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Kuris skaitytojų, gyvenan
čių Didžiajame Niujorke ar jo 
apylinkėje, turi porų valandų 
laisvo laiko, jis ar ji būtinai 
turėtų nuvykti į central in į 
New Yorko knygyną—Public 
Library.

Ten šiuo metu yra išstaty
ta nedidelė, bet labai įdomi, 
Tarybų Lietuvos KNYGŲ PA
RODA, kuri tęsis per visą 
rugpiūčio mėnesį.

Knygynas yra miesto cen
tre — Fifth Ave: ir 42nd St. 
Jis atdaras kasdien nuo 9 vai. 
ryto ligi 10 yal. vakaro.

Įėję knygynan iš Penkto
sios Avenue, eikite vienais 
laiptais aukštyn. Ten, kori
doriuje, ties Slavų Literatūros 
kambariu, matysite penkiuose 
pastoliuose, po stiklais, išdė
tas lietuviškas knygas, kurios 
jus labai gražiai nuteiks.

★ ★ ★
Knygų yra visokių ir daug: 

originalių ir vertimu, grožinės
literatūros, mokslinių ir pe- 
dagoginių.

Matysite knygų, rašytų se
niau ir vėliau, bet visos išleis- 

* tos tarybinėje Lietuvoje. Gra
žiai, švariai išleistos, — nuo 
kai kurių nesinori akis «ni- 

| traukti.
Yra viena knyga rusų kal

boje -t— Žemaitės Raštai. Yra 
didžiųjų giliosios praeities 
klasikų kūrinių: Aischilo, 
Plauto. Yra Šekspyro, Puš
kino, Gogolio, Lermontovo. 
Yra Vaižganto, Maironio, 
Daukanto. Yra apsčiai šių 
dienų lietuvių poetų ir rašy
toju kūrinių.

Kas šią parodėlę suruošė, 
>ĮB^KLyertas didelės šlovės.

Jočiau ar vgl’au santykiai 
Lietuvos ir Amerikos su- 

.. .-males ir mes, spėju, gulė
sime lengvai parsisiųsdinti šių 
knygų tiesiai iš Lietuvos.

Dabar šioje parodėlėje nors 
pasižiūrėkime į jas ir pasi
džiaukime sparčiai bedidėjan- 
čiu lietuviu tautinės kultūros 

• lobynu. 
★ ★ ★

Aną dieną (korektiškiau: 
naktį) viename niūjorkiškia- 

' me Park Avenės palociuje 
įvyko ištaigingas pokylis.

Susitrenkė ten apie 100 tur- 
? , tingų ir garbingų—kas gi A- 

merikoje turtingas nėra gar- 
bings? — būtybių ir pradėjo 
šokti, ūžti, valgyti, gerti, o 
prie to ir “krapą šautj” ir 
roulette bandyti savo gilink į. 

Buvo skelbta, būk pokylį 
' rengiąs kaž koks medicininis 

■ ir chirurginis šalpos komite
tas,—suprask: pelnas eisiąs 
aukštam, labdaringam tikslui.

Pelno nuo pokylio liko 
į tūkstančiai dolerių.

Ant rytojaus, skelbia ko
mercinė spauda, išaiškėjo, jog 
tą orgijų vakarą ruošė eili
niai 'žulikai ir jų kišenėsna at
sidūrė visas pelnas!

Dabar dėl viso to “policija 
veda tyrinėjimus.“

Šitokie dalykai vyksta “pa
šlovintame“ milijonierių rajo- 

*ne! 
★ ★ ★

Trumanas sušaukė nepa- 
? . . prastą 80-tojo Kongreso sesiją
1* ir pateikė jai greitų darbų 

i programą.
Kongreso sesija nieko gero 

žmonėms neatliko.

O kad pridengti niekalą, 
• r’ kongresiniai komitetai, su kai 

kurių nesveikapročių, sugedu
sių šnipų ir politinių ragoži- 

!r ninku talka, pradėjo panau-
fc' jintai niekinti velionį prezi-

.!> dentą Rooseveltą, visą jo val
dinį aparatą, taipgi Progresy- 

! į ; vių Partiją.
Skandalas komercinėje spau

doje “apie šnipus“ sukeltas 
J didelis, bet šiuo beverčiu

skandalu, šiuo niekingu aliar-
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Laukiama 4 Didžių jy 
Konferencijos del 
Vokietijos
Sovietai Kontroliuosią 
Viso Berlyno Pinigus

Maskva, rugp. 6. —Jung
tinių Valstijų, Anglijos ir 
Francijos atstovai greit 
Maskvoje tarsis su Moloto
vu, Sovietų užsienio reikalų 
ministru, dėl dienos nusta
tymo konferencijai tarp vi
sų keturių didžiųjų .talki
ninkų užsieninių ministrų, 
kaip praneša sovietinė 
spauda.

Ta konferencija svarstys 
ne tik Berlyno klausimų, 
bet ir visos Vokietijos daly
kus.

Berlin. — Karinė Sovietų 
vyriausybė paliuosavo Ber
lyno miesto tarybai 25,000,- 
000 senesniųjų markių, ku
rios buvo užšaldytos sovie
tiniuose Berlyno bankuose. 
Kitą savaitę Sovietai pa- 
liuosuos dar 100,000,000 
markių. Jomis miesto tary
ba mokės algas savo darbi
ninkams ir tarnautojams.

Sovietai užšaldė tuos pi
nigus kuomet amerikonai ir 
anglai, neatsiklausdami So
vietų, išleido naujas mar
kes vakrinei Vokietijai ir ė- 
mė. jas gabenti į Berlyną.

Amerikinės spaudos ir ra
dijo korespondentai lemia, 
jog bus susitarta taip, kad 
Sovietai kontroliuos viso 
Berlyno pinigus.

Streiklaužių Bomba 
Provokuoja Miliciją 
Prieš Streikiėrius.

y
. <

Dayton, Ohio. — JPrava- 
žiuodami automobiliu, neva 
nežinomi vyrai paleido dū
minę bombą, kuri nugąsdi
no milicininkus, apstojusius 
užstreikuotą Univis Lenš 
fabriką. Tuzinas milicinin
kų, nusigandę trenksmo, 
parpuolė ant pilvų. Bomba 
nieko nesužeidė. Supranta
ma, kad ją išsprogdino kom
panijos agentai - provokato
riai, nuduodami “streikie- 
rius”. Nes kompanija nori, 
kad ir toliau milicija padėtų 
laužyti streiką.

Nashville, Tenn. — Per 
nominacinius demokratų 
balsavimus 2 asmenys tapo 
nušauti ir 5 sužeisti.

mu nei vienas pilietis nebus 
pasotintas.

Kainos vis tebekyla, žmo
nių gyvenimas tebesunkėja, 
gi raudonbaubistai sau' tebe- 
siautėja!... ;

Iki mūsų dienraščio vajaus 
beliko mažiau, kaip pora mė
nesių.

Iki rinkimų dienos tepasili- 
ko tik arti trys mėnesiai.
• Ar jūs žinote, draugai skai
tytojai, ką tai reiškia?...

Washington. — Republi- 
koniški senatorių ir kong- 
resmanų komitetai, tyrinė
dami neva sovietinius šni
pus, buvusius bei esamus 
valdžios narius, tiktai poli
tikieriai ja, vaikio darni 
“raudonąją silkę”, pareiškė 
prez. Trumanas reporte
riams.

Prezidentas sakė:
“Tuos tardymus jie var

toja tik tam, kad išsisuktų 
nuo darymo, ką jie priyalo 
daryti” ((dėl kainų suval
dymo ir kitų Trumaųo pa
siūlymų).

Reakcinis d e mokratas 
kongresmanas John E. Ran
kin reikalavo, kad kongres-

Policininkai Daytone prie Univis fabriko jėga suima streikuotoją pikietininkę Mary- 
lin Hasselbeck, UE-CIO unijos narę. Vėliau gubernatorius iššaukė miliciją, kuri at

vyko su šarvuotais automobiliais, kulkosvaidžiais ir net tanku.

KONGRESO VADAI ATSISAKĖ IŠGIRSTI
LIAUDIES MARŠUOTOJĮJ PASIUNTINIUS

Washington. — Nuėjus 
liaudies delegatam pas žem
dirbystės sekretorių Char- 
lesą Brannaną ir užklau
sus, ar bus numuštos kainos 
valgiams, Brannan atsakė:

Amerika Reikalauja Sau 
Balso dėl Dunojaus

Belgrad. — Amerikos at
stovai reikalavo sau spren
džiamojo balso dėl Duno
jaus upės kontrolės kartu 
su dunojiniais kraštais. So
vietų delegatas Andrius Vi
šinskis įtarė, kad ameriko
nai mojasi diktuoti viduri
nės Europos kraštams, to
dėl peršasi į Dunojaus tvar
kytojus.

Baisus Tvanas
Nanking, Chinija.— Ho

nan provincijoj kilo milži
niškas potvynis; apsėmė 1,- 
000;000 akrų plotą, paskan
dino 3,500 chinų ir padarė 
benamiais 400,000 gyvento
jų.

— Gal tik po vienų ar 
dvejų metų galima bus ką 
nors padaryti dėl pieno h\ 
mėsos nupiginimo.

Generolas Bradley, armi
jos štabo galva,.nepasirodė 
delegatams, atvykusiems 
protestuoti prieš negrų iš
skyrimą nuo baltųjų gink
luotose jėgose.

Republikonas senatorius 
Robert Taft atsisakė maty
tis su bet kuriais liaudies 
maršuotojais. Kiti republi- 
konai senatoriai — Charles 
Halleck, Fred Coudert, Ir
ving Ives ir John Bricker 
slapstėsi nuo maršavimo de
legatų arba nesutiko su 
jais kalbėtis.

Republikonas Kongreso 
Atstovų Rūmų pirmininkas 
Joseph Martin atsisakė de
legatams pasirodyti. Kitas 
republikonas kongresma
nas, Robertas Lathan pa
šaukė policiją, kad laukan 
delegatus išmestų.

Demokratas kongresma
nas James Heffernan sakė 
maršuotojų atstovams, kad 
jis remia viską, ko Truma
nas siūlo.

Republikonas kongresma

Pasakos apie Sovietų Šnipus Yra Tik “Raudonos 
Silkes’ Valkiojimas, Pareiškė Prez. Trumanas

manu Neamerikinės Veik
los Komitetas verstinai 
(subpoena) pašauktų tar
dymai! Henry Wallace’ą, 
Progresyvių Partijos kandi
datą prezidento vietai. Tūli 
kongresiniai; raudonbaubiai 
įtaria Wallace’ą, kad jis, 
būdamas prekybos sekreto
rium, esą, priėmęs tarnybon 
“neištikimus? Amerikai, o 
palankius Sovietam žmones.

Republikonas kongresma- 
has Mundt’as (policinės 
valstybės biliaus autorius), 
rugp. 5 d. garsino, kad bū
siąs pastatytas toks “liudy
tojas”, kuris plačiai ati
dengsiąs visą sovietinių šni
pų “veiklą” Washingtone.

Tik diena pirmiau tas pats 

nas Jacob Javits sakėsi bal
savęs prieš verstiną rekru- 
tavimą ir kovojęs už Tafto- 
Ellenderio-Wagnerio bilių 
dėl gyvenamųjų namų sta
tymo su valdžios parama.

Fordas Vėl Pabrangino 
Savo Automobilius

Detroit. — Fordas pakėlė 
savo- automobilių kainą dar 
$75. Tai ja utrečias 15 nau
jesniųjų Fordo automobilių 
kainų pakėlimas per metus.

eYtrai
Vakarinių Talkininkų At
stovai Tariasi su Molotovu

■ Maskva, rugp. 6. — Ame
rikos, Anglijos ir Francijos 
ambasadoriai tarėsi su So
vietų užsienio reikalų mini
stru Molotovu dėl dienos ir 
vietos paskyrimo keturių 
didžiųjų talkininkų konfe
rencijai Vokietijos klausi
mais.

Tel Aviv. — Izraelio val
džia siūlė taikos derybas a- 
rabiškiem kraštam.

Mundtas viešai pareiškė, 
jog nėra jokių įrodymų 
prieš asmenis, kuriuos kon- 
gresmanų - senatorių komi
tetai įtaria (terlioja), kaip 
nužiūrimus “Sovietų šni
pus.”

' Prez. Trumanas priminė, 
jog tie komi te taijpurvin to
jai nieko naujo nesuranda 
prieš įtariamus asmenis. Jie 
tiktai atrajoja dalykus, ku
riuos šniukštinėjo valdžios 
FBI agentai ir tyrinėjo 
specialis federalis teismas 
New Yorke. Bet nei FBI a- 
gentai nei teismas nesurado 
jokio fakto, kuriuom gali
ma būtų įkaitinti minimus 
žmones kaip svetimos vals
tybės’ šnipus.

5,000 Pikietuoja Valdžią;
Reikalauja Kainų Kontroles, 
Pilietinių Teisių ir Kt.
Liaudies Maršuotojai Šaukė Pažaboti Kainas, Išleisti 
Civiliu Teisių įstatymą, Statyti Gyvenamus Namus

Washington. — Daugiau 
kaip 5,000 liaudies maršuo
tojų, suvažiavusių iš 17 val
stijų, pikietavo Baltuosius 
Rūmus ir demonstruodami 
reikalavo, kad Kongresas 
išleistų įstatymus kainoms 
numušti, įvesti kainų kont
rolę, gyvenamiems namams 
statyti su šalies iždo para
ma ir pilietinėms teisėms 
užtikrinti.

Tie liaudiški reikalautojai 
smerkė republikonus ir de
mokratus specialėje Kong
reso sesijoj, vadindami juos 
monytojais.

Masiniame susirinkime 
prie Washington© paminklo 
progresyviai kalbėtojai sa
kė:

— Republikonai ir demo
kratai senatoriai ir kong- 
resmanai tiktai nuduoda, 
būk jie ką nors veikia, bet 
iš tikrųjų jie iš anksto susi
tarė nieko naudingo žmo
nėms nedaryti šioje Kong
reso sesijoje. Jie stengiasi 
tiktai akis apdumti ameri
kiečių dauguomenei. Abiejų 
partijų politikieriai tuo tar
pu kelia ernjyderį prieš 
raudonuosius, kad galėtų 
nukreipti žmonių dėmesį 
nuo tikrųjų kasdieninių rei
kalu.

Tūkstančiai sumaršavu- 
sių į Washingtoną reikalau
tojų yra delegatai nuo dar
bo unijų, rendauninkų, var
totojų, moterų, negrų, reli
ginių, pilietinių, progresy
vių ir nepartinių organiza
cijų.

Wallace’o Telegrama 
.Masiniam susirinkimui at
siuntė telegramą Henry 
Wallace, Progresyvių Par
tijos kandidatas prezidento 
vietai. Telegrama, kurią 
perskaitė buvęs kongresma
nas Hugh DeLacey, sako:

— Dviveidžiai! j anti p. 
Trumano šneka, pietinių 
valstijų demokratų (Dixie- 
kratų) spiegimai ir dema
gogiškas Dewey’o republi- 
konų plepėjimas šiuo laiku 
įrodo, kad jie turės išgirsti' 
rūstų žmonių balsą.

Darbietis kongresmanas 
Vito Marcantonio pareiškė:

— Falšyvi gąsdinimai 
šnipais ar raudonaisiais ne
apmulkins Amerikos žmo
nių. šeimininkėms reikia pi
gesnių valgių. O nei Kong
resas nei prezidentas nieko 
nedaro, kad jos galėtų pi
giai valgių pirkti.

Ginčai tarp demokratų ir 
republikonų yra tik iš anks
to sutarti monai. Tačiau jie 
pilnai susivieniję imperia
listinei karo programai.

Kiti Kalbėtojai
P&ul Robeson, didis dai

nininkas - artistas, pareiš
kė: . •
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— Mes įspėjame tuos po
litikierius, jog mes, nesiliau
sime maršavę į Washingto- 
ną ir kovoję už savo teises, 
iki žmonės perims savo liki
mą į savo rankas.

New Yorko miesto tary
bos narys Benjamin J. Da
vis smerkė valdžią už 12 
Komunistų Partijos vadų į- 
kaltinimą ir užreiškė:

— Vardu amerikiečių lai
svės, amerikinės demokrati
jos ir visų Amerikos žmo
nių, mes kovosim prieš tuos 
įkaltinimus.

Kur buvo generalis pro
kuroras Tomas Clark ir 
Trumanas, kuomet Ku 
Klux Klanas šėlo Georgijos 
valstijoj? Tie, kurie komu
nistus varo kalėjiman, pa
tys turėtų būt kalėjime.

Darbietis kongresmanas 
Leo Isacson sakė:

— Trumanas ir jo bend- 
radarbiai republikonai ži
no, jog infliacija - brange
nybė vargins mus tol,' kol 
valdžia eikvos bilionus do- < 
lerių nereikalingiems gink
lams.

Japonijos darbo unijų ta
ryba pareikalavo, kad pasi
trauktų valdžia, kuri už
draudė streikus.

Komunistų Partija 
Atmetė Browderio 
Prašymąsi Atgal

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos suvą- 
žiavimas vienbalsiai atmetė 
Earlo Browderio prašymąsi 
atgal į partiją. Browderis 
buvo iš partijos išmestas 
1946 metais. Nuo to laiko 
jis nepataisė savo pozicijos, 
bet tęsė prieškomunistinę 
veiklą, kaip nurodė suvažia
vimo prezidiumas. Browde
ris ir toliau skelbė klasinį 
bendradarbiavimą su impe
rialistiniu kapitalizmu.

Numirė Moteris, Baltąją 
Rūmą Pikietuotoja

Washington. — Sustojus 
širdžiai, numirė newyorkie- 
tė A. Cohen, 60 metų, bepi- 
kietuodama prezidento Bal
tuosius Rūnųis. Ji buvo vie
na iš tūkstančių suvažiavu
sių žmonių, kurie pikietuo
ja prezidentą ir Kongresą, 
reikalaudami naudingų į- 
statymų. Tos moteries drau
gai sako, kad ji nuo pirmiau 
sirgo širdies liga, bet nesi
liovė veikus judėjime.

ORAS. — Būsią giedra. ,
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Raudonbaubizmu Žmonių Nepavalgydinsi
“Jungtinėse Valstijose kelias į fašizmą ir karą yra nu

grėstas šnipiniais gąsdinimais...”
Šitaip pareiškia angliškasis darbininkų dienraštis Dai

ly Worker.
Niekas neginčys, jog toks pasakymas yra gryna tiesa.
Nes kas gi kitas šiandien norima pasiekti “šnipiškais 

atidengimais,” .atliekamais Kongreso komitetuose, jei ne 
energingesnis, skubesnis priartinimas fašizmo ir karo?

Apšmeižta veliomes Roose vėl to administracija, šmei
žiama Progresyvių Partija; bjauriojamas kiekvienas 
žmogus, ištikimai šiam kraštui dirbęs, — dirbęs sunkiau
siais jam laikais: karo metu.

Šnipelka Bentley patapo didvyre komercinėje spaudo
je ir Kongreso komitetų posėdžių šalių koridoriuose.

Buvęs, kaip jis sakosi, komunistas, o vėliau FBI infor- 
muotojas, Chambers, — taipgi didvyris.

Suktasis kailiamainys Budenz, — žmogus, kurio žo
džiu, rodosi, negalėtų tikėti nei vienas savigarbus žmo
gus, — šiandien didžiulė asmenybė, — mokytas, teisin
gas, baisiai religingas žmogus.

Gi kiekvienas, kuris tik pažangus, kuris nesutinka su 
republikonų - demokratų koalicijos Kongrese neteisinga, 
žalinga liaudžiai politika, yra su purvais maišomas.

O tuo pačiu sykiu'liaudies gyvenimas sunkėja kasdien, 
regimai. Viskas brangsta. Žmonės, ypač su šeimomis, ne
begali pragyventi iš savo dabartinio uždarbio — imasi iš 
bankų sutaupąs, sudarytas Roosevelto administracijos 
metu!

Bet ir bankuose pinigai yra infliacijos ėdami.
Žmogus, kuris, sakysime, prieš penkeris metus turėjo 

banke $100, ir džiaugėsi, jog tai ateityje jam bus šiokia 
tokia paspirtis, šiandien, išsiėmęs jį, pirkdamas, tegali 
už tą šimtą dolerių nusipirkti daiktų mažiau, negu prieš 
penkeris metus kai jis juos taupė, būtų nusipirkęs už 50 
dolerių!

Už mėnesio kito tasai šimtas dolerių turės dar mažes
nės vertės, kadangi viskas dar labiau pabrangs.
• Štai kur veda Trumand ir repūblikonų-demokratų ko
alicinė politika.

Trumanas siekėsi padaryti visą Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partiją “šnipų partija.”

Prieš virš vienerius metus jis paskyrė specialę grand 
džiūrę surasti dokumentams, įrodantiems, būk JV. Kom
partija užsiimdinėja šnipinėjimu svetimai valstybei. Po* 
metų laiko darbo grand džiūrė negalėjo atkkti jai paves
to uždavinio. Tuomet buvo paskelbta, būk J^. Komparti
ja siekiasi nuversti jėga Amerikos valdžią. To pasėkoje 
buvo suimta Kompartijos Nacionalinis Komitetas.

Tuomet buvo paleisti darban šnipai. Negalėję įklam- 
pyti komunistų, šitie gaivalai pradėjo .visaip nešvariai 
mozoti ištikimiausius Roosevelto valdžios pareigūnus, 
progresyvius žmones, nuoširdžiai dirbusius savo kraštui, 
ištikimai veikusius karo metu už tai, kad juo greičiau 
talkininkai laimėtų karą prieš fašistinės ašies valstybes.

Štai, prie ko veda trumaninė-t'aftinė-vandenberginė po
litika.

Padorūs piliečiai tokia politika tegali tik pasipiktinti.
Lapkričio rinkimams atėjus jie tą pasipiktinimą pa

reikš savo balsais!
Matysime! Į
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Net New Yorko didžiojo 
kapitalo organas “The Ti
mes” susirūpinusiai rašo a- 
pie Kongreso komisijų, šni- 
pijados tyrinėjimus. Rug
pjūčio 4 dienos laidoje tasai 
dienraštis labai abejoja, ar 
tasai tyrinėjimas yra veda- 
ms Amerikos Konštitucijos 
ir Teisių. Biliaus ribose.

Pavyzdžiui, “The Times” 
sako: “Du buvusieji aukšti 
valdžios viršininkai, ir kiti, 
tapo Miss Elizabeth Bent
ley, kuri pati yra pasisa
kius buvusi šnipė dėl komu
nistų, apkaltinti, kad jie ka
ro metu užsiimdiriėjo šni
pinėjimu, kad jie sulaužė 
savo priesaiką, kad jie vei
kė kaip svetimos valdžios 
neužsiregistravę agentai. 
Ar jie apie tuos komisijos 
kaltinimus sužinojo oficia- 
liškais keliais, arba ar jie 
buvo pašaukti atsakyti į 
kaltinimus?. Ne, nebuvo. 
Bent jau vienas jų sužinojo 
apie Miss Bentley liudijimą 
per laikraščio reporterį,
kuomet pastarasis jį pašau
kė telefonu. Bet tie apkalti
nimai jau buvo paskelbti 
viešai visam pasaulyje.”

Ar tai pagal amerikietiš
ką teisingumą? Ar tai su
derinama su Teisių Biliū
nai? ' Aišku, kad šitokia 
procedūra paneigia Teisių 
Bilių ir visokį teisingumą.

Dienraštis eina toliau ir 
ima nagan patį Bentley liu
dijimą. Prieš liudysiant 
Kongreso atstovų Neameri- 
kinės Veiklos Komisijoje, 
“ji liudijo New Yorko Fe-

Mokykla, Bažnyčia ir Valstybė - ,
Naujosios europinės respublikos, dedamos pagrindus 

savo statomajam ateities rūmui, pirmiausiai, žinoma, at
sižvelgė į mokyklą. Jos žino tai: gerai pastatyta mokykla 
padės kiekvienam kraštui gražiai išauklėti jaunuomenę, 
kurios rankose yra ateitis.

‘ • Prieš karą, sakysime, Balkanų valstybėse bažnyčia bu
vo sujungta su valstybe — panašiai, kaip Lietuvoje. Tai 
yra atgyvenęs savo laikus dalykas ir jis naujajame gyve
nime didžiai kliudo progresui. Turime atsiminti, jog dva
siškąja, ypačiai katalikų, susirišusi su Vatikanu, šiandien 
tarnauja ne progresui, bet regresai, reakcijai.

Dėl to Vengrijos parlamentas nutarė paimti valstybės 
rankosna visas parapijines ir vyskupines mokyklas. Vi
sas mokslas privalo būti teikiamas griežtoje Valstybės 
priežiūroje, kontrolėje.

Kilo skandalas. Kunigija pradėjo šiauštis, protestuo
ti. Surado ji vieną kitą sau šalininką, tamsesnį pilietį, ir 
stūmė jį priešakin, skelbdama: žiūrėkit, ką žmonės sako.

Bet tai nieko'nereiškė. Šiandien Vengrijoje bažnyčia 
nuo valstybės tapo atskirta ne tik formaliai, bet ir fakti- 
nai.

Rumunijoje buvo daug aukštesnių mokyklų, palaikomų 
Vatikano, užsienio pinigais. Rumunijos vyriausybė šiomis 
dienomis jas perėmė savo žinion. Jokių užsieninių mo
kyklų nuo dabar tame krašte nebus. Bus tik rumuniškos 
mokyklos, veikiančios sulyg pareikalavimų vietos žmo
nių, kurie jas užlaiko.

Tas pats įvyko ir Bulgarijoj. Ten irgi buVo užsieninių 
mokyklų, palaikomų svetimų kapitalų ir plečiančių žalin-

dęral Grand Džiurėje, kuri 
tyrinėjo šnipinėjimo veiklą 
karo metu. Ar Grand Džiu- 
rė apkaltino tuos žmones, 
prieš kuriuos Miss Bentley 
iškėlė kaltinimus? Ne, ne
apkaltino.” Be to, jinai tą 
patį liudijo Senato komisi
joje, bet toji komisija jos 
liudijimo nepaskelbė, reiš
kia, nepasitikėjo. O štai da
bar Atstovų Rūmo komisija 
visą jos liudijimą paėmė už 
gryną pinigą!-Tai jau per 
daug; tai jau per toli nu
eita !

BLOFAIS APGAUDINĖ
JAMI AMERIKOS 
ŽMONĖS

“New York Pos£” (rugp.
4 d.) aštriai smerkia Kon
gresą už> nepaisymą Ameri
kos žmonių interesų; Laik
raštis tiesiog mano, kad šis 
Washingtone keliamas ala- 
sas dėl “komunistų šnipų” 
yra reakcijos blofas apgau
ti žmones. Dienraštis rašo:

“Pragyvenimas kyla to
liau. Vis daugiau ir dau
giau žmonių vis mažiau ir
mažiau betiki, kad jų politi
nė santvarka tarnauja 
jiems. Tuo tarpu Kongresas 
atsisako susitikti su ta pro
blema, vietoje to, užsiimdi
nėja platinimu isterijos a- 
pie komunistų suokalbius.

“Jeigu tasai (Miss Bent
ley) liudijimas ir būtų pasi
tikimas — kam yra labai 
rimto pamato abejoti — ir 
jeigu kiekvienas kaltinimas 
būtų teisingas —• kas tikrai 
netiesa,— išsprendimas šios 
šalies ir kitų šalių žmonių 
desperatiškų problemų ne-

būtų arčiau nė per vieną 
plauką.

“Lėtai, bet tikrai, šimtai 
žmonių, kurie giliai atsida
vę demokratijos principam, 
netenka kantrybės dėl ne
vykdymo teorijos praktiko- 
je.

“Lėtai, bet tikrai, demok
ratija yra išniekinama be 
atsakomybės viršininkų, ku
rie siekia savo nerangumą 
ir piktą nepaisymą paslėpti 
raudonose ūkanose,.

“Tikrieji demokratijos 
priešai yra tie, kurie išrink
ti ją ginti ir plėsti, bet kurie 
ją apleidžia ir paneigia.”

Rio de Jainero. — Krimi
nalinis Brazilijos teismas 
paskelbė, kad Brazilijos 
Darbo Federacija esanti ko
munistinė, ir įsakė ją užda
ryti. ------- +—

North Carolines valstijoj 
Progresyvė Partija taip pat 
įregistruota rinkimam su 
savo kandidatais į preziden
tus ir vice-prezidentus.

SPARTUOLIŲ 
PAVYZDŽIU

Ukmergė. — “Vienybės” 
žemės ūkio mašinų fabriko 
kolektyvas birželio mėnesį 
bendrosios gamybos planą į- 
vykdė 113 procentų.

Fabriko darbininkų tarpe 
iškyla vis naujų spartuolių, 
viršijančių dienines išdirbio 
normas. Darbininkai Ra
gauskas, Pakro’iskis ir Ku
liešius, įsijungę į spalines 
socialistines lenktynes su 
fabriko stachanovininkais— 
dųšimtinįnkais Juozapavi
čium, Rutkausku ir broliais 
Našlėnais, dienos darbo 
programą įvykdo 170-180 
procentų.

Ukmergės “Vienybės” že
mės ūkio mašinų fabriko 
dirbantieji įsipareigojo me
tinį gamybos planą įvykdyti 
iki lapkričio men, 1 dienos, 
o penkmetinę programą — 
iki Spalio 3Ž-jų metinių.

PIRMAUJANČIOS 
ĮMONĖS

Panevėžys. — Apskrities 
pramonės kombinatas (di-

rektor. Urbanavičius) šie
met pasiryžęs duoti įvairių 
gaminių Viršum plano.

Sujetų plytinė (vedėjas 
Repševičius) jau pagamino 
30,000 plytų. Raguvos plyti
nė (vedėjas Bačiulis) pas
tatė naują, dvigubai pajė
gesnį plytoms gaminti pre
są.

Stanionių-Samaninės dur
pynas (vedėjas Peišturas) 
jau įvykdė apie trečdalį se
zoninio durpių kasimo pla
no.

Panevėžio apskrities pra
monės kombinatui priklau
sančios 52 įmonės per 5 su 
puse mėnesio pusmėtinį ga
mybos planą įvykdė 114 
procentų.

Atstatoma Mokykla
KIDULIAI (šakių apskr.)— 

Besitraukdami vokiečiai pade
gė keturių komplektų Kidulių 
pradžios mokyklą. Pusė mo
kyklos atstatymo darbų buvo 
atlikta pereitais metais.*' Da
bartiniu metu atstatomieji 
darbai vyksta toliau ir iki se
kančių mokslo metų pradžios 
numatyta baigti.

'ė.

Istorine Henry A. Wallace Kalba, 
Sakyta Progresyvių Partijos Suvažiavime *

Popierio Fondas
Linksma, kad dienraščio patriotai labai .’punktualūs. 

Nurodžius, kad infliacija spaudžia dienraštį Laisvę, kad 
popierio fondas išsisėmė iki dugno, tuojau pradėjo plauk
ti aukos, išuom kartu aukų aplaikėme sekamai:

Iš Baltimorės, per P. Paserskį, pelnas dš pikniko $75
Laisvės Prietelius $50

St. Titanis, Woodhaven, N. Y. $10
St. Kazulionis, Cleveland, O. $8
K. Zinskienė, Medford, Mass. $6
Peter Navickas, San Antonio, Texas $5
Juozas Raulušaitis, Worcester, Mass. $5
Anna Astapuk, Newark, N. J. $5
Ona Klimaitienė, ir Ona Smaidžiūnienė,Gr. Neck $5
Antanas Meškys, Ozone Park, N. Y. $3
A. Valeika, Chicago, Ill. $3
S. Kulaitis, Easton, Pa. $3
Adam Markūnas, Chicago, Ill. $3
Jos. Masteika, Dorchester, Mass. $3.
K. Treinis, Grand Rapids, Mich. $3
J. Bonza, Danbury, Conn. $3
A. Papievis,"Brooklyn, N.'Y. $2
A. Dagis, New York City, N. Y. $2
M. Gutauskai, Montello, Mass. $2
Paul Johns, Coral Gables, Fla. $2
J. ir M. ’Sprainiai, Brooklyn,. N. Y. $2
J. Vosiliūs, Danbury, Conn. $2
Mrs. M. Nixin, Hartford, Conn. $2
J. J. Ynamaitis, Union City,-Ct. $2
M. Latvėnas, So. Norwalk, Conn. $1
M. Pikiūnas, Great Neck, N. Y. $1

Paul Martin, Bridgeport, Conn. $1
,• Antanina Zaldėrienė, Collinsville, Ill. $1

Vincas Macy, Woodhaven, N. Y. $1
Anton Čekanauskas, Springfied, III. $1

( K. Burneiko, Schenectady, N. Y. $1
, Fr. Skarnienė, Wilkes-Barre, Pa. $1.

Graži parama aukomis! Puikus apšvietos brangini
mas! Infliacijos nasrai bus užkimšti ir dienraštis Laisvė 
gyvuos! ■■ ■ , • •

Naujų skaitytojų, šiuom kartu* parūpino:* P.. Buknys 
■ 2 metinius;, V- Danielius, Eąston, Pa., 1 metinį, ir J. Ta
mošiūnas, «New Kensington, Pa., 1 trims mėnesiams.

Labai svarbu yra gąutį- naujų skaitytojų. Prašome vi
sų platintojų ir visų, kurie branginate dienraštį Lais
vę, pasistengti gavimu naujų skaitytojų.

Laisvės Administracija

gą Bulgarijai “mokslą.” šiandien valstybė perėmė jas 
savo kontrolėm 1 * ’ >

Dėl viso to komercinė Amerikos spauda buvo pradėjusi 
kelti skandalą. Girdi: “slopinamas laisvas žodis.” Keno 
žodis? Argi tai nebuvo žodis demokratijos priešų?
-----——————————  -r p—i  —y- . • : " '" •1 ’ :

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šešfad., Rugp. 7, 1948

(Tąsa)
Mes, naujoji partija — Progresyvių 

Partija — ramiai sutiksime visus būd
vardžius ir neapykantos kalnus, verčia
mus ant mūs. Tai bus teisingas matas, 
ant kiek pinigmainiai maldnamyje ir 
militaristų klubrūmiuose yra mūsų išsi
gandę.

Mes, iš Progresyvių Partijos, privalo
me pradėti — ir pradėsime — iš ten, 
kur užbaigė Roose veltas ir Norris’as, ir 
La Guardia. Jie išsaugojo ir pervedė 
mums viską, kas yra brangiausio Ame
rikos tradicijose, paliktose Jeffersono, 
Jackšono, Lincolno, Theodoro Roosevel-z 
to ir Woodrow Wilsono.

Randasi ir tokių, kurie sakosi prita
riu mūsų siekimams, bet jie esą per 
ankstyvi. Bet juk mūsų šalis ir yra ša
limi pionierių, naujakurių. Nors mes 
jau pasiekėme kontinento kraštą vaka
ruose, bet dar daug dykumų tebėra ne
pajudintų. Dykumos skurdo, ligų ir bai
mės. Amerikai ir vėl reikalinga pionie
rių,— ne plėtimui mūsų šalies ribų link 
Pacifiko, kaip praeityje, bet plėšimui 
skurdo, ligų ir baimės dykumų.

Mes pasirinkome kelią pirmyn, kaip 
piligrimų laivai, kaip apdengti Conesto
ga vežimai, ir nesame perankstyvi. Prie
šingai, mes pasirinkome pačią darbyme- 
tę mūsų laikų. Mums kelią šviečia skais
ti žvaigždė, kurią sekdami mes išvesime 
tautą į pažadėtąją, žemę. ,

Gal tai sapnas, ar Utopijos įsivaizda
vimas? Ne, mes neplanuojame šeštadie
nių vakarais skraidyti raketiniais lėk
tuvais , į Marsą'. Mūsų svajonė, yra' dau
giau negu įrodymas, kas galima įvykdy
ti. '

Lėšos, išleistos pastatymui , ir įrangai 
vienos tik flotiles didžiųjų bomberių bū
tų apsaugojusios Vanpprt miestą nuo 
potvynio, įgalinusios perkelti milioną 
veteranų šeimų iš treilerių ir vištininkų 
į tinkamus butus. Mes galime pastatyti 
tiek mokyklų, kad jose rastųsi vietos vi
siems, o ne taip, kaip dabar, kur vaikai 
ankštai ąukimšti ir kur. daugeliui jų 
gręsia gaisro pavojus. Mes lengvai gali
me nugalėti žmogžudingą ligų tiraniją. 
Ne, tai ne sapnas, o tikri faktai.

Faktas rodo, kad mes išleidžiame $20 
bilionų per metus “šaltajam karui.” 
Taip jau yra faktas, kad tik už vieną 
dėšįmtadaįį šios sumos, du bilonu do
lerių,’ medicinos mpksląs nušluotų nuo 
žemės veido tuberkuliozę, karštinę, drugį 
ir cholerą. ,

“Šaltasis karas” jau atnešė mirtį/mi- 
lionams’ amerikiečių.

Pasižvalgykite aplink. Pasiskaitykite 
spaudojė. Štai statistika to karo aukų:

Milionai amerikiečių serga nuo tuber
kuliozės, pelagros, vėžio, širdies ligų ir 
vaikų paralyžiaus, jei mes , taip energin
gai panaudotume savo mokslo ir techni- 

* kos pajėgumą kovoje su ligomis, kaip 
ruošimuiši karui, tai lengvai galėtume 
nugalėti ne tik viršuje išvardintas ligas, 
bet ir daugelį kitų.

Šalis, kuri yra pasirįžusi gyventi, ne 
mirti, gali išgelbėti žmonių gyvastis, — 
gyvastis jūsų draugų ir šeimos narių. 
Suvieniję jėgas, mes privalome padary
ti tam galą. Amerikinis gyvenimo bū
das: pavergti gamtos jėgas, o ne savo 
kaimynus, tokius pat žmones, kaip . ir 
mes.

Praeitą mėnesį šiame mieste darė 
gimnastikas ir tampė muskulus kitų 
partijų kandidatai, partijų atsiduodan
čių kapinyno dvoku. Abie ji iškilmingai 
pareiškė, kad “dabar nelaikąs politikau- ' 
ti.’* Ir abieji , tvirtaj pasižadėjo tęsti 
“šaltą karą” ir* toljįąū; kūrą, kurio^i£^'/--~ 
komis iki šiol išimtinai tebuvo tik £me% < 
rikiečiai. Su tuo, punktu sutiko demoRra- 
tai ir republikonai. O tas punktas veda 
-tautą ir visą pasaulį link pražūties.

Jų karinė programa nesustoja ties 
įvedimu verstino kareiviavimo, kalimu 
naujų ginklų, eikvojimu gamtos resursų 
ir technikos pajėgumo. Ta programa nu
stato Amerikos darbininko'algą ir kainą 
produktų, kuriuos darbininko šeima per- 
kasi krautuvėje. Ta programa gyvybiš- » 
kai liečia kiekvieną šios šalies gyventoją. '

Taip, kitų partijų kandidatai stovėjo 
čia ir, nerausdami, skelbė Amerikos 
žmonėms, kad jie nėra padarę jokių pa
žadų tam, kad laimėjus nominacijas. O 
tikrenybėje jie labai daug pažadėjo. Jie 
pažadėjo" parsiduoti stambiajam variui 
ir stambiajam auksui, militarizmui ir 
imperializmui; jie’pasiryžo užkalti gra
be Franklin Roosevelto nubrėžtą planą / 
pokariniam pasauliui prie teisingos ir 
pastovios taikos privesti. r

Aš atvirai prisipažįsiu, kad, stengda
masis laimėti Progresyvių Partijos no
minaciją, kurią aš su pasididžiavimu 
priimu, padariau labai daug pažadų. Aš 
tuos* pažadus dariau važinėdamas sker- / 
sai ir išilgai visą šalį. Aš juos dariau di
džiulėse salėse ir sporto arenose. Milži
niškuose mitinguose po atvirų dangum 
ir mažytėse sueigose. Aš dariau pažadus 
negrų bažnyčių skiepuose, unijų salėse ir 
pikietininkų eilėse. Taip, aš dariau pa
žadus, gerai apgalvojęs ir aš jų laiky
siuos. Su pasididžiavimu aš čia juos pa- ' 
kartosiu: -

Aš pasižadu laikyti žmogaus teises 
aukščiau nuosavybės teisių.

As pasižadu pavartoti visą mūsų de- >*' 
mokratijos galią griežtai kontroliuoti, o 
reikalui esant, paimti iš privačių rankų 
ir pavesti visuomenės kontrolėn, mono
polines korporacijas ir tarptautinio mas
to biznio įstaigas.

Aš pasižadu, taikiai tartis su Tarybų 
Sąjungos vyriausybe. Aš pasižadu dėti 
visas pastangas, per naująją partiją, iš
gelbėti gyvastis milionų jaunų vyrų, ku-, 
rie tuoj bus šaukiami verstinon militari- 
nėn tarnybon. Tai aš pasižadu pasiekti 
draugišku susitarimu su kitomis 
tybėmis, nepaaukodamas nei vieno 
rikos principo nei tautos, labo.

(Bus daugiau)
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LMS III Apskrities 
Veikla

KURSAI — ATOSTOGŲ MOKYKLA
Pereito pirmadienio vakare įvyko 

LDS 3-čios Apskrities Komiteto posėdis. 
Žinoma, svarbiausi klausimai šiuo mo
mentu — 'meno mokyklos. Padaryta pas
kutiniai pasiruošimui tarimai. Tad vis
kas jau tvarkoje.

Vienas iš svarbiųjų pranešimų, tai 
dar yra vietos tiems, kurie pasivėlino 
mokyklon užsiregistruoti arba tik dabar 
sumanė joje dalyvauti. Suaugę ir jauni 
dar gali įstoti, bet turi pasiskubinti. Lė
šos nedidelės: Už dvi savaites $40.00, 
vienai savaitei — $25.00. Nakvynės ir 
maistas veltui, kitaip sakant, tai paden
gia minėtos lėšos.

MENO KŪRINIŲ IR RANKDARBIŲ 
PARODA .

Meno paroda įvyks visą mėnesį—pra
džia spaliu, o pabaiga lapkričio mėnesį. 
Svetainė jau paimta, spaudoje apie tai 

4 rašome. Ši meno paroda bus ne tik lie
tuvių kūrybos iškėlimas, parodymas. Ti
kimės, jog ši meno paroda bus tokiu 
įvykiu, kokio tarpe Amerikos lietuvių 
dar nėra buvę.

Pirma, faktas, kad meno paroda tę
sis mėnesį laiko, duos • progą tūkstan
čiams lietuvių- matyti meno kūrinius, 
rankdarbius, su jais susipažinti. Antra, 
komisija planuoja-laike parodos visą ei
lę apšvietos vakarų, veikiausia du kartu 
savaitėje. Šiuose apšvietos vakaruose 
bus duodama paskaitos, prelekcijos 
vaizduojamojo meno, literatūros, istori
jos ir kitais klausimais. Numatoma tu
rėti prelegentai lietuvių, ir anglų kalbo- 

r mis, šiuose apšvietos vakaruose bus nu
tiesta ir rodomų kūrinių turinys, tech- 

F nika ir tt.
Bet ir čia meno parodos komisija pra

šo jūsų talkos. Paroda bus ne koks siau
ras lokalis reikalas, bęt platus darbas, 
apimantis ne tik LMS III Apskritį, o 
visą rytinių valstijų apylinkę. Svarbu, 

■ tai kuo daugiausia įtraukti į šią parodą 
lietuvių jaunimo. Todėl komisija jūs 
prašo: Gaukite . vardus-pavardes jūsų 
kolonijos lietuvių artisčių-artistų ir gri
sius kite juos LMS 3 Apskr. meno paro- 

*dos komisijai. Išpildykite šį prašymą 
greit, be atidėliojimo.

Apskrities sekretorė Mildred Stensler 
siuntinėja artistams laiškus-pakvieti- 
mus. Vėliaus bus išsiųsta kūrinių siunti
mui formos-blankos ir nurodymai, kada 
ir kur kūrinius siųsti.

NAUJI SUMANYMAI — MENO
f DARBAI

Mes jau kiek pirmiau šiame skyriuje 
rašėme apie tai, kad LMS 3-čioje Aps
krityje veikia Talentų Grupavimo Komi
sija. Ši komisija registruoja lietuvių ta
lentus, pavjenkis ir grupes. Kitaip sa
kant, palaiko sąrašą ir kontaktą su so- 

♦ listais, solistėmis arba grupėmis, kurie 
gali .dalyvauti pildyme meno programos.

Kas toliau? Koki kiti Talentų Grupa
vimo Komisijos tikslai? Sakysime, gru
pė vaidintojų susimokino veikalą, ji už
siregistravo talentų grupavimo komisi
joj. Tuomet talentų komisija rūpinasi 
surasti naujas vietas, kolonijas, kur ši 
vaidintojų grupė galėtų vaidinti. Taip 
pat ir su solistais. .

Į Dar daugiau. Talentų komisija pla
nuoja ir savo iniciatyva veikti. Kolonijo
se, kur nėra meno jėgų, ši komisija im
sis darbo suruošti ten parengimą, duoti 
gražią menišką programą ir bandyti iš
judinti vietines meno jėgas. Talentų 
grupavimo komisija (arba Booking- 
Committee) jau mezga planus padaryti 
turą į dideles lietuvių kolonijas, kaip 
PittsburglTas, Baltimore. Jos tikslas ten 
vykti ne tik duoti programą, bet ir orgą- 
nizuoti vietines meno grupes.

Šios .komisijos uoliu darbuotoju yra 
Harry Mitkus ir kiti. Talentai gali re
gistruotis ne tik tie, kurie vokaliai vei;

kia mene. Pageidaujami taip lygiai ir 
instrumentaliai artistai.

VAIDINIMAI — “PERGALĖ,” 
“UŽDAVINYS”

Jonas Valentis ruošia scenai B. Dau
guviečio veikalą “Uždavinys.” Jonas 
pranešė, jog veikalas bus statomas sce
noje anksti šį rudenį, LMS 3 Apskrities 
sponsūroje. Tai didelis, geras meniškai 
ir socialiai vertingas veikalas. Antras 
veikalas Valenčio vadovybėje numato
mas, — bus Rojaus Mizaros nauja dra
ma.

“Pergalė” taip pat dar pasirodys sce
noje sekančiame sezone. Vaidinimas 
Philadelphijoje jau ruošiama. “Pergalė” 
dar bus pakartota ir New Yorko apylin
kėje—Richmond Hille. Veikiausia “Per
galė” dar nebus baigta su jau numato
mais dviem vaidinimais.

Liaudies Teatras tik savaitė laiko at
gal turėjo gerą, gana skaitlingą susirin
kimą. Ir pilnai pasireikšta, kad veikalas 
būtų galima vaidinti kai kur Conn, val
stijoj, gal ir toliau. Pirmiausia numaty
ta Hartfordas. Ten lietuviai turi didelę, 
erdvingą svetainę, “Pergalei” tinkamą. 
Liaudies Teatro vaidintojai sutinka 
Hartforde vaidinti. Jų lėšųs — kelionės 
ir aktuales išlaidos, honoraro nereika
lauja.

Todėl, hartfordiečiai, greitai pagal
vokite, parašykite Liaudies Teatrui, ką 
jūs manote?

. Tolimesnei veiklai Liaudies Teatras 
nusitarė scenai paruošti komediją. Nu
matomos dvi, gero turinio, komedijos. 
Kuri iš jų bus parinkta, vėliaus bus pa
rašyta. f

Apart savo veikalų, Liaudies Teatras 
nutarė siųsti savo atstovą j vasarinę me
no mokyklą. Taip pat nutarta ko-operuo- 
ti su LMS 3 Apskrities ruošiamu, Jono 
Valenčio vadovaujamu perstatymu “Už
davinio.” V. Bovinas.

Dail. Robertas Feiferis Jau Pasiruošęs 
LMS III Apskr. Dailės Parodai

, Šią savaitę teko būt pas mūsų entuzias
tingą dailininką Robertą Feiferį. Kol kas 
apie Trečiosios Apskrities ruošiamą Dailės 
Parodą (Brooklyne, spalių 10 iki lapkr. 14) 
su juo nekalbėjome. • Bet teko pastebėt ant 
jo buto sienos jau pabaigtą naują vaizdą, 
o kitą ant pastolio dar nebaigtą. Abu vaiz
dai labai reikšmingi. Robertas kuria liau
džiai tarnaujančius vaizdus.

Jei prie šių naujų kūrinių dar pridėt 
jo praėjusį rudenį Festivalio proga išstaty
tąjį stambų kurinį, vaizduojantį nacių iš 
Lietuvos vijimą, tai galima skaityt Robertą 
jau gražiai pasiruošusį pasirodyt ateinančio 
rudens Dailės Parodoj.

Kalbamoji Paroda bus ne vien piešinių, 
bet visokių gražių rankdarbių — mezginių, 
siuvinių, drožinių ir kitko, kas rodo žmogų 
esant talentingu, išsilavinusiu. Tenepasilie- 
ka nė vienas dailės talentas mūsų visuome
nei nežinomas!/

Kas galite ir norite šioj Parodoj daly- 
vaut, esate prašomi tuojau apie tai pranešt
Parodos Komisijai, LMS IJI-sios Apskrities 
sekretorės adresu: Mildred Stensler, 134 W. 
Northfield Ave., Livingston, N. J.. S. V.

llilf
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/šitaip atrodė vokiečiu sugriautas Švenčionių miestas. Dabar, rašo Lietuvos spatida, 
Švenčionys sparčiai atstatomi. A.tstatyti miestą nuoširdžiai padeda apylinkes vals
tiečiai. Visi Lietuvos miestai neužilgo bus atstatyti, jei 4ik nauja k&ro audra neužguls.

LMS News and Views
by Mildred Stensler

• MUSIC AND THE NEW PARTY
- Quite rightly the American press call

ed the founding Convention of the 3rd 
party held in Philadelphia July 23-25, 
the Singing Convention. One newspaper, 
the Philadelphia Bulletin, put it this 
way, “whenever the emotions of the de
legates were raised, they would burst 
into song.” The rhythmical pulsation of 
these songs would reach into the far 
galleries and lift to their feet the thou
sands of observers and guests who 
thronged the balconies. What message 
the speakers could Hot carry into the 
highest recesses of the huge Convention 
Hall, the song did.

The New Party did not have to draw 
from the ranks of the professional mu
sician to provide its song inspiration. The 
whole convention was its own inspiration. 
The people sang and were thrilled by the 
unified effect the song created. What 
greater proof of the power of ..a song 
could one offer?

Yes, the whole convention sang. What 
songs did they sing? Simple moving 
folk songs, some new some old. They 
sang “Great Day, We’re going to build 
our Country strong,” a parody on an
old Negro Spiritual. They sang the 
“Battle Hymn of 48, Glory, Glory Hal- 
leluyah, For the People’s March is on.” 
They sang a brand new song, “The Same 
Merry Go-Round.”

The donkey is tired and thin,
The elephant thinks he’ll move in, 
They yell and they fuss, 
But they ain’t foolin’ us
Cause they’re brothers right under the 

skin.
\

Chorus:
It’s the šame, same, merry-go-round, 
Which one will you ride this year?
The donkey and elephant bob up and 

down
On the same merry-go-round.

Words were provided for the special 
chorus by the People’s Songs, Inc., but it 
didn’t take the audience long to catch 
them and appropriate them as their own. 
This special chorus, 250 strong, con-; 
sisted of ’members of various choruses 
from N. Y. and Philly. A partial list of 
those represented included from Phila
delphia, The People’s Community Chor
us, Ukrainian, Hungarian, Parkside 
YMCA, Zion AME Church Chorus, the 
Robin Hood Dell Singers, and the Lith
uanian Lyros Chorus. From N. Y. there 
were members of the People’s Song Cho
rus, PCA and CIO Chorus, and from 
N. J. 'yours truly representing the Sie
tyno Chorus.*

Singing with this varied group was 
a wonderful experience. Firstly, because 
I was able to learn in 2 days several 
dozen new songs, and secondly I was 
able to observe several pretty famous 
teachers at work. A Negro conductor, 
Leonard De Paur, who just recently re
turned from a cross-country tour with 
the famous Infantry Choir, made a tre
mendous impression. He put great stress 
on diction and the mouthing of the syl
lables. 'For example, we were told to 
sing “We’re” as “Wa’re” to produce ful
ler and rounder tones.

Saturday, the chorus was led by Wal- 
defnar Hille. His conducting was in
spiring. Mr. Hille is the gentleman ydio 
collected the songs and edited the Peo
ple’s Song Book which I reviewed a 
month or so ago. Tall and "gaunt, he re
minded one of a modern Abe Lincoln, 
slow in speech and movement until he 
mounted the platform.

Sunday the chorus was led by Sid Fox,
An 
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active Philadelphia Choral conductor. 
Ably assisting at all times on the guitar 
was Peter Seeger, popular Folk Song 
Singer and Jennie Wells, a daughter of 
Texas at the accordion. At the Shibe 
Park Rally-we also had the accompani
ment of a full band.

At this New Party Convention one 
was struck by the number of professional 
people of all fields that were present. 
Politicians were a rarity. Likewise, wo
men made up about one-third of the de
legates. Breaking down each state dele
gation, one found one third were profes
sors or teachers, scientists ąnd artists, 
one third lawyers and business men, 
and the other third factory and office 
workers. Taking active part were such 
well-known personages as Paul Robeson, 
bearded Jo Davidson, the sculptor, and 
playwright Lillian Hellman, whose ’’An
other Part of the Forest” is currently 
showing at the movie houses.

Fellow artists should take note of 
this: Government is Everybody’s Busi
ness. If the country is oppressed, is at 
war, or in the midst of economical up-i"ra pagaminęs!. K. Mažuk-

Jos bus priimtos meti
niame susirinkime.

Į knygų peržiūrėjimo komi
siją išrinkta J. K. Mažukna, 
Jos. Šimkus ir D. P. Leka
vičius. Susirinkime dalyvavo 
apie 30 narių.

Pittsburgh, Pa
TRUMPOS ŽINIOS

Rugpjūčio 1 d. atsibuvo 
mėnesinis susirinkimas LDS 
1G0 kuopos, savajame name, 
1320 Medley St. Komiteto na- . 
riai pribuvo visi, išskiriant J. 
Kudį, bord-direkįorių. Per
skaičius užrašus ir išklausius 
komiteto raportus, pasirodė, 
kad biznio kliubo turtas paki
lo ant $3,500. Visos bilos iš
mokėtos ir namas aptaisytas.

Delegatai iš LDS seimo iš
davė raportą. Karsokienė gy
rė seimą, o J. Šimkus patvir
tino, kad seimas buvo geras, 
parengimai, koncertas ir LDS 
seimo sesijos labai patikę. M. 
Viliepė, kuri pirmą kartą sei
me buvo, sakė, kad patiko ir 
reikia darbuotis, kad daugiau 
naujų narių gauti į LDS or
ganizaciją.

Pakeltas klausimas apie 
kliubo taisykles, kurias jau *

heaval, Art is the first business to suf
fer, the artist the first to go hungry. 
More and more the Arts are finding 
their spokesmen in the Political field. 
An artist, to be a true representative of 
his art, must familiarize himself with 
real life, and only then can true form 
of Art evolve.

LMS VEIKLA
Iš New Yorko pranešta centrui, kad 

vienas ar daugiau vienetų, greičiausiai 
“Aido” choras ir gal kitos grupės, daly
vaus tarptautiniame meno festivalyje, 
kuris įvyks spalio 12-tą ten. Festivalį 
rengia Didžiojo New Yorko įvairios tau
tinės grupės ir jo data supuola su Ko- 
lumbuso Diena.

Pranešama, kad veiklioji LMS-ietė ir 
“Ai-do” choro narė Amelija Burba buvo 
išrinkta to tarptautinio festivalio rengi
mo komiteto iždininke.

Festivalį organizuoja ■ Tautinių Gru
pių Komitetas už Wallace’ą.
, * :■< sjc

na.

Dabar Pittsburgh mieste ei
na platūs areštai raketininkų 

piniginių lošių.
tūlus 

Tai

dėl įvairių
Mat, pirmiau policija 
raketierius užtardavo, 
dabar policijos nariai perke
liami iš vieno į kitą distriktą. 
District attorney imasi žygių, 
kad piniginį raketą sulaikyti.

Buvo garsinta, kad 15 d. 
rugpjūčio įvyks piknikas Lin
den Grove Parke, kur kalbės 
W. Z. Foster. Bet paaiškėjo, 
kad tos srities viršininkai ne
duoda leidimo.

D. P. Lekavičius.

los Angeles, Cal
LMS sekretorius praneša, kad, bent 

j dabartinėmis centro žiniomis, iš Chica- 
gos ir srities į rytiečių vasarinius kur- 

, sus vyks tik vienas asmuo: Roselando 
“Aido” choro narys, teatro veikėjas ir 
grimiratorius J. Misevičius. Misevičius 
Chicagoje yra žinomas kaipo žymiausias 
scenos technikas, turintis patyrimą kaip 
prie grimavimo, lygiai prie šviesos ir 
garsinių efektų, dekoracijų ir tt.

Sakant vienas asmuo, omenyje turime 
klausytojus.‘Kaip jau buvo pranešta, 
tarp instruktorių randasi viena chica- 
gietė, muzikos mokytoja Pečiukaitė.* * *

Iš New Yorko LMS skyriaus gauta 
žinia, kad ten lietuvių tarpe viešpatauja 
nemažas susidomėjimas lietuviškų lei
dinių paroda, kuri dabar vyksta New 
Yorko1 centraliniame knygyne.

LMS-čius ypatingai domina muzikos 
ir dainų leidiniai, kurie ten išstatyti. 
Vienas tų leidinių yra 1946 metų Lietu
vos Didžiosios Dainų šventės repertua
ras. Kaip tai atsimena LMS-čiai iš 
spaudos pranešimų, tame festivalyje- 
šventėje tuomet dalyvavo apie 40,000 
dainininkų. Jie buvo suvažiavę į Vilnių.* * *

Iš Lietuvos gauti dar keli “Literatūra 
ir Menas” numeriai. Tame leidinyje da
bar vyksta gyvos diskusijos dėl visos ei
lės klausimų. Ypatingai gyvai disku- 
suojamas teatras ir jo tendencijos. Taip
gi daug kalbama apie lietuvių kalbos 
švarumą.

Viename straipsnyje keli studentai li
tuanistai (lietuvių kalbos ir istorijos bei 
literatūros ' studijuotojai) skundžiasi, 
kad jie Vilniuje randa daug ne visai tai
syklingų iškabų. Pavyzdžiui, vietomis 
matyti iškabos: ’’Batsiuvių Dirbtuvė,” 
“Vyrų ir Moterų Siuvykla.” Tie studen
tai teigia, kad sakant “Batsiuvių Dirb
tuvė” lyg sakoma, kad tai dirbtuvė, ku
rioje daromi batsiuviai. Taisyklingai tu
rėtų būti: “Batų Dirbtuvė.” Panašiai ir 
apie “Vyrų ir Moterų Siuvyklą,” kurios 
vietoje turėtų būti “Vyriškų ir Moteriš
kų Drabužių Siuvykla.”* * *

Veteranai Skundė 
Už Prastus Namus 

i šioj apylinkėj ir visoj Kali
fornijoj yra pristatyta namų, 
neva patenkinimui Antro Pa
saulinio Karo veteranų. Mor- 
gečius tų namų valdžios įstai
ga FHA paima.

Pasipirkę tuos namus vete
ranai skundėsi, kad jie buvę 
prigauti, namai esą prastai 
pastatyti. Veteranai susirašė 
po skundu ir užvedi bylą 
prieš tris kontraktorius, kurie 
tuos namus statė.

žinote, kas įvyko ?
Kontraktoriai išteisinti.
Veteranai piktai išmetinė

ja, sako, namai statyti taip, 
kad kur reikia trijų ar ketu
rių vinių, tai įkalta viena; kur 
reikia cemento — pasitenkinta 
smėliu, ir tt.

Veteranai sako, jie aukojb 
savo sveikatą, rizikavo gyvas
tis, bet sugrįžus kaip su jais 
elgiamasi!

Tas vienas faktas parodo, 
kaip mums reikia susidomėti 
ateinančiais rinkimais, kad iš
sirinkus geresnę valdžią, 
resnius koiigresmanus ir 
natorius, kad*ir lokalinėse 
apskričių valdžiose turėti 
rus, rūpestingus žmones.

Visi dėl to turime, dirbti už 
Henry Wallace ir kitus Pro
gresyvių Partijos kandidatus.

Demokratai ir republikonaf 
daug blogo pridarė. Jie ne
paiso ne vien abelnai žmonių, 
bet net ir karo veteranų, tos 
jaunosios kartos, kuri liejo 
kraują, rizikavo gyvastis ka
re prieš fašizmą.

Taigi, visi dirbkime su Pro
gresyvių Partija už Wallace 
ir Taylor, už geresnę būklę, ir 
geresnę valdžią. R-ka.

ge- 
se- 
bei 
ge-

Roma. — Italijos valdžia 
planubja pakelti duonos 
kainą.

LMS veikla, kaip paprastai, sustiprėja 
rudenį. Centras jau daro prisirengimus 
tą veiklą koordinuoti, jai vadovauti ir 
spartinti. Visi vienetai yra prašomi pra
nešti apie savo planuojamus užsimoji
mus, parengimus ir tt. A. Šilėnas.

Izraelis protestavo prieš 
anglų lėktuvus Haifoj, Pa
lestinoj.
3 pusi.—Laisve (Liberty, I 

Lithuanian Daily) 
Šeštad., Rugp. 7, 1948
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Pirmoji bomba nukrito ant namo pa
lei stotį; užmušė seną kalvį, sužeidė dvi 
moteris. Antroji sugriovė rotušę. Aikštė 
buvo užversta akmenimis, šiukšlėse gu- 

-lejo nuverstas auksinis liūtas. Gyvento
jai išbėgiojo, iš aštuoniolikos tūkstančių 
teliko šimtinė.

Moteris atnešė mėlyną emaliuotą ka
vinuką, įpylė Mišo kavos ir tyliai pa
klausė :

— Išvykstate?
— Mes ką tik atvykome .•..
— Kalba, kad pasitraukiate. Visi iš

bėgiojo. Aš pasilikau — mano motina 
serga. Aš jai sakau — nesitrauks ...

Mišo šyptelėjo:
— Aišku, nesitrauksime. Tai netvar

ka, kas darosi! Žmonės bėga, kur akys 
mato. Ir niekas jų nestabdo. Geri! No
rėjo mus į Suomiją pasiųsti... O kai tik 
vokiečiai kyštelėjo nosį — išlakstė. Gė
da! Ech, būtų pas mus kitokie žmonės!... 
Bet jūs nenusiminktie — mes nesitrauk
sime. Ar rūsys pas jus yra? Tempkite 
viską ten ir sėdėkite. O mes kaip nors 
susitvarkysime...

Bataliono vadas Fabras gavo įsaky
mą: bet kuria kaina ginti miestą. Fab
rą laikė neužgauliu keistuoliu; jis nuo 
ankstybo ryto gerdavo aperityvus ir 
kalbėdavosi apie kaktusų grožį. Tačiau 
pastarosiomis, dienomis jis pasirodė nar
sus ir sumanus. Nuo Kambre batalionas 
pasitraukė kaudamasis; du kartu kontr
atakavo; atmušė iš vokiečių dvyliką ka
reivių, atsilikusių pasitraukiant. Pirmą 
kartą puolant smingamiesiems lėktu
vams, Fabras pagriebė iš kareivio šautu
vą, ėmė šaudyti. Tas visus nuramino; 
nebuvo panikos. Vieną bombonešį numu
šė. Tačiau per aštuonias dienas batalio
nas neteko trečdalio žmonių; ir, išgirdęs 
įsakymą, Tabras pasipiktino: . “Gera 
jiems sakyti — ‘bet kuria kaina!’... 
Kaip jie išsilaikys, jei vokiečiai leidžia 
tankus? .. .”

Fabras žinojo, jog kareivių siela buvo 
"-Mišo. Kai išsigandęs pulkininkas Kerje» 

norėjo performuoti dvi kūbpas, Fabras , 
pasipriešino. Ir “maištą” Havre užtry
nė. Darydamas bet kokį nutarimą, Fab
ras klausdavo Mišo: “Ką apie tai galvo
ja ponas Don-Kichotas?” Taip pasielgė 
jis ir dabar. Mišo atsakė:

— Reikia išsilaikyti.
Mišo nežinojo direktyvų. Jis seniai 

neturėjo ryšių su Paryžium. Reikėjo 
spręsti pačiam ... Ir Mišo nesvyravo. 
Ne, komunistai ne bailiai! Parodysime, 
kaip mes sugebam kautis. Dabar svarbu 
ne Reino, ne Tessa, ne Daladje. Dabar 
kovojama dėl Prancūzijos.

Priešai visur. Vieni tiesia grandines, 
kiti mėto bombas. Atėjo hitlerininkai: 

\ Telmano žudikai, žmonės, nukryžiavę 
Ispaniją, mirties riteriai. O iš paskos — 
tie patys fašistai, Hitlerio, Breteilio, 
Grandelio draugai.

Taikios, nerūpestingos Prancūzijos 
jau nebėra. Kraštas atiduotas priešo ma
lonei.- Štai ii’ čia — griuvėsiai, moterų 
ašaros. “Nejaugi jūs mus paliksite? ...” 
Mišo žiūrėjo į pastato laužą; kažkada 
profesorius, Male pavadino tą rotušę 
“Renesanso perlu.” Išlikusioje sienoje . 
Mišo perskaitė. “Duona. Taika. Laisvė.” 
Prisiminė trisdešimt šeštieji metai, 
streikas, vėliavos, dainos ...

Nelaimėje Mišo nauja jėga pamilo sa
vo kraštą. Ir viskas maišėsi tame jaus
me: Savojos kalnai, kuriuose jam teko 
būti vaikystėje, su jų skambiais upeliais 
ir ryškiomis pievomis. Paryžius, jo Pa
ryžius, “Paryžius — kaimas mano;” pil
kų namų ir šypsenų miestas, miestas, 
kuriame mirė Žano, kuriame gyvena 
□emansė, Paryžius ir Deniza... Jis ži
oju, jog gina mažutę, trapią, moterį mė

tomis akimis, panašiomis į Alpių žie- 
3. Nesąmoningai pakartojo “Prancūzi-
.. Deniza ...”

Visą dieną kasė duobes; tempė maišus 
su žeme, pridengė prieštankines patran
kas, kulkosvydžius. Vakare Fabras pa
skambino į divizijos štabą. Iš ten pasakė: 
“Visur spaudžiame priešą. Pastiprinimų 
atsiųsime. Jei pasitrauksite, atidengsi
te smūgiui antrąjį batalioną.”

Mišo pažiūrėjo į fabriką; ten pasta
tyti kulkosvydžiai; Vakarykščiai fabriką 
bombardavo aviacija. Rinkimo cechė

A Tt Vertė K. BARTKUS į
y wz<zx. 9f 9^F^F^F^F^FnF

žvilgėjo pilna vandens didžiulė duobė — 
rytą praėjo smarkus lietus. Iš vandens 
kyšojo mašinų dalys. Kitame ceche jis 
pamatė išlikusias frezavimo stakles ir 
susigraudino, tarsi vaikystės draugą su-, 
tikęs. Jis mėgo medžiagas, įrankius; at
gaivino juos, barė, paikino. Štai jo jau
nystė!... Jis susimąstė: kas gi atsitiko 
žmonėms? ... Visi nori darbo, glamonių, 
laisvės. Bet jūra įsisiūbavo... Turi iš
plaukti! Ne jis, jį, tikriausiai, užmuš,— 
kiti. Liks Pjeras, Legre, senis Diušenas. 
Liks Deniza, vaikai... Pastatys didžiu
lius fabrikus. Kaip Magnitogorskas (jis 
matė žurnale fotografijas). Vakar jie 
žygiavo laukais. Javai žus: sutryps juos. 
Ir suvalyti nebus kam ... O pavasarį vėl 
pasės. Gyvenimas nugalės. Bet dabar 
sunku...

Mišo nuėjo prie užtvaros. Draugai, 
baidydami nuo savęs miegą, niūriai 
svarstė: “Kaip išsilaikys? ... Trys šim- 
tai žmonių ... O jie su tankais .. .” Mi
šo drąsino; pasakojo apie mūšius Ispa
nijoje.

— Būdavo ir trisdešimt. O jų batalio
nas. Tankai... Mes juos rankinėmis 
granatomis — nieko kito nelikdavo... 
Vienas vaikas, Pepe, jis aštuonis tankus 
pamuše.

— Ten kitokie tankai buvo. O šitų tai 
bent šarvai!...

— Galima ir šiuos .. . Tik žmonių rei
kia — kaip ten, geležinių.

— Ten jūs žinojote, dėl ko pešatės. 
Aš pats norėjau užsirašyti... O dėl ko 
mes žūstame? Ką ginti? .. . Tessa?

Mišo ne iš karto atsakė: pats kankino
si, jautė, kokią neša atsakomybę; bet at
sakė įtikinamai:

— Ne ... Su tais mes dar atsiskaity- 
sime! O čia — mūsų žemė. Ar matei 
moteris? Vyrai fronte, kaip mes. Nega
lima trauktis! Komunistai turi duoti pa
vyzdį. Ir paskui, sakyk atvirai, argi len
gva tai atiduoti? ... Aš šiandien freza
vimo stakles mačiau....

Jis nebaigė kalbėti: pasigirdo trenks
mas. Pirmieji sviediniai pranoko aušrą, 
Blyškiame danguje dar buvo matyti ma
žutės blėstančios žvaigždės. Sprogimai 
pasirodė ypač baisūs: visi manė, kad 
prasidės su saule... Mišo pajuto šaltį, 
pagalvojo — rasa krenta ; bet šaltis ėjo 
iš vidaus. Jis apčiupinėjo kulkosvydį ir 
tuojau nurimo.

Po ketvirčio valandos nutilo. Ramiai 
patekėjo saulė; ėmė čiulbėti laukų pauk
ščiai; vanduo pasidarė rausvas. Karei
viai tylėjo. Mišo galvojo apie Denizą. 
Kaip ir Ispanijoje, jis jautė jos peties 
šilimą, sūrokas lūpas; užuodė skujų 
kvapą. “Mieloji tu mano!” — kalbėjo 
pats sau. Štai ir galas!... Aišku, juo
kauti negalima — tai didelis, rimtas da
lykas; bet nebaisu; tik graudu, kad ne
bematys daugiau Denizbs ...

Tankai prišliaužė prie kanalo. Viskas 
ėmė staugti; atrodė, kad net žemė rėkia. 
Apsižvalgęs Mišo pamatė Fabrą; tas mo
savo rankomis.

— Duok šovinių juostą!...
Ir vėl pauza.
— Dabar pradės. Dabar jie žino, kaip 

mes išsidėstę ...
— Rąnkos trumpos. — Mišo juokiasi. 

— Aš mačiau juos Ispanijoje — mėgsta, 
kai bėga. O kai šitaip — to fašistai ne
mėgsta ...

— Mišo, nejaugf atsilaikysime?
' — Ir dar kaip!

Apie devintą valandą vokiečiai pakar
totinai ėmė atakuoti. Sviediniai trupino 
nelaiminguosius namelius. Už trijų šim
tų metrų nuo Mišo stovėjo sudegęs tan
kas.

— Kairiau bulvių lauko ...
Tai buvo vokiečių motociklistai. Juos 

sustabdė. Tuomet vėl pasijudino tankai. 
Fabras riktelėjo: tankai traiškė sužeis
tuosius. , '' *

— Niekšai! Žvėrys! Savuosius!...
Sviedinys užmušė kuopos vadą. Ser

žantas neištvėrė, įlindo į rūsį. Prie Mišo 
prišliaužė Fabras:

— Nieko neklausyk ... Pliek!...
Kiek laiko prabėgo nuo to — keletas 

minučių ar valanda? Trenksmas. Mišo 
krato kairiąją ranką: kraujas. '

— šliaužk čia!...
Bet Mišo nesitraukia. Jis ir negirdi.
— Duok juostą!... Na, tekite!

(Bus daugiau)

Žinios is Lietuvos
MONOGRAFIJA APIE TRA-

■ KŲ EŽERYNĄ
TRAKAI. Akademijos Geo

logijos ir Geografijos Institu
tas ruošiasi išleisti monografi
ją apie Trakų ežeryną bei dur
pynus. Monografiją ruošia in
stituto direktorius profesorius 
dr. K. Bieliukas, vyr. moksli
nis bendradarbis docentas inž. 
V. Taujenis ir geomorfologas 
A. Basalykas. Tuo reikalu ne
seniai buvo suruošta mokslinė 
ekspedicija į Trakų ežeryną. 
Joje dalyvavo universiteto III 
kurso studentai - geografai ir 
minėto instituto . mokslinių 
bendradarbių grupė — višo 30 
asmenų. Ekspedicija atliko ge
omorfologinius tyrimus Trakų 
ežeryno zonoje nuo Vilniaus iki 
Trakų. Buvo nustatytas paski
rų ledynų poveikis šioje zono
je, ištirti lizdai sluoksniuotų
jų molių, kurie pasirodė tin
kami plytų bei čerpių gamy
bai. Nustatyta ežeryno ir pa
skirų ežerų kilmė, amžius, išsi
vystymas, vandens horizontas 
dabar ir pradžioje. Sudaryti 
kai kurių ežerų giluminiai že-l 
melapiai, kurie galės būti nau
dingi žuvininkystei.

Visiškai naujai ištirtas Ilge- 
lių durpynas, esantis prie pat 
Trakų. Išmatuotas durpyno 
lumas, išskaičiuotas plotas 
tūris.

Be šių darbų ekspedicija
liko mikroklimatinius z. tyrimus. 
Juos galima bus panaudoti ku- 
rortologiniams reikalams.

Šiomis dienomis bus daromi 
gręžimai Trakų
kurie padės išspręsti 
susidarymo kilmę.

Numatomas ištirti 
nas didelis durpių 
esantis anapus Trakų — prie 
Totoriškių ežero.

iš eilės fabriko pereinamąją 
Raudonąją vėliavą laimi da
žymo cechas, šio cecho ko
lektyvas gegužės mėnesio pla
ną įvykdė 177.5%. Lenktynių 
metu iškilo nauji spartuoliai. 
Vien tik audimo skyriuje iš
dirbio normas įvykdančių 
daugiau kaip po 120 procentų 
yra 23 darbininkai. Audėja 
Norkienė gegužės mėn. savo 
išdirbio normą įvykdė 214%, 
audėja ĮZlatorinskaitė 188%. 
Paruošimo skyriuje darbo na
šumu ypač pasižymi drg. 
Zbormirskienė. Ji išdirbio 
normą įvykdo 323 procentais, 
o to paties skyriaus Ročkienė 
—293 procentais.

gi- 
ir

at-

pusiasalyje, 
pusiasalio

dar vie- 
masyvas,

Vilniaus Vais
ki i ni koše 

metu

Širvintų Mašinų- 
Traktorių Stotyje

UKMERGĖ, birž. 9 
dideliu atsidėjimu svarstė ko
lektyvinę sutartį Širvintų MTS 
darbo žmonės. Susirinkime, 
kuriaftne buvo priimtas sutar
ties projektas, MTS direkto
rius Bagdonas ir profsąjungos 
vietos komiteto pirmininkas 
Meškutavičius visiems MTS 
dirbantiesiems išaiškino, kokį 
vaidmenį vaidina kolektyvinė 
sutartis atkuriant liaudies ūkį 
ir keliant darbininkų kultūri- 
nį-ekonominį lygį. Vieningai 
pritardami sutarties sudary
mui, Širvintų MTS kolektyvo 
nariai pasižadėjo iš kiekvie
no grūdinių kultūrų hektaro 
gauti ne mažiau kaip po 12 
centnerių grūdų. Paskiri MTS 
traktorininkai ' įsipareigojo 
šiais metais Įdirbti po 1,100 
hektarų dirvų.

Širvintų MTS administraci
ja, savo ruožtu, priėmė kon
krečius įsipareigojimus page
rinti darbininkų buitinio gy
venimo sąlygas. Sutartyje yra 
numatyta atremontuoti 6 dar
bininkų gyvenamus namus, 
įsteigti bendrabutį, klubą- 
skaityklą, organ&uoti politla- 
vinimosi ratelį.

d.—Su

ventoriui įsigyti. Sukomplek
tuota futbolo komandą.

Dabar pirminiai kolektyvai 
įsteigiami prie Liudvinavo, 
Veiverių ir kitų valsčių klubų- 
skaityklų.

Geriausia Skaitykla
PASVALYS. Pasvalio ap

skrityje veikia 7 bįbliotekos ir 
56 skaityklos. Viena iš ge
riausiai veikiančių yra Bazukų 
skaitykla Pušaloto valsčiuje 
(ved. Smailys). .Prie skaity
klos veikia saviveiklos rate
lis, kuris dažnai pasirodo su 
programa visuomenei. Skaity
kla apskrities darbo valstiečių 
gausiai lankoma.

Sutvarkyta Aikšte
ZARASAI.—Gražioje Zara

sų miesto aikštėje, kui- ilsisi 
palaidoti Tarybų Sąjungos
Didvyrio Marytės Melnikaitės 
palaikai, pastatytas Stalino
biustas. Aikštė sutvarkyta, 
apsodinta gėlėmis.

Stalinas Reikalavęs Panai
kint Atskirą Vakarinę Vo

kietijos Valstybę

Maskva. — Neoficialiai 
pranešama, jog premjeras 
Stalinas, besikalbėdamas su 
Amerikos, Anglijos ir Fram 
cijos atstovais, reikalavo, 
kad tie kraštai panaikintų 
savo steigimą atskirą vaka
rinės Vokietijos - valstybę; 
tuomet galima būsią su
šaukti visų keturių didžių
jų konferenciją ir susitarti 
dėl Berlyno.

Roma. —- Popiežius tarėsi 
su Lenkijos kardinolu Sa- 
pieha, kaip veikt prieš len
kų demokratinę valdžią.

$170J)00/)00 Primokėjimai 
Bulvių Augintojam

Washington. — šalies iž
das per trejus metus primo
kėjo 170 milionų dolerių 
augintojams. Valdžia pirko 
nereikalingas jai bulves, 
kad farmeriai perdaug jų 
rtenusiųstų į rinkas, nes 
tuomet bulvių kainos nupul
tų. (Pirmesnės žinios sakė, 
kad milionai bušelių val
džios supirktų bulvių supū
dyta arba korosinu apipilta 
ir sudeginta.) ,

Du Didieji 
PIKNIKAI

PREPARATAS PRIEŠ ODOS 
TUBERKULIOZĘ 

VILNIUS.
tybinio Universiteto
ir laboratorijose šiuo 
kompleksiškai tiriamas naujas 
preparatas odos tuberkuliozei 
gydyti — Lietuvos TSR Moks
lų Akademijos nario - kores
pondento, profesoriaus J. Kai
riūkščio pasiūlytasis neobenzi- 
nolis. Tai iš benzininių medžia
gų išskirtas prisotintų anglia
vandenilių milinys, kuris, pa
tekęs į žmogaus organizmą, 
kaip jaudiklis veikia kraujo 
gamybos organus ir labai pake
lia ginamąsias organizmo jė
gas.

Doc. Gulbinas savo vedamoje 
VVU dermatologinėje klinikoje 
jau šiuo preparatu gydė 58 li
gonius, iš kurių 12 jau visiškai 
pasveiko, 18 ligonių stovis žy
miai pagerėjo, aštuonių — pa
gerėjo, ir tik pas 8 ligonius ne
gautas efektas. Jis savo mok
slo darbe įrodo, kad pagydytų
jų nuo odos tuberkuliozei ne- 
obenzinoliu ligonių procentas 
pralenkia gydytų kitais iki šiol 
žinomais būdais ligonių skai
čių.

iQentriniome Odos Tuberku
liozės Institute Maskvoje buvo 
išklausyti profesoriaus J. Kai
riūkščio ir doc. Gulbino pra
nešimai apie gydymą nepben- 
zinoliu. Pasisakę po to įžymūs 
odos turberkuliozės žinovai 
profesoriai Bremeneris, Rosi- 
janskis ir Vainšteinas pažymė
jo, kad VVU dermatologinės 
klinikos pateiktieji duomenys 
yra įtikinami, ir kad šį būdą 
pradęs naudoti ir Maskvos 
Centrinis Odos Tuberkuliozės 
Institutas.

Su nemažesniu susidomėjimu 
prof. Kairiūkščio pranešimas 
buvo išklausytas TSRS Medici
nos Mokslų Akademijos Tuber
kuliozės Institute/ • 

t

Preparatas tiriamas toliau: 
neseniai įvykusioje .Vilniaus 
Valstybinio Universiteto medi
cinos fakulteto mokslinėje kon
ferencijoje profesorius Girdzi
jauskas, d-ras Horodničienė ir 
d-ras Runkevičius pateikė eilę 
naujų duomenų apie gydymo 
rezultatus neobenzinolių.

S. Ivanauskas.

Šampūnas iš- Vietines Žaliavos
KAUNAS. —■ Skysto muilo 

plaukams — šampūno gamy
bai anksčiau buvo vartojami 
iš užsienio atvežami kokoso 
riebalai. “Grožio” muilo fa
brikas Kaune šampūno gamy
bą buvo visiškai sustabdęs.

Šiomis dienomis šampūno 
gamyba buvo atnaujinta pa
naudojus vietinius riebalus. 
Atlikus kelis eksperimentus 
konstatuota, kad iš vietinių 
žaliavų “Grožio” fabriko pa
gaminto šampūno kokybė yra 
nė kiek neblogesnė, kaip se
niau, vartojant importuotus 
kokoso riebalus.

Cukrinių Runkelių Laukuose
MARIJAMPOLĖ. — Tarybi

niuose, kolektyviniuose ir in
dividualių valstiečių ūkiuose 
masiškai ravimi ir papildomai 
tręšiami cukrinių runkelių 
pasėliai. Ypač rūpestingai 
atliekąmas jų ravėjimas. Iš 
viso apskrityje išravėta dau
giau kaip 2,500 hektarų 
krinių runkelių ploto.

cu

Kauno Miesto
Pionierių Stovyklos

KAUNAS. — Kauno miesto 
darbo žmonių vaikų poilsiui 
kasmet Kauno profsąjungos 
ir LLKJS Kauno miesto komi
tetas organizuoja vasaros pio
nierių stovyklas. ;

Stovyklos įruoštos. netoli 
Kauno esančiose gražiose — 
sarvietėse — Kačerginėje, 
1 autuvo j e ir Panemunėje.

va-
Ka-

“Kauno Audiniuose”
KAUNAS. ■— “Kauno Audi

nių” fabrike jatf antrą mėnesį

Sporto Kolektyvai 
Prie Kluby-Skaityklų

MARIJAMPOLE. — Vykdy
dami LKP((b) CK ir LTSR 
Ministrų Tarybos nutarimą- 
“Dėl kūno kultūros ir sporto 
būklės respublikoje ir priemo-Į 
nių jiems.toliau vystyti,” ap
skrities kūno kultūros ir spor-! 
to komitetas bei kultūros-švie-; 
timo įstaigų komitetas pradėjo 
organizuoti ąpotto kolektyvus 
prie klubų-skaityklų. >

Pirmasis toks kolektyvas or
ganizuotas Kazlų Rūdoje. Jam 
padėjo vietoą vykdomasis ko
mitetas, išskirdamas lėšų in-

DARBO DIENOS ŠVENTĖJE ĮVYKSTA DU Į
DIDELI PIKNIKAI PARAMAI i

Dienraščio Laisvės ;s •

Tiedu piknikai įvyks sekmadienį •

RUGSĖJO - SEPT. 5 Į 
PHILADELPHIJOJE ir. WATERBURYJE i

•
Tai svarbūs įvykiai rytams. Jau laikas samdy- : 

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

—— \ r\ •_ ■ •

Philadelphia, Pa. į
Piknikas bus toje pąčioje vietoje, kur pernai •

buvo. :
Crescent Picnic Grounds :

z •
56 Cornell Aver Gloucester Heights, N. J. ; •
BUS MUZIKA ŠOKIAMS IR BUS ĮVAIRIŲ t 

UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ ;
..............» ♦ » 11 " > •

Waterbury, Conn. į
« 

Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd. :
(Už Lakewood Ežero) J

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

•
Visi rūpinkimės, kad šiedu piknikai pavyktų, ! 

kad mūsų dienraštis gautų iš jų pelno. . •

^mE±ž±±±±±±±±±±±±d2i±±±±±±±±±±*i±*±±±±±±±±±*±±±±^

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

■■■BSHMIH' Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavL 
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti. ' 1

1113 Jit. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šeštad., Rugp.' 7/ 1948 r



SHENANDOAH, PA

ryto 
vai-

Laisvės Piknikas 
Buvo Pasekmingas

Apie dešimtą valandą 
atvažiavo trokas, pilnas
gio ir gėrimo. Mūsų darbi
ninkai pradėjo viską tvarkyti.

Sutvarkius viską, žiūriu, at
važiuoja drg. P. Buknys ir P. 
Grabauskas, žinoma, Buknys, 
kaip gaspadorius, paklausė, 
kaip viskas? Aš jam atsa
kiau, kad viskas tvarkoj, tik 
laukiam biznio.

Apie antrą valandą po pie
tų jau pradėjo žmonės rink- 

' tis būriais, vieni eina prie ba
ro, kiti jieškoti valgio, dar ki
ti sustoję kalbasi apie mūsų 
ateinančius rinkimus, o kiti 
apie Laisvę.

Girdžiu, per garsiakalbį K. 
Naravas praneša, kad bus 
leidžiama viena bonka šnapso 
ir sūris, o apie šeštą valandą 
draugas Buknys pasakys pra
kalbą.

Mūsų dvi draugės — J.

Mlodzinoski ir jos sesuo Van
da—pasileido į darbą parduo
ti tikietus.

žmonių pradėjo rinktis dau
giau ir, žiūriu, mūsų parkutis 
jau pilnas, dainos skamba iš 
visų kampų. Biznis eina ge
rai, gaspadinės sušilę duoda 
valgyti, o bartenderiai—gerti.

Girdžiu, drg. Naravas pra
neša, kad bonką šnapso išlai- 
mėjo draugė Romikaitienė iš 
Readingo. o sūrį — draugas iš 
Mahanoy City; paskui pakvie
tė draugą Buknį.

Buknys pasakė trumpą, bet 
gerą prakalbą; prisiminė apie 
ateinančius .rinkimus ir ragi
no, kad visi darbuotųsi tre
čiai, Progresyvių Partijai.

Pavakary žmonės pradėjo 
skirstytis namo, bet visi buvo 
geram ūpe, išvažiavo dainuo
dami.

Man labai linksma, kad žmo
nių buvo iš visur: iš Floridos, 
Brooklyno, Scrantono, Pittsto-

no, Wilkes-Barres, Nanticoke, 
Readingo, Ashland, Miners-^ 
ville Girardsville, Mahanoy 
City, Cleveland, Philadelphi- 
jos ir tt.

Ačiū, kad draugai neužmirš
ta Laisvės ir netingėjo atva
žiuoti.

Ačiū mūsų gaspadinėms 
S. Kupstienei, M: Bujauskie- 
nci ir V. Kuzmickienei ir jų 
pagelbininkėms H. Staffer, C. 
Tunila, A. Naravienei, Al. 
Besky, A. Wansock, ir mūsų 
geriem bartenderiam: V. 
Maurukui. B. Bujauskui, V. 
Staffer, P. Eidukevičiui, V. 
Vasiliauskui, J. Kavaliauskui, 
A. Kasper, A. Demme, W. 
Shleck, J. Wachulis, J. Kval- 
kauskui, K. -Naravui, J. De
reškevičiui, A. Pereškevičiui, 
ir mūsų gaspadoriui P. čižaus- 
kui.

Didžiausia ačiū mūsų ūki-, 
n inkams už paaukvimą bulvių, 
kopūstų, agurkų ir sūrio.

Aš -manau, kad liks gražaus 
pelno mūsų dienraščiui Lais
vei.

Manchester, Conn.
Mes, manchesteriečiai, gali

me raportuoti, kad iš čia da
lyvausime LLD ir LDS apskri
čių išvažiavime, nes mes gyve
name kaimynystėje, kur išva
žiavimas įvyks.

Rugpj. (Aug.) 15 d. Light-1 
house Grove Park, East Hart
ford, Conn., prie Glastonbury 
line.
/ Pas mus yra nemažas skai
čius Laisvės skaitytojų ir vi
si pasimatysime minimame pik
nike. O ten bus proga susieiti 
su seniai matytais ir nematy
tais draugais ir pažįstamais, 
nes kaip girdėti, iš visur bus 
lietuvių.

Graži programa: Kalbėtojai 
— Christina Staneslow, D. M. 
Šolomskas iš Brooklyn, N. Y., 
gal ir Dr. J. Staneslow. Dai
nuos Laisvės Choras iš Hart
ford; Vilijos Choras iš Water
bury.

Pasimatysime visi.
Rengėjų Draugas.

Vi . , 'u: .

Radijo Dovanos—Loterija, 
Kaip Sako Valdžia

Washington. — Federate 
Susisiekimų Valdyba įspėjo, 
kad radijai laužo įstatymą 
prieš loteriją, kuomet jie 
skelbia dovanas už atsaky
mus į įvairius klausimus. 
Tuos klausimus per radiją 
stato garsindamiesi visokį 
bizniai. Dovanomis ' atsa
kantiems radijo klausovams 
išmokama iki $150,000 per 
mėnesį ir bent $2,500,000 
per metus.

Senatorius Apskustas už 
Neatsiteisimą Advokatui

S. Kuzmickas.

Įspėja Prieš Pavojingus 
Kūdikiams Vaistus

laisvės Naudai Piknikas
A. Matulis, LDS 3-čios Ap

skrities organizatorius, prane
šė, jog jų apskritis rengia 
pikniką paramai dienraščio 
Laisvės. Piknikas įvyks rug
sėjo 19 d. (Sept. 19th), Vai- 
čionio Darže, Cranford, N. J.

Sveikiname rengėjus už ini
ciatyvą ir kviečiame visas 
New Jersey valstijos lietuvių 
kolonijas dalyvauti piknike. 
Rengkitės iš anksto, samdyki- 
tės busus ir vykite į pikniką. 
Padėkite savo dienraščiui at
silaikyti prieš infliaciją. a

BrooklyniečiaL taipgi turi 
organizuotis vykimui į pikni
ką. Turime ir mes pasisam
dyti busą. Rūpinkimės visi, 
kad tas piknikas pavyktų.

Laisvės Administracija,

PRANEŠIMAI
NEW JERSEY VALSTIJOS 

LAISVĖS PIKNIKAS
LDS 3-čia Apskr, rengia pikniką, 

nuo kurio pelnas skiriamas Laisvės 
popierio fondui. Piknikas įvyks rug
sėjo 19 d. (Sept. 19th), Vaičionio 
Parke, Cranford, N. J. Rengėjai 
prašo New Jersey valstijos miestų 
tą dieną ’nieko nerengti. ir kviečia 
visus dalyvauti šiame piknike. ,

Nėra priežasties kodėl męs nega
lėtume turėti čia dideli savo dien
raščiui pikniką. Visi žinome, kad 
dienraščiui yra sunku, atsilaikyti 
prieš infliaciją. Būtinai reikalinga 
pagalba parengimais ir aukomis. 
Tad pasistengkime visi, kad šis pik
nikas pavyktų.—Rengėjai. (184-186)

WORCESTER, MASS.,
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

jvyks rugp. 9 d., 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Susirinki
mas bus svarbus, malonėkite daly
vauti ir narių atsiveskite. — A. W.

(184-185)

VISOKIUS

.............-....

Washington. — Valdinė 
Vaistų Administracija ir 
Abbott Laboratorijos įspė
jo tėvus, kad nevartotų vai
kams “suppozitorių”, kurie 
pažymėti 710T292 ir žemes
niais numeriais, nes tuose 
suppozitoriuose per daug 
chemikalo Niembutal ir jie 
susirgdino kelis vaikus. — 
Suppozitoriai dedami kūdi
kiams, kad lengviau laukan 
eitų.

_
GERIAUSI fl“5ŪON4 

zBŠ^SCHOLES BAKING k
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

pinigų, nesirgsite,.nereikės išmokėti gydytojui. ‘
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, 
į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

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

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

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę Išnuomuojanąą dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Augusi Gustas 
BELTAJRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite ,
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir BUnkietams 

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

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.
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 
kosime.

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.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefohuokite dieną ar naktį 

EVergreeri 7-4774

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

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam 4r parūkymui.

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

Bristol Conn.
Mūsų miesto lietuviai, tiki

masi, skaitlingai dalyvaus Con
necticut Lietuvių Išvažiavime, 
įvyksiančiame rugpj. (August) 
15 d. Lighthouse Grove Park, 
East Hartford, Conn., station 
23, Glastonbury line.

Išvažiavimą rengia LLD ir 
LDS apskritys.

Šis metas svarbus istorinis 
metas: prezidentiniai rinkimai, 
liaudies Progresyvių Partijos 
susiorganizavimas, — tas vis
kas pagyvina visus progresy
vius žmones, taip pat ir lietu
vius.

Kalbės piknike: D. M. šo- 
lomskas, Christina Staneslow, 
veikiausiai ir Dr. J. Staneslow; 
dainuos Laisvės Choras ir Vi
lijos Choras.

Mes dalyvausimi.

Washington. — Advoka
tas D. Heywood Hardy pa
traukė teisman demokratą 
senatorių “pappy” W. L. 0’- 
Daniel. Skundas sako, sena
torius kaltas advokatui 
$15,775 už tokius patarna
vimus: Advokatas darbavo
si, kad “netinkami” įnamiai 
būtų išmesti iš senatoriaus 
parsamdomų namų, ir paga
mino' popierius dėl naujo 
apartmentinio namo pirki
mo už $100,000.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquoi

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2428 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 

.1 East 2nd Street, Borough of
County of Kings to be consumed off 
premises.

Law at 
Brooklyn, 

the

WILLIAM EHLERS

No.NOTICE 
EB 1325 
to sell beer fit retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERNSTEIN

is hereby given that License 
has been Issued to the undersigned

Law

To Jay’s Pattern

• *
•

• 
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/ 9201 
' SIZES 12—20,40

Formą .9201 gaunama 12 
iki 40 (lydžio. Tinka sportui, 
pajūriui, , o su bliuze ir bile 
kur dėvėti.

Dvidešimt penkis centus, 
kartu su pažymėjimu numerio 
ir dydžio, siųskite: Amelia 
Burbą, v 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

gaunamą 12

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMŠ

Geram poilsiui praleiskite savo vakacijas ant 
moderniškos farmos, su yisSis 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.

Graikijos Fašistai 
Giriasi Laimėjimais

Athenai, Graikija. —Mo
narcho * fašistų komanda 
garsina, kad jie atėmę iš 
partizanų penkis kaimus bei 
miestelius Grammos kalnų 
fronte.

Berlin. — Lėktuvais ga
benimas maisto ir kitų reik
menų į vakarinį Berlyną lė- 
šavo. amerikonams jau $7,- 
500,000.

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

Newark 4, N. J.
'! HUmboldt 2-7964 .

PARDAVIMAI
Parsiduoda stuba,’ penki kąmba- ' 

riai ir vonia. Yra akras žemės ar 
daugiau. Randasi prie kieto kelio. 
Kaina $4500. Savininkas ant vietos 
gyvena. Adolph Fertik, W. Spring 
St, Windsor Locks, Conn. (183-185)'

PAMOJIMAI
Pajieškau trijų seserų^ Monikos, 

Agotos ir Karusės. Po tėvais Jaš- 
kauckaitės. Jos išvyko į Š. Ameri
ką (J. V.) prieš pirmąjį karą. Iš 
Lietuvos paeina nuo Gražionių kąi- 
mo, Radviliškio vaisė., Šiaulių Aps. 
Viena ištekėjus už Jurgio Zobiela, 
antra už Povilo Bačkulio o-trečia 
tai neatsimenu vyro pavardės. Pra
šau jų atsiliepti, arba kas žino, kur 
jos dabar yra pranešti man, už ką 
būsiu dėkingas. — J. Onaitis, 
39 Havelock St., 
Canada.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 270 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1880 Eastern P'kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP TRETOLA 
dba Parkway Beer Distributors

NOTICE is hereby given that License No. 
L IGOS has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 482 
County 
premisejj. •

SADIE FELDMAN & ALWIN BARNETT

NOTICE is hereby given that License ■ No. 
E 512 has been issued to the undersigned 
to sell beef from house to house at retail 
under Section 107 of the’ Alcoholic Beverage 

.Control Law. Borough of Brooklyn, County 
'of Kings.

CARLO J. FRANCO 
Carl's Home Deliv. Service 

947 Liberty Avenue

Tel. TRObridge 8880

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman S*., arti Central 8kv.

CAMBRIDGE, MASS.

beer from house to house at retail 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Bergen Street. Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker
Notice Is hereby Riven that License 

Number GB 12035 has been issued to 
tlie undersigned to sell beer at retail 
under the Alcoholic Beverage Control 
Law at "55 Fifth Avenue, City of 
New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

HY’S DAIRY & GROCERY
95 Fifth Avenue

NOTICE IS HEREBY GIVEN that 
the following license has been issued 
under the Alcoholic Beverage Controb 
Law to the undersigned, pursuant-to 
said law, to sell cider and beer*at re
tail for on premisos consumption at 
4410-12 Ave. H„ City of New York, 
County of Kings, License No. EB-71.

Katherine zander

/ NOTICE IS HEREBY GIVEN that 
/ the following license has been Issued 

under the Alcoholic Beverage Control 
Daw to the undersigned, pursuant to 
said law, to sell cider-and beer at re
tail for on premises consumption at 
1147 Broadway, City of New York, 
County of Kings, License No. EB-72.

EMIL JUNKE

NOTICE IS HEREBY GIVEN .that 
the following- license has been issued 
under the Alcoholic Beverage Control 
Law to the undersigned, (pursuant to 
said law, to sell cider and beer at re-r 
tail for on premises consumption at 
274 Smith Street, City of New York, 
County of Kings, License No. EB-731.

EVA KANE

Notice is hereby given that License 
Number GB 1752 has been issued to 
the undersigned to sell beer at retail 
under the Alcoholic Beverage Control 
Law at 556 - 6th Avenue, City of 
New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

JAREMBINSKY BROS.
556-6th Avenue

Notice is hereby Riven 'that License 
Number GB 2272 has been issued to 
the undersigned to sell beer at retail 
under the Alcoholic Beverage Control 
Law at 353 17th Street, City of 
New York, County of Kings, for o{f 
premises consumption.

JOHN & PETER CUTILLO
 353 17th Street

Notice is hereby (given that License 
Number GB 7148 has been Issued to 
the undersigned to sell beer at’(retail 
under the Alcoholic* Beverage Control 

, Law at 200 Lawrence Ave., City of 
• New York, County of Kings, for off 
'premises consumption.

CHARLES JAEGER 
200 Lawrence Aveinue-

'NOTICE IS HEREBY GIVEN that 
the following license has been issued 
under the Alcoholic Beverage Control 
Law to the undersigned, .pursuant to 
said law, to sell cider and beer at re
tail for on premises consumption at 
9320 Avenue L, City of New York, 
County of Kings, License No. EB-129. , 

. . JANE E. WILLIAMS

NOTICE IS HEREBY GIVEN that 
the following license has been Issued 
under the Alcoholic Beverage Control 
Law to the undersigned, pursuant to 
said law, to sell cider and beer at re
tail for on premises consumption at 
5401-7th Avenue, City of New York, 
County of Kingš, License No. EB-92I.

. ANTON BOUR

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Ėgzaminuojam Akis, į
Į s Rašome Receptas 
į Darome ir Pritaikome Akinius

& Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

RONKONKOMA
8084

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

F. W. Siūdins

Moderniškai {rengtos Koplyčios 

426 LAFAYETTE ST 
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5172

(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 ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALOS

Kanados
Black Horse Ale

Joseph Zeidat, Jr.
411 Grand St

,,. Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniaotas Graborius

telephone 
8TAGG 2-6043

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti \ Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pusl.-r-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šeštad., Rugp. 7,



Valandos:

A. Kalinauskas

Telefonas Virginia 3-5397

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas: •

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
‘ . A-

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

Žiurkės Užpuola VaikusNoHYork(k^/6^?Zlnl(>t
Kaip Saugios Yra Miesto Maudynes

Ne-

MĖSOS BOIKOTAVIMAS '
tilpo

pravert am a

kart per rtar vie-

Rich-

rty-

SJ

r

Per tą laiką ji buvo ’ Praeityje tokia filmą jau bu- 
’ Zita iv* ii, fllvniA rli_

Leningradas,

TONY’S

Ju-

NAUJAS TYRINĖJIMAS ^^t*****^*****^**********^**********^
ap-

BAR & GRILLRASTA LAVONAS

Ma-

Tel. EVergreen 4-8174

judžiuose populiariausią

ROBERT LIPTONKiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

701 Grand Street Brooklyrt, N. Y.ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Telefonas STagg 2-2173

ROXY 7TH AVENUE 
ir 50TII STREET

pasirodo, Ja- 
yra patekęs j

dabar yra, per
plaukia j Atlan- 
pilna ir pliažių kainas 

Yorke 
kainos 
centais

JANE POWELL 
CARMEN MIRANDA

ROBERT STACK

Washington. — šeiminin
kių boikotas žymiai suma
žino mėsos pirkimą.

89-25 Par- 
yra pikie- 
jaunuolių: 
Pikietavi-

tik 
eina

ATNAUJINA SVARBIOS 
FILMOS RODYMĄ 
KELIUOSE TEATRUOSE

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

sako, kad jie 
finansinės išei- 

patvirtinrtami 
direktoriai jau 

samdi-
tų.
tų atmatų sulaikymui
kinta tik žmonių įspėjimu.

Bet koks rezultatas?
bininkai ir tarnautojai

nes nėra 
Metropo- 
užsilaiko 

mecenatų
kiekvienais

Ledinėj Scenoj 
VASAROS KARNIVALAS 

ANT LEDO

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

jurta Kam-

’., dabar 
dviejų 

baltojo.
prieš rasinę diskri- 
nes tas YMCA sky-

LINDA DARNELL
KURT DOUGLAS

V

Scenoje

DICK H AIM ES

New 
reng- 

kiek vienos

bandytų padaryti 
saugesniais. Tam 

pirmiausia reikėtų

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

kad 
klasifikavimo,

'IIDI FILMINE PAGARBA 
WEST POINT’O KADETAM!!
KLAN LADD • DONNA REED

“BEYOND GLORY”
■u puikiais vaidintojais 1

-I- SCENOJE • ASMENINIAI -s
P E O G Y LEE

JAN MURRAY
I A Y EBERLE 

ir jo orkestras ' '

Vf*“ PARAMOUNT

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba- 

1 riai vedusiai porai arba pavieniams. 
East New Yorke, arti Cleveland St. 
Stoties. Dėl daugidu informacijų ga
lite bile laiku skambinti telefonu. 
APplegate 6-8487. (184-185)

i

WORLD TOURISTS .nc , 
/ 18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 10, N. Y.

, T E,L E P. H O. N E. C H A R D 4 S 4,6 6 O ,

ddamv AfFNTūRA 2770 Third Ave- <KamP-146th st.) DnvliA nuEH į Ulm emra mfg. & trading ęo.
MO. 9-6761

Pasirandavoja didelis fornišiuotas 
kambarys, pavieniui Vyrui arba mo- 
terei. Arti prie subvių ir eleveite- 
rių traukinių. Dėl daugiau informa
cijų, prašome kreiptis pas: Ona 
Viliniskis, 228 South 1st Street, 
(Apt. 19), Brooklyn, N. Y. Galima 
matyt bile vakarą, 7 v. v., o šešta
dienio ryte iki 12 vai. dieną.
•H

RADIO CITY MUSIC HALL 
TEATRINE TAUTOS VIETTA • ROCKEFELLER CENTER 

TAME YRA PUIKUS JAUNUMO JAUSMAS 
“A DATE WITH JUDY”

WALLACE BEERY 
ELIZABETH TAYLOR

-XAVIER CUGAT ir

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

* 
♦

or k.
Didžiojoj Scenoj: “JUBILEE” .4. nuostabūs vaizdai ir melodijos.
Chor d’Ballet, Rockettes ir Music Hah Simf.
Ork. su ALEXANDER SMALLENS.

■y

Žvaigždiniai vaidintojai perstato 
novelę!!! Didingi filmą!!

CORNEL WILDE * 
ANNE BAXTER *

“THE WALLS OF JERICHO
su Ann Dvorak — 20th Century Fox Filina

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. £
> —2 dienomValandos: j 6_8 vakarals

\ Ir Pagal Pasitarimais.
į Telefonas EVergreen 4-0203 ?

• PM UM — M —— M — IW*—- k

BROOKLYN 1

LABOR LYCEUM į
DARBININKŲ ĮSTAIGA , j 

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 1 

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

' KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS ' 
Kainos Prieinamos.

1 949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-8842

Jamaicos YMCA Laikosi 
Rasinės Diskriminacijos

sa

Sumažina Pikietų Skaičių 
Prie Oppenheimo Krautuvės

Jamaicos YMCA, 
sons Blvd’ 
tuojamas 
negro ir 
mas yra 
jninaciją, : 
rius neįleidžia negrų.

Tai yra prieš nacionalius ir 
tarptautinius tos organizacijos 
nuostatus, nes YMCA bendrai 
stoja prieš rasinę diskrimina
ciją, bet, kaip 
maicos skyrius 
rasistų rankas.
; Pikietavimas 
jau antras mėnuo.

išeina iš darbaviečių. Laikas 
maudymuisi vasaros prievaka
rį trumpas, važiuoti toli į ko
kį užmiestinį pliažių darbinin
kui sunku dėl laiko ir kar
tais kaštų stokos. Ir ką jis 
daro? Didis karštis jį pri
verčia pamiršti, kad sveikatos 
departmentas paskelbė tą ar 
kitą vietą nesaugia arba 
dalinai saugia, — ir jis 
maudytis ten vis tiek.

“Workeris” reikalauja, 
vietoje tik
miesto sveikatos departmentas 
faktinai 
pliažius 
tikslui
įsteigti atmatų deginimo cen
trus. Kaip 
daug atmatų 
tą, — ir jų 
vandenyse.

Nurodoma,

Metropolitan Opera Jau 
Atleidžia Dainininkus

Metropolitan operos direk
toriai 'pareiškė, kad jie rimtai 
svarsto ateinančio sezono ne
turėjimą. Jie 
nemato jokios 
ties. Kaip ir 
šavo nutarimą,
pradėjo išsiuntinėti 
niams, — dainininkams, mu
zikams, aktoriams,, atleidimo 
iš darbo įspėjimus.

Muzikos artistų unijos (A. 
F. L.) pirmininkas garsusis 
baritonas Lawrence Tibbett, 
betgi, pareiškė, kad opera jo
kiu būdu New Yorke nemir
sianti. Jis išreiškė savo pa
sitikėjimą, kad atsiras pakan
kamai žmonių, kurie sukels 
finansus tolimesnei Metropoli
tan veiklai.

Turtingi Gembleriai 
Traukiami i Teismų

Nors vasara jau baigiasi ir 
kartu baigiasi ir maudymosi 
sezonas, bet svarbu pažvelg
ti Į pliažių (maudymosi prie
plaukų) padėtį. Paskutinis 
“Workerio” numeris patiekia 
plačią apžvalgą pliažių padė
ties. Pasirodo, kad nors mies
to sveikatos departmentas šią 
Vasarą tyrinėjo ir klasifikavo 
pliažius, bet rimtų žingsnių 
nesiimta apsaugoti besimau
dančių milionų sveikatą.

Nesiima Žingsnių
Visa bėda tame, kad mies

to sveikatos skyrius tenkina
si gyventojų įspėjimu, kurie 
pliažiai yra saugūs, ir kurie 
nesaugūs. Bet tas sveikatos 
skyrius retai imasi žingsnių 
pašalinti kitų pliažių nesau
gumo priežastis.

Sakysime, sveikatos skyrius 
paskelbė, kad kai kurios Co
ney Island pliažiaus dalys vi-; nerius ar kitus metus netin- 
sai netinkamos maudymuisi. I ' karnas maudymuisi pasidarys 
tas vietas įteka perdaug atma- j ir Brighton pliažius. Iš di-

Bet vietoje imtis žingsnių | džiųjų pliažių tarp saugiausių 
, pasiten-1 lieka Jones Beach, bet jis to

lokai užmiestyje ir be auto-
Dar- mobilio eiliniam žmogui sun- 
vėlai kiai prieinamas.

Aukščiausiojo teismo (New 
Yorko) teisėjas Joseph Gava- 
gan nusprendė, kad streikie- 
riai prie Oppenheimo-Collins 
krautuvės negali- • turėti dau
giau kaip 15 pikietų.

Streikas toje krautuvėje 
vyksta, nes savininkai nesideri 
su CIO krautuvių darbininkų 
unija, aiškindami, kad, ka
dangi tie nepasirašė Tafto- 
Hartley įstatymo reikalauja
mų atsakymų, jie “nepriimti
ni.”

Kompanija samdo skobus, 
kurie dirbo po AFL grupės 
apsauga.

Miesto tarybos narys Benja
minas Davis pareiškė, kad ne
turtinguose Harlemo negrų 
kvartaluose gyvenimas darosi 
vis labiau nepakenčiamas. Są
šlavynuose tarpgatvėse veisia
si vis daugiau žiurkių, o mie
sto sanitarijos departmentas 
Harleme sąšlavas palieka gu
lėti ištisoms savaitėms. Jau 
buvo atsitikimų, kad žiurkės 
užpuolė vaikus ir juos sukan
džiojo. Kai kuriuose namuo
se vienas suaugęs šeimos na'- 
rys vis turi budėti prie mie
gančiųjų kūdikių, kad žiurkes 
jų negraužtų.

Visuose Manhattan o, Broo
klyn© ir Bronxo RKO teatruo
se dabar buvo atnaujintas 
“The Best Years of Our Lives” 
rodymas. Ta filmą, paremta 
ant pokarinės Amerikos rea
listinio vaizdavimo, buvo aš
triai smerkiama ręakcininkų, 
kurie sakėsi joje matą “ko
munizmo propagandą.
žiūrint to, “The Best Years 
of Our Lives” gavo daug pri
zų ir laimėjo pirmas vietas 
keliuose tarptautiniuose filmų 
festivaliuose.

Raitoji Policija Harleme
Harlemo negrai skundžiasi, 

kad vakarais ten gatves pa
truliuoja raitosios policijos 
būriai. Tie būriai, dažniau
siai net po 12 policininkų, 
kartais greit zovada , leidžiasi 
per gatves ir visi praeiviai tu
ri skubiai nešdintis iš kelio. 
Dažnai tas sudaro pavojų gat
vėse žaidžiantiems vaikams, 
sako negrų organizacijos.

Ta raitoji policija yra Har
leme niekam kitam, sako ne
grai, kaip gyventojų baugini
mui ir terorizavimui.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Lietus Vėl Sulaikė Oro 
Parodą Idlewild Lauke

Opera Gali Užsidaryti, 
Nėra Pakankamų Fondų

Nauja Tarybinė Fdma 
Bus RodomaNewYorke

Trečią dieną iš eilės lietus 
ir blogas oras sulaikė parodą 
naujame Idlewild komercinia
me aerodrome. Ketvirtadienį 
turėjo įvykti Bronxo paroda, 
bet dėl lietaus ji neįvyko. Sa
vaitės pradžioje lietus sukliu
dė Brooklyn©, Queens ir 
mondo parodas.

Parodos kiekvienos 
York o dalies vardu buvo 
tos pagerbimui
miesto srities prisidėjimo prie 
aerodromo pastatymo.

Nors New Yorke organi
zuoto mėsos boikotavimo kol 
kas nėra, bet eilė moterų or
ganizacijų tą galimybę jau 
svarsto. Nurodoma, kad kai 
kuriuose miestuose Vidurva- 
kariuosc pirkėjų boikotas jau 
spėjo numušti mėsos 
keliais centais. New 
šią savaitę kiaulienos 
pakilo dar keturiais 
per svarą.

Demagogiški Garsinimai
Visuose didlapiuose 

Oppenheimo krautuvės didelis 
skelbimas, kuriame publikai 
dėkojama už “lojalumo paro
domą” streiko metu. Anot 
krautuvės tskelbimo, daugiau 
publikos ėjo pirkti per strei
ko metą, negu paprastai.

Unija, betgi, turi įrodymų, 
kad pikietavimas sulaiko bent 
60% pirkėjų nuo įėjimo į Op
penheimo krautuvę.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 6-6191

Belgrad,, Jugoslavija. — 
Maršalas Tito suruošė pie
tus keturiems atsilankiu
siems amerikiečių Laiva- 
krovių Unijos viršinin
kams.

Memorial ligoninės daktarai 
pradėjo studijuoti 400 tropiš
kų augalų, kurie specialiai bu
vo atvežti iš Amazonės slėnio. 
Jie studijuojami dėl vaistų 
prieš vėžį.

Metropolitan Opera, žy
miausioji šalyje, pranešė, kad 
ji atidėjo 1948-1949 metų se
zono planus. Gali būti, kad 
ateinantį sezoną New Yorke 
neturėsime operos, 
pakankamai fondų.

i litan opera, kuri 
' daugiausia turtingų 
parama, beveik
metais turi finansinį deficitą. 
Dabar deficitas pasiekė $220,- 
000 aukšti.

Policija tyrinėja grupę 
kaduonių aristokratų, turtuo
lių ir modelių-merginų, kurie 
užsiiminėjo plataus maštabo 
gremblinimu, spekufiacija ir 
triukšmingais pasilinksminimo 
vakarais, kuriuose pinigai ir 
gėrimai pylėsi be ribų. 
Farmer, William Sullivan 
eilė kitų kaltinami laikyme 
gemblinimo pramogos liepos 
28, kur apie $28,000 buvo iš
leista. Apkaltintieji teisina
si, kad tai buvo “labdarybės” 
vakaras, ir kad dalis pelno 
ėjo “filantropijos tikslams.”

Iš Seržanto j Profesorius
New Yorko policijos seržan

tas Frederick J. Ludwig šią 
savaitę nusįėmė uniformą ir 
išvyko į Nebraska, “kur jis 
vietiniame universitete kaip 

. profesorius dėstys teisininkys- 
tę. Ludwig studijavo teisę 
Columbia universitete dar bū
damas eilinis policininkas.

Pažangioji visuomenė jau 
seniai reikalavo, kad operai 
būtų suteiktos’, jei ne fede- 
ralės valdžios ar valstijos, tai 

Chic bent miesto subsidijos ar bent 
ir paskolos.

Metropolitan opera šiais me
tais švenčia savo 50 metų, ju
biliejų. ' 
užsidariusi tiktai du kartu, 
1892 m. dėl gaisro ir 1898 m. 
dėl finsų, bet nė vieną kartą 
pilnąm sezonui.

Operos direkcija sako, kad 
jie negali išsilaikyti dėl vis 
kylančių kainų. Orkestros mu
zikai, betgi, neseniaį pareiškė, 
kad jie atsisako anksčiau rei
kalauto algų pakėlimo, kad 
tik opera išsilaikytų. Jų algos 
yra gan žemos.

Jeigu opera šį sezoną būtų 
uždaryta, tai būtų didelis 
smūgis visiems muzikos mėgė
jams.

Rugpiūčio (August) 14-tą 
Stanley teatre bus pradeda
ma rodyti nauja tarybinė fil
mą, kurios vardas yra. “Rug
pjūčio 14-ta, — Viena Diena 
Tarybų Sąjungoje.” . Filmos 
vardas ir rodymo pradžios da
tos sutapimas yra specialiai 
teatro aranžuotas.

Ši filmą yra dokumentalinė 
ir techninių spalvų. Ją fil
mavo per vieną> dieną (pra
eitų metų rugpiūčio 14-tą) 50 
fotografų kiekviename didžio
sios Tarybų Sąjungos kampe. 
Vyriausiais fotografais buvo 
Uja Kopalinas ir Irina Siet- 
kina.

' Tai ne pirmas kartas, kad 
tokia filmą gaminama TaFybų 
Sąjungoje. Bent vieną kartą

vo padaryta, ir jį turėjo di
delio pasisekimo visame pa
saulyje. Vienu metu filmuo
jama Maskva, 
mažas kaimelis kur nors Kau
kazo kalnuose, 
čatkoje, žvejų laivas Baltijo
je, anglies kasyklos Donbaąe 
ir tt.

Toje pačioje programoje 
bus rodoma ir dokumentalinė 
filmą “Maskvos 800 metų 
biliejus.”

EKSPRESU PRISTATOMA APDRAUSTI

“READY-TO-SHIP” PUNDELIAI
DRABUŽIŲ • MAISTO

TAIPRAITERTAI • SIUVAMOSIOS MAŠINOS

IĮICCD (Apmokėtais Muitais) 
UmmH ir į Visas Pasaulio Dalis.

Reikalaukit NEMOKAMO KATALOGO Šiandien

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas I
417 Lorimer Street

1 Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

I
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Hudson upėje prie North 
Bergen buvo rastas moters la
vonas. Tyrinėjimas parodė, 
kad tai Eileen Conlon, 44 m. 
amžiaus, iš Brooklyn©, 
noma, kad ji paskendo.

New Jersey valstijos 
draudos ir bankų departmen- 
tas pradėjo naują tyrinėjimą 
apie Trentoųo teisėjo Pellec- 
chios suktybes. Jis buvo kal
tintas pinigų vogime iš ban
ko, kad padengti savo per 
gemblinimą prarastus nuosto
lius.

Praranda Skaitytojus
Gerai informuoti šaltiniai 

sako, kad nuo to laiko, kai, 
“PM” pakeitė savo vardą į 
“Star,” laikraštis prarado ne
mažai skaitytojų.

' Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

ATYDOS!
Mes Priimame 

Pundelius į 
RUMUNIJĄ

(APMOKĖTAIS MUITAIS)

• Kreipkitės:
104-12 - lllth Street

Ozone Pafrk 16, L.I., N.Y.'

PL7ST LANE
DRUGS, Inc

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

Brooklyn, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, {vairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už grieštai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių. Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žįedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailią Moterišką ir Vyrišką 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos .
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

Rozalija Johnson-Janušonis, 
63 m. amžiaus. Gyveno 57> 
Oaks Dr., Franklin Square,, 
L. L Mįrė namuose, rugp. 
5 d. Kūnas pašarvotas grab. 
J. Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne. Laido
tuvės įvyks rugp. 9 d., St. 
Charles kapinėse, .Pinelawn, 
L. L ' Velionė paliko nuliū
dime vyrą Antaną, du sūnus, 
dvi dukteris ir du anūkus. 
Laidotuvių apeigomis rūpina
si grab. J. Garšva.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS
( ’ ■ i

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą
Iki Jums Jo Reikės

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Seštad., Rugp. 7, 1948




