybą, reikalau
damas atpildų iš arabiškų • 
šalių. Shertok nurodo, ko
kių didelių nuostolių tos ša
lys padarė, užpuldamos Iz
raelio žemę. Izraelio vyriau- 
sybė taip pat reikalaują C, 
sau daugiau ploto, negu Y 
skyrė pernykštis Jungtinių t 
Tautų seimas.

PRAGA. — čechoslovaki- 
jos Katalikų Liaudies Parti
jos centras pasmerkė tūlus 
vyskupus kaip demokrati
nės respublikos priešus.

ORAS. — Būsią lietaus.
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* Dvi Santvarkos Viename Pasaulyje
Progresyvės Partijos rinkiminė platforma storai pa

brėžia tą pagrindinį šios gadynės dėsnį, jog šiandien 
tvirtai gyvuoja dvi socialinės santvarkos — kapitalistine 

M ir socialistinė. Su tuo istoriniu faktu reikia skaitytis. 
Nuo jo niekur nepabėgsime.

Tos dvi santvarkos gyvuoja vienam ir tam pačiam pa
saulyje. Tai kitas pagrindinis dėsnis. Tarpe jų negali 
būti tokia “chiniška siena,” per kurią niekas negalėtų 
perlipti bei perskristi. Tos dvi skirtingos santvarkos turi 
santykiauti, turi bendradarbiauti. Tai būtina, tai neiš
vengiama.

Kas atmeta tuos dėsnius, tas nesiskaito su tikrove ir 
vėlina žmonijai pražūties. Tie, kurie teigia, kad socia- 

• listinė santvarka, kurioje vadovaujamasis vaidmuo ten- 
•ka Tarybų Sąjungai, turi būti izoliuota bei nušluota nuo 
,žemės paviršio, yra mirtini žmonijos priešai. Jie yra 
kurstytojai naujo karo. O kiekvienam šiandien aišku, 
kad naujam kare viskas sužlugtų.

Progresyvės Partijos vadai — Wallace, Taylor, Tug
well, Benson ir visi kiti, teigia, kad su socialistinės san
tvarkos kraštais reikia susitarti ir draugiškai sugyventi. 

‘Atmetimas tokio susitarimo arba priešinimasis tokiam 
susitarimui Amerikai ir visai žmonijai reikštų saužu- 
dystę? i

Tolygias mintis yra pareiškę ir Tarybų Sąjungos va
dai — Stalinas, Molotovas, Ždanovas ir kiti. Jie yra at
vejų atvejais pasakę, kad Tarybų Sąjungos tikslas yra 
susitarti su Amerika ir kitomis kapitalistinėmis šalimis, 
kad socialistinė santvarka ir kapitalistinė santvarka gali 
ir privalo bendradarbiauti, — lenktyniuoti ne pajėgume 
apsiginkluoti ir pastatyti viso pasaulio taikos reikalą į 
pavojų, bet pajėgume pakelti savo žmonių ekonominį ir 
socialinį lygį. Tegul istorija išspręs, kuriai santvarkai 
lemta laimėti tas lenktynes. Jeigu kurios kapitalistinės 
šalies žmonių dauguma prieina išvados, jog jiems^-apsi- 
moka pakeisti savo santvarką, tai yra jų pačių reikalas. 
Ar jie tai pasieks geruoju, ar per spėką, tai irgi jiems 
paliekame.

Šitokia filosofija, mums atrodo, visiškai teisinga. Ją 
priimdamos ir pravesdamos praktikoje, Amerika ir Ta
rybų Sąjunga gali sudaryti tvirtos, pastovios taikos pa
grindus. Ją atmetus, jokia pastovi taika bei ramybė pa
saulyje neįmanoma.

Progresyvė Partija stengiasi Amerikos žmonių dau
gumą įtikinti šios filosofijos ir veiklos teisingumu. Abi
dvi senosios partijos yra atmetusios draugiško sugyveni
mo ir bendradarbiavimo filosofiją. Už tai jos, kaip teigia 
Wallace, yra karo partijos. Jos kalba ne apie taiką, bet 
apie pasiruošimą karui. Iš to išplaukia visa jų politika. 
Iš tos teorijos ir praktikos gimė Trumano doktrina ir 
Marshall Planas. Tais sumetimais bilijonus Amerikos 
dolerių, ėda fašistinė Graikija, militaristinė Turkija ir 
diktatoriška Chinija. To paties tikslo vardan priimtas 
draftas ir stiprinama Amerikos apsiginklavimas.

•
Šio rudens rinkimuose Amerikos žmonės turės progą 

pareikšti savo nuomonę. Senosios partijos panaudos vi
sas galingas moderniškas propagandos priemones —♦ ra
diją, filmus, spaudą, sakyklą — apsukimui žmonėms 
galvų, kad jie negalėtų blaivai protauti. Jiems bus per
šami Dewey arba Truman. Abi partijos savo propagan
dai išleis desėtkus milijonų dolerių. Kapitalistai joms 
iždus pripildys.

Prieš šitą senųjų partijų propagandos audrą bus sun
ku Progresyvei Partijai atsilaikyti. Bus sunku pasiekti 
visus Amerikos kampus su propaganda už savo kandida
tus ir platformą. Jos įplaukos eis ne desėtkais tūkstan
čių ir šimtais tūkstančių dolerių, bet dešimtinėmis, pen
kinėmis ir dolerinėmis. Ir aukos tik tie, kurie supranta 

j naujosios partijos misiją. ' ■ '
Rinkiminės kampanijos finansavimas yra be galo rim

ta problema. Netenka abejoti^jog šią problemą puikiai 
supranta naujosios partijos vadovybė. • •

■ i ■ u ■ in e *

Lietuviai ir Rinkimai
Lietuviai nesiskiria nuo abelnosios Amerikos žmonių 

masės. Jie irgi pasidalinę į grupes. Visos reakcinės gru- 
'. pės, pradedant nuo menševikų ir baigiant smetoninin- 

kais-fašistais, jau vienu balsu užtraukė prieš Progresy- 
vę Partiją ir jos kandidatus. Jos turi stiprią spaudą. Su 
tuo reikia skaitytis. Tais pačiais nuodais, kuriais bus 
nuodijamas šiaip amerikiečių protas fįer senąsias par
tijas, bus stengiamasi paveikti lietuvius.* Naujienos, 
Draugas, Keleivis, Vienybė, Darbininkas, Dirva ir visi 
kiti panašūs reakcijos įrankiai gaus nuo senųjų partijų 
geros finansinės paramos. Jiems riebiai apmokės už*pro-. 
pagandą prieš naująją partiją.

Iš kitos pusės, Amerikos lietuvių" pažangioji visuome
nė ir jos spauda palaikys Progresyvę Partiją ir jos kan
didatus. Ši spauda nesitiki jokio finansinio atlyginimo. Ji 
darbuosis iŠ įsitikinimo.

Kas Ką Rašo ir Sako
DAUGIAU ĮSPŪDŽIŲ Iš 
SLA SEIMO

J. V. Valickas buvęs Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje seime ir parsivežęs iš 
jo didelį glėbį “gilių” įspū
džių. Dabar jis tuos savo 
įspūdžius dalinasi su Ame
rikos Lietuvio skaitytojais.

Valickas teigia, kad dar 
prieš seimą Pild. Taryba 
labai gražiai apsidirbo su 
visomis opozicijomis, visus 
SLA narius tiesiog pavers
dama beždžionėmis! Valic
kas rašo:

Taip, tokių “užkaborinių 
žinovų” visada Sėimas pil
nas. Didžiuma jų suvažiuo
ja kartais net savaitę prieš 
Seimą, ir atlaiko Seimą prieš 
Seimą, sudarydami visokius 
planus iš anksto . Tad nebu
vo ko stebėtis* kad ir šį kar
tą visokių planų-projektų bu
vo galybės sudaryta. Prisi
rengta rodos buvo neblogai, 
nes vėliau, kaip teko paste
bėti, jokia “opozicija” nepa
sirodė, tik kažin, ar toji opo
zicija iš Viso kur buvo ar ne
drįso pasirodyti? Drebėti, 
visgi buvo rimto pagrindo, 
Pildomoji Taryba gerai žino
jo, kad ji Seimą, kitaip sa
kant, visus SLA narius pada
rė beždžionėmis, nesiskaity- 
dama su praeito Seimo nu
tarimais.
Valickui patikus ir kuni

go malda seimą atidarant, 
nes ji buvus labai reikalin
ga. Jis rašo:

Seimo atidarymo metu, 
kunigas l^bai gerai padarė, 
kad “apšvarino” nuo visokių 
purvų bei krislelių jau gero
kai apterštas “dūšias” visos 
Pild. Tarybos, kaip lygiai ir 
Apšvietos Komisijos, bei vi
sokių kitokių komisijų ir 
Seimo dalyvių, ir taip pra
sidėjo Seimas su “meilės, 
zgados ir pakajaus” bei bro
lybės ir fraternalizmo dva
sia, ir taip kaip Jogaila pala
pinėj prisimeldęs, pradėjo 
prezidentas kryžuočius triu
škinti, kur sakęs, kad jis ne
jaučia ir nemato jokio kry
žiaus. Jam lengva ir smagu 
dirbt SLA gerovei, tai buvo 
pataisymas Bagočiui. Vė
liau Vįnikas pataisė Seimui 
einant/kad girdi, jis su pre
zidentu sunkiai dirbęs, jų

susimylėtų, ir 
bent 5% nuo 

už išneš- 
kompen-

aštriai

abiejų darbą, prilygino prie 
Bagočiaus vadinamo “kry
žiaus,” .ir paprašė, kad Sei
mas ant jų 
kad pridėtų
konversijos sumos 
tą “kryžių” juos 
suoti.
Valickas labai

smerkia - ki'itikuoja SLA 
prezidentą poną Laukaitį. 
Jis sako:

Pasižiūrėkime tik j Vinco 
Laukaičio demokratiškumą, 
kurs prezidentavo Seimui, ir 
štai • kiek delegatų tam ti
krais klausimais negavo bal
so : Stasys Mockus, Albinas 
S.. Trečiokas, J. V. Valickas, 
Antanas Matijoška, W. M. 
Chase, ir. Jonas Galminas ir 
dar kiti delegatai. Ir kas 
įdomu, kad kaikurie delega
tai, viešai pastebėjo Laukai
čiui, kaipo advokatui, saky
dami: “Laukaiti, ponas pir
mininke, nemoki vest susi
rinkimo.” Rodos, toks dele
gatų akyse pasakymas pre
zidentui, butų prezidento
domėn imamas. Deja, “ga
busis” prezidentas, būdamas, 
advokatu, buvęs net ir kada 
tai “teisėju,” nerado išeities, 
ir taip net tokių pastabų ne
suprato iš delegatų, pūsės, 
nors ir daug kartų nesidro
vėjo fraternalinės dvasios 
pareikšti. O už to viso slė
pėsi visai kas kitas, arba gal
būt, jis ir nesuprato savo 
protu tikros demokratiškos 
dvasios jausmų, o ypač lygy
bės toleravimo. Kuomet 
toks delegatas kaip Mačiu
kas be jokių vargų gaudavo 
balsą, kada tik jam norėjosi 
gaut balsas, nereikėdavo 
Laukaičiui ir akinių pamatyt 
šis. “suris,” kuomet ir per 
akinius jis nematydavo kitų 
pakilusių rankų gaut balso. 
Tokiu Laukaičio' elgęsiu, su
prantant demokratiškumą ir 
broliškumo dvasią, nemažai 
susipratusių 'delegatų labai 
stebėjosi/ o ypač iš to, kad 
nemokėjo vesti Seimo., ką 
pastebėjo kai kurie delega
tai viešai Seime 
darni ir taipgi, 
reikšta, jeigu tai 

ztų mandagumas 
vietoj
prezidente* gal butų 
suoti “TU.” (A. L., liępos
24 d.)

tą išreikš- 
buvo- išsi

nėrė! kalau- 
ir tvarka,

adresuojant ponas 
adre-

Menševiku geltoplapyje 
“Keleivyje” net per keletą 
numerių ėjo dbiaurus rašinys, 
šmeižiantis ir visaip niekinan
tis Sovietų Sąjungą. Rašinio 
antgalvis: “Aš buvau vergi
joje.” Pasirašo A. J. Alpų- 
kas.

Rašinys taip kvailai-gramėz- 
diškai parašytas, kad skaitant 
net koktu darosi. Ir tu man, 
žmogui, suniekšėk iki tokio 
laipsnio, kad net per savo di
delę neapykantą naujai tvar
kai visai nepastebi, kaip pats 
save sumuša grynais faktais,

Pavyzdžiui, “Kelėivio” 26- 
me numeryje už 30-tą birže
lio iis rašo: “trečiame čag- 
punkte. barakai arba mūsų bu
tai buvo toki pat, kaip ir pir
mame, ir gyvenimo sąlygos 
buvo panašios, tik gal geres
nės. Guoliui čia davė po vie
ną antklodę ir daugiau nie
ko. Baisus vargas buvo su 
blakėmis ir prūsokais (taip 
čia vadina tarakonus), kurie 
nakčia apkramtydavo veidus 
ir rankas, kad net sutindavo, 
šaltis čia ąiekia nuo 35 iki 
60 laipsnių.; Kada šaltis, 
siekdavo 50 laipsnių ir dai
giau* tada kalinių į darbą ne
varydavo. Poilsio dienų nebu
vo jokių, bet pasitaikydavo 
pertraukos darbe, kada pagal 
planą keisdavo darbą. Mat, 
planingame ūkyje ir kaliniai 
dirbdavo pagal kokį tai pla
ną iš viršaus, tai kai kada, 
kai plane susipainiodavo vir
šininkų apskaičiavimai, muims 
pasitaikydavo pertraukos dar
be.” ‘ .

Mačiau, Kaip Gimė Nauja 
Progresyvė Partija

(Tąsa)

TREČIAS STRAIPSNIS
“Visame krašte visų tau

tinių grupių amerikiečiai 
krypsta į Henry A. Wallace 
ir Naująją Partiją, kaipo 
gynėjus jų aspiracijų ir tei
sių ...

“Vadovaujant Jeffersonui 
ir Lincolnui airiai ir vokie
čiai veikliai dalyvavo naujų 
partijų kūrime. Šiame am
žiuje čekai ir skandinavai 
buvo pirmosiose’eilėse Far- 
merių Darbo partijų judėji
mų, ypačiai vidur - vakari
nėse valstijose. Judėjime dėl 
kūrimo mūsų naujosios par
tijos slavai amerikiečiai, 
dirbą angliakasyklose, plie
no liejyklose, automobilių 
fabrikuose, italai amerikie
čiai, meksikiečiai taipgi, žy
dai amerikiečiai suteikia 
žymios progresyvės paspir
ties. ..”

Pasirodė, kad paskyrų 
tautinių grupių susirinki- 
mų-kokusų nebus galima 
turėti dėl laiko stokos. Tai
gi nebus ir lietuvių kokuso, 
juo labiau dėl to, kad penk
tadienį lietuvių atstovų ne
daug tesuvažiavo.

Žiūrinėju, dairausi pla
čiuosiuose auditorijos kori
doriuose. Tik štai girdžiu 
berniuko balsą:

— Hello, Roy! Mudu ne
simatėme net nuo praėju
sio sekmadienio!...

Atsigrįžtu. Nagi, Stanis
lovaičių 9-nių metų amžiaus 
sūnelis, Bobby!

Jis čia sau vienas vaikšti
nėja, stebi, klausosi, ką kas 
kalba.

-r- Sveikas, 
išgersime po 
dės?

Sutiko.
Vyriausias

sūnus, Paul, taipgi čia, bet 
jis kažin kur jau prie darbo 
pastatytas.

Apžiūrinėju Auditoriją ,
Tuoj prasidės pirmoji .su

važiavimo sesija.
Man rūpėjo apsidairyti 

pačioje auditorijoje, kol ji 
dar nėra kupina žmonių.

Ar jūs žinote, jog šiais 
laikais, žmogus, sėdėdamas, 
sakysime, St. Louis mieste, 
klausydamas radijo arba 
stebėdamas televizijos, gali 
nei kiek nemažiau žinoti, 
kas vyksta suvažiavime Phi
ladelphijoj, kaip pats suva
žiavimo dalyvis? Kai kada 
jis gali net ir daugigau ma
tyti ir žinoti, negu tas, ku
ris sėdi salėje!

Visa tai padarė moderni
nė technika: radijas ir te-

Bobby! Gal 
buteliuką so-

Stanislovaičių

Skaitytojau, įsitėmyk: ka
da šaltis iki 50 laipsnių ir 
daugiau, kalinių į darbą ne
varydavo. O paskui autorius 
sako: poilsio dienų nebuvo jo
kių. šešiasdešimts laipsnių 
šaltis juos kandžiojo, apkram- 
tydavo blakės ir prūsokai ne 
tik veidus, bet ir rankas, kad 
net sutindavo... Juk visiems 
žinoma, kad toki gyvūnai; 
kaip, blakė, prūsokas-tarako- 
nas gyvena ir veisiasi tik ten, 
kur būna dideli karščiai. O 
jų visiškai nėra, kur dideli 
Šalčiai.

O. gal aš klystu, gal ir bla
kė pripranta prie klimato, pri
sitaiko. Bet jei aš neklystu, 
tai “Keleivio” redaktorius tu
rėjo išbraukti tokius perlus. 
Ale kur tau brauks, juk ir jie 
nieku nesiskiria nuo Alpuko. 
Ir tokius raštus, kurie niekina 
Sovietų tvarką, talpina apsi
laižydami. Bet aš manau : to
ki, kaip menševikų ir klerika
lų redaktoriai, kurie dabar su
sitarę šmeižia išvien Lietuvos 
ir abelnai sovietinę tvarką, 
artimoj ateityj krimsis savo 
pirštus!... Todėl* kad darė 
neapgalvotas klaidas eidami 
prieš srovę, visaip kenkdami 
tai naujai tvarkai, kuri nori 
kuo greičiausia palengvinti 
sunkų gyvenimą visiems- žmo
nėms abelnai.

Susninkų Jurgis.

Rašo ROJUS MIZARA
praneša telefonais gautą
sias žinias arba patys tie
siai iš čia per .radiją jas 
transliuoja!

Ir to neužtenka.
Už stiklinių sienų esą 

žmonės turi ryšius su savo 
korespondentais auditorijos 
viduryje, — su korespon
dentais, esančiais publikoje. 
Šitie taipgi sujungti su 
“tinklais” ir ką tik “nutve-> 
ria,” tuojau praneša aniem/ 
Vadinasi, St. Louise sėdįs 
prie radijoyžmogus, tą pačią 
minutą gali žinoti ,kas atsi-, 
tiko Philadelphijos audito- 
rijoje!

Šitaip yra su radiju.
Iš abiejų auditorijos šonų 

pastatyta specialės platfor
mos, — savotiškos estrados. 
Čia sustatyta televizijos 
priimtuvai. Atrodo jie, kaip 
patrankos. Tarytum ims ir 
šaus į tave. Čia sustatytos 
ir- mašinos, traukiančios" 
kalbamąsias filmas.

Nepaisant, kur tu audito
rijoje būsi, televizijos akis 
tave gali pamatyti ir “nu
traukti,” tau visai nežinant!

Visa tai byloja, kad šių 
dienų suvažiavimo dalyvis 
privalo užsilaikyti korektiš
kai, nės jis nežino, kada jį 
“sučiups” televizijos akis ir 
perduos visam kraštui, ta
me skaičiuje ir jo namiš
kiams arba pažįstamiems!

Ir taip šiandien toki su
važiavimai, koks buvo šis 
mūsų suvažiavimas, atsidū
rę naujosios technikos “glo
boje,” gali parodyti ir pa
sakyti pasauliui žinias daug 
greičiau, negu eilinis suva
žiavimo dalyvis turi galimy
bių jas^sužinoti.

Tai savotiškas stebuklas, 
bet nuo jo didesnieji suva
žiavimai, man rodosi, nie
kad nepabėgs .

Televizija juk vis 
tobulės ir tobulės ir 
negali pasakyti, ką
parodys, sakysime, už de- 
sėtko metų. .

Šitų žodžių rašytojui 
vo paskirta vieta tarp spau
dos atstovų ,estradoje. Teko 
susipažinti su visa eile laik- 
raštininkųj kurių čia buvo 
šimtai. ±

Nežinau, ^kuriais sumeti
mais, bet Pennsylvanijos 
geležinkelio k o m p a nijos 
prezidentas buvo įtaisęs že
mai auditorijoje savotišką 
spaudos, radijo ir televizi
jos korespondentams poil
sio vietą, pilną minkštų kė
džių, užtenkamai minkštų 
gėralų ir lengvų užkandžių.

Padi r be j ęs audito r i j o j e, 
korespondentas gali eiti tan 
kluban pasilsėti. Jis gali 
drąsiai tai padaryti, gerai 
žinodamas, kad jis ir ten 
būdamas seks visą suvažia-

nuolat 
niekas 
ji dar

NANKING, Chinija. — 
Alkani žmonės čia sukėlė 3 
riaušes/* reikalaudami ryžių.

Tegu gerbiamas skaityto
jas leidžia man keliais žo
džiais apibrėžti moderninių 
suvažiavimo vietovių įruo- 
šą. i ;<**•?'

Štąi, Philadelphijos Audi
torija, kurioje įvyko repu
blikonų ir demokratų parti
jų suvažiavimai, ir kurioje 
vyksta Progresyvės Parti
jos kuriamasis suvažiavi
mas.

Įėjęs pro galines, didžią
sias, duris kitame auditori
jos gale matai aukštai di
džiules stiklines sienas — iš 
viso, keturias. Už jų juda 
žmonės. Tai keturių didžių
jų radijo “tinklų” translia
vimo stotys.
' Būdami už stiklinių sie
nų, jie mato viską, kąs da
rosi auditorijoje.

Bet to neužtenka.
Ant estrados sėdi jų at

stovai ir čia jie gaudo kiek
vieną “žinelę.” Pągavę, su
žinoję, ką nors naujo, jie

bu-

vimo eigą.-
Pastatyti du televizijos 

priimtuvai, per kuriuos ma
tai ir girdi kiekvieną suva
žiavime įvykį. Kai kurie ko
respondentai, jų tarpe, kiek 
pastebėjau Norman Tho
mas, čia gerokai praleido 
Laiko, “nesibaderiuodami” 
eiti į auditoriją.

Tai irgi savotiškas išra
dimas, kuris, aišku, spaudos 
ir radijo darbininkams kar
štose vasaros dienose gra
žiai pasitarnavo.

Tokioje aplinkoje vyko • 
naujosios partijos suvažia
vimas Philadelphijoj. Pir
miau to niekad nėra buvę 
joki uose suvažiavimuose 
matyta.

Kalbuosi su geru savo bi
čiuliu “Russkij Golos” dien
raščio redaktorium DJr. 
Krinkinu, maloniu ir drau
gišku vyru.

— Ką jūs dėl viso to sa- 
kote? — klausiu jo, pareiš
kęs savo nusistebėjimą ta 
visa modernine įruoša.

— Nauja era, — atsako 
jis. — Nauja era reikalinga 
naujos partijos. Senosios 
partijos nebegali atitikti ra
dijo, televizijos ir atomo ga
dynei ...

Nusijuokė Dr. Krinkinas.
Aš pradėjau galvoti: Ko

kioje salėje, prie kokios ap
linkos Thomas Jeffersonas 
buvo nominuotas preziden
tu 1800 metais naujosios 
partijos sąraše? Kokioje sa
lėje buvo nominuotas, 1830 
metais naujosios (demokra
tu) partijos sąraše Jackso- 
nas?

Pagkl tuos' laikus audi
torijų^,’ kuriose vyko suva
žiavimai, galėjo būti pūoš^ 
nesnės, kaip ši, bet jos ne
turėjo to', ką turi mūsiškė!

Republikonų partija, ku
ri, kai kūrėsi, buvo pažangi 
partija, 1856 metais taipgi 
laikė savo suvažiavimą Phi- 
ladelphijoje, bet tasai suva
žiavimas įvyko menkutėje

Tuomet buvo nominuotas 
prezidento vietai kandidatu 
Freelnontas, kuris, nebuvo 
išrinktas, bet už tai 1860 
metais Abraomas Lincolnas, 
tos pačios partijos sąrašu, 
buvo išrinktas šalies prezi
dentu.

Šiandien republikonų par
tija yra reakcijos partija ir 
ji negi gali atitikti moderni
nį gyvenimą.

Tą patį galima pasakyti 
ir apie demokratų partiją.

Apsidairiau.
Auditorija jau beveik pil

na žmonių. Tuojau bus ati
daryta pirmoji naujai parti
jai kurti suvažiavimo sesija.

Apie tai bus kitame 
straipsnyje.

♦« j*!*: £

Wftwrti
UMM SHOP 

čw>o

Virš 3,OOOCIO United Auto Workers Lokalo 539-to 
nariu antras mėnuo randasi streike prieš Campbell, Wyant

& Cannon firnią Muskegan, Mich. Reikalauja pakelti 
algas ir unijinės šapos.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Liepos 31, 1948
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Wallstreet ar Wallace? LMS VEIKLA
* '

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Lietuvos Kaimų Tautosaka Didžiojo 
Tėvynės Karo Metu

. Rašo J. GAIDULIS
> Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos 

Instituto tautosakos poskyris, užsiimda
mas liaudies kūrybos gvildenimu, pasi
statė sau uždavinį surinkti Lietuvos 
valstiečių kūrybos pavyzdžius, sukurtus 
vokiškosios okupacijos metu.

Surinktų pavyzdžių nagrinėjimas pa
rodo, kad visa šio laikotarpio kūryba 
persisunkusi viena, aiškiai išreikšta te
ma, neapykantos vokiečiams tema. Liū
dnoje ar pašiepiančioje dainoje — visur 
stipriai skamba šioji tema. Nežiūrint 
viso šio laikotarpio sunkumo, liaudis gy
vena kupina vilties, o aštrioje satiroje, 
kuri buvo slapta perduodama, pasakoja 
apie beribį vokiečių godumą, kuris juos 
prives prie galo.

Ir kaip nesjstengė vokiečiai, jie nega
lėjo palaužti liaudies valios.

Su prakeikimu sutiko liaudis fašisti
nę armiją.

“Kaip koks tyronas
Į Lietuvą puolė,
Degino, plėšė,
Kas tik jiems papuolė . ..”

(Saugai)
Liaudyje neįsivyravo jokios iliuzijos 

dėl grobikų. Hitlerininkų atėjimas — 
tai nelaimė, vergija, darbo valstiečių 
kančios ir žudynės.

“Nė trys dienos nepraėjo,
Kaip vokiečiai čia užėjo,
Tuoj kapams vietas parinko, 
Kur brolių tūkstančiai tilpo.
Tuoj surinko iš miestelių
Ir iš paprastų kaimelių, 

rKuris neturtingas buvo,
ųį </Tas ant amžių jau pražuvo. (Šiauliai) 

Saulė teka, mirguliuoja, 
Dirvos krauju raudonuoja, 
Kur pažiūri, mirtis lankos, 
Nuo žiauraus vokiečio rankos.”

(Šiauliai)
“O Lietuva, ko sulaukei,
Kad visa kraujuose plauki!
Duobet kasa ko giliausias,
Brolių guldo ko daugiausiai.”

(Šiauliai) 
Hitlerinis žemės ūkio ministras Darė 

pareiškė: “Vietiniai smulkieji vals
tiečiai turi būti išvyti iš savo žemės ir 
paversti bežemiais proletarais, kad būtų 
sustabdytas jų veisinimasis.” Budelis 
Himleris įsakė: “Suvokietinti Rytus 
naujaip.. . rytų erdves turi apgyven
dinti tik vokiškojo kraujo žmonės ...”

Liaudis nežinojo apie šiuos įsakymus, 
bet ji matė kaip jie veikia:

“Pasaulį nori valdyti,
Žmonijos teisę suminti,
Kad visi jiems tik vergautų, 
Akenkroicas viešpatautų.

Ą < Taip vokiečiai mus terioja.
Šaudo ir kardais kapoja.
Kad lietuvius išnaikyti

• O savus čia įstatyti.” (Šiauliai) 
“Jeigu tiktai neklausysi, 
Tuoj Berlyną pamatysi.
Ten gyvensi kaip bagočius, 
Būsi dratiniuos palociuos.

< • Valgį ponišką ten gausį,
X , Runkelinę zupę mauksi' 

’ * Susirietęs ten vaikščiosi
Ir tėvynę minavosi.” (Šiauliai)
Atėmę iš valstiečių žemę, pavertę juos 

vergais, vokiečiai tęsia plėšimą. Jiems 
p viskas reikalinga. Jie atėmė žemės ūkio 

įrankius, gyvulius. Atėmė maisto pro
duktus, šiltus drabužius, kailius, avaly- 
nę-

U® “Eina dučės per kiemelį
Renka vištas į krepšelį, s
Tas višteles į vežimą
Ir važiuoja į Berlyną.” (Saugai)

I ■*
“Sviestas ir kiaušiniai
Ponams vokiečiams,
Bulvės ir lupynos

' Broliams lietuviams.” (Tauragė)
Šio grobimo rezultatai greitai pasi- 

|' reiškė.

“Štai atėjo rudenėlis, 
’ Medžių lapai nubyrėjo.

Vėjas pučia, lietus lyja,
Viską vokiečiai surijo.” (Tauragė)

~ “Gyvulius išpiovė,
Turtus sunaikino,
Medelius iškirto,
Kurie mus gaivino.” (Saugai)
Geriausieji Lietuvos liaudies sūnūs ir 

dukters išėjo į partizanų būrius, kad ko-' 
votų su savo amžinuoju .priešu. Liau
dies keršytojai kas minutę priminėjo 
grobikams apie tai, kad jų viešpatavi
mas svetimoje žemėje nebeilgai tęsis, 
vertė juos kaskart drebėti dėl savo kai
lio. 7

“Hitlerininkai, ponai,
Brangūs svečiai mūsų . . .

' Pasiėskit sočiai,
Kol prisvils jums ūsai.” (Šiauliai)
“Hitlerį, šėtone, suryjai bekoną,

.0 kai višteles suėsi,
Kažin ar pasprukt galėsi.” (Šiauliai)
Liaudis netikėjo Gebelso pasakėčioms 

apie dangaus rojų, kurį suras tie, kas 
sutiko važiuoti į Vokietiją. “Plepi, kaip 
Gebelsas žmogienos prisirijęs” — kal
bėjo valstiečiai, atsakydami į kokio nors 
prižiūrėtojo pasiūlymus važiuoti į Vo
kietijos katorgą. O apie Gebelsą daina
vo: •>

“Gebelsui, beždžionės šmotui*
Susimaišė visas protas;
O liežuvis jo nuo melo,
Radijo stoty sušalo.” (Kaunas)
Vokiečiai pradėjo per prievartą vary

ti į vergiją. Uždaruose vagonuose vež
davo į Vokietiją.

“Hitlerį, pėšike,
Ką tu padarei,

u Kam tu brolius, seses
Saksonijon varei.” (Marijampolė)
Iš Rytų vis dažniau ir dažniau dvel

kia pergalės vėjas. Valstiečiai dainuoja 
apie Tarybinės Armijos galią, apie “Ka- 
tiušą,” kuri muša vokiškuosius okupan
tus : '

“Jie Lietuvoj valgė sūrį,
Lašinius ir sviestą,
Nuo tarybinių katiušų
Pasidarė riesta.” (Kaunas)
“Lindo fricai į Kaukazą,
Pasigrobti jie sau gazo.
Bet kas jiems iš to išėjo—
Visas maišas pūt pradėjo.” (Kaunas)
Plečiasi partizanų judėjimas ir liau

dis dainuoja:
“Eisim broliukai tėvynės ginti, • 

' Gana vokiečiams Lietuvą minti.
O jūs, vokiečiai, jūs nelabieji,
Visam pasauly jūs prakeiktieji...”

(Šiauliai)
Apie Lietuvos liaudies kovą prieš vo

kiškuosius grobikus buvo dainuojama ir 
jumoristinėje dainoje:

“Ėjo Petras pro mėšlyną,
Ieško savo karabino.
Karabinas pasislėpęs,
Pila fricus išsišiepęs.” (Marijampolė)
Atėjo Lietuvos išsilaisvinimo valanda, 

pabėgo hitlerininkai ir jų padėjėjai-Lie
tuvos liaudies išdavikai iš lietuviškos 
žemės. Ėaugelį pasitiko partizanų kul
ka? . K .

“Nacių partiją velniop
Vysime iš kelio,
Neišgelbės joks Pyragius
Naciško kromeho.” (Kaunas)
“Hitleris dreba, dantis kalena,
Rusų durtuvai, jau jam vaidenas.”

(Kaunas)
Pergalingoji Tarybinė Armija išlais

vino Lietuvą nuo vokiškųjų okupantų ir 
liaudis dainuoja:

(Tąsa ant 4 pusi./

Tuomet, kada rodės, kad visos mūs šviesos 
Nykdamos silpnėja ir gęsta,

Per kovas įgautos žmoniškumo tiesos
Siaurėja, išnykdamos skęsta,

Dė] to laisvas širdis .baimės smūgiai gaubė, 
Nuogąsty kančiom’s apipylė,

Reakcijos Žvėrys grąsinančiai baubė
Ir tiesą mirtinai įgylė.

Blaivaus proto žmonės' ir mato ir jaučia,
Kad audros artėja iš naujo,

Kad tamsiausios spėkos savo naudai siaučia, 
Nes ir vėl jos trokšta mūs kraujo.

Tik žmonės apjakę, melais apsvaigyti,
Negali suprasti, kas dedas, \

Kad vėl mirties sėjai grūdai sudaigyti:
Pražūtin juos Wall Streetąs veda ...

Taip tamsybės galiai viešpataujant, siaučiant 
Per ūkanas žvaigždė iškyla.

Artėjančią audrą apčiuopiamai jaučiant,
Ji vilčia į liaudį prabyla.

Tai Wallaco žvaigždės didi asmenybė
Iš tamsos nušvinta galingai.

Ne kerštas ir karas, bet tautų brolybė.. .—
Tai skelbia atvirai, širdingai.' ,

Nutraukime ryšį, kurį užkabino
Tie, kurie pamynę yr* tiesą,

Pasekime žvaigždės grožę žiežirbinę—
Ji veda iš tamsos į šviesą.

A. Dagilis.
•>

LMS Trečiosios Apskrities 
Dailės Parodos Reikalu

Šiame Laisvės puslapyje jau buvo ra
šyta apie LMS . III Apskrities Komiteto 
ruošiamą Dailės Parodą š. m. spalių 
mėnesį — spalių 10 ikį lapkričio 14-tos. 
Vieta: Lietuvių Kultūrinis Centras (Li
berty Auditorium), 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, L. L, N. Y.

Tai bus piešinių, mezginių ir kitokių 
gražių rankdarbių paroda. Ji bus taip 
didelė, kiek dailininkų Komitetui pavyks 
jon sutraukti.

Apskrities Komiteto sekretorė Mil
dred Stensler, veikiausiai, jau yra iš- 
siuntinėjusi pakvietimus visiems Komi
tetui žinomiems lietuviams dailininkams. 
Bet jų, esame tikri, yra daug daugiau.

Todėl prašome dienraščio skaitytojų 
štai ko: Kas žinote kokį nors pasižy
mėjusį dailininką-piešėją,' skulptorių, 
drožinėtoją, mezgėją ar kitokį talentin
gą rankdarbių kūrėją, malonėkite su 
juo pasikalbėti ir suteikti mums jo (ar 
jos) antrašą. Taipgi, jei kas iš skaity
tojų esate mums pageidaujamu dailinin
ku, prašome nevilkinant atsiliepti.

Parodykime lytinių valstijų lietuviams 
mes, Amerikos lietuviai, turime, ir tuo- 
mi paskatinkime jaunuosius dailininkus 
savo talentus vystyti!

Šitokiam dideliam pasiniojimui laiko 
jau nedaug,—reikia visiems Paroda su
sidomėjusiems subrusti labai skubiai.

Kai tik gausime kieno pasižadėjimą 
Parodoj dalyvauti, tuojau apie tai per 
spaudą pranešime. Tatai bus paskatini
mas kitiems.

Kol kas, visus laiškus Parodos reika
lais prašome adresuoti Apskrities Komi
teto sekretorė: Mrs. Mildred Stensler, 
134 W. Northfield ,Ave., Livingston, 
N. J.

Kada ir kokiu antrašu siųst Parodai 
kūrinius, pranešime vėliau.

Lauksime visų talkos!
Dailės Parodos Komisija.

Rytiečių vasarinių LMS kursų rengi
mo komisijos narys H. Mitkus praneša, 
kad komisija išsiuntinėjo informacinės 
literatūros į 54 kolonijas. Tai rodo, kad 
šie kursai tikrai plačiai ir energingai 
yra garsinami.

Mitkus pabrėžia, kad kursai žada tap
ti nulatine LMS mašinerijos dalimi; ir 
todėl pirmų metų pasisekimas yra toks 
svarbus. . * * *

LMS Centre gaunami Lietuvos “Lite
ratūra dr Menas” numeriai atrodo vis 
turtingesni ir gyvėsni. Sprendžiant iš 
kitų laikraščių, kurie ateina iš Lietuvos 
(“Tiesa,” “Tarybų Lietuva”) ten žy
miai pagerėjo popieriaus problema. Lai
kraščiai dabar išeina didesniame forma
te ir pats popieris yra geresnis. Taipgi 
žymiai pagerėjo ir spausdinimas.• * * *

LMS narius gali interesuoti faktas, 
kad Progresyvės Partijos įkuriamoje 
konvencijoje Philadelphijoje rašytojai ir 
meno žmonės bendrai lošė labai svarbią 
rolę.

Platformos sudarymo komisijoje daly
vavo garsioji dramaturge rašytoja Lil
lian Helman, pagarsėjusi už savo vei
kalus “The Little Foxes,” “Other Part 
of the Forest,” “All My Sons,” “Watch 
on the Rhine” ir kitus.

Meno darbuotojų bendrai vardu kon
venciją sveikino , New Yorko “Times” 
muzikos kritikas.

Apart to konvencijoje dalyvavo tokie 
žymūs rašytojai kaip Howard Fast, Al
bert Cahn ir kiti.* * *

LMS veikėjai rytuose vėl rengiasi.prie 
meno parodos. Parodą, jei mūsų infor
macijos tikros, rengia trečioji apskritis 
ir Dailininkų Sąjunga. Praeitais metais 
paroda vyko senoje ir ne dabai tinkamoje 
“Laisvės” salėje. Numatoma, kad šiais 
metais ji vyks Lietuvių Laisvės Audito
rijos (Kultūrinio Centro pastate).* * * ,

“New Masses” ’užsidarymas buvo di
delis smūgis visiems pažangiems kultū- 
riečiams, kuriems tas savaitinis mark- 
sistiniai-kultūrinis žurnalas tarnavo kel
rodžiu ir informacijų šaltiniu.

Bet dabar išeinantis mėnesinis žurna
las “Masses-Mainstream,” .susidaręs už
sidarius dviems tų vardų žurnalams, yra 
dar turtingesnis, — tik gaila, kad jis 
įstengia- išeiti tiktai kartą per mėnesį.

“Masses-Mainstream” dabar yra vie
nintelis rimtas kultūriniai pažangus me
no literatūros leidinys šalyje, bet veikė
jai tikisi išleidimą padažninti.* * *

LMS iki šiol daugiausia išleido scenos 
veikalų ir muzikos kūrinių. Atrodo, kad 
daug platesnis laukas egzistuoja. LMS 
galėtų leisti ir brošiūras arba knygutes 
meno reikalais, apysakas, poezijos leidi
nius ir tt.

Esame tikri, kad broliška LDD to ne
palaikytų konkurencija. Kultūros baras 
platus, ir, tik nuenkime jį, kaip sako 
mūsų rėmėja^daktaras Graičūnas, — 
vietos dėl darbo, dėl kūrybinės darbuo
tės (Ir Graičūno žodžiai) yra pakanka
mai visiems. * * *

Lietuvos tapytojas menininkas Dovy
daitis nupiešė piešinį “Lietuvos Poetas 
revoliucionierius Janonis skaito savo ei
lėraščius valstiečiams kaimynams.”

Dovydaičio kūrinys dabar plačiai ži
nomas Tarybų Lietuvoje. > S.

Smarkus žemės drebėjimas, nusinešęs gyvybes 3,000 žmonių Fukui, Japonijoje, pa
liko žemes plutą suavėjusią, tarsi galingo plūgo išvagotą. Rodyklis pažymi vieške

lio tiltą, kurį drebėjimas pakėlė aukštyn kelias pėdas.

MIRĖ PROF. KUNCEVIČIUS

Birželio mėn. 5 d., po sun
kios ligos. Maskvoje mirė 
Aleksandras Kuncevičius, Vil
niaus Valstybinio Universite
to Medicinos Fakulteto Aku
šerijos-Ginekologijos katedros 
vedėjas, profesorius, medici
nos mokslu daktaras.

Prof. A. Kuncevičius gimė 
1893 m. tarnautojo šeimoje;. . 
Vilniuje. 1922 m. baigęs Kri- 
mo Medicinos Institutą Simfe
ropolyje, buvo paskirtas asis
tentu prie akušerijos-ginekolo
gijos katedros. Vėliau kelio
lika metų vadovavo akušeri
jos - ginekologijos klinikoms 
įvairiose TSRS miestų ligoni
nėse, o nuo 1936 m. pradėjo 
dirbti Maskvos Akušerijos- 
Ginekologijos Instjtutų ■ vyr. 
moksliniu bendradarbiu. Dirb
damas Maskvoje, A. Kuncevi
čius įgijo medicinos mokslo 
kandidato laipsnį. 1938 m. 
jis buvo paskirtas čuvašų 
ATSR motinystės ir kūdikys
tės apsaugos instituto profe
sorium. Didžiojo Tėvynės ka
ro metu apgynė Maskvoje 1- 
me Lenino Ordino Medicinos 
Institute disertaciją ir gavo 
medicinos daktaro laipsnį. *-• 
1945 m. gruodžio mėn. prof. 
A. Kuncevičius atvyko Vilniun 
ir skiriamas Vilniaus Valstybi
nio Universiteto Medicinos 
Fakulteto Akušerijos-Gineko
logijos katedros profesorium, 
o vėliau tos katedros vedėju.

Per trumpą Vilniaus Valsty
biniame Universitete darbuo- . 
tės laiką prof. A. Kuncevi
čius jaunatviška energija ir 
entuziazmu ėmėsi atsikurian- 
čiame po fašistinės , okupaci
jos medicinos fakultete kate
dros ir klinikos organizavimo 
ir mokslinio tiriamojo darbo.

Prof. A. Kuncevičius buvb 
didelės erudicijos mokslo dar
buotojas, parašęs daugiau 
kaip 40 mokslo darbų, jų tar
pe 4 monografijas. Būdamas 
katedros ir klinikos vedėju, 
žyrhiai prisidėjo prie paruoši
mo respublikai jaunų specia- 
listų-gydytoją motinos ir vai
ko sveikatos apsaugos srityje, 
o taip pat įtraukę į mokslini < 
darbą katedros • ir klinikos 
bendradarbius.

Vilniaus Valstybinis Univer
sitetas giliai liūdi prityrusio 
tarybinio pedagogo ir moksli
ninko.

Antanavičius, Ęaronas, i 
Bučas, Dagys, Domaševi
čius, Davtian, Girdzijaus-. 
kas, Ivanovas, Jankauskas, 
Kairiūkštis, Krutulytė, Kuš- 
heris, Malėckas, Malkovas, 
Mantukas, Matulis, Marcin
kevičius, Markevičius, Mi- 
celmacheris, Minkevičius, 
Penkauskas, Rulys, Runke- 
vičius, Snarskis, Skliutaus- 
kas, Sudavičius, Šivickis, 
Šopauskas, Taurinskas, Že
maitis.

Agrorateliai Dirba Toliau

UKMERGĖ.—Daugiau kaip 
1,000 apskrities . valstiečių 

. dirba agrotechnikos apmoky
mo rateliuose. Pavasario sė
jai prasidėjus, rateliai nesi
liovė dirbę. Juose buvo svars
tomi įvairūs klausimai apie 
sėją, pūdymų arimą, pasėlių 
priežiūrą.

Ypač gerai dirba agrorate- 
lis Giedraičiuose. Užsiėmi
mams čia vadovauja agrono
mas Alekna, šiomis dienomis 
jis surengė pasikalbėjimą apie 
būdus kovoti su piktžolėmis.

Redakcijos Atsakymai \
K., Paterson, N. J. — 

Tamstos rašinėlis per daug 
asmeninio pobūdžio ir jis 
gan aštrus, todėl juo nepa
sinaudosime. Reikia palauk
ti ir duoti progos pasitaisy
ti tiems, kurie darė klaidas.

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

Sėst., Liepos 31, 1948

H.
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(Tąsa)
Kuopos vadas leitenantas Fresine tai

kos metu buvo fotografas: fotogtafavo 
jaunavedžius, naujagimius, provincijos 
liūtes. Tai buvo geraširdis žmogus, 
bambeklis ir labai jautrus. ‘Jis pasakojo 
kareiviams apie Verdeną: “Žmonės bu
vo kitokie — paiki, bet padorūs žmo
nės ...” Kareiviai droviai šypsojosi: jie 
netikėjo heroizmu, rtertorėj'o garbės, ne
siejo savo likimo su nesuprantamu sve
timu jiems karu. Ir Fresine naktimis 
galvodavo: “Argi tai armija? Sudaužys 
mus į skutus. O Daladje nieko nemato...”

Plaukėjo kviečiai. Jauni veršeliai tapo 
protingesni; jų akyse prasikalė anksty
boji melancholija. Prasidėjo kaitrios die
nos. Kareiviai dabar kavinėse užsakinė
jo ne grogą, o alų; čirpino patefoną; 
plokštelių buvo maža, ir kimus tenoras 
be paliovos dejavo: “Taip, taip, taip, 
tai nesibaigs niekaip ...”’ Visi pritarė 
dainuodami. Ivas mąstė apie savo baltą 
namelį Bretanijoje, o keistuolis Andre, 
žiūrėdamas į žvaigždėtą dangų, prisi
mindavo Heršelio miglynus.

Ir štai atėjo karas, atėjo staiga, už
klupo visus netikėtai — ir štabus, ir šir
dis. Praėjusį rudenį kareiviai buvo la
biau paruošti mūšiui, mirčiai. Ištižo jie 
nuo ilgo dykinėjimo. Ir kai Lorje atbė
go šaukdamas: “Prasidėjo!” — niekas 
nepatikėjo. Ivas nusikeikė, iš naujo su
maišė kaladę. Nevilis pasakė: “šlamš
tas! O štai tu man davei, velnias žino 
ką ...”

• Prabėgo keturios dienos; viskas tebe
buvo vietoje. Radijas pranešinėjo: pran
cūzų kariuomenė priėjusi Olandiją; 
Ruzveltas pasipiktinęs vokiečių agresi
ją; Belgijos karalius (jį vadino “kara
liumi riteriu”) pasveikinęs šauniuosius 
Lježo gynėjus. O penktą dieną, anksti 
rytą, ėmė blaškytis automobiliai, moto
ciklai. Žalio ryto ramybę perplėšė kurti 
kanonada. Fresine niūriai pasakė: “Štai 
jums ir Olandija!...”

• • Vidurdienį atskrido vokiečių bombo
nešiai; sugriovė bažnyčią, aštuonis na
mus. Užmušė moterį. Siauru tarpukai- 
mio keliu pasirodė pabėgėliai; šaukė: 
“Žudo!” Kafrno gyventojai neišsigando 
bombardavimo; bet, pamatę pabėgėlius, 
pakvaišo; moterys verkė; ėmė krauti 
mantą į girgždančius vežimus; skerdė 
kiaules, varė karves. Vienas valstietis 
padegė namą. Kareiviai vos užgesino 
gaisrą. Bergždžiai Fresine įkalbinėjo: 
“Kur einate? ... Jus kelyje užmuš ...” 
Jo nesiklausė; žiūrėjo rūškanomis, nesu
prantančiomis akimis. Vakare kaime 
nieko nebeliko. Andre įėjo į namą—dar 
šilta krosnis, katiliukas su mėsa ...

Tarp pabėgėlių žygiavo kareiviai; 
daugelis be šautuvų. Įtikinėjo, kad vo
kiečiai esą už penkių kilometrų.

— Tankai!...
— Kodėl mūsiškiai nešaudo?
— Šaudo... Tiktai mūsų sviediniai 

jų neima... Tankai — ana kokie!...
Rodė — tankai, kaip kalvos. Nevilis 

tarė draugams: \
— Ką — issikraustome? ...
Ivas piktai nusispiovė:
— Nori eiti, eik.
Nevilis užsidegė: >
—- Ką tu, bailiu inane laikai? Aš ma

niau — visa eina. O jei reikia pasilikti, 
ir ą& liksiuos. - ‘

Andre nustebęs pažiūrėjo į Ivą: kas 
pagalvotų? ... “Žemė čia gera ...” Ir 
Andre pajuto savo ryšį su šia žeme, su 
ištuštėjusiu kaimu. Dar prieš valandą 

’ karas buvo jamv svetimas dalykas, vėlia
vėlės žemėlapyje, Tessa politika. Ir štai 
jis — pačiame kare, nežiūri, nesvarsto 
— guli pilkos kalvos viršūnėje ir laukia. 
Atiduoti štai šiuos laukus, kelią, apso
dintą tuopomis, namelį pakalnėje? Ne! 
Visos mintys dingo; liko jausmas, karš- 

.tas ir tamsūs — nesitrauksiu! Ir šalia 
/Živeris — lieknas jaunuolis su chroniš

ku laringitu, pdetas — na, taip, jis eiles 
rašo apie Gbrgonę. Živeri, kaip ir Ivas, 
kartoja: “Negalima trauktis...” O Lor
je, malonusis, linksmuolis Lorje, mėgina 
juokauti: “Ivai, užčiaupk burną! Tan
kai išsigąs, manys — duobė ...” Ivas 
stovi, stovi, pravėręs savo didžiulę bur
ną.

Leitenantas Fresine kalba niūriai: '
— Domone buvo prasčiau. Bet žmonės

buvo kitokie ...
Andre paklausė:
— Tai jūs apie mus?
Fresine parodė ranka — ne, bet Pa

ryžius ...
Atėjo naktis. Kituose kaimuose ji' bu

vo įprastinė; lojo šunys, kamarėlėse 
šnarpštė seniai; nubudę spiegė žindomi 
kūdikiai. O čia neliko nei šunų, nei vai
kų, nei senių — kaimas išmirė. Ant sau
sos žemės gulėjo tylūs kareiviai. Naktis 
buVo trumpa — ketvirtą valandą pra
švito;.. ir kartu su pirmaisiais saulės 
spinduliais pasirodė lėktuvai. Batalionas 
neteko šimto devynių žmonių.

Apačioje Vėl kareiviai — bėga ...
— Sviedinių nėra...
— Nuo ketvirtadienio nepristato ... 

Sako, nesą benzino . ..
— Apie ką jie anksčiau galvojo!.. .<
— Pardavė mus už keturis sū ...
Nevilis dūsauja: jis norėtų eiti; bet 

vienas neisi, o kiti kratosi — “Pasi
trauk!.. J’ Kad nusiramintų, jis skai
čiuoja: didžiuliai nuostoliai — tai du 
trečdaliai junginio. Vadinas, iš šimto— 
šešiasdešimt šeši, sakysim, šešiasdešimt 
septyni. Iš trijų sužeistų vienas užmuš
tas. Vadinas, iš šimto — septyniolika 
užmuštų. Galima išlikti...

Vokiečių tankai pro plytinę nuriedė
jo į stotį; kalvą apėjo. Dabar šaudymas 
buvo girdėti i visų pusių. .Ko jie įsikibo 
į tą aukštumą? .. . Dešinėje vokiečiai, 
priešakyje vokiečiai, užpakalyje vokie
čiai. Kairėje? Velnias juos’žino, kas 
kairėje ... Turėtų būti mūsiškiai: tre
čias batalionas. Bet ir kairėje1 bėga ... 
Pasitraukti? Ne, ši kalva dabar branges
nė už viską, ji nesvetima, ne “pozicija,” 
kaip rašo laikraščiai: ji viskas, kas liko 
iš gyvenimo. Andre atrodo, kad nieko ir 
nebuvo praeityje — jis gimė ir atsigulė 
čia, prie kulkosvydžio. Juk ir visi tą pat 
jaučia. Živeris kažką murma po nosimi, 
ne eiles — keiksmus, viskas verda jame.

Vėl bombonešiai. Užmušė Nevilį. Nė
ra daugiau puikaus oficianto! Niekas 
dabar neprimins karčiai saldžių aperity
vų. Niekas nesakys: “O kiek, tavo nuo
mone, žvaigždžių? Aš skaičiau, kad pa
krikštytų yra aštuoniolika tūkstančių. 
Padaugink iš šimto . ..”

Nusileido dar viena (naktis, likimo pa
dovanota, su krikštytomis ir nekrikšty
tomis žvaigždėmis. Kareiviai triauškė 
džiovintą duoną, kankinosi; kaip pasi
gailėjimo, laukė aušros, mūšio, mirties.

Ir pusę penkių Fresine riktelėjo:
— Kulkosvydžiai į mūšį!
Lorje pastebėjo, kaip lengvas sidabri

nis rūkas kelio tolumoje krūptelėjo, su
judo.

— Kulkosvydis pirmas, laukas, devy
ni šimtai!...

— Ugnis! '
Vokiečiai nelaukė pasipriešinimo: ma

nė, jog kareiviai seniai išbėgiojo. Andre 
pajuto nesuprantamą linksmumą, kuris 
lyg degtinė, trenkė į galvą, šalimais 
Ivas staugė:

— Vartaliojatės?
Vokiečiai prigulė lomutėje prie pat 

kelio. Po dvidešimties minučių į aukš
tumą paleido artilerijos ugnį. Iš pradžių 
skrido viršum. »

— Į kaimą ... Bošai saviškius apšau
do'..

Paskui sviediniai ėmė kristi ant kal
vos. Lakstė sįemė. Sprogimų protarpiais 
rėkė žmonės; rikshias buvo klaikus, ne
panašus į žmogaus. Saulė tvieskė į akis. 
Ir viena mintis teliko: nesitraukti, įsi
kabinti, įaugti į tą purią lekiančią že
mę, išlėkti su ja, bet nepasitraukti.

(Bus daugiau)

Lietuvos Kaimy Tautosaka...
< (Tąsa nuo 8 puslapio)

“Išaušo aušra,
Pirmadienio* rytas,
Iš mūsų krašto ' -
Prūsai išvyti.
Rugiai žaliuoja
Žmones dainuoja...” (Kaunas)
Lietuvos istorijos institutas tik pada

rė pirmus, žingšnius surinkti ir sistema
tizuoti plačią liaudies kūrybos medžia
gą iš Didžiojo Tėvynės karo .laikotarpio. 
Šiaure reikale jam dabar aktingai pade
da plačiausios darbo žmonių masės.

Įvairiais Klausimais
APšVIETA T. LIETUVOJ

■ Lietuvos moksleivis Juo
zas Kirkilą laiške tūpusia
me argentiniečių “Vieny-, 
bes” hr. 72, nušviesdamas 
Tarybų Lietuvos žmonių 
gyvenimą rašo:

“Kaip sportas, taip ir kul
tūrinis veikimas yra apėmęs 
plačias žmonių mases. Nie
kuomet ankščiau Lietuvos 
darbo žmonės neturėjo to
kių plačių galimumų švies
tis ir kelti savo kultūringu
mą, kaip dabar. Yra įsteig
ta daugybė tokių kultūros 
žydiniiį, kaip skaityklos, bi
bliotekos, klubai, kultūros 
namai. Jie ypač reikšmingi 
kaimo vietovėse, kur į to
kius klubus renkasi kaimo 
jaunimas nagrinėti pasau
lyje . vykstančių politinių 
reiškinių, susipažinti su di
džiausiais mūsų šalies me
no kūriniais.”

Tą patį plačiausiai nu
šviečia ir kiti raštai iš Ta
rybų Lietuvos, gausiai tal
pinami “Vienybėje” ir viso
je pažangiojoje spaudoje. 
Lietuvos žmonių apšvieta ir 
kultūringumas kylą tokių 
pat smarkumu, kaip eina 
šalies atstatymas ir persi
tvarkymas ant naujų socia
listinių pagrindų. Už kiek 
laiko, kada daugelis dabar 
norinčiųjų grįžti parva
žiuos į Lietuvą, nebepažins 
savo gimtinės, ji bus nebe 
ta priespaudos, vargo ir 
tamsos sukaustyta .šalis, ku
rią paliko išvykstant, bet 
šviesi, kultūringa, laisva ir 
viskuo gausiai aprūpinta 
darbo žmonių šalis. Ne tik 
miesto žmogus, bet ir pa- 
prasčiausis kaimietis ap- 
švietos atžvilgiu stovės visu 
mastu aukščiau už sugrįžu
sį apsišvietusį “amerikie
tį”

Kaip Lietuvos liaudis pa
sišventusiai darbuojasi, kad 
pakėlus savo apšvietą ir 
kultūringumą, taip ir mes 
užsieniečiai privalome dėti 
pastangas kėlimui savo apš- 
vietos laipsnio. Būdami ta
rybiniais piliečiais privalo
me rūpintis neatsilikti nuo 
mūsų tautos pažangos, kad 
vėliau, kada grįšime, būtu
me naudingi savo šaliai.

Pirmoj vietoj reikia būti 
organizuotiems,' gi organi
zacijoje yra daugybė būdų

ir priemonių kelti savo ap
švietą ir kultūringumą.
MŪSŲ BENDRADARBIAI

Plačiai yra žinoma toji 
tiesa jog gyvenime veik vis
kas eina banguojančiai; čia 
kyla, čia vėl krinta, tai štur- 
mingai veržiasi pirmyn, tai, 
vėl apstoja ir nurimsta, lyg 
rastųsi miego glėby. Ir pati 
ramiausia, tykiai plaukianti 
upė kartais ima srauniai, 
banguojančiai bėgti, arba 
pakyla ir išsiveržia iš savo 
krantų. *

Taip lygiai vyksta ir su 
žmonėmis, su jų darbais, 
kūryba.

Ir mūsų menkutės koloni
jos spaudos darbuotojus, 
rašto bendradarbius pris- 
kaitysime prie tų prasiver
žiančių į viršų: jie su entu
ziazmu darbavosi, šturmin- 
gai, veržėsi pirmyn, darė pa
sitarimus, siekė tobulinti 
savo rašybą ir taip lenkty
niavo, kad jau ir vietos ne
užteko laikraštyje. Dabar 
nekuriuose iš jų atslūgo tas 
darbingumas, atrodo lyg 
būtų išsekusi jų kūrybinė 
dvasia, aprimo lyg būtų už
migę. Taip jau gerokas lai
kas nesirodo Biednąs, stam
biausias iš mūsų plunksnos 
darbuotojų, nesirodo su sa
vo raštais ir Usonis, J. G. 
B-tis, ramiai ilsisi ir dau
giau kitų.

Tačiau mes nenorime ti
kėti, jog jie būtų “užmigę” 
arba pasitraukę iš “kovos 

. lauko.” Sutikdami su aukš-« 
ėjau pabrėžta “bangavimo 
teorija,” tikime, jog netru
kus mūsų bendradarbių 
“banga” vėl pakils ir jie visi 
stos į aktyvų darbą, vėl 
lenktyniuos. O dabartinį ty
lėjimą paskaitykime kaupi
mu jėgų — medžiagos, kad 
vėl atėjus su didele galybe.

Jau laikas pasirodyti. Per 
daug ilgas poilsis kartais 
esti žalingas.

Drg. R. Mizaros žodis
Kalbant apie rašančius 

mūsų spaudoje, apie tuos, 
kurie sugeba gerai valdyti 
plunksną, reikia pąbrėžti, 
jog jiems priklauso pareiga 
ne vien tik laikiraščio špal- 
tas užpildyti, bet eiti prie 
didesnių kūrinių. Draugas 
Rojus Mizara 1948, 6, 4 d.

DIENRAŠTIS LAISVĖ
<

$2 Trims Menesiams
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 Laisvė, 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 api‘e 
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. i Užsisakykite dienraštį 3 
mėnesiams už $2 ir jūs jį taip pamylėsite kaip 
jį myli tūkstančiai tų, kurie jau skaito jį.

Tuojau rašykite sekamu antrašu:

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

laiške vienybiečiams rašo:
“tabai svarbu, draugai, 

patiems kurti. Jūs gyvena
te Argentinoje jau ne šian
dien. Nemažai jūs esate ten 
daug nukentėję, matę šilto 
ir šalto. Būtų svarbu turėti 
vienas kitas veikalas iš jusi) 
pačių gyvenimo. Gi jo nie
kas nesukurs, jei p^tys ne
bandysite. Istorija jus ir 
mus, draugai, be kitko, 
spręs ir sulyg tuo, ką mes 
patys sukūrėme mūsų kul
tūrai tuose kraštuose, kur 
mūsų likimas lėmė mums 
vargelį vargti.

Tai labai teisinga pasta
ba. Tik mes patys, argenti- 
niečiai, galime būti auto-** 
riais kūrinių, vaizduojančių 
mūsų pergyvenimus, o to 
atsiekimui reikalinga imtis 
darbo, bandyti ir negailėti 
ryžto ir pastangų.

Pakartojame, kad toji kū
rybinė pareiga priklauso ne 
vien laikraščio vadovybėje 
stovintiems draugams, o vi
siems, kurie moka plunksną 
valdyti.

Kitas Svarbus Uždavinys
Apart kūrybos dąiiiojojfe 

literatūroje dar yra kitas 
svarbus uždavinys, kuriu 
negalima apleisti. Tai yra 
surinkimas davinių iš praei
ties veikimo, kad jie liktų 
žinomi ateičiai, kad neiš
nyktų.

Jau daugelis metų, kaip 
lietuviai gyvena šiame kraš
te, daug metų praėjo nuo 
įsikūrimo ’ pirmųjų draugi
jų. Daugelis jų pasikeitė, 
persiorganizavo, kitos išny
ko ir jų vietoje išdygo nau
jos. Daugelio ir buvusiųjų 
veikėjų jau nėra gyvų. Ta
čiau nuodugnaus aprašymo 
iš praeitosios kultūrinės 
veiklos neturime. Medžiaga 
tokiam istorinės vertės ap
rašymui išsisklaidžiusi, ny
ksta ir kas metai darosi 
sunkiau ją surankioti ir su
tvarkyti.

Laikas yra nedelsiant im
tis darbo, kad nežūtų tie 
svarbūs daviniai apie mūsų 
kolonijos praeitį. Mūsų or-

(Tąsa 5-tam puslp.)
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Du Didieji 
PIKNIKAI

DARB.O DIENOS ŠVENTĖJE ĮVYKSTA DU 
DIDELI PIKNIKAI PARAMAI

Dienraščio Laisvės
Tiedu piknikai įvyks sekmadienį

RURSĖ JO - SEPT. 5
PHILADELPHIJOJE ir WATERBURYJE ■
Tai svarbūs įvykiai rytams. Jau laikas samdy

tis busus ir rengtis vykimui į vieną ar antrą iš 
šių paslinksminimų.

Philadelphia, Pa.
Piknikas bus toje pačioje vietoje, kur pernai 

buvo. '
Crescent Picnic Grounds

56 Cornell Ave. Gloucester Heights, N. J.

BUS MUZIKA ŠOKIAMS IR BUS ĮVAIRIŲ
UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ

j Waterbury, Conn. .:
• •
: Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd. :
Z (Už Lakewood Ėžero) •

: TAIPGI IR ČIA BUS MUZIKA IR PASIVAI- •
• ŠINIMAM SKANŪS VALGIAI IR GĖRIMAI Z

Z Visi rūpinkimės, kad šiedu piknikai pavyktų, '•
Z kad mūsų dienraštis gautų iš jų pelno. >
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New Britain, Conn.
Ir pas mus netrūksta nau

jienų. štai 27 d. liepos įvyko 
taip tykios vedybos, kad nė 
vedybininkų artimiausiem 
prieteliam nebuvo žinoma 
apie tai. Tiesa, buvo spelio- 
jimai, bet dabar jau tikreny
be virto.

James Simmons iš Hartford. 
Conn., vedė Veroniką Yoki- 
mienę, vietos gyventoją, 257 
Oak St. James po truputį 
Hartforde dalyvauja lietuviš
kam judėjime, yra Laisvės 
choro narys ir jame kartu dai
nuoja. Jo draugė Veronika— 
narė LLD 27 kuopos. Abu ge
ri dienraščio Laisvės patrijo
tai. pažangaus judėjimo rė
mėjai.

Praėjusiame žiemos mete <1. 
Simmons pavažinėjo po šiltą
sias valstijas. Buvo Florido
je ir kitose. Kaip jis pats 
nupasakojo, jam ten geriau 
patiktų gyventi negu čia. 
Ypač kas link sveikatos esą 
jam geriau. Ten trumpai be
būnant labai sutvirtėjo. Jo 
draugė Veronika gerokas lai
kas, kai perleido kitiem sa

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 3185
Kelrodis: Short-line bus iš Dixie Hotel, 8th Ave. 

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. - VAKARIENE 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 iria-, 
lonu. Mandagus patarnavimas. \

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinlmas bei parč. 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 j
BELTAIRE FLORIST į

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

(kamp. 68th St.) , i
3

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų I 
ir tt., tetefonuokite į

SHoreroad 8-9330 !
Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką, 1

. ko jūs reikalausite. 1
, " Specialistai Pritaikymui !

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams ! 
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS ? 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. j
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!
Paul Gustas Funeral Home, •

INC.- j
354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, K Y. 1 

Skersai gatvės nuo Armory I

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS I 
■

Telefonuokite .dieną ar naktį 1
EVergreen 7-4774 1

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

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

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

vo užsiėmimą, nedirba.
Esant smalsuoliu, užklau

siau jų: Ką gi dabar darysite, 
kur manote apsigyventi? Su 
šypsą davė atsakymą, kad 
kol esą čionais šiltas oras, ma
lonu ant vietos pabuvoti, bet, 
anot jų, kaip greit*šiaurys vė
jas pradėsiąs sniegenas vai
kyti, jiedu gal-būsią ten, kur 
šilta. Tačiau kol kas tik kal
ba, dar sunku pasakyt, kaip 
tas dėsis. feet mintis veda 
apleisti- šią valstiją ir tiek. 
Tai jau reiškia, kad netek
sime dviejų veikėjų.

Vėlinamo laimingo ir ilgiau 
šio gyvenimo.

Progresyvūs Partijos * 
Piknikas 

Jf

Įvyks sekmadienį, rugpjūčio 
(Aug.) 1 d., Gehrmann’s
Grove, prie vieškelio No. 5, 
Meriden, Conn. Pradžia pir
mą valandą po pietų. Bus 
graži programa ir kalbėtojai 
prof. Thomas L Emerson ir 
Nicholas J. Tomassetti. Ku
rie norite, kad kas nuvežtų, 
tai užeikite į Wallace Kliubą, 
434 Main St.; ten rasis, ku
rie mašinomis nuveš į pikni
ką. Smalsąiolis.

įvairiais Klausimais
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

ganizacijose dar yra senų
jų kolonijos veikėjų, kurie 
tame galėtų daug padėti. 
Tokie mųsų judėjimo vete
ranai kaip ’Jonas Baltušni- 
kas, Kazys ir Ona Undrai- 
čiai, J. Kaikaris, T. Adamo- 
nis - Biednas ir kiti galėtų 
suteikti daug dokumentuo
tų žinių. Tik reikia imtis 
darbo.

Taipgi būtų gerai, kad se
nesnieji veikėjai rašytų sa
vo atsiminimus. Jai įdo
mautus! ne tik šio krašto 
lietuviai, o ir Š. Amerikos 
bei Lietuvos žmonėms jie 
būtų įdomūs.

Šie žodžiai tebūna paragi
nimas mūsų bendradar
biams pajudinti savo plunk
snas tąja linkme .

“Geležine Siena”
Brazilijos stambioji kapi

talistinė spauda kas kartas 
vis daugiau kalba apie ko
kią tai “geležinę sieną,” ku
ri būk Tarybų Sąjungos yra 
užtverta nuo likusio pasau
lio. Tai daroma, kad suklai
dinus žmones ir sukėlus jų 
neapykantą prieš socializmo 
šalį.

Tąją spaudą pamėgdžio
ja ir jįetuviškieji geltonla- 
piai “Žinios” ir “Mūsų Lie
tuva.” Jie visaip stengiasi 
pasitarnauti Tarybų Sąjun
gos priešams.

Jeigu jie nededa žinių iš 
T. Lietuvos, kalta toji “ge
ležinė Lena,” ’ kad jų “ne
praleidžia.” O kodėl jas 
gauna ir talpina kitų šalių 
darbininkiškoji spauda?

Taip pat rėkia, kad iš ten 
neišleidžia spaudos, o iš kur 
jie ima ištraukas tenden
cingai iškraipytas, kad nie
kinus tarybinę santvarką? 
Ta spauda negali pasiekti 
tik eilinių skaitytojų, nes 
tam tikrose. vietose, pake
liui, ji yra pagrobiama ir 
įteikiama tokiems TSRS 
niekintojams, tiesos falsifi
kuoto jams'. Taip lygiai ir su 
laiškais. Žmonės jų mažai 
gauna iš TSRS ne dėl to, 
kad Tarybų šalis jų neišleis
tų, bet dėl to, kad toji “gele
žinė siena” yra čia pat, re- 
akcioifierių sudaryta, kuji 
praryja daugybę tokių laiš
kų. Tdip žmonės nuskri.au- 
ūžiami, nes dingsta laiškai 
— žinios nuo jų artimųjų

Pasinaudokite Šiąja 
Proga

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

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

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

> I

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

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

Užsakymus prašome 
siųsti / šiuom antrašu: 
LAISVĖ, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y. x 

gimfojoj šalyj ir, kartu su 
tuo, šmeižė jams duodamas 
“įtikinantis a r g umentas,” 
kad “TSRS yra apsitverusi 
geležine siena ir neišleidžia 
žinių nei laiškų.”

Faktas,'kad tokia “siena” 
yra ne iš TSRS pusės, bet iš 
reakcionierių kontroliuoja
mų šalių, pasitvirtina ir tuo, 
kad čia ateina slapti cenzū
ruoti laiškai, (su lengvai 
įmatomomis žymėmis, jog 
laiškas buvo atidarytas, o 
kartais net trūkstant lapų 
ar dalies jų), net iš šio pat 
Amerikos kontinento šalių. 
Ar ir čia kalta toji “TSRS 
geležinė siena”?

Yra reikalas, kad visi ge
rai suprastų, jog TSRS ne
varžo jokių spaudos, žinių 
ar laiškų išsiuntimų. Jeigu 
jie šių kraštų nepasiekia, 
tai dėl to, kad reakcionie
riai visokiais būdais sten
giasi nuslėpti ten esamą 
laisvą ir sparčiai kylantį 
gyvenimą. Toji “geležinė 
siena” yra šėlstančių reąk- 
cionierių padaras.

Dalgis.
(Iš Argentiniečių 

“Vienybės”)

Hartford, Conn.
. SVARBUS PIKNIKAS
Apskričių piknikas jau čia 

pat. LDS ir ALDLD apskri
čių pikniko komisijos susirin
kimas įvyko pirmadienį, liepos 
26 d., Laisves Choro patalpo
se. šiame susirinkime komi
sija padare, galutiną planą su
ruošimui apskričių pikniko, 
kuris įvyks rugpjūčio (Aug.) 
15 dieną, gražiame lietuvių 
parke prie plačios Connecti
cut upes, Lighthouse Grove 
Parke, East Hartford, Conn.

Šis piknikas bus vienas iš 
geriausių ir smagiausių. Ko
misija dirba tam išsijuosusi, 
kad viską .gerai sutvarkius, ir 
kad nebūtų jokių trūkumų 

^patenkinti publiką, maistu ir 
įvairiais gėrimais ir kitais pa
togumais. šiame piknike taip
gi turėsime gražią menišką 
programą. Dainuos Vilijos 
Choras iš Waterburio ir Lais
vės Choras iš Hartfordo. Bus 
gerų kalbėtojų, kaip tai, D. 
M. šolomskas iš Laisvės šta
bo, kuris kalbės lietuviškai, o 
Christina Staneslow (Stanislo- 
vaitienė), Nacionalio Lietuvių 
for Wallace Ko'miteto pirmi
ninkė, kalbės angliškai apie 
Amerikos Progresyvę Partiją 
ir jos kandidatus Wallace ir 
Taylor. Vienu žodžiu, pro
gramas bus svarbus ir įvairus. 
Pikniko komitetas kviečia vi
sus Conn., valstijos -lietuvius 
masiniai ruoštis dalyvauti ta
me piknike. Organizuokite 
busus ir autoniobilius. Tiki
mės turėti gerokai svečių ir 
iš toliau, kaip tai, M'ašs. ir 
R/l. .valstijų.

Komitetas prašo gerų patri-

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 748 has heed issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280-282 Fulton St., Borough of Brooklyn,.1 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY G. BLUEMER & 
ELIZABETH BLUEMER 

ciba Sandwich King

NOTICE is hereby given tho't. License No. 
GB 7409 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2108 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of ''Kings, to be consumed off the 
premises. • , •

O'ITO STEIN FELDT

NOTICE is hereby given that License No. 
C 369 nar. been issued to I he. undersigned to 
sell beer at wholesale under Section .107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
134 Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARCY BOTTLING CO., Inc.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 74 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
63 'Iroy AvemSe, Borough of Brooklyn, 

• County of "Kings, to be consumed off the 
premises. ■'

CLINTON BEER DISTRIBUTORS

NrQ,TICĘ is hereby given that License No. 
C 198 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcohol’C Beverage Control Law at 
65 Troy Ave., Borough of Brooklyn, .County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FAMOUS BEERS. Inc.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1452 has been issued to the undersigned 
to' sell.' wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 510 Marion St.. Borough of 
U.rooklyriv County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MARION WINES & LIQUORS

“Kiek reikėtų pilotui ‘tipso’?”

PiTTŠBŪRGųPA
Įspūdžiai iš Čia ir iš LDS 

Seimo
Malonu man buvo praleisti 

3 vasaros menesius savo se
novinėje buveinėje Pittsbur- 
ghe. Ir dar maloniau buvo 
susieiti su senais draugais ir 
pažįstamais ir jiems paspausti 
ranką, draugams, su kuriais il
gas laikas atgal teko kartu 
darbuokis, ir kurių per tokį il
gą laiką 
kadaise 
bininkų 
muose.

nemačiau. Su jais 
teko dalyvauti dar- 
draugijų susirinki-

Nors aš čia praleidžiau tris 
mėnesius, bet gaila, kad dar 
nekuriu draugų neteko sutikti, 
susieiti, pasimatyti. Jaučiuos 
nesmagiai, kad taip įvyko.

kito sveiki, mano brangūs 
draugai ir draugės pittsburg- 
ghiečiai. Ir jei laimingi bū
sime, gal kitą vasarą 
progos pasimatyti ir 
pasidalinti.

Nors dabar nelabai

turėsime 
mintimis

norėčiau 
esu gy

venimo aplinkybių priversta 
tai padaryti. Apleidžiu Pitts- 
burghą rugpiūčio 1-mą dieną.

Kadangi man čia būnant 
Clevelande vyko IDS seimas, 
tai esu labai patenkinta, kad 
man buvo proga seime daly
vauti ir ten pasimatyti su 
pažįstamais ir draugais. Ypa
tingai jaučiuosi laiminga, kad 
turėjau progos susipažinti su 

otų farmerių, kurie manote 
kai ką paaukoti dėl to pikni
ko, malonėkite pranešti komi
tetui, ką paaukosite,—daržo
vių, mėsos, sūrių ar panašiai.

Pikniko Komiteto Pirm.
W. Brazauskas.
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1 Egzaminuojam AftisJ 
Į Rašome Receptus Į
1 Darome ir Pritaikome Akinius i

i * ii Drs. Stenger & Stenger Į
Optometrists IOptometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842
a

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker^

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N? Y.

Tel. EVergreen 8-9770

brangiu draugu poetu Stasiu 
Jasilioniu. Dar maloniau bu
vo sužinoti, kad draugas Ja- 
silionis iš Lietuvos yra kilęs 
iš

SU

to paties krašto, kaip aš.
Jis kilęs iš Pušaloto, o aš 
Pasvalio, tad, kaip matote, 

visai netolimi kaimynai.
Ypatingai taipgi buvau su

sižavėjus clevelandiečių su
rengtu delegatų sutikimu, 
bankietu ir koncertu. Koncer
tas susidėjo iš chorų ir pa
vienių daininkų dainų. 
Kuzmickas labai gražiai 
dainavo keletą dainelių, o jau 
draugės Abekienė ir Kcnstavi- 
čienė, tai tikrai publiką su
žavėjo.

O ką jau kalbėti apie De
troito sekstetą!

Publika joms taip plojo, kad 
net ausys ūžė!

Taipgi teko dalyvauti jau
nuolių surengtame bankiete. 
Ten mus su drauge Kairiene 
nuvežė draugai Paltanaveckai 
ir buvome gražiai priimtos ir 
net korsažais buvome apdova
notos. Ten irgi smagiai va
karą praleidome. Ketvirta
dienio popietį rengėmės ap
leisti Glcvelandą. Nenorom 
atsisveikinome su gerais drau
gais. Bet, prieš išvažiuojant 
nusprendžiau dar kartą nueiti 
į seimo salę, kad išgirsti, kaip 
energingai svarstomi reikalai. 
Pasirodė, kad seimas ėjo dar 
visu smarkumu, nors jau bu-' 
vo ketvirta diena 'seimo ei
gos. Ten ir atsisveikinome su 
keletu malonių draugių, kaip 
tai advokate Masys, Marijona 
ir Petru Rodgers ir kitais. 
Taip ii' apleidome Clevelandą.

Natalija Lenigan.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 26 akrų, ūkė prie gero 

kelio, 6 akrai medžių. Penkių kam
barių šluba, yra elektrikas ir so
das dviejų akrų. Ūkė dvi mylios nuo 
Athens. $3000. Kreipkitės j Joe Ro
gers, R. D. 2, Athens, Pennsylvania.

' (179-180)

■4

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

Newark 4, N. J.
! HUmboIdt 2-7964

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Sėst., Liepos 31,

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

KIŠENIŲ SIUVĖJAI 
pamušalų siuvėjai 

NUGARŲ SIUVĖJAI 
ABELNAI OPERATORIAI 

Prie vyriikų top koatų. 
NUOLATINIS DARBAS. 

GERA ALGA. 
Daug vir&laikių.

Apmokamos vakacijos ir legalės Šventas.
GOODSTEIN

MANUFACTURING CORP.
45 W. 18th St., N. Y. C..
•  082)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

nes be sąžinės, religijos, ir 
idealo.” (L. ž., liepos 23 d.) 

šitaip koliotis gali tiktai su 
visokiu protu atsisveikinęs su
tvėrimas.

Mačiau filmą “Red Slalli- 
on.” Jame tarp daugelio akto
rių įmaišytas vienas negras 
jaunuolis. Jis vaizduojamas 
paskutiniu žiopliu. Visi tipai 
gudrūs, geri, nuoširdūs, o jis ' 
vienas kvailiukas.

Filmo gamintojų tikslas aiš- 
|kus: išniekinti negrus, padik
ginti baltuosiuose baltojo ’šo
vinizmo jausmus.

Įsivaizduokime, ką pama
nytų baltieji, jeigu filme, ne 
vienam; bet beveik visuose,
arba jų daugumoje, matytų 
baltuosius perstatant žiopliais, 
kvailiais, bailiais?

' Newyorkietis Acker, pre
kiautojas, už 16 įvairių pra
sižengimų trafiko taisyklėles 
nubaustas pasimokėti $182.

Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje slmpatiSkal 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST.£ 
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-8172
S'

F. W. Slialins
(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 7-4499

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.



Darbininkai Pikietavo
Oppenheim-Collins
Krautuves

Šimtai departmentinių krau
tuvių darbininkų praėjusį ket
virtadienį pikietavo Oppen
heim ir Collins departmenti- 
nes krautuves Brooklyne ir 
New* Yorke protestuodami 

'prieš firmų atsisakymą tartis 
su darbininkų unija — CIO 
Department Store Workers 
Lokalu 1250.

Senasis kontraktas baigia
si šį Šeštadienį.

Kliaučiai Primena
prašėLietuviai kriaučiai 

priminti laikraštyje, jog visi 
brooklyniečiai yra kviečiami į 
lietuvių skyriaus 54-to pikni
ką, įvyksiantį šį šeštadienį, 
liepos 31-mą, Dexter Parke, 

(Elderts Lane 
Jamaica

Woodhaven 
stotis ant BMT 
jos). ,

Turės gerą 
šokiams ir gerų 
džia 2 vai.

orkestrą 
vaišių.

Įžanga 50 c.

lini-

so-
Pra-

Bayonniečiy Dovana
Per Laisvės pikniką, liepos 

4-tą, bayonniečiai gražiai pa
rėmė Kultūrinį Centrą. Sa- 
kaučienė aukavo didelį sūrį ir 
patys bayonniečiai surinko už 
tą sūrį $30. Tą visą sumą 
pervedė Lietuvių Kultūrinio 
Centro Kygyno įsteigimui.

• Kaip minėjome, Sakaučienė 
dovanojo sūrį, o prie surinki
mo aukų pasidarbavo Barštis, 
Panelis, Čepinskas ir Skiparie- 
nė.

Pinigai buvo priduoti L. 
Administracijai ir jie buvo 
perduoti Namo Bendrovei.

Ačiuojame bayonniečiams 
už iniciatyvą knygyno stoigi- 
hiui ir už gražią dovaną.

Laisvės Administracija.

New Yorke areštuotas jau
nas vyrukas, kuris sakėsi esąs 
Octavio 
Kubos, 
kad jis
tūkstančių -dolerių 
apartmentų savininkams išva
žiavus į vasarnamius.

Alberto
Policija 
susivogęs

Rankin iš 
kaltina jį, 

desėtkus 
iš turčių

Fosterio Kalbą Iš Gardeno 
Transliuos Per Radio „

William Z. Foster, ilgametis 
Amerikos darbininkų vadas- 
kovotojas, bus vienu iš kalbė
tojų Amerikos Komunistų Par
tijos konvencijos atidarymo 
masiniame mitinge.

Masinis mitingas įvyks šio 
pirmadienio vakarą, rugpjū
čio 2-rą, Madison Square Gar- 
dene, 50th St. ir 8th Ave., 
New Yorke.

Dalis Fosterio kalbos bus 
transliuojama per radio, kąip 
praneša paskiausieji to mitin
go skelbimai. Transliuojama 
ABC ryšiais po visą šalį. Tai
gi, ne vien tik tie 22 tūks
tančiai publikos, suvykusios į 
Gardeną, bet ir bendrai liau
dis turės 1 progos išgirsti, ką 
sako komunistai apie savo 
programą.

Radio laikas bus tarp 10:30 
ir 10:45 (EDT —dienos švie
sos taupymo laiku).

kiti
pa-

vi-

Lankėsi Chicagietis 
Vytautas Yotka

Lais-

ben-

Praėjusį penktadienį 
vėje lankėsi chicagietis, 
nies angliško skyriaus 
dradarbis, Vytautas Yotka,
kuris su Frank Mikužiu buvo 
Progresyvės Partijos suvažia
vime (Ph iladelph ijoj) dele
gatu.

Iš Ph iladelph i jos Vytautas 
atvyko New Yorko pamatyti: 
jis buvo apsistojęs Governor 
Clinton viešbuty.]*.

Svečias apžiūrėjo Laisvės 
spaustuvę, susipažino su lais- 
viečiais ir tą pačią dieną iš
skubėjo Chicagon, nes nori 
dalyvauti sekmadienį vetera
nų ruošiamame piknike. Vy
tautas pats yra veteranas.

Du jaunuoliai išgelbėjo nuo 
paskendimo 8 metų berniuką, 
pagautą gelmėn, prie Crescent 
Beach, Staten Island. Ištrau
kę iš vandens, jie palaikė jo 
gyvybę dirbtinu kvėpavimu, 
iki -pribuvo daktaras ir 
baigė atgaivinti.

pa

su-Keturi pėstininkai tapo 
žeisti New Yorkė autobusui 
užgavus ir numetus laikraščių 
kiosko stogą ant praeivių.

FILMOS- TEATRAI
Stanley Teatre

Šį šeštadienį, liepos 31-mą, 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke, pradės 
rodyti dvi filmas. Penktadie
nio vakarą parodoma paskuti
nių , kartu senoji, “Village 
Teacher,” ir tą pat vakarą 
pirmu kartu parodo naujas 
Nuėję anksti, mato abiejas.

Viena iš pradėsimu rodyti, 
“Ravaged Earth,” yra gamin
ta Chinijoje pirmkariniais lai
kais’, o dabar dadėta vėliau
sieji įvykiai, yra dokumentalė 
filmą. Ją gamino amerikietis 
biznierius Mark L. Moody, 
paskiausiais metais savo gyve- 

( nimo Chinijoje, kur jis išgyve
no 23 metus. Jis gerai pažįsta 
tą šalį.

Antroji yra karo laikų fil
mą, gaminta Tarybų Sąjungo
je. Tai paskilbusioji “No 
Greater Love,” rodyta seniau. 
Teatro vedėjai sako, jog dau
gelis mačiusių tą filmą seniau, 
prašė ją pakartoti. Ir randa
si daug žmonių, kurie dėl ka
ro/darbų neturėjo progos ma
tyli karo laiku rodytą filmą.

Embassy Newsreel Teatruose 
žiniškose trumpose filmose 

vaizdai iš įvykių Berlyne ir 
kituose Europos miestuose; iš 
Progresyvės Partijos konven
cijos, sporto ir kitų naminių 
veiksmų.

Brooklyno Paramount
Antra savaitė rodo “The 

Crusades” ii\ “Driftwood.”

New Yorko Paramount
Teberodo “A Foreign Af

fair.” Scenoje Jo Stafford, 
Sam Donahue, Georgie 
Lane Brothers ir kiti.

Kaye,

Radio City Music Hall
Vis dar teberodo ten ilgai 

užsigyvenusią “The Emperor 
Waltz.” Kartu tebevaidina ir 
spektaklį “American Rhapso
dy.”

Majoras Vengė Susitiki 
mo su Miltono Našle 
ir su Delegacija

IreneKetvirtadienį Mrs.
Milton su jaunučiu Sūnumi 
Eugene, lydima delegacijos ir 
apie poros šimtų demonstran
tų, buvo nAivykusi į City Hali, 
pasimatyti su majoru.

Demonstracija, nešina juodu 
karstu ir plakatais, aiškinan
čiais demonstracijos priežastį 
ir siekius, maršavo aplink-Ci
ty Hali. -Balsu ir plakatais 
demonstrantai reikalavo su
stabdyti policijos žiaurumą, 
nubausti nušovėjus negro ko
munisto William Miltono, su
teikti paramą našlei ir sūnui.

Majoras nesiteikė matytis su. 
delegacija, nors keliomis die
nomis iš anksto buvo praneš-

Fosteris yra viepti iš tų 12- 
kos, įkaitintų norėjime “jėga 
nuversti Amerikos valdžią,” 
nors patsai Fosteris nei 
įkaitintieji niekad nėra to 
siūlę.

Komunistai atsišaukė į
sus savo narius ir draugus 
pripildyti. Gardeną. Pilnas ir 
perpildytas Gardenas, sako 
jie, būtų smūgiu reakcijai, ku
ri persekiojimu liaudies vadų 
nori įbauginti mases į pasida
vimą algų kapojimui, unijų 
naikinimui ir vergiškoms są
lygoms , darbavietėse, buvu
sioms pirm unijų įsistiprini- 
mo.

Komunistai primena, jog 
Amerikos reakcija eina tuo 
pat keliu, kokiu ėjo Vokieti
jos naciai, pirmiausia užpul- ta, kad delegacija atvyks. De
dami darbininkų vadovaujan
čios partijos vadovybę.

L. K. N.

Brooklyniečiai Darbo 
Partijos Kandidatai

legacija pareiškė, kad sekama 
delegacija susidarys iš šimtų, o 
palydovai - demonstrantai iš 
tūkstančių brpoklyniečių. Ma
joras su ja skaitysis. Liaudis 
turės laimėti.

Rep.

Roxy Teatre .
Rodo filmą “The Street 

With , No Name.” Scenoje 
čiuožinėtojai - baletas, dainos, 
muzika.

STADIUMO KONCERTAI
AMSTERDAM AVE. Ir 1S8TH ST. VKR. 8:30. TikieUi 30c, 60c ir daugiau
-i- AŠTUNTA IR GALUTINI) SAVAITE -

PIRM..* RUGP. 2 — FRANCES MAGNES. smuikininke : MARiSA REGULES, 
pianiste. ALEXANDER SMALCENS, vad.^

ANTR.. RUGP. 3 — WERNER. LYWEN, smuikininkas : TONI ir ROSSI 
GRUNSCHLAG. pianistas. SMALLENS, vad.

TRČ., RUGP. 4 — AMPARO ITURBI. pianistas. ENRICO LEIDE, vad.
KTVR.. RUGP. S — "A NIGHT IN VIENNA’-* — POLYNA STOSKA, soprano;

MARIO BKRINI, tenoras. ROBERT STOLZ, vad.
SEAT., RUGP., 7 — GLADYS SWARTHOUT—ANN AMARY DICKEY—THOM AS 

HAYWARD—ROBERT WE EDE. ALEX. SMALLENS. vad.

Jau buvo minėta, jog Ame
rikos Darbo Partija Brookly
ne nominavo 45 kandidatus 
įvairioms vietoms. Iš tų 23 
yra kitų partijų kandidatai, 
o 22 pačių darbiečių pasta
tyti. Ir vieni ir kiti bus ant 
Darbo Partijos baloto atei
nančiuose rinkimuose.

su mūsų pro-

apie vyriausius
kitų partijų

Nušviesdamas, kuo vaduo
jantis užgirti tūlų kitų parti
jų kandidatai, darbiečių par
tijos Kings apskrityje pirmi
ninkas Leo J. Linder rašo:

“Pirm aižgyrimo kitų parti
jų kandidatų ALP patikrino, 
kad kandidatai sutinka su 
vyriausiais punktais mūsų 
platformos — taikos, gerovės 
ir saugumo. Mes ypatingai 
domimės jų rekordu gynime 
civilių laisvių, kurios užtikrin
tų išlaikymą mūsų amerikinės 
demokratijos.

“Jokiu atveju darbiečiai ne
laiko sau būtybe sutikti su ki
tų partijų kandidatų progra
ma. Atitinkamai, kitų par
tijų kandidatams nėra būtiną 
sutikti visame 
grama.”

Kalbėdamas 
ALP užgirtus
kandidatus, Linder pažymi ir 
vyriausias jų užgyrimo prie
žastis:

“John J. Delaney rekordas 
rodo, jog jis rėmė darbinin
kų ir kitus progresyvius mie- 
rius visu ilgu laikotarpiu bu
vimo kongrese.

“Mr. Murray Rpsof, velio- 
nies Wendell Willkio rėmėjas, 
buvo republikonų 'progresyvė- 
se jėgose per daugelį metų. 
Jis republikonuose atstovau
ja tą sekciją, kuri nori taikos, 
ne ginklavimosi; tikroj vienin
gumo Jungtinėse Tautose, ne 
atominės diplomatijos, taipgi 
pageidauja liberališkos -poli
tikos šalies viduje. x

“Mr. Gersono kandidatūra, 
vienbalsiai užgirta Kings ap
skrities vykdomosios tarybos 
praėjusį pirmadienį, pirmiau
sia tapo nutarta dėl demokra
tų kontroliuojamos Miesto 
Tarybos atsisakymo pasodinti 
Mr. Gersoną kaipo teisėtai pa
skirtą velionies Peter V. Cac- 
chionės įpėdiniu.

“Atsisakymas pasodinti 
Gersoną iškėlė gilų civilių tei
sių ir atstovingos vyriausybės 
klausimą, kurio nei vienas tei
singai galvojantis amerikietis 
negali ignoruoti.”

ALP viršininkas minėjo 
daug žymių Amerikos organi
zacijų ir vadovaujančių asme
nų iš visų amerikinio gyve
nimo sričių, pasisakiusių už 
pasodinimą Gersono. Tačiau 
demokratų politinės mašinos 
apsimetimas kurčia , pastatė 
prieš tikrai demokratinių

žmonių partiją — Amerikos 
Darbo Partiją — reikalą no
minuoti ir komunistų kandida
tą Gersoną.

Pastaruosius tris Brook lyno 
darbiečiai nominavo paskutinę 
diena, jiems Užleisdami balo
te vietą buvusių pastatytų sa
vo narių kandidatų. Jau pir
miau buvo nominavę į kon
gresui anus demokratų kandi
datus Emanuel Celler, Joseph 
L. Pfeifer ir Frank Serri, o 
į assemblymanus — Bertram 
L. Bakerį.

Iš savųjų į kongresmanus 
Brooklyno darbiečiai nomina
vo Ada .B. Jackson, Vincent 
J. Longhi, James Griesi, Lee 
Pressman. ■

Teatruose Jaučiamas 
Slogutis

Oras šutrus. Tūli buvę 
dirbtiniu vėsinimu atšaldomi 
teatrai arti savaitę laiko bu
vo atšilę, jų "šaldymo♦sistemos 
darbininkai buvo sustreikavę. 
Dabar jau veik visi susitarė su 
savo darbininkais, buvusieji 
seniau šalti teatrai dabai* vėl 
atšalo. Sutikę pakelti darbi
ninkams'mokestis po 10 ir iki 
15 nuošimčių. -

Tačiau ne vien dėl Šilumos 
jaustas ir tebejaučiamas slo
gutis. Pamatine priežastimi 
buvo ir tebepasilieka publikos 
mažėjimas pirm iš anksto nu
matyto programai pakeisti lai
ko.

Mažiau publikos, dažniau 
reikia keisti programas. Daž
niau keičia, mažiau pelno. 
Tas pradeda atsiliepti ne vien 
tik i teatru savininkus, bet ir 
i filmų gamintojus, jų agen
tus, garsintojus ir visus.

Slogutis pradeda pasiekti ir 
Hollywoodo tūlas firmas. Uni
versal - International skelbia 
sustabdanti visą filmu gamybą e Ipenkioms savaitėms.

Priežasčių tam esančios 
bent kelios. Vyriausiomis, sa
ko žinovai, blis dvi:

Finansiniai Hollvwoodo vai- 
f 

dovai, linkę su reakciniu ve
ju, leidžia filmas užgauliojan
čius žmones. Arba leidžią vi
sai tuščias, atitrūkusias nuo 
gyvenimo eilinio žmogaus, ku
ris teatrą palaiko. Saujos mi-

lionierių neužtenka palaikyti 
tūkstančius teatrų ir šimtus 
kas metai išleidžiamų filmų.

Kita : žmonių uždarbį su
mažino negirdėtai pakilusios 
kainos ant pragyvenimo reik
menų. šeimoms duona pir
moje vietoję, o teatras liekasi 
paląukti geresnių laikų.

Greta pabrangimo visko, 
sumažėjo ir darbai. • Ieškan
tieji darbo sako, . kad skelbi
mai laikraščiuose ir kortos ant 
durų prie šapų meluoja. Šapų 
ir krautuvių savininkai tas 
kortas iškabina išbandymui, 
kiek jie galėtų gauti skebų, 
jeigu jie pasimos savo darbi
ninkus išmesti iš darbo, lau
žyti uniją, kuomet darbinin
kai pareikalaus pragyvenimo 
brangumui prilygstančio už
darbio. T—as.

ar pranešėte

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja švarus, priimnas 

kambarys vienam asmeniui, su pri- 
vatiška šeima. Vienas blokas nuo 
traukinių ir autobusų. Adresas: 
60 Doscher St., Brooklyn 8, N. Y.

(179-181)

Ar Jau Turite Bušą?
Du didieji Laisves para)mai . 

piknikai įvyks sekmadienį 
prieš Labor Day šventę, rug-, 
sėjo 5 d. (Sept. 5th). Vienas 
bus Philadelphijoje, kitas Wa- 
terburyje.

Į kurį iš tų dviejų piknikų 
jūs važiuojate? Ar jau pasi- 
samdėte busą? Jei turite? pa- 
sisamdę busą,
per dienraštį Laisvę, kad bo
su važiuojate į pikniką?

Labai svarbu iš anksto in
formuoti visuomenę ir iš anks
to suregistruoti vykstančių į 
vieną ar antrą iš minėtų pik
nikų.

Šie du piknikai yra svarbus 
dalykas mūsų dienraščiui. Jei 
jiedu pavyks, tai dienraščiui 
bus didelė atspirtis prieš in
fliaciją. Todėl rūpinkimės, 
kad tiedu piknikai pavyktų.

I

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr, A. Petriką
221 South 4th Street

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

'‘Wlllllillllllllllllllllllllllllllllllllll^

Fotografas
'Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

GERI PIETŪS!
Kada norite gerą pietą, 

. kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Constantine Frank Zaleriski, 
43 m. amžiaus. Gyveno 107-14 
135th St., Richmond Hill, N. 
Y. Mirė liepos 30 d., Gou- 
verneur ligoninėje, New York 
City. Kūnas pašarvotas grab. 
J. Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne. Laido
tuvės įvyks rugp. 2d., šv. Jo- 
no?kapinėse. Velionis paliko 
nuliūdime žmoną Auna, brolį 
Joseph ir dvi seseris Elizabeth 
jr Agues.

Laidotuvių apeigomis rūpi- 
1 naši graborius J. Garšva.

EKSPRESU PRISTATOMA APDRAUSTI

“READY-TO-SHIP” PUNDELIAI
DRABUŽIŲ • MAISTO

TAIPRAITER1AI • SIUVAMOSIOS MASINUS 
(Apmokėtais Muitais)

UmOI\ jr į visas Pasaulio Dalis.
Reikalaukit NEMOKAMO KATALOGO Šiandien

ATYDOS!
Mes Priimame 

Pundelius į 
Rumuniją

(APMOKĖTAIS MUITAIS)

WORLD TOURISTS nc
18 WEST 233D STREET • NEW YORK 10, N. Y. 
T.EJ. Ę P H O Nį O R C H A R D 4 <4 6 4 O

BRONX į* 2770 Third Ave. (Kamp. 146th St.)
1 EMKA MEG. & TRADING CO.

MO. 9-6761

•A—

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS 

BAR & GRILL 
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174

LITU A NICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE .

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra dideliu pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTJ 7 DIENAS SAVAITĖJE
* ■ ■ ’ 4

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
/

Tel. EVergreen 4-9012

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau; 
naujus paveiks-' 

\ lūs ir krajavus; 
Ey sudarau su ame- 
Ml rikoniškais. Rei-; 
Sakalui esant ir 
^padidinu tokio 
ST dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
.512 Marion St., Brooklyn
Kampan Broadway Ir Stone Ave., prie 

Chauncey St., Broadway Line. .
Tel. GLenmore 5-6191

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D.
s 223 South 4th Street E
| BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom s
6—8 vakarais ?

3 Ir Pagal Pasitarimais. ?
1 Telefonas EVergreen 4-0203 5

•• t.............................................•:........... . ............—T"

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

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

Television ir Radios.
Kreipkitės: 

104-12 - lllth Street
Ozone Park 16, L.I., N.Y.

Tefefonas Virginia 3-5397

Valandos:

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION' AVENUE
| GERAI PATYRĘ BARBERIAI N

ata -J- Tr '

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių. į

Dailiu Moteriškų it Vyrišky.
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
I

701 Grand/Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173
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