
Pijus Krakaitis. 
Darbininkas-

Laikraštininkas. 
Herbert Newton. 
Va, Kam Gerai!

Rašo R. MIZARA

Pijus Krakaitis mirė, Pijaus 
Krakaičio nebėra...

Pijus Krakaitis — darbinin- 
kas-literatas, turėjęs gabumų 
grožinei literatūrai kurti.

Atsiverskite Laisvės pusla
pius, spausdintus dar prieš 30 
metų, ir jūs surasite juose ne
mažai Įdomių novelių, rašytų 
draugo Krakaičio.

Velionis yra dirbęs metų 
eilę Vilnies redakcijoj, o ‘vė
liau ir vėl grįžo savo numylė- 
tan Detroitan ir dirbo fabrike.

Detroite jis ir mirė.
★ ★ ★ .

Tai buvo kuklus ir taurus 
draugas, niekad neatitrūkęs 
nuo darbininkų judėjimo: 
nuolat jame veikęs, kiek lei
do sąlygos ir sveikata.

Jo balsas visuomet buvo pri
kimęs ir gal dėl to jis, atėjęs 
į mitingus, retai kada daly
vaudavo diskusijose.

Praėjusį rudenį staiga jam 
nematomos pajėgos buvo nu
kirstas balsas ir jis buvo nu
gabentas ligoninėn.

Man esant tuomet Detroi
te, mudu su d r. Palevičium 
nuvykome Pijaus atlankyti.

—Nieko neskauda, bet ne
galiu kalbėti, — šiaip taip su
kuždėjo Pijus, kaip visuomet 
maloniai nusišypsojęs.

Pasirodė, jog nevidone vė
žio liga jį buvo užgulusi!

Nepersenai Leonas Prūsei- 
ka su Pranu Jočioniu, atlankę 
ligonį, rašė: nėra vilties, kad 
jis išliks. ★ ★ ★

Pijaus Krakaičio mirtis — 
smūgis mūsų spaudai, mūsų 
judėjimui.

Kiekvieno mūsų pareiga 
yra: sutvirtinti mūsų Judėjimo 

Miles naujais žmonėmis; kiek
vieno pareiga pačiam dau
giau ir geriau darbuotis, kad 
užtvėrus tą spragą, kurią pa
liko nelaboji mirtis, pakirsda- 
ma P. Krakaičiui gyvybę.

Laisviečių vardu reiškiu gi
lią užuojautą velionies našlei 
Onai, jo dukrelei, giminėms 
ir visiems, velionies draugams.

O jam pačiam: amžina At
mintis! ★ ★ ★

Gi New York o mieste šią 
-savaitę mirė žymus negrų in
telektualas ir visuomeninin
kas Herbert Newton.

Tai buvo dar jaunas, tik 44 
metų amžiaus vyras,' bet iš jų 
22 .metus atidavė darbininkų 

, judėjimui.
Su velionim Newtonu Šitų 

žodžių rašytojui teko artimiau 
susipažinti prieš arti 20 metų, 

Ą kai jis daug veikė organizuo
damas bedarbius. Jis tuomet 
manyje paliko gilų įspūdį sa
vo talentu, energija ir žinio

mis. »
Newtonas yra sėdėjęs šešis 

mėnesius kalėjime Georgia 
valstijoj už bendruosius dar
bininkų reikalus; ne sykį jis 
buvo policijos skaudžiai su
muštas.

Visa tai jam ^palaužė svei
katą ir Newtonas mirė po il
gos širdies ligos.

★ ★ ★
Va, kam gerai: Barodos, 

kuri yra Indijoj, monarchas, 
maharaja Gaekwar, išvyko
“pasaulio pamatyti.“

Išvykdamas, pasiėmė apie 
10 milijonų dolerių, ir bėgyj 
Štešių savaičių, sakoma, visus 
juos prašvilpė!

Barodos gyventojai badau
ja ir jie reikalauja maharają 
juo greičiau grįžti namon ir 
pateikti jiems apyskaitą.

Ką jie pasakys, sužinoję, 
kad šis laidokas pralatravo 
tiek daug jų uždirbto turto?!

Indijoje yra Šimtai milijonų 
žmonių, negalinčių sudurti ga
lo su galu, o saujelė parazitų,

1: ‘ gyvenančių pasakiškoj pra- 
bangoj.

u Kada nors bus padarytas 
'tam galas!

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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Vakarų Talkininkai 
Tęsia Derybas su 
Sovietų Valdžia

Maskva.— Jungtinių Val
stijų, Anglijos ir Francijos 
ambasadoriai ketvirtadienį 
3 valandas tarėsi su Molo
tovu, Sovietų užsienio rei- 

i kalų ministru. Tai buvo jau 
'penktas jų pasitarimas su 
j Sovietais dėl Berlyno ir vi
sos Vokietijos. Viename po
kalbyje su tais trimis am
basadoriais dalyvavo ir 
premjeras Stalinas. Amba
sadoriai dabar gamina nau
jus raportus savo valdžiom. 

: Bedell Smith sakė reporte
riams: “Mes vis dar nepri
einame jokios išvados.”

— ■ ■ ............................................. i

Nuskandintas Bikini 
Atominis Submarinas

Washington. — Kariniai 
lėktuvai rakietomis nuskan
dino amerikinį submariną, 
kuris dalyvavo atominių 
bombų bandymuose ties Bi
kini sala, virš dveji metai 
atgal.

^Submarinas iki paskuti
nės valandos “garavo” ato
miniais nuodais.

Amerika Pripažįsta 
Pietų Korėjos Valdžią

Washington. — Jungtinės 
Valstijos diplomatiniai pri
pažino dešiniųjų valdžią 
pietinėje Korėjoje, kuri yra 
amerikonų užimta.

(Pietinės Korėjos valdžia 
buvo išrinkta “po ameriko
nų armijos durtuvais,” — 
sakė Maskva. — Tai fašis- 
tuojanti jankių pataikūnų 
valdžia.

(Šiaurinė Korėja yra So
vietų kontroliuojama; bet 
turi tautinę savivaldybę, ar
miją ir seimą, kuriame dau
giausia darbininkų ir vals
tiečiu, c

Anglai Bombarduoja 
Malajų Pairi jotus

Kuala Lumpur, Malaja.— 
Rakietiniai Anglijos lėktu
vai bombomis ir kulkosvai
džiai atakavo tris Malajų 
patrijotų - partizanų sto
vyklas prie Siamo sienos, 
kur partizanai ypač stiprūs.

ARABAI SUSPROGDINO 
VANDENS STOTI

Tel Aviv, Izraelis. — Ara
bai sprogimais suardė van
dens pumpavimo stotį Lat- 
rune, kad žydai negautų 
geriamojo vandens Jeruza
lės naujamiestyje.

UŽTROŠKO 13 ŽMONIŲ
Kasablanka, Morokko. — 

Saharos dykumoj rasta la
vonai 18 užtroskusių žmon., 
daugiausia arabų. Karštis 
siekė virš 150 laipsnių.

SUDUŽO BOMBANEšIS, 
ŽUVO 5 LAKŪNAI

Topeka, Kan. — Sudužo 
ir sudegė bombanešis B-17, 
nukrisdamas į farmos kie
mą. 5 kariniai lakūnai žuvo, 
du kiti pavojingai sužeisti.

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Rugpiūčio-August 14, 1948 Metai XXXVIIL Dienraščio XXX.

Wallace Sako: Gąsdintojai Raudonaisiais 
Šnipais Vartoja Hitlerines Priemones

----------------------- Q ______________________ H-------------------------------------------------------------

New York.— Henry Wal- 
! lace, Progresyvių Partijos 
i kandidatas prezidento vie
tai, kalbėdamas per radiją 
ketvirtadienio vakare, kar- 

i čiai smerkė kongresmanų 
■Ne-amerik. Veiklos Komite- 
■ tą už pamišimo kurstymą 
! prieš “raudonuosius.” Tas 
I komitetas, tyrinėdamas ne- 
' va sovietinius šnipus, var- 
i toja tokią pat politinę prie
monę, kaip Hitleris, pareiš

kė Wallace.
Jis, tarp kitko, sakė:
— Tie tyrinėtojai purvina 

nekaltus žmones neva kaip 
šnipus, o tai todėl, kad gąs
dinimai raudonaisiais ir šni
pais reikalingi šaltajam ka
rui. Federalis teismas tardė 
įtarimus prieš tuos žmones 
ir negalėjo sudaryti bylos 
prieš juos, bet dabar Nea- 
merikinės Veiklos Komite
tas juos kryžiavoja.

WALLACE GINA 
ROOSEVELTA

Wallace gynė prezidentą

Argentinos Valdovas 
Hitleriškai Giriasi

i

Buenos Aires. — Dikta
toriškas Argentinos valdo
vas, Juanas Peron gyrėsi, 
kad argentiniečiai ilgai mi
nėsią jo “geradarystes”. Tos 
savo kalbos nuorašą jis į-
sakė įmūryti į prezidentinių 
rūmu siena ir tik 2006 me
tais patikrinimui išimti ir 
paskelbti. — Hitleris girda
vosi, kad jo santvarka Vo
kietijoje gyvuosianti bent 
tūkstantį metų...

Nepaprastai Gausus Derlius 
Lenkijoje Šiemet

Varšava.— Lenkijos žem
dirbystės ministerija skai
čiuoja, jog šiemet antra tiek 
daugiau užderėjo kviečių, 
rugių ir miežių, negu per
nai. Jaunimo organizacijos 
ir kariuomenė padeda vals
tiečiam gausingąjį derlių 
greitai suvalyti.

Pernai rudenį Sovietų Są
junga paskolino lenkam 
300,000 tonų grūdų. Lenki
ja galės iš dabartinio der
liaus atmokėti stambią tos 
paskolos dalį.

Graikijos Seimas Uždarytas 
Dėl Vagysčių Armijoje

Athenai, Graikija.— Kai 
kurie Graikijos seimo nariai 
reikalavo ištirt suktybes, 
kurias generolai ir kiti ka
rininkai varo- monarchistų 
armijoj. Monarchistų vadai 
sakė, tyrinėjimas galėtų pa
kenkt karui prieš partiza
nus. Karalius Paulius todėl 
ir uždarė seimą neribotam 
laikui. . x

SUIMTI TRYS ,$500,000 
PLĖŠIKAI

Havana, Kūba. — Polici
ja areštavo 3 nužiūrimus 
čionaitinio Kanadiečių Ban
ko plėšikus. Ieško dar 5. Jie 
pagrobė pusę miliono dole
rių iš banko.

KongresinaiiŲ Komitetas Purvina 
Žmones, Kuriuos Federalis 
Teismas Nekaltais Atrado
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RooseVeltą ir jo valdinin
kus, kurie davė Sovietams 
pagalbos ir reikalingų žinių 
karo metu.

Čia Wallace sakė:
—r Padėdami Rusijai, net 

! nepaisant tūlų karininkų, 
į jie išgelbėjo šimtus tūks- 
: tančių amerikiečių gyvy
bių... Argi tai ne fantastiš
ka kvailybė smerkti žmones 
už tai, kad jie visai teisė
tais keliais parėmė mūsų 
talkininką kare! ?
Komunizmas, Katalikybe ir 

Savanaudis Kapitalizmas
Wallace sakė, jog šian- 

jdien pasaulyje veikia trys 
[didieji tarptautiniai judėji
mai, — komunizmas, kata
likiškas klerikalizmas ir ka
pitalizmas. Dėl to jis pa
reiškė :

— Aš neatakuosiu nei ko
munistų nei katalikų taip, 
kad prieš juos būtų kursto
ma neapykantos ir užpuoli
mo ugnis.

Komunizmas ir kataliky
bė siekia tam tikrų idealų, 
bet tarptautinis kapitaliz
mas neturi jokių idealinių 
tikslų žmonijai patarnauti.

Demonstravo Šimtai Tūkstančių 
Vokiečių; Reikalavo Numušti 
Kainas Amerikiniame Ruožte

* \

Frankfurt, Vokietija. — 
Šimtai tūkstančių vokiečių 
gręsmingai demonstra v o 
Hesse provincijoj, ameriki
niame Vokietijos ruožte, 
šaukdami numušt kainas ir 
pakelt algas. Kartu jie pro
testavo, kad karinis ameri
konų gubernatorius gen. 
Clay neužgiria Hesse vokie
čių seimelio “socialistinio” 
tarimo. Tas seimelis pirm 
trijų mėnesių nutarė, kad 
fabrikantai privalo išvien

Sovietai Įtaria, kad Amerikonai, 
Anglai ir Francūzai Ginkluoja 
Fašistus Išvietintų Stovyklose

Geneva, šveic. — Sovietų 
Sąjunga kaltino ameriko
nus, anglus ir francūzus, 
kad jie išvietintųjų stovyk
lose vakarinėje Vokietijoje 
ir Austrijoje kariniai orga
nizuoja ir ginkluoja fašisti
nius gaivalus. A. H. Kula- 
genkovas, Sovietų atstovas 
Jungt. Tautų Ūkinėje - So- 
cialėje Taryboje, sakė:

— Vakariniai talkininkai 
rekrutuoja buvusius nacių 
slaptosios policijos agentus 
ir skiria juos išvietintųjų 
stovyklų viršininkais. Išvie- 
tintiems duodama specialės 
pamokos prieš Sovietus.

Naciai geštapininkai ir jų 
bendrai Oldenburgo stovyk
loje?, angliškoje srityje, mu
ša norinčius namo grįžti so

Vyriausia varančioji ka
pitalizmo jėga yra godumas 
ir privatus penas, nepaisant 
visuomenės labo. Jis sudaro 
tikrai didį pavojų, kurį rei
kia pažaboti; o mūsų šalis 
yra didžiojo tarptautinio 
biznio centras.

Didžiojo tarptautinio biz
nio vadai šiandien viešpa
tauja ir mūsų valdžiai.

— Isteriją prieš raudo
nuosius šnipus labiausiai 
kursto tarptautiniai kapita
listai ir ginklų - amunicijos 
fabrikantai, nes kiek išpu
čiama tarptautinė krizė/ 
tiek didėja jų pelnai. Tuo 
tikslu sugalvoti ir dabarti
niai riksmai, kad sumaišyt 
smegenis Amerikos žmo
nėms.

Gąsdinimai raudonųjų pa
vojum siekia uždrausti Kri
staus mokymą ir sumin
džioti Jeffersono, Lincolno 
ir Franklino Roosevelto i- 
dejas.

Kas liečia v Progresyvių 
Partiją, tai komunistai ne
viešpatauja nei man pačiam 
nei šiai partijai.

su darbininkais spręsti apie 
gamybą, apie geresnį pra
monės sutvarkymą, _ apie 
dirbinių kainas ir darbinin
kų algas.

Darbininkai, apleisdami 
darbą, demonstravo dviejuo
se tuzinuose miestų. Frank
furto demonstracijoj daly
vavo 20,000 žmonių. Vienas 
amerikonų saržentas mėgi
no ‘Tlžypsu” per minią va
žiuoti. Žmonės apvertė 
“džypsą.” 

vietinius piliečius. Hanno- 
verio stovyklos viršininkas 
yra Lyssenko, kuris karo 
metu tarnavo naciams, kaip 
jų paskirtas majoras viena
me Ukrainos mieste. Jis kar
tu su naciais urmu žudė ne
patinkamus jiems piliečius.

Oldenburgo stovyklos dak
taras yra nacis, kuris sykiu 
su kitais hitlerininkais mė
sinėjo belaisvius, daryda
mas neva daktariškus tari
mus.

Vakariniai talkininkai, 
taip elgdamiesi išvietintųjų 
stovyklose, laužo Jungtinių 
Tautų seimo nutarimą iš 
1946 m., — pareiškė Sovietų 
delegatas Kulagenkovas.

ORAS.—Nekaršta gieda.

Amerika ir Sovietų Sąjun
ga Gali Taikoj Gyventi 
Skirtumas tarp mūsų ir 

komunistų yra tas, jog di
džioji dauguma progresy- 

[vių, visai nepasitikėdami 
monopoliniu kapi
talizmu, mano, kad gali
ma, per sukilusių piliečių 
balsavimus rinki m u o s e 
ir per valdinį planavimą, iš
vystyti progresyvį kapita
lizmą, kuris apsaugotų nuo 
karo, alkio ir depresijos. 
Progresyviai stačiai stovi 
tarp rusų nekentėjų, iš vie
nos pusės, ir komunistų, iš 
antros.

Čia Wallace tvirtino, kad 
gali taikoje gyventi sovieti
nė santvarka .ir amerikinė 
sistema.

Smerkdamas vadinamus 
“liberalus” raudonbaubius, 
Wallace užreiškė:

— Aš niekuomet nevaliau 
ir nevalysiu iš Progresyvių 
Partijos žmonių dėl to, kad 
jie praeityje priklausė bet 
kuriai kitai politinei grupei.

Anglai Suėmė Vadą 
Kovos Prieš Japonus

Kuala Lumpur, Malaja.— 
Anglai areštavo Tong Kin
gą Nyiną, kuris vadovavo 
malajiečių kovai karo metu 
prieš japonus. Už tai jis bu
vo apdovanotas Anglų Im
perijos medalių. Bet dabar 
anglai jį suėmė kaip vadą 
Malajų partizanų, kovojan
čių už savo krašto nepri
klausomybę nuo Anglijos.

Malajiečiai kertasi su an
glais ties Pulai. 

, .--------------—.......—

Cechai Protestuoja Prieš 
Gero Kunigo Suspendavimą

Praga. — Kad katalikų 
kunigas J. Plojhar kandida
tavo į Čechoslovakijos'sei
mą kaip Tautos Fronto 
žmbgus ir, buvo ' išrinktas, 
už tai vyskupas suspendavo 
jį nuo mišių, laikymo ir kitų 
religinių, pareigų. Dabar 
Čechų Ūkininkų Sąjunga 
pasiuntė popiežiui protestą 
prieš suspendavimą; prašo 
sugražint Plojharui kuni
gystės teises.

Kun. Plojhar yra sveika
tos ministras.

Partizanai Atakuoja Priešus 
Pietinėje Graikijoje

Athenai, Graikija.— Par
tizanai atakavo monarchįs- 
tų - fašistų kariuomenę ir 
žandarus Kalabakos ir Tri
polio miestų srityse, pieti
niame Graikijos pussalyje 
Peloponnese. Paskui parti
zanai pasitraukė, išsivesda- 
mi tuzinus jiems pritarian
čių vyrų. Be kitko, jie su
sprogdino Tripolio vanden
tiekį.

Monarchistai skelbia, kad 
jie' užėmę Elijo Pranašo 
kalną Grammos kalnyne; 
sako, jog kai kurie partiza
nai perbėgę į Albaniją.

< ------------
New York. — Vėl smuko 

Wall Stryto Šerai.

Sovietai Protestuoja.
Prieš Jų Piliečių * J 
Grobimą Amerikoj

--------------

Maskva. — Sovietu užsie
nio reikalų ministras Molo
tovas pasišaukė Amerikos 
ambasadorių W. Bedell Smi- . v 
thą ir įteikė jam protestą, 
kad Amerikos FBI valdžios 
agentai padėję “šaikai bal
tagvardiečių gengster i ų ” 
pagrobti Oksaną Kosenkiną ., 
ir M. L Samariną, sovieti
nius piliečius.

Kosenkiną ir Samarinas 
mokydavo vaikus Sovietų 
pareigūnų Jungtinėse Tau- . 
tose.

(Washington. — Prane
šama, kad Amerika atmeta 
Sovietų protestą.)

Pučiami Raudoni Muilo 
Burbulai, Sako Truman

Washington. — Prezid. 
Trumanas pakartojo laik
raščių korespondentam, kad 
republikonai Kongreso na
riai tyčia valkioja pasmir- • 
dusią “raudoną šilinę” (pu
čia raudonuosius muilo bur
bulus), kuomet jie tyrinėja 
neva sovietinius šnipus tarp 
demokratinių valdininkų.

Truman Smerkia Spec. ~ 
Kongreso Sesiją.

Washington. — Prezid. 
Trumanas smerkė specialę 
kongreso sesiją, kuri, re- 
publikonų viešpataujama, 

; faktinai nieko neveikė. Tru
manas priminė, jog ta sesi
ja nekreipė dėmesio į to- . 

, kius prezidento siūlymus, 
kaip leist jam kainas kon
troliuoti, pagerinti senatvės 
pensijas ir 1.1. Bet prezi
dentas ketino pasirašyti tos 
sesijos nutarimą apriboti 
paskolas iš bankų ir pirki- , 
mus išmokesčiais neva “in
fliacijai sulaikyti.”

Portugalija Nuteisė 
67 už “Komunizmą”

Lisbon, Portugalija. — 
Portugalų teismas atrado 
kaltais 67 žmones, kaip ko
munistus arba “raudonuo
sius.” Kaltinamieji už tai 
nuteisti kalėjiman nuo dvie
jų mėnesių iki 6 metų.

Sovietai Gaudo Juodosios 
Rinkos Biznierius

Berlin. — Karinė Sovietų 
policija vijosi šaiką juodo
sios rinkos šmugelninkų, 
atvykusių iš anglų-ameriko- 
nų užimtos Berlyno dalies. 
Šmugelninkai, perbėgę savo 
pusėn, akmenimis apmetė 
sovietinius policininkus. . . •-r

Graikų Partizanai Inter
nuojami Albanijoj

London. — Pranešama, 
kad Albanija nuginklavo ir 
uždarė stovyklose atbėgė- 
lius graikų partizanus.

Berlin. — Sovietų atsto
vai pasitraukė iš buvusios 
bendrosios talkininkų kom- • 
mandatūros. ’ < i
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Kova Su Vėžio Liga
Vėžio liga — vienas didžiausiųjų žmonijos priešų. Ame

rikoje šiuo metu daugiausiai žmonių miršta nuo visokių 
širdies ligų; po to seka vėžio liga. Taigi ši liga stovi ant
roje vietoje savo baisumu.

Nelaboji vėžio liga labai daug išskina ir lietuvių ame
rikiečių gyvybių. Dėl to, kova prieš vėžio ligą yra kova 
prieš nelaikiną mirtį, naikinančią šimtų tūkstančių žmo
nių sveikatą ir kertančią jų gyvybę.

Mūsų dėmesį atkreipė Bruce Bliven’o straipsnis, — 
“Closing in on a Killer ”, — tilpęs savaitraštyje New Re
public (š. m. rugpiūčio 16 d. laidoje).

Straipsnio autorius yra gan optimistingas dėl kovos su 
vėžio liga pasekmių. Jis teigia, jog diena po dienos ši liga 
vis darosi žeistinesnė, pakertamesnė, nugalimesnė.

New Yorke šiuo metu veikia specialus klubas—“Cured
* Cancer Club” (lietuviškai, atsieit, bus: Nuo Vėžio Ligos 

Pagydytųjų Klubas). Jį sudaro žmonės, neseniai sirgę vė
žio liga, bet, dėka didelių pastangų ir savo apdairumo, 
nuo jos pagydyti. •

Straipsnio autorius mano, jog su naujais atradimais, 
naujų priemonių pagalba, vėžio liga daugelyje atsitikimų 
galima nugalėti. Tik reikia, kad asmuo, jaučiąs vėžio ligos

* simptomus, tuojau pasiduotų patikimų ir nešarlataniškų
gydytojų priežiūrai. v

Metropolitan Life* Insurance Kompanija skelbia, jog 
mirtingumas nuo vėžio ligos šiuo metu biskelį sumažė
jo-

Tiesa, vėžio ligos šaknys, priežastys, dar vis nėra su
rastos, tačiau jau yra surasta daug reiškinių, pagal ku
riuos galima išaiškinti vėžio ligos kiltis.

Jei bus dedama daug pastangų, o jų turės būti deda
ma, — tai, ilgainiui, reikia tikėtis, bus rastos ir vėžio 
ligos priežastys. O kai bus žinomos priežastys, tuomet 
kur kas lengviau bus galima nuo jos apsisaugoti in ta 
liga sergančiuosius išgydyti.

Šiuo metu miršta labai daug lietuvių amerikiečių. Kas 
dien ir kasdien laikraščius margina žinios apie mirtis. O 
reikia suprasti, jog tik maža dalis mirusiųjų teįeina į 
laikraščių skiltis.

Labai daug tų mirusiųjų be laiko tarpo išskirti nela
bosios vėžio ligos!

Mjūsų-nuoširdus patarimas kiekvienam skaitytojui-.sto
vėkite savo sveikatos sargyboje. Jei tik jaučiate kurių 
rimtesnių nesmagumų, jei tik jaučiate kad ir mažą pojū
tį, kuris gali atrodyti į vėžio ligos užuomazgą, tuojau 
eitie į rimtas sveikatos taisymo įstaigas — į ligonines, 
pas gydytojus, — lai ten jus ištiria ir, jei yra reikalo, gy
do.

Sekite apie vėžio ligą literatūrą. Būtų gerai, kad mūsų 
, gerbiami gydytojai, Dr. J. J. Kaškiaučius ir kiti, švieso

je naujų apie vėžio ligos gydymą atidengimų, pateiktų 
mūsų skaitytojams naujesnių žinių.

Podraug visuomenė turėtų reikalauti, kad mūsų fede
ralinė valdžia paskirtų kovki su vėžio liga atitinkamas 
pinigų sumas!

Pasaulio Intelektualų Koųgresas
Š. m. rugpiūčio mėn. 22 dieną M^roclawo (buvusio Bres

lau) mieste prasidės Pasaulinis Intelektualų Kongresas. 
Jis tęsis ligi rugpiūčio 26 d.

Kongrese žada dalyvauti geras būrys ir Jungtinių Val
stijų intelektualų, tarp kurių bus: skulptorius J. David
son ir/Otto Mathan, fizikas, — Alberto Einšteino padė
jėjas.

Austrijos delegacijoje bus žymusis muzikoš-kompozi- 
torius Hans Eisler, kurį neperseniai Amerikos valdžia iš- 
deportavo. i

Šis kongresas turės didžiulės reikšmės, kadangi išvien 
su vis besiplečiančiu liaudies judėjimu, mokslininkų ir 
šiaip intelektualų rolė darosi ryškesnė, labiau jaučiama.

Štai, imperialistai ruošia naują, tretįjį pasaulinį karą. 
Jie sieksis intelektualus įkinkyti į peklišką karo mašiną 
lygiai taip, kaip ir eilinius piliečius.

Intelektualai, — menininkai, dailininkai, mokslininkai, 
švietėjai, rašytojai, — jei tik jie organizuotai veiktų, 
gali suvaidinti didžiulį vaidmenį kovoje prieš trečiojo pa
saulinio karo ruošėjus ir provokatorius.

Dėl to taikos trokštančioji žmonija nekantriai šio kon
greso lauks ir akylai žiūrės, ką jis atliks.

Kas Kaltas?
CIO Omanas “The CIO News” š. m. rugpiūčio mėn. 9 

d. išėjo su visiškai tuščiu pirmuoju puslapiu. Baltuojan
čio puslapio centre įdėta mažomis raidėmis pora eilučių 
šitokio teksto:

“Šis puslapis yra tuščias lygiai tiek, kiek specialė 
80-to jo Kongreso sesija buvo tuščia teigiamų darbų.” 
Tai, žinoma, savotiškas laikraščio protestas prieš 80-to

jo Kongreso atsisakymą specialčje sesijoje pravesti kiek 
nors naudingų visuomenei įstatymų.

Bet argi dėl to, kas dėjosi specialėje 80 Kongreso sesi
joje, nėra nei kiek kaltos ir CIO viršūnės?

Mes manome, kad jos yra kaltos dėl savo neveiklumo, 
dėl savo nusileidimo raudonbaubiams, dėl nestojimo uo- 
lesnėn kovon prieš tuos, kurie yra atsakingi už vis.sun
kė j antį liaudžiai gyvenimą.

Kas Ką Rašo ir Sako
DAUGIAU AIŠKINIMŲ 
APIE NAUJĄJĮ DP 
ĮSTATYMĄ

Kaip ir kokiomis sąlygo
mis pabėgėliai arba išvie- 
tintieji asmenys, gyveną 
Vokietijoje, Austrijoje >ir 
kituose kraštuose, galės pa
tekti į Jungtines valstijas 
pagal Kongreso 
priimtą ir prezidento 
pasirašytą naują D P įstaty
mą? Tai, aišku, rūpi tiems, 
kurie tokioje padėtyje ran
dasi ir norės atvažiuoti A- 
merikon.

To D P įstatymo nuosakus 
kunigų Drauge aiškina P. 
Dailidė. Jis rašo:

Nuo š. m. liepos men. pra
dėjo veikti įstatymas, pa
lengvinęs DP įvažiavimą į J. 
A. V. iŠ Vokietijos, Austrijos 
ir Italijos. Svarbiausi pa
lengvinąs DP įvažiavimą į J. 
kad įvažiavęs į J. A. V. ne
taps- visuomenės našta. Pa
gal veikiantį imigracijos įsta
tymą ligi šiol buvo reikalau
jami Affidavit of Support. 
“Afideivitas” įpareigoja jį 
išdavusį asmenį ar organiza
ciją teikti atvykusiam pilną 
išlaikymą, t. y. drabužius, 
maistą ir pastogę, jeigu toks 
išlaikymas atvykusiam pasi
rodytų reikalingas ir jis pats 
nepajėgtų savim pasirūpinti. 
Pagal naują imigracijos įsta
tymo papildymą “afideivitų“ 
vietoje galės būti pristatomi 

* konsulatams tik darbo ir ap
rūpinimo butu liudijimai.

Antras svarbus palengvini
mas pagal naują įstatymą— 
tai kelionės išlaidų apmokė
jimas. Tos išlaidos , dabar 
bus valdžios apmokamos.

Tačiau praktikoje tremti
niams užvis svarbiausia yra 
bene tai, kad naujas įstaty
mas “įsileidžia“ 205,000 DP, 
nesilaikant imigracijos įsta
tymu nustatytų kvotų. To
kiam įsileidimui i pateisinti ir 
tika Berlyne ir bendrai dėl 
cipas” ir atsirado darbo liu
dijimų reikalavimas.

Iš to išeina, kad emigruo
jantiems į J. A. V. bendra 
tvarka, kokia ligi šiol tik iy 
buvo, “afideivitai“ ir toliau 
bus reikalingi. Įstatymo pa
pildymas “afideivitų“ nepa
naikina. Senesniems DP, ku
riems darbo liudymus sunku 
bus gauti, reikės todėl “afi
deivitus“ išsirūpinti. 13ene 
dėl šios priežasties tremtinių 
tarpe ir kilo neaiškumų. Kai 
kurio, turėdami “afideivi
tus,“ pradėjo rūpintis dar

................... F........... .................. ....

, darbo ir buto garantijomis. 
Aišku, kad turintieji “afidei- 
vitus“ jau yra išpildę imi
gracijos įstatymo reikalavi
mus-dė) garantijos, kad jie 
nepasidarys visuomenės naš
ta, ir tai didesnius reikalavi
mus, kurie apima pilną imi
granto išlaikymą. Tad ne
logiška būtų reikalauti iš jų 
menkesnių — darbu ir butu 
aprūpinimo garantijų. Ir ga
lima be didelės rizikos spė
ti, kad pirmiau konsulatai 
aprūpins vizomis turinčius 
“afideivitus“ ir tuo būdu pa
tenkinančius ir bendro imi- 

. gracijos įstatymo reikalavi
mus.

NEPATINKA, KAD 
BANDOMA SUSITARTI

Su didžiausiu pasipiktini
mu Keleivis rašo apie Mas
kvoje einamas derybas del 
Vokietijos. Visus tuos pasi
tarimus, kuriuose ieškoma 
susitarimo taikos būdais iš
spręsti labai kritišką padė
tį, Keleivio peckeliai atme
ta ir pasmerkia.

Keleivis rašo:
Trijų didžiųjų demokrati

jų atstovai Maskvoje matė 
“patį Staliną.“ Kaip ubagai 
su kepurėmis rankose, di
džiųjų galybių atstovai lau
kė prie Kremliaus vartų, kad 
Čingizchanas juos priimtų ir 
pasakytų, koki .yra jo poli-' 
tik Berlyne ir bendrai dėl 
Vokietijos. X.

Ką Stalinas pasakė Vaka
rų ambasadoriams, viešai 
dar nepaskelbta. Bet tuoj 
po pasimatymo visi trys di
džiųjų galybių ambasado
riai, linksmai juokaudami, 
parbėgo į Amerikos amba
sados rūmus ir tuoj pasiun
tė ilgiausias telegramas sa
vo vyriausybėms, informuo
dami jas, ką Stalinas sakė, 

- kaip jis šypsosi ir kaip rūkė 
savo “taikos’pypkę.“

Galingos Amerikos amba
sadorius kruvino diktato
riaus priemenėje! šlykštus 
ir liūdnas vaizdas. (K., rugp- 
11 d.) z
Bet šlykštus ir liūdnas 

vaizdas ne iš to, kad įvairių 
šalių diplomatai susieina ir 
tariasi, šlykštus ir liūdnas 
vaizdas Keleivio redakcijo
je, kurioje sėdi visokio žmo
niškumo atsižadėję sutvėri
mai, ištroškę tik vieno da
lyko: naujo karo, naujos 
žmonių skerdynės.

Žinios iš Lietuvos
Didžiojo Spalio Garbėj

ŠILUTE. — Šilutės lentpiū- 
vės darbininkai”, tarnautojai ir 
technikiniai darbuotęjai, ap
svarstę savo įmonės gamybi
nius galimumus, nutarė įsi
jungti į socialistines lenkty
nes Didžiojo Spalio 31-jų me
tinių garbei ir įsipareigojo 
metinį gamybos planą įvykdy
ti iki lapkričio mėn. 7 d., su
plauti viršum plano, 500 ku
binių metrų miško medžiagos 
Vilniaus miesto atstatymui bei 
visokeriopai taupyti miško me
džiagą.

Šilutės lentpiūvės kolekty
vas į spalines socialistines 
lenktynes iškvietė Miškų Pra
monės Ministerijos medžio 
apdirbimo įmonių kolektyvus.

L. Vasiliauskas.

Įsipareigojimą Ištesėjo
PANEVĖŽYS. — Panevėžio 

ryšių linijų nlazgo darbuoto
jai iškvietė į socialistines lenk
tynes Kauno mazgo kolektyvą 
už penkmetinio plano įvykdy
mą pirma laiko — per ketve
rius metus.

Gegužes mėnesį patikrinus 
Panevėžio mazgo plano įvyk
dymo duomenis paaiškėjo, 
jog tinklo ryšininki savo įsi
pareigojimą sėkmingai vykdo.

Gegužes mėnesį vidutinio 
remonto planas įvykdytas: lai
dų — 157.2 procento, liauju

stulpų statymo----110.6 pro
cento.

Tarpmiestinių linijų eilinio 
remonto planas įvykdytas* li
nijos patikrinimo—115.6 pro
cento, laidų remonto — 131.4 
procento, naujų įrengimų — 
218 procentų.

žymiai viršytas ir valsčių 
ryšių periodinio remonto pla
nas.

Pasižymėję tinklo ryšinin
kai gavo pinigines premijas. 
Ypač pasižymėjo linijų apy
linkes Nr. 29 kolektyvas ir 
kiti.

Be to, Panevėžio ryšių li
nijų mazgo darbuotojai, tele
fonizuodami .naujus valsčius, 
pastatė 64.9 kilometro naujų 
linijų. J. Bložys.

★ ★
Gamyklos Klubas-Skaitykla

ROKIŠKIS.—Prie Juodupėje 
esančio “Nemuno“ vilnonių 
audinių fabriko veikia dirban
čiųjų klubas-skaitykla. Klube- 
skaityklojc\ įkurta bibliotekė
le, veikia radijo ifntuvas, 
įrengta Garbės lenta, išlei
džiamas profsąjungos komite
to organas — sienlaikraštis 
“Spartuolis.“

, “Nemuno“ fabrike veikia 40 
asmenų profsąjungos choras 

"(vadovauja J. Kostėnas) ir 
vaidybos mėgėjų ratelis, va
dovaujamas J. Čiko.

J. Girinis.

TAIKA, LAISVĖ IR GAUSAf i

Progresyvių Partijos Platforma
(Tąsa)

NAMŲ KLAUSIMAS• ✓
Naujoji partija kaltina, kad privati

niai interesai po monopolijų kontrole 
nesuteikia pakankamai namų Amerikos 
žmonėms. Demokratinės valdžios atsa
komybe yra garantuoti kiekvienam as
meniui ir kiekvienai šeimai tinkamą bu
tą kaina, kurią ji gali užmokėti.

Mes reikalaujame federalės būtų sta
tybos programos per ateinančius dvejus 
metus keturių milionų mažos kainos ir 
mažos nuomos namų pastatymui bena
miams ir susikimšusioms šeimoms, duo
dant pirmenybę veteranams.

Mes taipgi žadame kovoti chronišką 
namų stoką ir lušnynus, ilgos perspek
tyvos programa, pastatant 25,000,000 
naujų namų per ateinančius 10 metų. 
Ta programa apimtų viešai subsiduoja- 
mus butus, taikomus mažas įeigas gau
nančioms šeimoms.

Mes nurodome, kad tų tikslų pasieki
mui bus reikalinga sulaikyti nebūtiną 
statybą, dalinti retas statybines medžia
gas ir sumažinti plotų bei statybinių 
medžiagų kainas.

SAUGUMAS IR SVEIKATA
Progresyvių Partija reikalauja, kad 

socialinis saugumas apimtų kiekvieną 
vyrą, moterį ir Vaiką šioje šalyje.

Mes reikalaujame, kad Townsendo 
planas, kuris siekia atkreipti dėmesį į 
senus šalies gyventojus ir jų sunkeny
bes, būtų svarstomas, ir mes smerkiame 
dvipartinį suokalbį kongrese, palaikytą 
per praeitą dešimtmetį, kad neprileisti 
Townsendo plano ar panašių - įstatymų 
projektų diskusijoms.

Mes žadame mūsų aktyvią paramą na- 
, cionalei senatvės pensijai su $100 mini
mumu visiems asmenims virš 60, re- 

* miantis teise, o ne skurdu.
Mes stojame už federalinę programą, 

pagal kurią būtų mokamos kompensaci
jos susižeidusiems, negaluojantiems, 
sergantiems, ir padidinti nedarbo kom
pensacijos mokesčiai. 4

Mes rbikalaujame' piniginės paramos 
nėščioms dirbančioms motinoms 13 sa
vaičių prieš gimdymą ir paramos šei
moms su vaikais nepasiekusiais 18 metų 
amžiaus.

Mes remiame kiekvieno amerikiečio 
teisę palaikyti savo sveikatą, apsaugotą 
nacionalinės apdraudos sistema, duo
dant pasirinkimo laisvę ir pacientui ir 
gydytojui, ir stojame už pakankamą me- 
dikalę ir dantim gydyti pagalbą kiek
vienam asmeniui.

•Mes remiame praplėtimą federalinių 
fondų programos, kuri apimtų visuome
nės sveikatą ir užtenkamą medicinoje ir 
dantų gydyme aprūpinimą.

Mes stojame už federalinių lėšų nau- 
' dojimą medicinoje ir dantų gydyme 
moksliniams tyrinėjimams ir’ atradi
mams praplėsti.

Mes planuojame ateityje laipsniškai 
visas saugumo ir sveikatos apsaugos iš
laidas pervesti valdžiai kaipo būtiną vi
suomeninei gerovei tarnybą.

Mes žadame, kad, kaip dalis mūsų pla
ningos ekonominės programos, statybos 
pramonė bus perorganizuota ir sutiks- 
linta, galimybė dabar stokuo j amonis me

džiagoms gaminti bus praplėsta ir pilnų 
metų darbas bus garantuętas statybos 
pramonės darbininkams.

„ Valdžia—federalinė, valstijinė ir vie
tinės, — turi atsakomingumą užtikrinti, 
kad statyba būtų gerai planuojama, kad 
namai rastųsi patogiai arti darbo vietos, 
ir, kad juose būtų užtikrinta gyvento
jams priemonių ir vietos sveikatai, mok-" 
slui, pramogoms ir kultūros reikalams 
palaikyti.

Mes žadame panaikinti diskriminaci
ją ir segregaciją namų statyboje ir jų 
apgyvendinime.

MOTERYS
Progresyvių Partija siūlo užtikrinti 

moterims ir vaikams teises ir garantuo
ti sveiką amerikinės šeimos demokratinį 
vienetą, kaipo tautos nugarkaulį.

Mes siūlome suteikti moterims tokias 
pačias pirmos klasės* pilietybines teises, 
kokias turi vyrai, atmetant visus apru- 
bežiavimus: socialinius, ekonominius ir 
politinius, — nestatant pavojun egzis
tuojančių apsaugos įstatymų motinoms 
ir būsimoms motinoms.

Mės siūlome praplėsti tinkamus darbo 
sąlygų įstatymus moterims, užtikrinti 
joms sveikatingas darbo sąlygas, lygų 
darbo saugumą, kaip vyrams, ir darbo 
vietos užtikrintą sugrąžinimą po gimdy
mo.

Mes siūlome v užtikrinti medicininės 
pagalbos garantavimą moterims prieš 
gimdymą, gimdant ir po gimdymo, ei
nant nacionalės sveikatos apdraudos sis
tema.

Mes siūlome federalinės pagalbos pro
gramą dirbančiųjų motinų vaikų darže
liams ir centrams įsteigti.

JAUNIEJI ŽMONĖS
Progresyvių Partija tiki, kad jauni

mas yra vertingiausias tautos turtas, 
kad jaunimo pilnos galimybės gali būti 
pilnai išvystytos tiktai pravedant mūsų 
taikos, laisvės ir gausos programą. Mes 
keliame aikštėn senųjų partijų negalė
jimą išspręsti specialių jaunimo proble
mų. ., .

Mes reikalaujame, kad balsavimo tei^ 
sė būtų suteikta visiems asmenims, pa
siekusiems 18 metų amžiaus.

Mes reikalaujame pravesti gyveniman 
ir praplėsti vaikų darbo įstatymus.

Mes reikalaujame federalinių ir valk
ti jinių lėšų rekreacijų įrengimams, ypa
tingai to reikalingoms užmiestinėms sri
tims.

VETERANAI
Progresyvių Partija .pripažįsta vete

ranų specialius pasiaukojimus ir kontri
bucijas tautai jos labiausiai kritiškame 
periode.

Mes reikalaujame pirmenybės vetera
nams butų gavime.

Mes reikalaujame federalinių bonų 
veteranams, remiantis tarnybos ilgiu.

Mes reikalaujame praplatinti Vetera
nų Administraciją ir jos programą, ir 
padidinti G.. I. paskolas, stipendijas, ir 
paramą, ir diskriminacijos panaikinimą.

Mes reikalaujame, kad G. L Bilius ir 
kitos, veteranų privilegijos būtų suteik
tos ir prekybinio laivyno jūrininkams, 
kurie tarnavo karo metu.

(Bus daugiau)

Tankai, šarvuoti automobiliai ir ašarinės bombos buvo naudoti prie Univisx fabriko 
Daytone, kuomet nacionale gvardija atėjo i pagalbą savininkams streiką laužyti.

2 pilsi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily).— Šešt., Rugp. 14, 1948
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Men as
M. Gorkis ir Lietuvių Literatūra 

» \

Rašo B. P R AN SKUS

LMS VEIKLA

Žymiausias rusų literatūros klasikas 
M. Gorkis buvo pirmasis socialistinės li
teratūros klasikas. Realistinė M. Gor
kio kūryba parodė . milijonams darbo 
žmonių ne tik tai, kaip žmonės gyvena, 
bet ir mokė, kaip reikia gyventi, kovoti 
dėl socialistinės ateities, Gorkis aukštai 
vertino žmogaus asmenybę, gerbė didvy
rišką žmogų, kovotoją. M. Gorkis pir
masis grožinėje literatūroje parodė dar
bininkų klasę, kaip revoliucijos vado- 
vautoją, nugalėtoją. Gorkis buvo kovo
tojas, žymiausias publicistas, literatūros 
organizatorius, jaunųjų rašytojų moky
tojas, tautinių literatūrų ugdytojas ir 
populiarintojas.

Gorkis paveikė į daugelio tautų lite
ratūras ir atskirus rašytojus, tame tar
pe ir į lietuvių.

Lietuvių literatūra ir lietuviai rašy
tojai mokėsi, brendo ir kūrė rusų visuo
meninio gyvenimo ir literatūros įtakoj. 
Tą M. Gorkio poveikį lietuvių literatū
rai rodo jau Gorkio kūrinių vertimų į 
lietuvių kalbą gausumas. Prasidėjęs dar 
pačioj XX a. pradžioj “Varpe,” Ameri
kos lietuvių pažangioj spaudoj (“Vieny
bėj Lietuvninkų” ir kt.,) Gorkio kūrinių 
vertimas ypač padidėja 1905-1906 m. 
revoliucinėj lietuvių spaudoj. Po kelis 
kartus verčiami ir spausdinami: “Le
genda apie Danko,” “Daina apie saka
lą,” “Daina apie audrošauklį,” “Kartą 
rudenį,” “Vienas respublikos karalių” 
ir tt. 1906 m. Amerikoj išeina pirmas 
storokas Gorkio kūrinių rinkinys lietu
vių kalba, kiek vėliau jo drama “Dug
ne.” Lietuvoje atskirais leidiniais išėjo 
‘'Motina” (revoliucinio poeto V. Mont
vilos vertimas), “Mano universitetai”

Venclovos vertimas), “Italijos pasa
kos” (P. Vaičiūno vertimas), apysakų 
rinkinys “Žmogaus gimimas” (K. Kor
sako redakcija), Gorkio pasakų rinkinys 

z vaikams.
Tais pat laikais^ eilė Gorkio kūrinių 

buvo išversta ir išleista Tarybų Sąjun
gos (žurnalas “Priekalas”) ir Amerikos 
lietuvių pažangiosios spaudos (“Laisvė,” 
“Vilnis” ir kt.). 1932 m. Amerikoj iš
ėjo Gorkio “Motinos” vertimas.

Tikrai laisvas ir platus Gerkio raštų 
vertimas ir sklidimas Lietuvoj prasidė
jo tarybinės santvarkos sąlygomis. 1940- 
41 metais buvo išspausdinta apie 20 
Gorkio kūrinių yertimų. Tas darbas ne
nutrūksta ir Tėvynės karo metais. “Dai- ' 
ną apie sakalą” ir “Dainą apie audro-' 
šauklį” karo metais išvertė poetė Salo
mėja Nėris. Tai buvo jau vienuoliktas 
iš žinomų “Dainos apiė sakalą” ir de
šimtas “Dainos apie audrošauklį” ver
timas į lietuvių kalbą.

Pokariniu metu pasistatytas uždavi
nys išleisti visus žymesniuosius Gorkio 
raštus lietuviškai, sėkmingai yra mūsų

1 leidyklų vykdomas. Lietuvos TSR Mok
slų Akademijos Lietuvių Literatūros 
Institutas jau yra suregistravęs dau
giau kaip 150 atskirų Gorkio kūrinių 
vertimų į lietuvių kalbą ir daugiau, kaip 
50 straipsnių, recenzijų, kurie tilpo lie
tuvių spaudoj apie Gorkį.

Gorkio kūrinius yra .vertę visa eilė 
žymesnių lietuvių rašytojų ir poetų: 
Vaižgantas, B. Sruoga, K. Binkis, P. 
Vaičiūnas, J. Janonis, A. Venclova, Sal. 
Nėris, M. Montvila, K. Korsakas, M. 
šikšnys-šiaulėniškis, K. Vairas-Račkau- 
skas ir kit. A. Vienuolis, L. Gira, S.~ 
Čiurlionienė, Vydūnas, P. Cvirka, J. Bi
liūnas, V. Kapsukas ir daugelis tarybi
nių rašytojų rodo savo susdomėjimą 
Gorkio kūryba. Nuo XX a. pradžios ne
buvo tokio lietuvių rašytojo, kuris nebū
tų skaitęs, domėjęsis Gorkio kūryba.

Gorkio įtaka buržuaziniams demokra
tiniams lietuvių rašytojams yra daugiau 
atsitiktinė, neorganiška. Ji reiškėsi pa
sisavinime. Tai galima konstatuoti P. 
Višinskio alegorijos “Kibirkštys,” para
šytos Gorkio legendos apie Danko įta
koj. Tai galima pastebėti M. šikšmo- 
šiaulėniškio eilėrašty “Ąžuolėlis,” dra
moje “Sparnai,” autoriaus parašytų 

V “Dainos apie sakalą” įtakoj, tai jaučias 

Lazdynų Pelėdos miestietiškuose vaiz
duose' (“Vanka,” “Kaliniai”), kurie*turi 
panašių bruožų su M. Gorkio kūriniu 
“Trejetas’’; A. Vienuolio kūriny “Ąžuo
le,” P. Mičiulio dramoje “Sugriuvęs gy
venimas” bei “Erškėčių taku” (dramų 
“Dugne” ir “Miesčionys” įtaka). M. 
Gorkio įtakos randame tų lietuvių rašy
tojų kūryboj, kurie, kaip ir Gorkis, buvo 
arčiau susirišę su proletariato sąjūdžiu. 
Prie tokių rašytojų priklauso J. Biliū
nas.

Kitas rašytojas, iškilęs po 1905 m. re
voliucijos kėip aiškiai demokratinis ir 
revoliucinis rašytojas, buržuazinio lite
ratūros mokslo užmirštas, yra B r. Varg-

• šas-Laucevičius. Gorkio įtaką Br. Varg
šo kūrybai savo laiku buvo pažymėjęs 
V. Kapsukas,-rašydamas Br. Vargšo ne
krologą (Amerikos žurnale “Naujoji Ga
dynė,” 1916 m..

Demokratinių rašytojų skaičiui pri
klausė pažangus ir revoliucinis ano lai
kotarpio rašytojas K. Jasiul$aitis, kuris 
bendravo sū Gorkiu Kapri saloje. K. Ja- 
siukaičio vaizdeliuose, vaizduojančiuose 
darbo žmonių gyvenimą, Gorkio įtaka 
jaučiama ir tematikoj, ir stiliuj. Ryš
kiausias Gorkio poveikis matomas K. 
Jasiukaičio dramoj “Alkani žmonės.” 
Šių rašytojų tarpe bene ryškiausi yra. J.

- Janonio figūra. Jis ėjo M. Gorkio prole
tariniu, revoliuciniu keliu, ankstyva.. 
mirtis nutraukė daug žadančią J. Jano
nio kūrybą.

Didelį poveikį M. Gorkis turėjo ir į 
rašytojus, besispietusius apie žurnalus 
“Trečias frontas,” “Kultūra,” “Litera
tūra.” Daugumas šios srovės rašytojų 
ilgainiui sudarė pagrindinį lietuvių ta
rybinės literatūros branduolį (A. Venc
lova, P. Cvirka, Salomėja Nėris, K. Kor
sakas, J. Šimkus, M. Montvila, J. Mar
cinkevičius ir kt.).

Gorkio įtaka tarybinei lietuvių litera
tūrai buvo svarbi tuo, kad ji padėjo 
reikštis pažangioms idėjoms. Gorkis mo
kė ir šaukė rašytojus tarnauti savo liau
džiai, kėlė jų idėjiškumo ir meistrišku
mo lygį.

Nepalyginamai didesnė ir veiksmin
gesnė Gorkio kūrybos įtaka ir reikšmė 
yra> tarybinei lietuvių literatūrai, kai 
pastaroji įžengia į Gorkio pramintą so
cialistinio realizmo kelią.

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

Tomorrow the little sleepy town of 
Shrewsbury, Mass, will come to life. 
Teachers and students will pour in to 
ready themselves for classes Monday 
morning. The first LMS Summer Vaca
tion school will begin its pioneer move.

As I write, I have before me a long 
and impressive list of distinguished 
people who will be up to Mass, during 
the school weeks, to lecture,and to talk 
with the students and the school’s 
guests. On the list they seem like just so 
many cold letters, but taking each name 
as an individual and musing over his 
qualifications, one realizes that here are 
representatives of most all forms of ar
tistic culture. • )

Robert Illingwirth, professor of Dra
ma at Clark University^ will be down 
for 2 days to charm us with his drama
tic eloquence. Dr. Petriką will offer more 
hints on the art of directing a play and 
acquaint us with the famous Stanislavs
ki' method. 1

Here’s Johnnie Gresh of Bridgeport 
representing his particular field, the gra
phic arts. Johnnie is ‘a popular Lith-Am. 
painter whose paintings have been exhi
bited at both of the LMS Fine Arts Fes
tivals, Chi. and N. Y.; who has been kept 
busy with painting commissions in his 
home state, and who, incidentally, is a 
pretty swell guy. Then from the Jef
ferson School, New York City, comes the 
distinguished writer, Sidney'FinkeJstein, 
author' of the book “Art and Society.”

Lietuviškos Knygos Paroda New Yorke
Rašo K. PETRIKIENĖ

neigi gali naudotis; sale savųjų, reika-Laisvėje buvo rašyta, jog New Yorko 
Didžiajame Knygyne (5th Avė. ir 42 
St.) vyksta Liehiviškos Knygos Paroda. 
I*ietuviškos knygos paroda New Yorko 
lietuviams jau bus antroji: praeitais me
tais turėjome Brooklyne Knygos Parodą, 
atžymėjimui 400 metų sukakties nuo at
spausdinimo' pirmutinės lietuviškos kny
gos. Dabartinė paroda skiriasi tuo, kad 
joje išdėta knygos tiktai pokarinio laiko
tarpio, 1946—1947 metų, Tarybų Lie
tuvos leidiniai.

Faktai rodo, kad Lietuvos rašytojai 
dirba kruopščiai, planingai.

Lankytojų atydą ypatingai atkreipia 
Pirmoji Lietuviška Knyga. Išleido Lie
tuvos T. S. R. Mokslų Akademija. Tai 
tas pats katekizmas, apie kurį praeitais 
metais R. Mizara ir kiti plačiai rašė mūs 
spaudoje. Leidinys didelio formato, gra
žiai išdabintas spalvuotais braižiniais. 
Tai kopija Martyno Mažvydo “Cate- 
chismusa,” atspausdinto 400 metų atgal.

Simano Daukanto “Žemaičių Pasa
kos.” Didokas, gražus leidinys. Kaip no
rėtųsi pavartyti jo lapus,* gal prisimintų 
ne viena kūdikystės dienose girdėta pa
sakaitė. Kada žiemos ilgais 'vakarais 
vaikai susibūrę prie gruzdinančios kros
nies vakarienės laukiant, gi augusieji 
plunksnas plėšant,' kuodelį ar pantį su
kant, o geroji teta, senelė ar diedelis ]3a- 
sakėčias tęsė. Nebuvo tada kam skaityti 
spausdintą žodį, tad pasakėles perdavė 
kartoms iš lūpų į lūpas, gi vaikai, liežu
vius iškorę, beklausydami jų nekartą 
nubraukdavo gailią ašarėlę, girdėdami 
piemenėlio, našlaitėlės ar kuproto Jone
lio nelaimes.

Maironio, “Pavasario Balsai.” Mairo
nio parašytos dainos skambėjo kožname 
Lietuvos jaunimo suėjime. Mokyklos 
vaikams Maironio vardas glūdi giliai 
atmintyje. Tik prisiminkime:

Per tris be pertraukos šimtus,
Per ilgus, kruvinus metus
Kryžiuočių mus bežudė gaujos!
Vardan būk Kristaus iš visos

. Europos, karžygiais' drąsos,
Kas met čia plūdo minios naujos.

Abejoju, kad rastųsi bent vienas Lie
tuvoje žmogus, kuris, sųžiniai ar ne, ne
būtų'pats kartojęs, dainavęs ar bent gir
dėjęs Maironio parašytus žodžius.

Vaižganto,—“Vaizdai.”. Storokas rin
kinių leidinys. Lazdynų Pelėdos,—“Ir 
Pražuvo Kaip Sapnas.” Graži, stambi 
knyga. Žemaitės — Rinktiniai Raštai.” 
Stambus leidinys; o šalę, tokis pat, rusų 
kalboje vertimas.

Sunku būt suminėti visų Lietuvos au
torių išleistus kūrinius, nes jų daug ten 
yra. Apart Lietuvos klasikų, didelis 
skaitlius Vakarų Europos ir Amerikos 
žymių autorių išversti kūriniai. Sveti
momis kalbomis plati visuomenė juk
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Vincas Bovinas, one of the most en
thusiastic art-lovers that I have ever 
had the pleasuret of meeting, will be at 
the school for tfie full 2 weeks of his 
vacation. Mr. Bovinas has much know
ledge and experience in the Lithuanian 
art movement.

Roy and Eva Mizara will drop in on 
Saturday, Aug. 21 while en route on a 
vacation trip to Nova Scotia. This ta
lented couple will discuss many phases 
of organizational work and possibly Roy 
will have something to tell us about Li
thuanian History. Roy-has just complet
ed a new play “Viskas Sūnui,” that our 
director Jonas Valentis is planning to 
presėnt in part as part of the actual 
work of'his pupils. Present will be John 
Orman, noted figure in the LDS Youth 
piovement. And so on, and so on.

Just a few notes on the students them-, 
selves now: From Chicago Nancy Ro
man, director of the Ex-Miners Chorus, 
from Waterbury, Conn., Getrude Ulins- 
kas, director of the Vilijos Chorus and 
Norma Chaponis, teacher of the local 
Worcester /Aido Chorus, Frank Ball
wood composer and pianist, Dolores Pet- 

\ ronis singer, Walter Žukas composer 
and teacher and many more whose 
names will become known in oUr circles 
very soon in the ifuture.

But this is also a vacation school. So 
into our schedule wę have fitted in such 
refreshing activities as a Moonlight 
Bach Party (we hope the moon reads 
our schedule,) a Theatre Party, Banquet 
and Wienie Roast and plenty of time in

(Tąsu 4-me pusi.),

Rašo L. JONIKAS
5 Naujos Dainos —' 
2 Solistams, 3 Chorams

LMS Centro muzikos 
technikas ir vienas seniau
sių chorvedžių Amerikoje 
Jonas Katilius ką tik užbai
gė spausdinti tris- dainas. 
Pirmiau, apie porą mėnesių 
atgal, išleidome dvi. Dainos 
atspaustos ant mimiografo 
ir techniškai darbas atliktas 
patyrusio meisterio rankos.

Po 1 egzempliorių dainų 
gaus visi LMS priklausan
tys chorai ir solistai. Norin
tys daugiau kopijų, turės 
pasipirkti sekamom sąly
gom (LMS nariams, iman- 
tiems už $1 ar daugiaus, 
duodame 25% komiso):
Solistams:

“Ei, Upeli!” žodžiai St. 
Jasilionio, muzika F. Bale- 
vičiaus. Kaina 10c.*

“Linksma Volungėle.” žo
džiai S. Čiurlionienės, muzi
kos motyvas G. Klimo, kom
pozicija B. Petrovo. Kaina 
5c.
Chorams:

“Sveika, Saule!” žodžiai 
St. Jasilionio, muzika F. Ba- 
levičiaus. Kaina 5c.

“Naujas Rytas.” žodžiai 
Juliaus Janonio, muzika 
A. Martinonio. Kaina 5c. <

“Kada Tau Teks pro čia 
Keliaut.” žodžiai M. Isakov- 
skio, vertimas St. Ylos, mu
zikas VI. Zacharovo. 8 puš- 
jlapių,.kaina 20 centų. Tai 
gedulo daina. Prasideda so
lo, išstoja moterų choras; 
vėliaus mišrus choras ir t.t.

> Muzikos žinovai tvirtina, 
jog tai šedevras. Visi LMS 
chorai turėtų šią dainą susi- 
mokinti ir sudainuoti šer
menyse, mirties minėjiųiuo-% 
se ir kapų puošimo iškilmė
se.

' Kaip Verčiamos? . '
Viršuje pažymėtos kainos ' 

už naujas dainas veikiausiai. 
visiems atrodys juokingai 
žemos. Juk muzikos krautu
vėje nenupirksi dviejų pus
lapių dainos’ už . mažiau, 
kaip 50 centų. O mes veik 
pusdykiai parduodame LMS 
nariams ir dar su didele 
nuolaida.

O kainų iškilimas taip 
jau palietė ir LMS, kaip 
kiekvieną šios šalies pilie
tį. Štai pavyzdis:

Dainom spausdinti reikė
jo pirkti popieros. Vienas 
rymas (500 lakštų) —$23! 
O. kelerj metai atgal toks 
kiekis popieros buvo galima 
pirktis už $6-7.

Nežiūrint to, taip pigiai 
nariams parduoti literatūrą 
mus įgalina tokie geri lie
tuvių liaudies meno mylėto
jai kaip Lietuvos Draugas. 
Tik šiom dienom Centras 
aplaikė iš jo dar vieną 
stambią auką — $200.

Didelis dėkui, Drauge. 
Jūsų gausi auka įgalins 
šimtus mūsų menininkų, 
choristų įsigyti prieinama 
kaina naudingos literatū
ros, . o LMS Centrui duos 
galimybę išleisti daugiau 
dainų, daugiau dramos vei
kalų ir t.t. •
Aiperikos Liaudies
Dainos

Centras dar turi anglų 
kalboje dainų rinkini—“The \ 
Peoples Song Book.” Tai y- 
ra rinkinys virš 100 Ameri
kos ir kitų tautų liaudies 
dainų ir muzikos — solo ir 
chorams. 128 puslapių kny
ga, parsiduoda po $1 egzem
pliorius. Su užsakymu pri- 

% siunčiant pinigus mes ir
(T$sa 4-m<} pusi.)

3 pusi.—Laisve (Liberty, I 
Lithuanian Daily) 

šešt., Rugp. 14, 1948

linga susipažinti ir su pasaulinio masto 
šedevrais, sukurtais žymiųjų mokslinin
kų. Lietuvos tarybinė valdžia pašaukė 
prie darbo šalies geriausias literatines 
spėkas ir, tiktai dviejų metų laikotarpiu, 
matosi kaip žymiai padidintas lietuviško 
žodžio spausdintas lobynas.

Stambus veikalas M. Gorkio “Vaikys
tė.” Vėl kitas nemažas leidinys H. W. 
Longfellow, — “Hiavatos Giesmės.” F. 
Dostojevskio — “Nusikaltimas ir Baus-
mė.” Gui de Maupassant — “Novelės.” 
M. Lermontovo — “Proza.” Plauto — 
“Dvynai.” K. Simonovo — “Dienos’ ir 
Naktys.” R. Rolando — “Žanas Krišto- 
fas.” Krilovo — “Pasakėčios.” J. Turge
nevo — “Raštai.”

Nekuriu autorių 'kūriniai seniai skai
tyti. Kiti net po du kart, bet kaip tik bus 
galimybė įsigyt vertimus, — bus dvigu
ba nauda: panaujinimas autoriaus ge
nialių minčių ir, bent kiek pagerinimas 
mūs, amerikiečių, gan apšepusios lietu
viškos kalbos.

Geras kiekis leidinių muzikos, teatro 
ir prozos šakoje. Taip pat matosi, moks
linių leidinių, kaip tai A. J. Moladečia- 
kovo — “Naujų Augalų Kūrėjai” ir ke
lių kitų autorių kūriniai.

Gražus leidinys Eva Curie, apie jos 
motinos, radiumo išradėjos, Marijos Cu
rie gyvenimą.

VAIKAMS SKAITYMAI
Vaikams leidiniai ypatingai gražiai ir 

spalvingai iliustruoti. Jaunuolius skati
na ne tik skaityti, bet kartu auklėjama 
kilnieji gyvenimo siekiai-mokslas ir dar
bas: būti naudingais žmonijos piliečiais. 
Pavyzdžiui, E. Mieželaičio — “Kuomi 
Būsime.”

Taip, stipresnio už tą Stasį
Mūsų klasėje nerasi.
Įdomu, ką tas Stasys,
Tas stipruolis pasakys?

—Mano tėvas įžymus:
> Puikiai mūrija namus!

Apie jį vieną kartą
Rašė laikraščiai, nes verta!
Tėtei padedu ir aš
Kastuvus į darbą nešt.
Moku plytą dėt prie plytos,
Cementu jas-sulipdyt. >
Greitai aš kaip mano tėtis, 
Darbą šį turiu mokėt.”

Spalvuotoje iliustracijoje gražiai au
gantis Stasys nešinas špatą po pažastim, 
žygiuoja j darbą kartu su tėvu.

Kasgi nebus girdėjęs apie našlaitę 
Cinderelą? Salomėja Nėris nepamiršo ir 
jos. Drąsiai galiu spręsti, jog Salomėja 
Nėris savo kūrinyje neruošė našlaitėlės 
karalaičio palociui bei amerikiečio mili
jonieriaus dvarui. Našlaitėlė turi išaug
ti protiniai ir fiziniai ^stipria piliete.

O tie šilko marškinėliai
. Pasiutimą seniai kėlė.

Ji našlaitę plūdo, barė—
Gulti alkaną /išvarė.'

“ Kitą rytą nešlaitėlei '
Marškinius nuplėšė vėlei
Pakulų suveltą kuodą
Vėl jai ragana įduoda: >

—Tai ganydama mesnausi—
Susiverpsi, išsiausi.”

Našlaitės pamotė visai tipiškai ilius
truota : pikta, sudžiūvusi boba, apsikars
čius blizgučiais ir brangiais rūbais su 
savo meilužiu šoka, kaip jų iškrypę ko
jos moka. Iliustracijoj vaikai mato, jog 
pikto charakterio brangenybėmis neap
dengsi; blogumas iškils viešumon, o ge
ras, dora, rūpestingumas paims viršų 
ir triumfuos.

Apart Lietuvos rašė jų, parodoje ma
tosi vaikams skaitymai išversti daugelio 
kitų žymių autorių.

Pati parqda, nors apribotame kiekyje, 
daro labai gražų įspūdį. New Yorko 
apylinkės lietuviai privalo paroda pasi
naudoti visu pilnumu.

Sprendžiu, jei tik sąlygos leis, parodą 
bus suruošta kožnoje lietuviais apgyven
toje .kolonijoje. Jau ir lietuvis žino, jog 
spausdintas žodis atsveria ir auksą.

f
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48 —114— Istorine Apysaka Vertė K. BARTKUS

NEW YORKO VALSTIJA DIDELE IR 
GRAŽI VAKAC1 JOMS

i

(Tąsa)
Dvylika metų pas mane, 

pripratau prie jo. Kompjene įpus išmetė 
iš traukinio. Patraukėm pėsti. Bošai mė
tė bombas tiesiai į mus. Aš juos iš ano 
karo pažįstu <.. Išbėgiojome visi... 
Žiūriu, nėra Foleto ...

In Anjesa daug kartų matė, kaip se
nis užsimiršęs čepsėjo lūpomis, šaukė 
Foletą.

Buvo graži vasaros diena, kai virš Pa
ryžiaus atskrido bombonešiai. Visas 
dangus ūžė. Drebėjo stiklai. Dudu rė
kavo: “Bum-bum!. ..” Anjesa skuto 
bulves; valandėlei ji padėjo peilį; ir vėl 
ėmė dirbti. Paskui kažkas įbėgo, sako: 
“Du tūkstančiai užmuštų . ..” Išsigan
dusi Anjesa nutvėrė už rankos Dudu — 
galėjo jį užmušti! Ir susigėdo — ko gi 
dabar bijoti?...

Vakare ėjo krantine. Prie didžiulio 
namo griuvėsių būriavosi žmonės, žval
gėsi, keikėsi, juokavo. Kažkas niūriai 
pasakė: “Taip... Darbas tvarkingas...” 
Gyvenimas tarsi subiro į sudėtines dalis: 
akmenis, geležį, skydus, sijas. Anjesa 
užmynė knygą — odiniai viršeliai, kaž
kieno inicialai.. . Ant išlikusios sienos 
kabėjo portretas: moteris jaunamartės 
rūbais. Staiga Anjesa pamatė vaikišką 
lovą su tvorele — lova buvo pakibusi ant 
balkono virbų. Ir Anjesa nesava nubė
go namo. O šalia griuvėsių žmonės juo
kėsi kavinių terasose,, ir mėlynavo, lyg 
dangus, šimtai sifonų.

Tą naktį Anjesa vėl sapnavo Pjerą: 
suprato — jis nieko negalvojo; jam bu
vo skaudu, šalta, nyku. Norėjo jį sūšil- 

, dyti ir negalėjo; vartėsi; kliedėjo. Iki 
aušros plyšojo zenitinės. O Dudu kažką 
čiauškėjo sapnuodamas; paprastus vai
kiškus žodžius.
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Tessa pabudo žvalus. Jis linksmai ta
rė Žolijo:

— Jie persiskels kaktą į Veigano lini
ją... Jūs galite parašytį, kad gigantiš
kas mūšis tik tik prasidėjo .. .

— Parašyti lengva ... Svarbu ne tas... 
Jūs juoksitės iš manęs, bet aš niekad ne

slėpiau, kad aš — prietaringas žmogus.
Vokiečius prisišaukė, duodu žodį! Kiek 
sykių visi kartojo: “Jie ateis... Ateis!...” 
Štai jie ir atėjo.

—Bobų plepalai! Pradėkim tuo, kad 
jie. neatėjo. Mūšis vyksta prie Somos ...

— Gal būt. Aš ten nebuvau... Ta
čiau viena aš žinau tiarai — vakar jie 
numetė bombų į Marselį. Ar jūs supran
tate, ką tas reiškia? ... Marselis kita
me Prancūzijos gale. Kas galėjo pama
nyti, kad jie išdrįs? ... Dabar viskas 
baigta! Galite būti tikras, italai pakils 
ne šiandie, tai rytoj. O Veiganas ati
traukė kariuomenę nuo Italijos sienos. 
Kam mums ta kvaila Soma? .. .

Tessa mostelėjo ranka.— nusiramin
kit! Išsiblaškęs paklausė:

— Jūs klausėtės italų radijo?
— Prieš’valandą. Tyli. Tai yra skaitė, 

straipsnį apie Pompėjos tapybą. Tau 
blogas ženklas.

Tessa ėmė juoktis:
—Apie tapybą? Viarui... Beje, ga

liu jums pranešti, jog mūsų “šaunusis 
karys” sudėjo čemodanus. Matyt, bėgs. 
Iki pasimatymo! Užsukite pas mane va- 

. kare, kiek vėliau — aš galėsiu pranešti 
jums kai ką džiugesnio.

Taip sakydamas, Tessa galvojo apie 
dalinę kabineto reorganizaciją. Ėmė švil
piniuoti ariją iš “Rigoletto.” Sudrumstė 
jį Pikaras; atėjo nekviestas. Žvilgterė
jęs į jį, Tassa iš karto suprato: reika
lai prasti. Pikaras pasakė,- kad vokiečiai 
forsavę Somą. Jų tankų dalys slenkan
čios prie Ruano. Viskas išsispręsią per 
dvi tris dienas.

— Tik bepročiai gali rimtai kalbeli 
apie Paryžiaus gynimą.

Tessa linktelėjo galva. Jo veidas pasi
darė liūdnas ir didingas: tokiu veidu jis 

' dalyvaudavo ministrų arba senatorių 
laidotuvėse. Tylėdamas paspaudė Pikaro 
ranką. O generolui išėjus, tarė pats sau: 
“Lemtingos mlnutėš! Mes kalbėjome, 
lakstėme, tikėjomės, ir štai dalyvaujame 
atomazgoje!...” Jis panoro su kuo nors 
pasidalinti šia mintimi, bet atsiminė, 
jog negalima kelti panikos.

Atvykęs į ministrų tarybos posėdį, jis 
tuoj pamiršo Prancūzijos likimą. Kabi
netą, pagaliau, reorganizavo. Kai kurie 
paskyrimai Tessa atrodė vykę. Gerai,

kad užsienių politiką patikėjo Boduenui. 
Tessa draugą Pruvo paskyrė informaci
jų ministru. Užtat nuliūdino Tessa Del- 
boso išrinkimas — tai klasta, visi žino, 
kad Delbosas — Fuže bičiulis ... Dar la
biau, papiktino jį de Golio paskyrimas 
karo ministro patarėju. Beprotystė! 
Skirti į tokį postą avantiūristą !...

Įsigilinęs į savo mintis, Tessa blogai 
klausėsi — buvo kalbama apie fronto 
būklę. Paskui jis atsiminė Pikaro žo
džius ir paklausė Reino: /

— Atvirai sakant, ko tu tikies? ...
Reino atsakė, kad atvyksta pastiprini- 

ųiai iš Mažino linijos, iš Italijos pa
sienio. Anglai žadą atsiųsti keletą ka
nadiečių divizijų. Vakar jis kreipęsis į 
Ruzveltą, prašydamas pagalbos.

Tessa apmaudingai susiraukė:
— Man įdomu, ką tu ketini daryti, 

kai vokiečiai ateis prie Paryžiaus?
Reino pasakė, jog vyriausybė persį- 

kelsianti į Turą, jei reiks — ir į Bordo.
— O paskui?
— Jei aplinkybės vers-—į Alžirą. Tu

rime laivyną, kolonijas ...
Tessa 'nutilo: kam ginčytis su bepro

čiu? ... Tai ne vyriausybė, tai savižu
džių klubas. Tiktai Breteijis gali iągelbė- 
ti Tessa .. . Tačiau Breteilis negelbės... 
Tessa prisiminė “ištikimųjų” atsišauki
mą ir' užsimerkė—jam pasidarė' baisu!...

Vis dėlto jis nuvyko pas Breteilį: ver
čiau mirtis, negu tokia kankynė. Jeigu 
Breteilis trauksis nuo jo, reikia susitarti 
su Fuže. Arba išvažiuoti į Ameriką...

Breteilis nejudėdamas sėdėjo už rašo
mojo stalo, tiesus, pasipūtęs; atrodė, kad 
jis pozuoja.

Rytą jis išgyveno sunkią sceną: žmo
na verkė, kalbėjo: “Vokiečiai užims Pa
ryžių. Išgama, tu to norėjai!...” Politi
nių priešų priekaištai neveikė Breteįilio: 
aišku, kad Diukanas arba Fuže nori su
versti kaltę kitiems! Lyg Breteilis nebū
tų įspėjęs, jog karas su Vokietija — nu
sikaltimas! ... Bet ką jis galėjo atsaky
ti žmonai, kuri, atsiminusi sūnų, rėka
vo: “Tu jį užmušei! Tu visus užmuši!”

(Bus daugiau)

LMS News & Views
(Tąsa nuo 3-Čio pusi.) 

between for swimming in the beautiful 
Lake Quinsigamond — which I have 
found'Out indirectly is 7 miles long, lots 

•of water. For those who wish to take 
this opportunity to improve on this 
sport, Walter Žukas will most gracious
ly give instructions. Believe me, he’s 
good. Is there anything this guy W. Žu
kas can’t do? / '

Now all these after school activities 
are ,open to the public and we urge all 
who are within reasonable traveling dis
tance from the school to come in for the 
evenings or the week-ends to meet with 
us and join in our dances and song fests. 
Don’t forget the gala picnic Aug. 29 to 
close this fifst summer school season. 
Four choruses will be in to vie for top 
singing honors to be judged by the stu
dents. And for those who can’t possibly 
come out to Olympia Park to meet us 
all, listen in on the radio Saturday mor
nings 10:30 A. M. to the LMS School on 
the air.

* * *

f

The Sietyno Chorus ■ and the Aido1 
Chorus will join ranks in a show of Li
thuanian Folk Songs at the huge Wal
lace rally at Manhattan Center, N. Y.; 
Columbus Day Oct. 12. Ten other na
tionality groups will participate with 
their own native songs and dances. First 
time seen in these parts will'be a troupe 
of Japanese dancers.

* * *

I hate to say I told you so, but this is 
such a wonderful example that I must 
add my sentiments on this latest an
nouncement. The Metropolitan Opera 
House cannot afford to open its doors 
this season. In my last column^ I spoke 
of the need for artists to Avake up to 
their political and economic responsibi
lities as they will be the first ones to 
feel the pinch when living standards be
gin to fall.

You don’t see Belmont Race Track 
closing up. There’s money for gambling 
but none for culture. Tenors would do 
better if they practiced running in
stead of their- scales.

Tado Kosciusko 
Morgan, Poore

Freeman Farma.

ir 
ir

Čia 
jė-

Rašo D. M.
0 *

(Tąsa)

Anksti 1777 metais jie nu
sprendė sUkrušinti Amerikos 
Revoliuciją, suskaldyti revoliu
cionierių jėgas, atkirsti Nau
jos Anglijos kovotojus nuo 
New Yorko, New Jersey ir ki
tų valstijų ir paskyrium krau
juose paskandinti sukilimą.

Anglijos generolas William 
Howe išmaršavo su savo jėgo
mis išilgai Hudson upę iš New 
Yorko linkui šiaurių; generolas 
Barry Št. Leger su kita armi
jos dalimis žygiavo nuo Onta
rio ežero, Oswego miesto, lin
kup Albany, kur jis tikėjosi su
sitikti su generolo Howe jėgo
mis. Gi generolas John Bur- 
goyne su virš 8,00Q britų, vo
kiečių ii’ indiečių armija, kas 
tais laikais buvo galinga jėga 
išmaršavo iš Montreal, Kana
dos, į pietus. ,

Visi trys anglų generolai tu
rėjo daug daugiau jėgų, negu 
amerikiečiai - revoliucionieriai. 
Jų planas buvo gudrus:, per
skelti'revoliucijos jėgas, suka
poti teritoriją į dalis ir taip 
sunaikinti tuos, kurie atsisa
ko “Dievo paskirtos valdžios 
klausyti.'”
Amerikos revoliucionierių jė

gos didvyriškai kovojo prieš 
Leger ir Howe britų jėgas, bet 
didžiausią smūgį britams užda
vė, tat ant šio kalno — Bemis 
Heights amerikiečiai, vadovys
tėje generolo Horatio Gates^ 
generolo 
generolų 
Arnoldo.

Štai ten
amerikiečiai ištaškė britų 
gas. Mūšiai tęsėsi veik mėnesį 
laiko. Jie baigėsi tuoml, kad 
Anglijos generolai pralaimėjo. 
Štai jie toje pakalnėje sudėjo 
ginklus ir veik 6,000 anglų ko- 
mandierių ir kareivių pasidavė 
Amerikos Revoliucijos jėgoms. 
Tai buvo’ didelis Amerikos žmo
nių laimėjimas, kuris vėliau at
vedė prie Valley Forge.ir kitų 
pergalių ii’ atsiskyrimo nuo 
Britanijos tironijos.

Štai šioje pąkalnėje, apves
toje žalia augmenų tvora, sto
vi paminklas, ant kurio sako, 
kad ten ilsisi apie 500 kovotoi 
jų, kurie atidavė gyvastį už 
Amerikos laisvę. Ką jie šian
dien pasakytų, jeigu jie galėtų 
atsikelti ir pamatyti, kaip po
nai Marshallai ir Trumanai su- 
sisėbravo su Britanijos impe
rialistais? Ką jie šiandien pa
sakytų, jeigu pamatytų, kad 
Anglijos. imperialistai viską 
gauna iš mūsų šalies — pini
gus, ginklus, maistą, kaip ir 
iš kokios savo kolonijos?

Tokios mintys bėgo galvoje, 
kada aš ant Bemis kalno istori
jos muziejuje apžiūrinėjau is
torines liekanas, kada mes ap- 
žiūrinėjome tą namą, kuris yra 
tikras pavidalas ten stovėjusio 
medinio forto, > kurio sifenoą 
pilnos privarytos kulkų.

Taip, keičiasi laikai, keičiasi 
žmonių santikiai. Neveltui tur
čiai kalba, kad Amerikos Revo- 
liucija, tai buvo “klaida.” Ne
veltui Amerikoj bandoma už
gniaužti geri buvę santikiai 
tarpe revoliucinės Amerikos Jr 
Rusijos, paslėpti tai, kaip, laikė 
Piliečių Karo į N e w Yorko 
prieplauką atplaukė Rusijos 
kafinis laivynas pagalbon Lin- 
colnui ir grūmodamas Anglijos 
imperialistams, kad jie nedrįs
tų karu eiti prieš Lincolną. Ne
veltui bando nuslėpti Francijos 
Revoliucijos pagalbą Aiheri- 
kos Revoliucijai. Mat, šių 
dienų valdonams'ir turčių kla
usei nepatinka Sdemokratihės 
liaudies įvairių tautų bendra
darbiavimas. Turčiai nori aht 
ddĖbo/ liaudies viešpatauti. 
Jiems patinka Anglijos torių 
režimasJr jie į Amerikos Re
voliuciją jau žiūri, kaipo į 
“klaidą.’.’

POŽEMINIAM PASAULYJ
• Dar mokykloje ' būdatnas 

skaitydavau apie požeminius 
Urviis “grotus” ir ypatingai do
mėjausi Juodųjų Jūrų pakran
tėmis, kur susidariusi ypatinga

Šolomskas
medžiaga apšviečia juos įvai
riausiomis spalvomis.

Bet požeminių urvų, pačios 
gamtos sutvertų, yra apsčiai 
ir Jungt. Valstijose. Iki šiol 
iš matytų gražiausias buvo, tai 
Crystal Caverns, kuris yra 
Pennsylvania valstijoje, netoli 
Allentown miesto.

New Yorko valstija turi sa
vąjį požeminį pasaulį, tai Howe 
Caverns ir Secret Caverns, ku
rios yra veik toje pat vietoje, 
kaip koki dvynukai. Tas pože
minis pasaulis turi mįlionus 
metų, kaip aiškina geologijos 
mokslas. Įdomu pažvelgti į že
mės “širdį.”

Howe Caverns yra 37 mylios 
į vakarus nuo Albany miesto. 
Tai veik pusantros mylios ilgio 
požeminis pasaulis 200 pėdų 
gilumoje, šiuos urvus surado 
virš šimtas metų atgal, būtent 
1842 metais, kada Mr. Lester 
Howe atkreipė atydą, kad vie
noje vietoje pro skylę iš žemės 
veržiasi šaltas oras. Jo pager,- 
bimui ir pavadino juos Howe 
Caverns.

šis požeminis pasaulis keis
tas, vienur susidarę gamtiški 
tiltai, kitur vartai, o ten dar 
naujas prašmatnumas! žinoma, 
dabar viskas naudinga bizniui, 
tai1 tūlus išsidavimus “pagraži
no” ir padarė panašius, tai į 
Pisos miesto pakrypusį bokštą, 
tai veidą raganos, tai “Jurgio 
Washingtono veidą,” tai kitokį 
prašmatnumą.

Bet ta “civilizacija” nepakei
čia požeminių įvairenybių 
svarbos. Howe Caverns turi 
daug įvairenybių. Susirinkę 
ten nemažai vandens. Vienoje 
vietoje jis vadinamas ežeru, 
kitur upe. Publikos paranku- 
mui net laiveliai plaukioja po
žeminiame ežere ir upėje. Šo
nais įtaisyta tinkami takeliai ir 
laiptai. *

Iki 1929 mėtų HoWe Caverns 
buvo daugiau originališkas^ 
nuo to laiko ten suvesta elek
tros šviesa, į požemį įleidžia 
ir iš požemio publiką iškelia du 
keltuvai. Įdomūs, tai kristali-

niai, peršviečiant! susikuopę 
požeminiai įvairumai. Tūliems 
sūšifofmiidti rėikėjo šimtai 
tūkstančių metų, o tūliems ir 
milioriai.

SECRET CAVERNS mažai 
buvo žinomi iki 1929 m. šie 
požeminiai urvai eina gretimai 
Howe Caverns urvų, bet nesu- 
Sieina į daiktą. Jie yra mylios 
atstoję nuo pastarųjų.

Secret Caverns turi veik vi
są ią, ką ir- Howe Caverns, tik 
mažesni, nes jie užima apie^pu- 
sę mylios ilgio ir yra nuo 100 
iki 160 pėdų gilumoje. Secret 
Caverns gal didžiausias, tai 
vienoje vietoje apie 100 pėdų 
aukščio tuštuma, o apačioje 
susidaręs “ežeras.” Kada van
duo krinta tą 100 pėdų žemyn, 

"tai sudaro didelį požeminį 
trenksmą. Sakoma, kad jus su
rado vaikai bežaisdarrii. Jie iš
girdo, kad požemyje yra kokis 
tai didelis pasikartojantis su- 
ūžimas — tai vandens puoli
mas.

EŽERŲ VALSTIJA '
Suomija skaitoma ežerų ša

lis, bet gi New Yorko valstijoj 
jų yra keli tūkstančiai ir tūli 
gan dideli. Priskaitoma, kad 
vien Adirondack kalnų srityje 
yra apie 2,000 ežerų ir ežerė
lių.

Bet visų ežerų karalius bus, 
tai Ckamplaih ežeras, kuris 
turi apie 150 mylių ilgio, nors 
turistai karaliaus garbę ati
duoda gražiajam George eže
rui.

Champlain ežeras prasideda 
apie 50 mylių į šiaurę nuo Al
bany miesto, ties Whitehall 
miesteliu ir "savo šiauriniu galu 
net Kanadoje atsiremia. Tai il
gas ežeras, kaip kokia plati 
upė, nes plotis tik Burlington, 
Vt. srityje pasiekia apie 8 arba 
10 mylių, šis ežeras pilnas di
desnių ir mažesnių salų ir.sa- 

| lėlių. Vasaros laiku abiejomis 
jo pusėmis turistai susiranda 
patogių vietų poilsiui, o mylin
ti žuvauti, . sau užsiėmimo. 
Champlain ežeras yra rubežius 
tarpe New Yorko ir Vermont 

' valstiją. Istoriniai jis yra liu
dininku daugelio^ mūšių tarpe 
anglų, francūzų, holandų už 
įsigalėjimą Amerikoje, baltų-

• jų ir indėnų ir vėliau tarpe 
Amerikos Revoliucijos kovoto
jų. ir britų.

(Daugiau bus)

Newark, N. J
Šaukime New Jersey Lietuvių 

Masinę Konferenciją Wall- 
ace’o Rinkimų Reikalu

Paskutiniame LDS apskri
ties piknike Lindene kalbė
jausi sti veikėjais Newarko, 
Elizabetho, Patersono, Cliff- 
sidės ir Kearny, kad būtinai 
sušauktume Elizabetho kliubo 
svetainėj ei kaip greit galima, 
prieš įvyksiančius rinkimus 
plačią konferenciją. Praėjo 
3 savaitės, kaip šį pranešimą 
rašau, niekas neatsiliepė dar 
šiuo reikalu.

Mano supratimu, turėtume 
šaukti plačią, masinę konfe
renciją—ne atstovų, bet tie
siog visų lietuvių, kurie su
tinka su Progresyvių Partijos 
programa. Elizabetho draugai 
turėtų šaukti šią konferenci
ją, sakysim, apie pabaigą ar 
vidurį rugsėjo (Sept.), šešta
dienio vakare, apie 6 valandą. 
Tai galėtų įvykti 11-18 ar 25 
rugsėjo ((Sept.), taip kad jei
gu ir įvyktų koks piknikas 
nedėlioję, tai nepakenktų nei 
kiek konferencijai.

Draugai elizabethiečiai, 
veikit šiame reikale skubiai, 
nes reikalas nepaprastai svar
bus — subendrint savo jėgas 
už mūsų visų gerovę ir geres
nę ateitį.

G. A. Jamison.
134 West Northfield Ave., 
Livingston, N. J.

LMS VEIKLA
(Tąsa nuo pusi.) 

persiuntimo lėšas apmokėsi
me.
Duoklės

Ir vėl tenka priminti LMS 
nariams, pavieniams ir or
ganizacijoms, kad daugelis 
dar nepasimokė j o duokles • 
už šiuos- metus. Atlikdami 
tą pareigą sutaupytumėte 
sekretoriui daug brangaus 
laiko, nes nereikėtų siunti
nėti paraginimo laiškus.

Paryžius. — Pranešama, 
jog Francijos laivakroviai 
tyčia sulaiko atgabentų iš 
Amerikos daiktų iškrovimą.

įfi

Philadelphia, Pa
Iš visos apylinkės ii* iš tolimesnių kolonijų traukite į Philadelphijos

PIKNIKĄ
PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVES

Pikiiikas bus toje pačioje vietoje, kur btivo pernai

Crescent Picnic Grounds
56 CORNELL AVENUE GLOUCESTER HEIGHTS, N. J

Gera Salė Šoldams* Gera Muzika.
Kadangi ant rytojaus bus Labor Day Š ventė, tai yra puiki proga atvykti bu- 
sais iš kitų miestų. Todėl atvažiuoja busai iš Brooklyn, Baltimore ir iš kitur.

Įvyks Sekmadienį

RUGSĖJO 5 SEPTEMBER
KELRODIS: Važiuodami automobiliais laikykitės Crescent Blvd. (Route 130), 

5 mylios nuo Delaware River tilto. Važiuokite iki Nicholson Rd., kur ant vieno 
kampo yra Betty’s Musical Bar, o ant kito Atlantic Gas stotis; čia pasukite po 
dešinei ir už vieno bloko pikniko vieta. I

Kurie važiuosite'busais, tai nuo Market St. Ferry paimkite po dešinei busą No. 2 
Gloucester Hėights, kuris daveš iki vietos. .

Iš New Ybrko, Elizabetho ir Newarko važiuokite Route No. 1 ir prie 3-čio 
Circle (ratu apšisukiiho) tėntykiie Route 130 ir sukitės po kairei. ŲavažiaVę di
delę patiltę arti Camdėno laikykitės po kairei, nepaleiskite Route 130 ir tėmy- 
kite vieUs, kaip aukščiau nerodyta.

SOS# a
III

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith« baily)—Šešt., Rugp. 14, 1948

7'- ;
i



•v

n
H [
F

i,«
CHICAGOS ŽINIOS

IŠ PROGRESYVĖS PARTIJOS 
VEIKĖJŲ GRAŽAUS IR 
REIKŠMINGO MITINGO

2,000 naujos partijos budavo- 
tojų klausėsi Grant Oakes, 
Wm. Miller, Zal Garfield, 
Geo. Cermak ir kitų PP vadų 

reikšmingu raportų

Ashland Auditorijoje įvyko 
Progresyvės Partijos veikėjų 
platus susirinkimas. Jame 
dalyvavo visų Chicagos War
dų ir kongresinių distriktų 
darbuotojai, išklausymui da- 
portų, kaip iš kongresinių 
distriktų darbuotės, taip ir ra
porto iš Philadelphijos kon
vencijos.

Mitingui pirmininkavo Coo.k 
apskrities Progresyvės . Parti
jos pirmininkas George Cer
mak, kuris susirinkusiems pir
miausia pranešė svarbią ir 
linksmą žinią, tai kad North
Carolina valstijos Aukščiau- rius ir veteranas, 
sias Teismas įsakė padėti PP nuo 6-to kongresinio distrikto,

kandidatus ant baloto.
Po to pakvietė Al George 

patiekti raportą iš 1-mo kon
gresinio distrikto darbuotės. 
George trumpai, bet išsamiai 
nušvietė, kad 1-mas kongresi
nis distriktas, kuris susideda 
didžiumoje iš negrų gyvento
jų, paduos didžiumą balsų už 
Henry Wallace ir jie išrinks 
kongresan adv. Dickerson.

Victor Ludwig, biznierius, 
raportavo nuo 2-ro kongresi
nio distrikto. Jis pažymėjo, 
kad Progresyvės Partijos dis
trikto darbuotė susideda vy
riausiai iš dviejų punktų: 1) 
patarnavimas gyventojams ir 
2) apšvietos skleidimas. PP 
nariais paaugo jų distrikto per 
metus laiko nuo 247 iki 1,- 
750 narių. Jis užtikrino, kad 
2-ras distriktas paduos di
džiumą balsų už Wallace.

Sidney Ordover, komentato- 
raportavo

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

kad jų distrikte į metus PP 
narių skaičius 6 syk padidėjo. 
6-tam distrikte yra įsteigę 
rendauninkams y patarnavimo 
raštinę.

Rod Holmgran, taipgi radi
jo komentatorius, o dabar dir
bąs pilną laiką PP 9-tam 
kongresiniam distrikte, nu
švietė darbuotę ir augimą nau
jos partijos.
Grant Oakes Raportas iš 
Philadelphijos Konvencijos

Grant Oakes, prezidentas 
Ūkio Padargų Unijos, CIO, ku
ris yra PP kandidatas į guber
natorius ir svarbią rolę lošė 
Progresyvės Partijos konven
cijoj, patiekė dideliai reikš
mingą susirinkusiems naujos 
partijos budavotojams rapor
tą. Jis pradėjo: “Man stin
ga žodžių ir sugabumų, kad 
galėčiau tinkamai jums per
duoti konvencijos visą vaizdą 
ir entuziazmą. Viena, tai bu
vo Amerikos masių konvenci
ja.”

“Progresyvės Partijos kon
vencijoje,” sakė Grant Oakes, 
“darbas, organizuoti d’arbinin- 
kai, turėjo 46% atstovų; pro
fesionalai — 
10 ir 
Oakes 
turėjo 
vų.

“Pirmu kartu Amerikos isto
rijoj, kur konvencijoj, plačioji 
ir reikšmingoji Amerika buvo 
atstovauta,” Oakes žymėjo.

Jis pajuokė Trumano ir re
akcininkų skymą pakenkti 
Progresyvės Partijos konven
cijai. Sakė jis: “Trim die
nom prieš konvenciją didla- 
piai paskelbė suareštavimą 
12-kos Komunistų Partijos va
dų. Iš visų didlapių rašymo 
išrodė, kad Progresyvės Par
tijos 'konvencija bus atšaukta 
ir neteks ją laikyti.”

“Gal būt ir Trumanas tam 
tikėjo,” sakė Oakes, “bet visi 
jie apsiriko. Konvencija buvo 
tokia konkreti ir entuziastiš
ka, kad nekuriups didlapių 
korespondentus ir komentato
rius ji užkrėtė; matėm ir juos 
pagautus entuziazmo viesulos

; moterys — 
mažumos grupės 18.” 
pabrėžė, kad veteranai 
28% konvencijoj atsto-

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadienj Įvyksta puota, pasivaiSinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. ,

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

1113 Mt. Vemon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Popkur 4110

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

’NU1

Augusi Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
• SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Home
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

į Egzaminuojant Akis, į
i Rasornę Receptus i
i Darome ir Pritaikome Akiniusį

i Urs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y 

Tel. ST. 2-8342

šokant ir Šaukiant kartu už 
naują partiją, už Henry 
Wallace.”
PP Platforma Yra •
Masių Išraiška

Oakes plačiai aiškino, kaip 
Progresyvės Partijos progra
ma buvo sudaryta. Jis pats 
buvo platformos komitete, kur 
per kelias dienas prieš kon
venciją buvo išklausyta nuo 
daugelio organizacijų ir pavie
nių asmenų nuomonės ir pata
rimai ir jie inkorporuoti į 
programą kaip savastis visos 
plačios, tikrosios Amerikos.

Jos sudaryme dalyvavo pa
ti pažangioji progresyvi A- 
merikos šviesūnija, universite
tų, kolegijų profesoriai ir stu
dentai; darbo unijų ir farme- 
rių atstovai;: moterys ir vete
ranai, kuriems trūksta pasto
gės; visi tie, kurie stovi už 
taikos išlaikymą ir civilių lais
vių išsaugojimą.

“Dabar,” Oakes sakė, “rei
kės tą Amerikos istorinį do- 

. kumentą paskleisti plačiai, 
įteikti kiekvienam šalies pi
liečiui. Tai. visų mūsų vyriau
sias darbas iki lapkričio 2-ros.
Tuo j autinės P P
Veikėjų Užduotys '

William Miller, valstijos di
rektorius, trumpai nušvietė 
sunkų darbą, atliktą sąryšy
je su parašų rinkimu. Jis 
nurodė, kad “redbeiteriai” 
daugelyje vietų pagelbėjo, 
vieton pakenkti. Mažų mies
tų ir kaimelių žmonės koope
ravo ir gelbėjo rinkimams, 
kitaip, išrodė, nebūtume su
rinkę keturis syk tiek parašų, 
kiek reikėjo sulaužymui dvy
nių partijų reakcinių rinkimi
nių patvarkymą prieš naują 
partiją.

Miller pabrėžė, kad dauge
lis PP budavotojų aukavo 
savo atostogas ir pinigus tam 
darbui. Ir štai kodėl mūsų 
partija yra skaitlingesnė už 
kitas dvi partijas Chicago j.

Zal Garfield esmingai pa
brėžė skleidimą Taikos Bond- 
sų, kuris yra vienatinis šalti
nis sukėlimui Progresyvei Par
tijai pajaųių? ' Jis kvietė vi
sus partijos darbuotojus rug- 
piūčio mėnesį pašvęsti finan
sų sukėlimui.

Curtis MacDougal kalbėjo iš 
savo kelionės sugrįžęs. Jis 
nurodė, kad Illinois žmonės 
reniia savo partiją, kaip jiems 
išaiškini, kas yra Progresyvė 
Partija ir iš ko ji susideda. 
MacDougal pabrėžė, kad jo 
kelionėj kur kas daugiau dar
bo būtų buvę galima paskleis
ti, jei jo grupė būtų buvusi 
skaitlingesnė.

MacDougal mano iki pasku
tinės balsavimo dienos dar
buotis, kad apkeliavus- kiek
vieną miestą, miestelį ir kai
melį, taipgi farmerių turgų 
vietas ir paskleisti Illinois pi
liečiams ' Progresyvės Partijos 
evangeliją.

Būtų gražu, kad kas iš lie
tuvių vyrų ar moterų prisi
dėtų ton kilnion MacDougal 
misijon; čia yra proga apke
liauti visą Illinois ir susipažin
ti su jo žmonėmis. Su Mac
Dougal keliauja jo žmona, 
trys jų vaikai ir grupe artistų 
darbuotojų naujos partijos.

Reporteris.
■ __________ i___

Maskvos spauda kritikuo
ja Suomijos socialistų val
džios politiką.

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

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

arti maudynių.

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

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

ir W. 42nd St. Išlipkite Roseriaale. Arba imkite 
laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.
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Greito persirengimo menininkas: 
Aš šiandien tarnyboje...

PHILADELPHIA, PA
Atsiminimai Seno 
Laisves Skaitytojo 
Gerbiamoji Laisvės 
Redakcija ir Administracija!

Širdingai ačiū už paragini
mą atsinaujinti dienraščio 
prenumeratą. Bet raginimas 
man, tai panašu i tai, kaip 
vežikas senam arkliui užtrau
kia botagu. Naudos mažai. 
Jis senas, pavargęs, netekęs 
spėkų, tai netoli nubėga ir 
raginamas. Tas ir su manimi.

Esu senas žmogus, jau še
ši metai kaip gyvenu iš senat
vės pensijos. Kaip žinote, 
pensija maža ir verstis labai 
sunku. Kad būčiau sveikas, 
tai galėčiau kur nors prie na
mų padirbėti, .bet ir sveika
tos nėra. t

žinau, kad dienraščio pre
numerata pasibaigė, bet jei
gu jo -netekčiau, tai nežinau 
ir ką daryčiau. . Jau bus 30 
metų, kaip jis mane lanko ir 
atnešk, iš viso pasaulio žinias.

Na, čionai trumpai pasaky-i 
siu jums istoriją iš savo gy-j 
veninio. Lietuvoje būdamas 
p^r vasarą dirbdavau Latvijo
je plytų gaminimo fabrike, 
Ilgavoj ((Mintaujoj). Ten 
užsirašiau latvių laikraštį, išeU 
nantį du kartus Į savaitę, ir 
skaičiau, o vėliau dienraštį, 
taip pat latvių kalba, iš Ry
gos, kurio prenumerata buvo 
5 rubliai. Latvijoj tada, lie
tuvišku laikraščiu nebuvo. *- v

1910 metais atvažiavau į 
Ameriką, New Caštle, Del. 
Pradžioje baisiai nuobodu bu
vo — svetimi žmonės, svetima 
kalba, o neturiu jokio laikraš
čio. Vėliau sutikau senyvą 
ž’mogų, Joną Martinkų vardu. 
Jam sakau, kadangi esi senas 
Amerikos gyventojas, ar ne
žinai kokio lietuvių laikraš
čio ?

Jis atsakė, kad turi išsirašęs 
“Saulę” ir duos man skaityti. 
Dėkui jam, tai buvo įdomu, 
kad bile laikraštį paskaityti. 
Vėliau skaičiau “Ateitį.” Dar 
vėliau iŠ So. Bostono išsirašiau 
latvių kairiųjų 
tų dienraštį, 
laike' Pirmojo 
ro vyriausybė 
liau išsirašiau
dienraštį, taip, kad turėjau ką 
skaityti.

Dargi apie tą laiką į New 
Yorką atplaukė Rusijos laivas, 
nuo kurio . pabėgo darbinin
kas latvių tautos. Jis kalbėjo 
latviškai ir rusiškai, 
pažinome. ‘ Jis užsirašė 
dienraštį “Novy Mir.”

1918 metais atvykau į 
ladelphiją, čia laikraščių
davykloje pamačiau “Laisvę” 
ir nusipirkau. Pradžioje pirk
davau pardavykloje ant 6th 
ir Vine Sts., skaitydavau par- 
kutvj, o vėliau užsirašiau. Na,

ir “Laisvė” lanko mane nuo
latos, atnešant žinias ir tei
kiant mokslą, jau 30 metų.

Dienraštį no vien per visą 
laiką prenumeravau, bet ir au
komis rėmiau, kada tik buvo 
reikalas ir galėjau. Padėjau 
“Laisvei” ir tada, kada ant 
jos psikėsino kunigas Petkus. 
Taigi, noriu,✓ kad dienraštis 
“Laisvė” ir toliau mane lan
kytų. Lai daug Tnetų gyvuo
ja dienraštis “Laisvė” I

Senas “Laisvės” 
Skaitytojas.

kolektyvinius ūkius pa-Du 
skutiniuoju metu suorganiza
vo Onuškio valsčiaus (Trakų 
apskr.) 
valstiečiai.
—“Raudonasis Artojas.
teĮėję -
18 arklių, 20 karvių.

VI. Kilčiauskas.

priešakiniai darbo 
Stipriausias iš jų 

Ar- 
250 hektarų žemės,

Miestai Tvarkomi 
Ir Gražinami

TELŠIAI.—Turgavietės aikš
tėje išgirsti plaktukų dūžius, 
čia prie kelių namų dirba sta
tybininkai. Neseniai jie per
davė naudotis kelerius namus, 
jų tarpe Masčio gatvėje Nr. 2, 
Birutės gatvėje Nr. 1 ir tt.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquoi

NOTICE is hereby given that License No. 
GB, 14248 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 556—5th; Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, *t,o be consumed off the 
premises.

LOUIS AND MACK PRINCE 
dba Prince Brothers Super Market

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 24 7 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail udder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Monroe Street, / Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM MAIMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
E 126 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house st re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law, Borough of Brook
lyn, County of Kings, 

VITO CASSANO 
1645 East New York Avenue

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pavyzdinga Biblioteka

KAUNAS. — Požėlos rajo
ne esanti biblioteka-skaitykla 
Nr. 2 (vedėja Jakučionienfi) 
— viena iš pavyzdingesniųjy 
bibliotekų Kaune. Biblioteka- 
skaitykla turi geras patalpai, 
kurios gražiai sutvarkytos ir 
įrengtos. Atskiros vitrinos 
skirtos atžymėti bolševikinei 
spaudai, P. Cvirkos, žemaites, 
Bielinskio ir kitų tarybinių 
rašytojų kūrybai.

Mokiniams įrengtas atskiras 
kambarys, kuriame jie gali 
pažaisti šachmatais, šaškėmis, 
ruošti darbus.

V. Bed arfas.

22 priešakiniai Panevėžio 
valsčiaus darbo valstiečiai nu
tarė pradėti dirbti kolektyviai 
— sukurti kolektyvinį ūkį. 
Įvykusiame susirinkime buvo 
išrinkta valdyba. Artelė,pa
vadinta—‘‘Pažanga.”

J. Strelčiūnas.

Nauji Kolektyviniai Ūkiai
Kolektyvinis ūkis susiorga

nizavo Kidulių valsčiaus, Per- 
vazninkų apylinkėje (šakių 
apskr.). Valstiečiai jį pava
dino “Bolševiko” vardu. Ar
telėje—50 .narių.

Č. Gudaitis.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiSkal 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE S
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5172

F. W. Shaliiri
' (SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y,

i
Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE

DEGTINE, VYNAS ir 
ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

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

f

socialdemokra- 
Bet pastarąjį 
Pasaulinio Ka- 

ūždarė. Vė- 
iš Chicagos

Susi- 
rusų

Phi- 
par-

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šeši., Rugp. 14,
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Raudonbaubiai Giriasi: Manhattano Darbo Partija Veda 
Mes Sukūrėm Incidentą Kovų Prieš Senų Partijų Stovį

Brooklyniečiai Pagavo 
360 Svarų Tuna Žuvį

“Common Cause” yra ta re- j 
akcinė organizacija, 
kreipėsi į teismą, kad 
TSRS konsulato būtų reika
lauta pristatyti teisman Ko- 
senkiną. Kuomet laikrašti
ninkai paklausė tos organiza
cijos sekretorę Bessie Worth, 
ką “Common Cause” tikėjosi 
tuomi pasieksianti, ji atsakė:

“Mes patenkinti, kad 
jome sukurti pasaulinį 
dentą.”

“Common Cause” yra 
nizacija, kuri savo pirmu ir 
vienatiniu tikslu yra pasista
čiusi kovą prieš komunizmą. 
Prie jos priklauso Clare 
Boothe Luce, Dorothy Thomp
son, Adolf Berle ir kiti žinomi 
raudonbaubiai.

šiais me-

gale 
inci

orga

Kongresmanas Vadovauja 
Pilnėtoms Prie Mėsinių

Amerikos Darbo Partija 
kuri (ALP) šiuose rinkimuose dau- 

iš į gumoje legislatures ir teismo 
I sričių kovoja viena prieš abi 
I senąsias partijas.
tais tiktai dviejose legislatū- 

i ros srityse ir vienoje senatori- 
į-nėje New Yorke sena ALP ii’ 
i demokratų koalicija palaiky- 
i ta.

Aštuntame legislatures dis
trikte Dai’bo Partijos remia
mas demokratas Grace Fox 

I kandidatuoja pirminiuose rin
kimuose prieš reguliarį kan
didatą.

Aštriausia kova Manhatta- 
ne. kaip tai dabar jau galima 
numatyti, vyks 18-tame kon
gresiniame distrikte, kur re- 
publikonai ir demokratai su
darė koaliciją. Tos koalicijos 
siekis yra sumušti Darbo Par

ituos kandidatą Vito Marcan- 
itonio, kovingiausią pažangų

atstovą Amerikos kongrese. 
Abi senosios partijos iš kar
to planavo turėti vieną kan
didatą tame distrikte, 'bet ne
galėjo susitarti galutinai. De
mokratai turi savo kandidatą, 
tūlą John P. Morrissey, o re- 
publikonai turi John Ellis’ą, 
kurį dar yra indorsavusi taip 
vadinama liberalų partija 
(socialdemokratai). Bet nors 
jie turi du kandidatu, republi- 
konai beveik neveda kampa
nijos, sutelkdami savo jėgas 
demokratui. •

Amerikos Darbo Partijos 
vadai neteigia, kad Marcan
tonio 
tas.
davo 
ALP,

išrinkimas yra užtikrin- 
Iki šiol Marcantonio bū- 
kandidatu ne tik ant 
bet ant koalicinių balo

tų, kartais visų 
Senosios partijos 
te dabar leidžia 
gų su,Ynas, kad 
sumušti.

trijų partijų, 
tame distrik- 
didžias pini- 
tyarcantonio

Kongreso atstovas Isacso- 
nas (ALP) Bronxe’ vadovavo 
pikietėms, kurios prie mėsinių 
reikalavo mėsos boikoto. Isac- 
sonas Williamsbridge srityje 
iškėlęs parašą ėjo priekyje 60 
moterų pikietų, kurios protes
tavo prieš aukštas ir vis ky
lančias mėsos kainas.

Kai kuriose miesto dalyse 
mažieji mėsininkai patys 
daro savo parduotuves ir 
kiu būdu solidarizuojasi 
vartotojų boikotu.

Pikietavimas ir boikotavi- 
mas labiausiai išsivystė Brook
lyne, Harleme ir Bronxe. Tur
tingesnėse miesto dalyse boi
kotas kol kas nejaučiamas.

uz- 
to-
su

Laivų Savininkai Vis Dar 
Atmeta Jūrininkų Sąlygas

Didžios Pieno Kompanijos 
Apiplėšia Mokyklų Vaikus

Lietuvių klubas, pasivadinęs 
Williamsburgh žuvininkų ir 
Medžiotojų Klubas, rugpjūčio 
10 buvo išvykę žuvauti. Jie 
žuvavo Atlantiko vandenyne 
New Jersey pakraštyje. Die
na buvo nepaprastai graži, 
bet ir pasekmes žuvininkai tu
rėjo geras. Prisigaudę daug 
žuvies ir pagavo 360 svarų 
Tuna Fish. Tai žuvininkų la
bai mėgiamas sportas pagauti 
taip didelę žuvį.

Žuvavo šie asmenys: Ignas 
Pečinskas, Kazys Šimanskas, 
Stasys Adomaitis, Petras Mi
kalauskas, Kazys Bujauskap iš 
Ansonia, Conn., Kriaučiūnas 
ir M ūką iš Maspeth.

Parvykę iš žuvininkystės su 
savo .gražiu laimikiu, žuvinin
kai sustojo • Maspethe prie 
Liet. Pil. Klubo. Parodę mas- 
pethiečiames didžiąją žuvį ir 
už pasižymėjimą kaipo spor
tininkai dar užsifundijo Klu
be, na, ir traukė į Brooklyną 
vežini tą jūrų milžiną.

Brooklyne žuvininkai 
jo pas Igną Pečinską, 
turi Bar & Grill biznį,
Wythe Ave. Pečinsko restau- 
rante didžiąją žuvį susikapo- 
jo ir pasidalino po lygią dalį 
visi žuvininkai.

Ignas Pečinskas yra žymus 
sportininkas ir turi gero pasi
sekimo gaudyme didžiųjų žu
vų ir briedžių medžioklėje. 
Jis yra ekspertas , žuvų ir 
briedžių mėsos kenavime. Kas 
nori pavalgyti Tuna Fish ar 
briedžio mėsos, užeikite pas 
Pečinską, 404 Wythe Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Konsulas

susto
ki! ris

404

Tyrinėjimo komisionierius 
John M. Murtagh iškėlė, kad 
didžios pieno kompanijos są
mokslu apiplėšia mokyklų 
vaikus. Kaip yra žinoma, 
New'Yorko miesto mokyklose 
vyrauja taip vadinama pietų 
pieno programa. Vaikai už
moka dalį, kitą dalį apmoka 
miestas ir vaikai per vidudie
nio pertrauką gauna pieno.

didžiosios pieno kompa- 
kurios savo pelnus kas 
vis didina, visgi 

laipsniškai kelti 
kainas. Miestas

Bet 
niįos, 
metai 
drovi 
pieno
daugiau mokėti, bet ir 
vaikučiai daugiau

nesi- 
vaikų 

turi 
patys

užsimoka.
Laivų savininkai dar kartą

atmetė jūrininkų unijos l . .
(NMU - CIO) reikalavimus. Pasekoje neturtingose apylin- 

, ikėse. ypatingai Harleme ir
Savininkai siūlo pakelti jū-j Brooklyn© dalyse, vaikai da- 

rininkams uždarbį maždaug bar mokykloje jau neperka 
$7 į savaitę, o unija reikalau-1 pieno per vidudienio pertrau
ka $15. 
damos.

■ Savininkai, kaip manoma, jau-: 
čiasi įdrąsinti vidujinėmis ko-: 
vomis, kurios vyksta unijose, i 
ir Currano išstojimu 
kairiuosius NMU eilėse.

Derybos dar yra ve-. nes jjs perbrangus.
Murtgah iškėlė, kad dvi di

džiosios pieno kompanijos, 
įBordeno ir Sheffieldo, nuo

neš * ~ ’
i Tarptautinis Festivalis
Bus Manhattan Centre

pi

Laisvėje pirmiau buvo 
i nešta, kad tarptautinis festi- 

tarybinė!valis už Wallace’<T bus laiky
tas Madison Square Gardene.

pra-
Šiandien Pradėjo Rodyti 

\ Naująją Tarybinę Filmą
Šiandien Stanley teatre pra 

įdėta rodyti nauja
filmą “Rugpiūčio 14-toji, 
Viena Diena Tarybų Sąjungo-Į Kaip dabar praneša rengimo 
je.” Kaip jau buvome pažy- komiteto iždininkė ir lietuvių 
mėję, tai yra dokumentalinė 
50 operatorių filmuota filmą, 
apimanti vieną dieną visuose 
TSRS kampeliuose.

Šalia tos filmos rodoma ir 
kita dokumentalinė: “Mask
vos 800-tasis jubiliejus.”

i

CORNEL WILDE • LINDA DARNELL I 
ANNE BAXTER • KURT DOUGI.AS J 

“The Walls of Jericho” i 
su Ann Dvorak—20th Century Fox Filmą Į 

Scenoje DICK HAYMF.S
Ledinėj Scenoj ■

VASAROS KARNIVALAS ANT LEDO | 
i

ROXY 7th Avė. Ir 50th St. I

* i#

* jK

1945 metų miest.ui patiekia 
vienodus kainų siūlymus, taip 
kad mokyklų taryba neturi 
pasirinkimo. Tos dvi didžios 
kompanijos taipgi yra susi
tarusios, kad kai kurios miesto 
dalys vaikų pieno pristatyme 
priklauso vienai kompanijai, 
kitos kitai. Tokiu būdu mies- ’ 
tas ir neturi pasirinkimo ir 
turi mokėti reikalaujamą kai
ną.

Tas abiejų kompanijų susi
tarimas vaikų apiplėšimui yra 
aiškus anti-trustinių įstatymų 
laužymas.

Vaikai mokyklose už leng
vus pietus moka 21 centą. Iš 
tos sumos valdžia užmoka 9,! 
o patys vaikai 12. Ta 
buvusi keli metai atgal 
žemesnė, bet ji nuolat 
ir tai daugiausiai dėl 
kainų kėlimo. Pieno 1 
tuo tarpu, kaip 
oficialių pačių kompanijų da
vinių, savo pelnus . kas metai 
didina.

0. Kosenkina Sužeista 
Iššokdama Pro Langą

Tarybų Sąjungos vaikų mo
kyklos mokytoja Oksana Ste
panova Kosenkina, kuri pirma 
buv,o baltagvardiečių pagrob
ta ir vėliau konsulo išlaisVinta, 
ketvirtadienį iššoko pro kon
sulato trečio aukšto langą ir 
sunkiai susižeidė.
Lomakinas pareiškė policijai, 
kad Kosenkina klausėsi radijo 
pranešimų apie jos reikalą ir 
tapo labai sujaudinta.

Ją sužeistą miesto ambulan- 
su į ligoninę išvežė konsulato 
pareigūnai ir.policija. Kon
sulate nebuvo žinoma apie 
jos išsekimą, kolį kaimynai iš 
gretimo namo ją pamatė kieme 
gulinčią ant cemento kraujuo
se. Tuojau konsulatas telefo
niniai apie tai pranešė polici
jai.

Roosevelt ligoninėje, vienok, 
kur Kosenkina buvo nuvežta, 
policija atsisakė prileisti prie 
ligonės konsulato pareigūnus. 
Iš antros pusės prie jos buvo 
prileistas rusų baltagvardie
čių veikėjas eseras Zenzino- 
vas ir keli kiti baltagvardie
čiai.

Prieš tai New Yorko ‘aukš
čiausio teismo teisėjas Dick- 
steinas buvo pasiuntęs konsu
latui reikalavimą pristatyti 
Kosenkina teisman, bet gene
ralinis konsulas Lomakinas 
atsisakė tai daryti.

Kosenkinos iššokimas pro 
langą sukėlė daug triukšmo. 
Policija net barikadavo 61-mą 
gatvę, kur randasi konsulatas, 
policija įsiveržė į patį konsu
latą ir šimtai FBI agentų, po
licijos detektyVų ir laikrašti
ninkų bei fotografų knibždė
jo aplink, 
fotografai,
tiek daug policijos' pribuvo be 
atidėliojimo, lyg jie aplink 
būtų

Stebimasi, kaip 
laikraštininkai ir

ten laukę.

Puertorikiečių Protestas 
Prieš Jų Veikėjų Suėmimus

kaina 
daug 
kyla, 
pieno 

trustai 
matome iš

Philadelnhijos Piknikas 
i Tik už Trijų Savaičių ■

atstovė Amelia Burba, jis 
vyks Manhattano Centre.

Festivalis, kuriame dalyvaus 
visa eilė tautinių grupių, vyks 
spalio 12-tą, Kolumbuso die
noje. Lietuviai tame festiva
lyje bus atstovauti Aido Cho
ro ir gal kitų grupių. Prie 
tos iškilmės jau daromi prisi
rengimai. Wallace’o štabo na- 
cionalių reikalų komisijos pir
mininkas A. Kahnas praneša, 
kad tai bus vienas didžiausių 
pažangių tarptautinių festiva
lių New Yorko istorijoje.

Ar važiuosite į philadelphie- 
čių pikniką rugs. (Sept.) 5- 
tą? Jei važiuosite, tai tuo
jau įsigykite buso bilietą.

Atsiminkite, kad ant ryto
jaus po pikniko bus Labor 
Day šventė. Turėsite progos 
sugrįžę iš pikniko pasilsėti.

Philadelphijos piknike, pa
ramai dienraščio Laisvės, bus 
daug svečių iš Baltimore, 
Shenandoah ir iš kitų miestų. 
Iš Brooklyn© važiuosime bu- 
sais.

Park Place patalpose įvyko 
didelis New1 Yorko puertori
kiečių protesto mitingas prieš 
Manuelo Medinos ir kitų kai
rių' vadų suėmimus. Manue
las Medina ir dar keli žino
mi puertorikiečių vadai buvo 
policijos suimti neva už “tvar
kos laužymą.”

Mitinge kalbėjo kongresma
nas Marcantonio, maišyda
mas nemažai ispanų kalbos' 
savo angliškoje prakalboje. 
Susirinkusieji surinko $137 
dėl Medinos ir draugų bylos 
vedimo?

Pataisa\
Pranešant apie LDS-ietės 

Jonelunas sirgimą praeityje 
buvo paminėta, kad ji ran
dasi Long Island College li
goninėje, Henry & Amity sto
tis, o turėjo būti Henry ir 
Amity gatve. Ligonė Olga 
Jonelunas ligoninėje liksianti 
dar apie septynias savaites. 
Visi LDS-iečiai ir kiti draugai 
yra raginami ją aplankyti.

PARDAVIMAI
Pasinaudokite Proga. Parsiduoda 

4 šeimų mūrinis namas, 2 aukštų, 
su garadžiu 2 karam. Vienas apart- 
mentas tuščias. Yra visi moderniniai 
įrengimai, pats namas dar naujas. 
Parduodame be agento už labai pri
einamą kainą. 'Prašome kreiptis: 
106-16 — 76th St., Ozone Park, 

(190-192)

AMERIKINĖ PREMJERA ŠIANDIEN!
ARTKINO PERSTATO

“AUGUST 14TH”
(VIENA DIENA SOVIETŲ SĄJUNGOJ) 

Skaisčiomis Natūralėmis Spalvomis! 

NUO BALTIJOS IKI PACIFIKO..'.
NUO ARKTIKOS IKI JUODOSIOS JŪROS .. . 

SOVIETU GYVENIMO VAIZDAI K ARTI.
• EXTRA! SPALVOMIS!

“MASKVOS 800 METŲ SUKAKTIS”
Taip pat: Pavasarinės Rusų Melodijos 

Pagaminta Sovietų Sąjungoj

Ginr A TVT 17 V —-7th Avė., tarp 41 ir
O JL Al 1JL JL 1 42nd St., New York.
VEŠU Durys atsidaro 8:45 A. M. •

KAINA $3.25 
(į abi pusi)

Bušai išeis nuo Laisvės sa
lės 9 vai. ryto. Tuojau kreip
kitės į Laisvės raštinę ir įsi
gykite buso bilietą. Važiuo
kite pasimatyti su daugeliu 
pažįstamų ir įsigykite naujų 
pažinčių. Tuom pat kartu 
paremkite dienraštį Laisvę.

Labai puikus pasivažinėji
mas per gražius laukus ir miš
kelius? Labai geras kelias iš 
pat Brooklyn© iki parko. O 
pats parkas tai gražus sodas. 
Didelis baras ir gera, salė šo
kiams. Bus gerų valgių ir vi
sokių gėrimų.

Vykite į gražų pasilinksmi
nimą, pasinaudokite tais ma
lonumais, kokių čia turėsite. 
Tuojau įsigykite buso bilietą.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kaptskas

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
I t

Steven Augustine & Frank Sanko * 
SAVININKAI

' PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

•1

Policijos department© vy
riausias gydytojas Baldwinas 
kreipės į visus jaunus polici
ninkus su raginimu aukoti kuo' 
daugiau kraujo Raudonajam 
Kryžiui.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
* t

f

' ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
* Tel. EVergreen 4-0612 ’

Jane Poyvel ir Claude Jarman filmoje “Luxury Liner,” 
kuri dabar gaminama MGM studijoje. Filmą 

technikinėse spalvose.

RANDAVOJIMAI
Pasiranduoja fornišiuoti kamba

riai vedusiai porai arba pavieniams. 
East New Yorke, arti Cleveland St. 
Stoties. Dėl daugiau informacijų ga
lite bile laiku skambinti telefonu. | 
APplegate 6-8487. (190-191)

y y
IGERI PIETŪS!

Į
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
■ j

417 Lorimer Street 
Laisvės Namę

Brooklyn, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. A. Petrikai

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos- i9-12ryte valandos. 8vakare

Penktadieniais uždaryta.

Fotografes
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas, 

ra,.......................................... .... -e

kitokių 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 Lina.

Tel. GLenmore 5-6191

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

3015 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
S Cor. Ilewes'St.

Brooklyn, N. Y.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288
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NUPIGINTAS PARDAVIMAS

• •

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiu Moterišką ir Vyrišką 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Telefonas STagg 2-2173

Brooklyn, N. Yi

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Rųgp. 14, 1948

&
31




