
Mokyklos ir Vaikai.
Kur Geriau?
Nebegyvas, bet Tebekruta.
Politinis Teroras.
Veikla ir Planai.
Organizacinės Pareigos.

Rašo A. BIMBA

Neužilgo vėl prasidė moks
lo metai. Pastebėjau klerika^ 
lų spaudoje sistematišką kam
paniją prieš viešąsias moky
klas. i Jos perstatomos tam
siomis spalvomis, o parapijp 
nes mokyklos iškeliamos j pa
danges. Tikintieji tėvai ragi- 
narni savo vaiku iš tolo nepri
leisti prie viešųjų mokyklų.

Šita propaganda yra kleri
kalų liguisto proto padaras 
Jos tikslas yra suklaidinti tė
vus, kurie tebetiki Dievu, bet 
savo vaikam nori padėti pa
siekti mokslo.

★ ★ ★
Draugui, Amerikai ir Dar

bininkui nereikia jokių faktų. 
Su faktais ir su tiesa jų re
daktoriai niekados nėra drau
gavę.

Faktas gi yra, kad mūsų 
viešosios mokyklos daug aukš
čiau stovi už bažnytines mo
kyklas. Kas liečia mokslą, 
netenka nė kalbėti. Ką gi 
įgali iš mokslo ir aukštesnio 
žinojimo suteikti vaikams mi- 
hyškos, arba kunigai, kurių 
bizniui mokslas kenkia?

★ ★ ★
Bet ir iš moralinio požiūrio 

viešosios mokyklos sveikiau 
ir aukščiau pastatytos. čio
nai sueina vaikai visokių ti
kėjimų, taip pat ir netikin
tieji. Tas savaime reiškia ly> 
galo daug. Vieni kitus arčiau 
pažįsta, vieni su kitais susi
draugauja, naturališkai iš jii 
išdyla visokia religinė neapy
kanta. Jie iš mažens tampa 
daug platesnių pažiūrų žmo
nėmis. Paskui, suaugus j vy
rus ir moteris, būna daug 
lengviau sugyventi su kitais 
įmonėmis, suprasti kitus žmo
nes.

Tuo atžvilgiu bažnytinės 
mokyklos _ negali * susilyginti. 
Bet apie tai nė kalbėti ne
kalba minėtieji laikraščiai. Jie 
turi tik vieną argumentą: 
Bažnytinėse mokyklose vaikus 
išmokina poterių, o. viešosiose, 
kaipo taisyklė, su poteriais ne
užsiima.

Bet juk poterių išmokinti, 
jeigu nori, gali patys tėvai. 
Be to, tai ga-li labai gražiai 
padaryti kunigai. Jie juk iš to 
duoną valgo.

★ ★ ★
Komercinė spauda skardžiai 

užtraukė, kad jau visiškai ap
sidirbta su Graikijos partiza
nais. Bet ant rytojaus tuose 
pačiuose laikraščiuose skaito
me, kad tie patys “nebegyvi” 
partizanai kitose vietose veda 
plačius puolimus ant fašistinės 
valdžios spėkų.

'Pasirodo, kad partizanai 
yra išmokę kariauti iš chinie- 
čių. šie kovūnai irgi vengia 
tiesioginių, plačiu mastu susi
kirtimų su valdžios spėkomis, 
kurios yra daug geriau Ame
rikos ginklais ginįjjuotos. Kur 
pasidhro per daug aukštas 
spaudimas, iš ten pasitraukia 
ir pradeda naujus veiksmus 
visiškai “netikėtose” vietosi.

Graikijoje civilinis karas 
dar nėra baigtas, nepaisant 
fašistinės valdžios gyrimosi.

New Yorko miesto majoras 
važiuoja per toli. Jis pareiš
kė, kad iš miesto valdžios 
tarnautojų eilių bus šalinami 
visi, kurie priklauso Amerikos 
Darbo Partijai, arba jai sim
patizuoja.

Tai niekuo nepateisinamas 
politinis teroras. Iš gan žy
maus liberalo ponas O’Dwyer 
virsta reakciniu/ politikierium.

Reikia žinoti, kad jis buvo 
majoru išrinktas kaip tik tos 
pačios Darbo Partijos balsais.

Kaip atrodo, tai šiemet 
spaudos naudai piknikai išeis 

ylabai gražiai. O tai dėl to,
(Tąsa 5-me pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Stalinas Pasiūlė BERLYNO DARBININKAI VĖL ŠTURMAVO MIESTO
Planą del Pinigu TARYBOS RŪMUS; REIKALAVO NAUJOS VALDYBOS
Sutvarkymo Berlyne

Maskva, rugp. 27. —Ame
rikos, Anglijos ir Francijos 
ambasadoriai vėl tarėsi su 
Molotovu, Sovietų užsieni
niu ministru, apie Berlyną 
ir kitus Vokietijos dalykus. 
Pranešama, kad ambasado
riai svarsto su Molotovu y- 
pač premjero Stalino . pa
siūlymą dėl pinigų sutvar
kymo Berlyne.

Teigiama, jog Stalinas 
siūlė vien tik sovietines 
markes vartoti visame Ber
lyne, taigi ir anglų-ameriko- ‘ 
nų - francūzų užimtoj vaka
rinėj miesto dalyj.

Amerikos, Anglijos ir 
Francijos ambasado r i ai 
bendrai sutinką, kad tiktai 
Sovietų markės būtų naudo
jamos ištisame Berlyne; ta- 
čiaus jie nori, kad jų val
džios taip pat dalyvautų so
vietinių mąrkių apyvartos 
tvarkyme.

PAKILĘS DEPARTMEN- 
TINIŲ KRAUTUVIŲ 
BIZNIS
. Washington. — Praneša
ma, jog departmentinės 
krautuvės visoje šalyje ben
drai šiemet rugpjūčio mėne
sį pardavė 12 nuošimčhj 
daugiau prekių, negu pernai 
tą patį mėnesį.

Sovietai už Streiko 
Teisę Japonams

Tokio. — Sovietų atsto
vas talkininkų kontrolės ta
ryboje Japonijoj įteikė 
skundą prieš generolą Mac- 
Arthurą, kuris uždraudė 
streikuoti valdiniams japo
nų darbininkams - tarnau
tojams. Sovietai reikalauja 
streiko laisvės. 1 ' •

Kritikavo Priešsovietini 
Judi, Todėl Pašalintas

Tokio, Japonija. — Do
nald Ritchie, bendradarbis 
amerikonų kariuonre n ė s 
laikraščio “Stars and 
Stripes”, pakritikavo prieš- 
sovietinius judamuosius pa
veikslus, vadinamus “Gele
žine Uždanga”. Už tai ge
nerolas MacArthur išmetė 
Donaldą iš laikraščio bend
radarbių skaičiaus.

VALDŽIA TRAUKIA 
TEISMAN SPAUSTUVIŲ 
DARBININKŲ UNIJĄ

Washington. — Trumano 
valdžios įsakymu, federaci
ne Spaustuvių Darbininkų 
Unija tapo patraukta Į fe- 
deralį teismą Indianapolyj, 
Ind., už pirmesnį teismo į- 
sakymo paniekinimą. Tada 
teismas liepė unijai pasi
duot visiem Tafto-Hartley’o 
įstatymo posmam ir pri
siekti prieš komunistus. 
Spaustuvininkų Unija ne
klausė to paliepimo.

Japonijos geležinkelių dar
bininkai streikuoja bei ty
čia trukdo traukinių veiki
mą.

*
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Streikuoja 150,000 Indusy 
Prieš Valdžios Terorą

Bombay, Indija. — Strei
kuoja 150,000 darbininkų 
audyklose, mašinų statymo 
fabrikuose ir kitose įmonė
se. Streikas paskelbtas dėl 
pritarimo pirmiau sustrei
kavusiems audėjams ir pro
testui prieš valdžią. Strei- 
kieriai protestuoja, kad po
licija suėmė 250 socialistų 
ir komunistų unijinių vadų.

Jugoslavija Protestuoja 
Rumunijos Valdžiai

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito valdžia pasiuntė pro
testą Rumunijai dėl to, kad 
rumunų vyriausybė, girdi, 
padeda tiem jugoslavam, 
kurie kėsinasi nuversti Ti
to valdžią.

(Rumunijon perbėgo ge
nerolas Pero Popivoda, bu
vęs Jugoslavijos oro jėgų 
komandierius. Jis smerkia 
prieškomunistinę Jugoslavi
jos valdovo Tito politiką.)

Roosevelto Anūkas Ser
ga Kūdikių Paralyžium

Los Angeles, Calif.— Kū
dikių paralyžium susirgo 
Curtis Dall Boettiger, 18 
metų, velionio prezidento 
Roosevelto dukters sūnus. 
Paties Roosevelto kojos, 
kaip žinoma, buvo tos ligos 
suparalyžiuotos.

Chicago. — Kūdikių pa
ralyžius Jungtinėse Valsti
jose šiemet numarino 420 
asmenų ir susirgdino 9,000.

_________i_
DU BILIŪNAI DOLERIŲ 
PRODUKTAM BRANGINTI

Washington. — Valdžia 
skaičiuoja, kad per metus ji 
primokės farmeriams apie 
2 bilionus dolerių, kad per
daug neatpigtų kviečiai ir 
kiti farmų produktai. Val
džia supirkinėja ir į sandė
lius krauna produktus, nes 
jeigu perdaug jų patektų į 
rinkas, tai kainos turėtu Z t,
nupulti.

WALLACE REIKALAUJA SUSITARIMO SU SOVIETAIS;
ATŽYMI PROGRESYVIŲ PARTIJOS LAIMĖJIMUS

(Pabaiga kalbos, kurią 
Henry Wallace, Progresy
vių Partijos kandidatas pre
zidento vietai, pasakė 
Bridgeporte, Conn., praeitą 
šeštadienį.)

Demokratai - republiko- 
nai išvien desperatiškai 
stengiasi užkirsti Progresy
vių Partijai kelią. Bet žmo
nės valstijoj po valstijoš 
nuplėšia geležinę gąsdinimų 
uždangą.

Mes sumušėme raudon- 
baubių bandymus sulaikyti 
Progresyvių Partiją nuo 
dalyvavimo rinkimuose su 
savo kandidatais Ohio val
stijoje. Mes sumušėme ne

0 _____________________

Kairieji Miesto Tarybos Nariai
Atlaike Savo Posėdį ir Išstatė 

Demokratinius Reikalavimus
Berlin, rugp. 27. — Penk

tadienį tūkstančiai vokiečių 
darbininkų vėl šturmavo 
Berlyno miesto valdybos 
rūmus ir įsiveržė vidun. 
Tad dešiniųjų kontroliuoja
ma miesto taryba pertraukė 
savo posėdį ir išsiskirstė. 
Darbininkai reikalavo į- 
steigti naują, demokratinę 
miesto valdybą.

Miesto majoro pa
vaduotojas Ferdi
nandas Friedensberg su sa
vo socialdemokratais, kleri
kalais ir kitais dešiniaisiais 
Berlyno tarybos nariais no; 
ri persikelti į amerikonų 
užmtą vakarinę Berlyno da
lį ir ten palaikyti savo val
dybą; sako, “nesą jiem lais
vės” veikti reguliariuose 
valdybos rūmuose sovietinė
je miesto dalyje.

Karinis amerikonų gu
bernatorius Vokietijai, ge
nerolas Lucius D. Clay, grū
modamas pareiškė, kad “ne
leis jokiem (kaiTių jų į veiki
mo komitetam įkurti savo 
valdžią ištisam Berlynui.”

Ketvirtadienį demonst
rantai įsiveržė į miesto ta
rybos salę ir atlaikė susirin
kimą. Dešinieji tarybos na
riai išbėgiojo .į visas puses. 
Tad kairieji jos nariai su
darė-savo posėdį, vadovau
jant komunistui tarybos na
riui Karlui Littkei. Jų po-

Karininkai Paliuosavo Hitlerio 
Agentę “Axis Sally” Kada Ji 
Prapliupo prieš Komunistus

IWashington. — Tapo iš 
Vokietijos pargabenta ir 
kalėjime patalpinta ameri
kone Mlldreda EI. Gillars. 
Karo metu ji per nacių ra
diją skleidė propagandą 
prieš Ameriką ir kitus tal
kininkus ir buvo žinoma 
kaipo “Ašies Sally.”

Amerikos karininkai bu
vo ją areštavę 1946 m., bet 

demokratinius North Caro
lines įstatymus, kurie mo- 
josi užkirsti naujoms parti
joms kelią rinkimuose.

Laikraščių kolumnistai 
spėliojo, kad Progresyvių 
Partija būsianti įregistruo
ta rinkimams tiktai 10 ar 
15 valstijų.

Aš užtikrinu jus, kad mes 
būsime balsavimų sąrašuose 
daugiau, kaip 40-je valsti
jų.

Mes mylime šias palai
mintas Jungtines Valstijas 
ir mes norime, kad jos už
sitarnautų pagarbos visose 
pasaulio dalyse. Tam reikia 
žmoniškai susitarti su Ru

sėdis priėmė rezoliuciją su 
tokiais reikalavimais:

REIKALAVIMAI
. Pervest visas miesto ta

rybos pareigas specialiam 
komitetui, susidedančiam iš 
9 tarybos narių ir 9 kitų 
piliečių; nušluot vakarinių 
talkininkų išleistas naujas 
markes, panaikint juodąsias 
rinkas; įkurt bendrą demo
kratinę valdybą ištisam 
Berlynui, užtikrint maistą 
ir darbą, pakelt darbinin
kam algas; tuojau pradėti 
derybas su Ūkine Vokiečių 
Komisija dėl maisto ir kitų 
reikmenų parūpinimo Ber
lynui. — Ūkinė Vokiečių 
Komisija yra sovietinėje 
Berlyno dalyje.

Demonstrantai šaukė: 
“Šalin iš Berlyno anglus- 
amerikonus, tuos Vokietijos 
skaldytojus!”

(Nepasitvirtino vakaryk
ščias radijo pranešimas, 
kad kairieji jau ketvirtadie
nį sudarę naują valdybą vi
sam Berlynui.)

New York. — Generolas 
Eisenhower, Columbijos U- 
niversiteto p r e z identas, 
rugs. JO d. gaus Ethiopijos 
karaliaus Haile Selassie me
dalį bei kitas dovanas už 
vadovavimą karui vakari
niame fronte.

kai Mildreda pradėjo plepė
ti apie vadinamą “komunis
tinių šnipų” veikimą Ame
rikoj, tai jankių generolai 
paliuosavo ją ir išteisino.

Dabar jos advokatai pra
šo Amerikos valdžią neteis
ti ir nebausti tą Hitlerio a- 
gentę, nes ji, girdi, “patar
navo” Jungtinėms Valsti
joms neva parodymais prieš 
amerikinius komunistus.

sija; bet aš užtikrinu jus, 
kad šios naujosios partijos 
nekontroliuoja, nekontro
liavo ir nekontroliuos jokia 
grupė, kuri stoja už Jungt. 
Valstijų valdžios nuvertimą 
jėga, vis tiek ar iš dešinės 
ar kairės.

Mes stojame už stiprias 
Jungtines Tautas, o ne už 
tai, kad Jungtinės Valstijos 
ar Rusija viešpatautų pa
sauliui. Męs stojame už tai
ką, gausą ir pakantą visose 
pasaulio dalyse.

Pirm keleto mėnesių mes 
buvome politinis protesto 
judėjimas.

Šiandien mes esame poli

o-----------------------------------------------------

Amerikos Generolas Gelbėja 
Nacius Chinijoje

Hong Kong. — Civilinės 
Oro Transporto linijos lėk
tuvai Chinijoje išnešė vo
kiečius nacius iš Taiyuano, 
kai chinų komunistų armija 
artėjo prie to miesto. Ame
rikos generolas Claire 
Chennault yra vyriausias 
tos lėktuvų linijos direkto
rius.

Didinami Karinių 
Medžiagų Sandeliai

Washington. — Karinė 
valdyba nutarė per tris mė
nesius supirkti ir į sandė
lius sukrauti'dar $300,000,- 
000 vertės karinių medžiagų 
28-nių rūšių — vario, švino, 
asbesto, nikelio, kelių iš So
vietų perkamų metalų ir kt. 
Be to, Kongresas yra įgali
nęs valdžią išleisti dar 
$400,000,000 karinėms me
džiagoms supirkinėti.

Italų Klerikalai Giria 
Žmogžudišką Žygį

Roma. — Katalikiškojo 
Veikimo laikraštis II Segno 
giria fašistą Pallantę, kuris 
trimis kulkomis peršovė I- 
talijos komunistų vadą Pal- 
miro Togliattį., Tas laikraš
tis, leidžiamas iš Perugijos 
arkivyskupo palociaus, ra
mina areštuotą Pallantę, 
pranašaudamas jo paliuosa- 
vimą iš kalėjimo.

FRANCUŽaTežŪDė
90,000 MADAGASKARE

Paryžius. — Laikraščio 
Carrefour korespondentas 
rašo, jog francūzų kariuo
menė ir žandarai pernai iš
žudė 90 tūkstančių vadina
mų sukilėlių Madagaskaro 
saloj, prie Afrikos. Tie ma- 
dagaskariečiai buvo urmu 
kulkosvaidžiais šaudomi, 
lėktuvais aukštyn iškeliami 
ir į savo kaimus mėtomi ir 
kitaip žudomi. '

ORAS.— Dar bus karšta.

tinė partija.
Joki šmeižtai nei gąsdini

mai nei raganų medžioklės 
nepajėgė mus sustabdyti.
Progresyvių Laimėjimai
Politinė mūsų judėjimo 

galybė labai daug prisidėjo 
prie to, kad žibalo šaltinių 
valdžia, Standard - žibalinė 
valdžia, Arabiškai-žibalinė 
valdžia Washingtone buvo 
priversta pripažinti naująją 
Izraelio valstybę.

Politinė mūsų judėjimo 
galybė verčia net tuos de
mokratus, kurie balsavo už 
Tafto-Hartley’o bilių, jau 
smerkti Tafto-Hartley’o į- 
statymą. ’

(Tąsa 5-rne pusi.)
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Wallace Sveikina 
Pasaulinį Intelek
tualų Suvažiavimą

Vroclav, Lenkija. — Hen
ry Wallace, Progresyvių 
Partijos kandidatas į Jung. 
Valstijų prezidentus, at
siuntė sveikinimą čionaiti- 
niam pasaulinės inteligen
tijos suvažiavimui. Sveiki
nimas įkalbėtas į fonografo 
plokštelę, iš kurios suvažia
vimas ir girdėjo Wallace’o 
kalbą. Wallace gailestavo, 
kad asmeniškai negali daly
vauti šiame suvažiavime, 
kuris sušauktas ypač dėl 
taikos palaikymo,

Wallace sakė, fašizmas ir 
imperializmas yra didžiausi 
taikos priešai. Kartu jis pa
reiškė: “Žymiausi Amerikos 
mokslininkai ir rašytojai 
griežtai pasmerkė mažos, 
bet galingos amerikonų šai- 
kos bandymus sukareivinti 
Ameriką ir užviešpatauti 
pasaulio rinkas. Ta šaika ri
zikuoja karu, kad galėtų 
dar daugiau lobių prisigrob
ti.”

Suvažiavime dalyvauja 
500 mokslininkų, artistų, 
rašytojų ir kitų intelektualų 
iš įvairių kraštų. Pirminin
ku išrinkta francūzė atomi
nė mokslininkė . Irena Jo- 
liot-Curie.

— ---------- |
Jankiai Areštuoja 
Korėjos Kairiuosius

• Seoul, Korėja. — Ameri
konų komandai įsakius, ta
po areštuota keli tuzinai 
korėjiečių pareigūnų, kaip 
tariami komunistai ■ bei 
“raudonieji.” Pasakojama, 
kad tie korėjiečiai palaikę 
slaptas savo komunistines 
grupes. I

Marshall Neatsako Klausimo: 
Ar Graikijoj Demokratija?

Washington. — Valsty
bės sekretorius Marshall 
džiaugėsi, kad Grakijos mo- 
naj-cho-fašistų armija lai
mėjus kovą Grammos’ kal
nyne. Reporteriai užklausė: 
Ar Graikijos valdžia demo
kratinė? Marshallas nedavė 
atsakymo. Girdi, visaip aiš
kinama, kas yra demokrati
ją; todėl sunku pasakyti, 
kas ji yra...

Neišpildyti 7,300,000 
Automobiliu Užsakai

Washington. — Automo
bilių verslininkai pranešė, 
kad yra užsakyta 7,300,000 
nauju automobilių, kurių 
fabrikai nepaspėjo pastaty
ti. Gal praeis 26 mėnesiai, 
iki tie užsakymai bus išpil
dyti.

DIDŽIAUSIO ORLAIVIO 
IŠBANDYMAI

Washington. — Naujas, 
didžiausias karinio laivyno 
transportinis 1 ė k t u v a s 
“Mars” darys 4,200 mylių 
bandomąją kelionę j Hawaii 
salas. Jisai sveria 82 tonus 
ir pusę, turi keturis moto
rus ir vidutiniai skrenda a- 
pie 183 mylias per valandą. ’
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Is Kongresines Inkvizicijos
Laikinai užgęso pi jokės Bentley žvaigždė. Jos vieton 

pakilo reakcinio žurnalo redaktorius Whittaker Cham
bers. Jis pasigyrė Kongresiniam Neamerikinės Veiklos 
Komitetui, kad jis kadaise prieš karą buvęs nariu Ame
rikos Komunistų Partijos, bet iš jos pasitraukęs. Jis pa
žinęs daug Roosevelto laikais valdininkų, kurie priklau
sė Komunistų Partijai. Vienas tokių valdininkų buvęs 
Alger Hiss, dabartinis Carnegie Peace Foundation pre
zidentas.

Tai laikais, teigia Chambers, Washingtone buvus 
slapta valdininkų komunistų organizacija. Ir tos organi
zacijos nariu buvęs ir minėtasis Hiss. Jis buvęs vienas 
iš veikliausių tos slaptos organizacijos narių.

Alger Hiss griežtai užsigina buvęs tos ar kokios 
nors kitos slaptos ar viešos komunistinės organizacijos 
nariu. Jis Chambers išvadino sukčium, išdaviku ir mela- 
gium. Ir net patarė ištirti Chambers protą. Nes, girdi, 
šitaip meluoti gali tiktai nesveiko proto sutvėrimas.

Per septynias valandas komitetas klausinėjo Hiss. 
Bet ir po to Komitetui tebėra neaišku, kuris jų meluoja.

Bet argi tai nėra visuomenės erzinimas ir valdžios 
pinigų eikvojimas? Svarbu,Vng) kur kada žmogus pri
klausė, bet ką jis padarė. Jeigu Kongresinio Komiteto 
inkvizitoriams rūpėtų tiesa, tai jie ieškotų ko nors prieš 
Hiss veiklą. Ką jis blogo yra padaręs? Jis tarnavo val
džioje keliose vietose. Ar gerai, tinkamai, sąžiniškai jis 
atliko savo pareigas? Atrodo, jog taip. Jis buvo ir yra 
žymus liberališkų pažiūrų politikierius.

Tai koks dabar Kongresinio Komiteto reikalas jį kry- 
žiavoti? Tikslas tėra vienas: pagalba tokių sutvėrimų, 
kaip Chambers ir Bentley, diskredituoti ruzveltines tra
dicijas ir tuo suduoti smūgį šių dienų pažangai. Kiek 
tas jiems pavyks, tai jau kitas klausimas.

Henry Wallace ir Komunistai
Visų naujosios partijos priešų mėgiamiausias argu

mentą siejasi su jos santykiais su komunistais. Nieko 
kito prieš negalėdami pateikti, jie sako, kad Progresistų 
Partija yra tik “komunistų įrankis,” kad pats Henry 
Wallace, jos kandidatas į Amerikos prezidentus, yra tik 
“komunistų lėlė” ir 1.1. Todėl- laikas nuo laiko tos parti
jos vadams tenka tuos primetimus atmušti. Ne tam, ži
noma, kad įtikinus sąmoninguosius naujosios partijos 
priešus, bet tam, kad vidutiniam piliečiui pasakyti tiesą 
apie tos partijos santykius su komunistiniu sąjūdžiu.

> Tuo būdu dar kartą pats Henry Wallace tuo reika
lu išleido pareiškimą. Jis pasakė taip, kaip dalykai stovi. 
Jis pasakė:

“Aš nesu komunistu, niekados nesu buvęs ir nesi
tikiu juomi būti.

“Komunizmas ir progresyviškasis kapitalizmas tu
ri pamatinių skirtumų, nors mes dalinamiesi visa eile 
socialistinių'siekimų. Aš sveikinu paramą visų, kurie ti
ki tokiais socialiniais siekimais.

“Aš malonai priimu paramą tų, kurie darbuojasi 
už tokį susipratimą su Rusija, jog abidvi šalys, Rusija 
ir Jungtinės Valstijos, sutiks priimti tvirtas Jungtines 
Tautas su pasauline policine jėga, tvirtesne už ginkluotą 
bile kurios vienos šalies galią.

“Mes tikime, kad nei Jungtinės Valstijos, nei Rusi
ja nęprivalo valdyti pasaulį. Aš niekuomet nepakęsiu 
tų, kurių tikslas yra spėka sunaikinti mūsų valdžią.

“Aš šventai pažadu, kad kai aš būsiu išrinktas pre
zidentu, nei komunistai, nei fašistai, nei jokia kita gru
pė nekontroliuos mano politikos,, bei manęs.”

Toliau Wallace pareiškė:
“Jeigu yra tokių komunistų, kurie tiki į prievarta 

nuvertimą Jungtinių Valstijų valdžios, aš nenoriu tokių 
paramos. Jeigu kuri grupė stato savo ištikimybę pirmo
je vietoje užsieninei sostinei — ar tai būtų Maskva, ar 
kita kuri vieta, aš nenoriu tokios grupės paramos.”

Bet Wallace teigia, kad jis netiki, kad komunistai 
norėtų spėka nuversti Amerikos valdžią, arba kad jie 
svetimai sostinei būtų ištikimesni, negu savo šalies.

Vadinasi, santykiai tarpe Progresistų Partijos in 
komunistų aiškiai nustatyti. Savo konvencijoje komunis
tai pareiškė, kad jie nesiekia diktuoti nei Progresistų 
Partijai, nei jos kandidatams, kad jie rems tą partiją ir 
jos kandidatus, nes to reikalauja Amerikos žmonių ge
rovė ir abelnoji pažanga. Jie nurodė, kad jie nesutinka 
su Henry Wallace filosofija apie “progresyviškąjį kapi
talizmą.” .Jie sako, kad šioje gadynėje tokio (dalyko ne
bėra ir nebegali būti.'Komunistai stoja už pilną visuome
nės perorganizavimą socializmo pamatais.

Dabar iš savo pusės Wallace išdėstė savo atsinešimą 
linkui komunistų. Jis neatmeta jų paramos. Jis griežtai 
atsisako tapti raudonbaubizmo šinkoriumi. Jis teigia, 
kad jis stoja už Amerikos ir Tarybų Sąjungos susikalbė
jimą dėl išlaikymo taikos pasaulyje. Jo supratimu, “pro
gresyviškasis kapitalizmas” ir komunizmas gali ir turi 
sugyventi tam pačiam pasaulyje. Būdamas šalies prezi
dentu, jis sako, jis tokios politikos laikytųsi.

RAŠO IR SAKO Ko Susilauks Amerikos * *
BAISI FAŠIZMU APSI
NUODIJUSIOS ŠEIMOS 
TRAGEDIJA

Jonas Juškaitiš, neseniai 
patekęs Kanadon, rašo:

Prieš kelis menesius vieno
je , lietuvių tremtinių stovy
kloje Vakarų Vokietijoje 
skelbimų Rentoje pranešama, 
kad kailių išdirbimo specia
listams yra galimybė įva
žiuoti i Kanadą.- Tos pra
monės darbininkų Dominijo
je trūksta. Vienos šeimos 
tėvas, p. G., toje šakoje yra 
dirbęs ilgus motus. Jo sūnus 
Pe.tras taip pat mokėsi to 
amato. Abudu užsirašo kan
didatais ii* stoja j patikrini
mo komisiją. Gydytojas, iš
studijavęs jų plaučių Rent
geno nuotraukas, neranda 
TB pėdsakų. Nė vienas iš 
aplikantų nėra nei teismo 
baustas, nei policijos paieš
komas. Taip toli visi popie
riai tvarkoje. Dar vienas 
klausimas: ar yra tėvas ve
dęs? Koks gali kilti abejo
jimas. žinoma, taip, žmo
na gyvena toje pačioje sto
vykloje ir juodu veda idealų 
šeimos gyvenimą. šį kartą 
laimingas šeimos gyvenimas 
sugadina visą reikąlą. Vizų 
skyriaus valdininkas rūsčiu, 
veidu praneša, kad sūnus ga
li išvažiuoti j Kanadą, bet 
tėvas — ne. Mat, tokia esan
ti imigracijos politika. Toje 
pramonėje tuo tarpu įsilei
džiami tik viengungiai.

Kokia ateitis laukia pagy
venusių tėvų,, kai sūnus iš
važiuos į užjūrius? Giminių 
Amerikoje, kurie galėtų pri
siųsti afidavitą, neturima. Be 
Balfo, nėra nė vieno užsie- 
niuosę, kas galėtu padėti 
maistu ar rūbais. Vieną die
ną stovykla užsidarys. Po il
go apsvarstymo šeimos tar
pe, tėvas susiranda tą val
dininką, kuris jam pranešė 
liūdną naujieną, ir drįsta jo 
paklausti, ar jis galėtų pa
tekti į Kanadą, jei išsiskir
tų su žmona, šeimos galva 
nenori tikėti savo ausims. 
B i u ro k ra t i š k as valdi n in k as,
kuris įstatymą interpretuoja 
paraidžiui, ilgai negalvojęs 
ątsako, taip. 23 metai har
moningo šeimos gyvenimo 
nusprendžiama nutraukti. A- 
bipusiškai susitarę vienas 
kitam iškelia teisme “bylą.” 
Pasiseka išgauti išsiskyrimo 
pažymėjimą. Už kelių die
nų p. G. su sūnumi sėda. į lai
vą ir išplaukia į Kanadą. 
Stovykloje likusi žmofia mė-. 
gins patekti į sekantį namų 
ruošos darbininkių ar siuvė
jų transportą. Gal ji bus 
paskirta į tą patį miestą, kur 
jos buvęs vyras dirba? O i

gal negailestingas likimas 
lems kitą vietovę,' kelis 
tūkstančius mylių atstu. Ta
da reikės laukti, kol darbo 
sutarties metai pasibaigs. Tik 
tada vėl gales susitikti,
Tai ištiesiu baisi tragedi

ja. O šioji visa šeima labai 
gražiai galėjo sugrįžti Lie
tuvon ir*ten įsikurti. Kodėl 
ji negrįžo? Todėl, žinoma, 
kad jinai buvo fašizmu ap
sinuodijusi. Ji patikėjo fa
šistine propaganda, jog išsi- 
laisvinuosioje Lietuvoje jai 
vietos nėra. Kitos pabėgėlių 
šeimos neturėtų sekti šiošr 
šeimos tragišku keliu.

PROVOKATORIŠKI 
MELAGIAI

L. Prūseika Chicagos Vil
nyje rašo:

“Naujienos” pradėjo, “Dir
va” uoliai turavojo, o “Ke
leivis” užbaigė šlykščią skun
dų, insinuacijų melodiją.

Visiems pirmeiviškiems lie
tuviams labai svarbu visa tai 
įsitėmyti.

,T, . , iTūloj po mūsų spaudos pik
niko Detroite “Naujienose” 
(28 liepos) pasirodė begali
niai grubi insinuacija ir 
šmeižtas.

“Naujienos,” pirmame pus
lapyje, suriko, kad pas D-rą 
Palevičių ir advokatę Musy
tę “policija padarė * kratas,” 
kad jie pabėgo ir pasislėpė 
farmoje, kad pikniko daly
viai bėgo išgąstyje, kad FBI 
agentai “fotografavo pikni- 
kierius.”

Tai buvo provokatoriškas 
melas nuo pirmo iki paskuti
nio žodžio.

Už kelių dienų “Naujie
nos” turėjo atšaukti bent da
lį tų šmeižalų.

Bet štai, praeina beveik 
trys savaitės ir “Keleivyje” 
(Nr. 33), ant pirmo pusla
pio, tas provokatoriškas me
las pakartojamas. Girdi, 
“FBI agentai Detroite tyri
nėjo vieną gerai žinomą ko
munistų advokatę ir dakta
rą. Be to,'.jie nufotografa
vo visą vilniečių mitingą.”

Iš “Naujienose” tilpusiu 
atšaukimo “Keleivis” jau tu
rėjo matyti, kad ta “žinia” 
yra provokacinė, kad joj nė
ra nei krislelio teisybės. Bet 
ne. Jie kartoja insinuaciją. 
Labai aišku, kokiu tikslu. 
Jiems rūpi išgąsdint žmones. 
Jiems rūpi įkasti, apskųsti, 
padaryti donosą.

Nuo ponų socialdemokratų 
neatsilieka s m e t o n i ninku 
“Dirva.” Prieš pat progre- 
syvės spaudos pikniką ji rašė 
(rugpiūčio 13 d. N-ry), kad

savo brangaus vyro mir
ties. Šileikis ant įriirties pa
talo gulėdamas rūpinosi pa
rama dienraščiui Laisvei. 
M'atyt, jis labai brangino 
savo dienraštį. Tad Mrs. 
Šileikienė prisimindama jo 
žodžius ir jau antru kartu 
šį mėnesį aukojo į popierio 
fondą po $10.

Iš Elizabeth, N. J. ( rašo 
drg. A. Stripeika: i

“Gerb. Laisvės AdmJ
Čia aš prisiunčiu už 2 

Laisvės atnaujintas prenu
meratas $14.00 ir $3 aukų į 
popierio fondą. Aukojo J. 
Wisbaras $2. ir J. Salkaus- 
ky $1.00.

Draugiškai,
A. Stripeika.”

Ačiū aukotojams ir ačiū 
pasirūpinusiems p a r inkti 
aukų. Graži parama dien
raščiui. Laukiame daugiau 
atsiliepimų šiuom reikalu..

Laisves Administraci j a.

ten bus valdžios agentai ir 
kad pikniko dalyviams “dre
bės kinkos.”

S m e t o n i n i n k ų frazeologija 
akurat tokia, kaip, n au j leni
nių ir keleivinių. Karpius 
mokinasi pas Grigaitį ir Mi
ch e Isoną.

Aš jau rašiau, kad ir Cle- 
velando piknike nebuvo’-jo
kio “kinkų drebėjimo.” Pik
nikas buvo šaunus, draugiš
kas ir didelis.•

Bernai tą pačią fašistinę 
ygą/dinimo, isterikos ir insi- 
^micijų techniką vartojo tūli 

Chicagos radijušninkai. Jie 
gąsdino žmones “fotografa
vimais” ir kitokiais baubais.

Lietuviški profašistai, įskai
tant ir fašistiškus socialde
mokratus, žino, kad jie bjau
riai meluoja. Jie žino, kad 
to, ką jie rase, nebuvo, bet 
jų nervai taip įtempti, kad 
jie laukia nesulaukia ablavų, 
kratų, fotografavimų.

Skųsti, terorizuoti ramius 
žmones, susirenkančius į pik
nikus, gali tik paskutiniai 
besarmačiai, tulžim pritvin
kę denunciatoriai.

Atviroj idėjinėj kovoj tie 
reakcijos tarnai pasirodė 
ban krutai, bejėgiai, štai ko
dėl jie griebiasi provokacinių 
priemonių.

Gerai įsidekime visa tai 
galvon. (V., rugp. 23 d.)

Darbininkai Atęityje?
Jau visokių atsitikimų 

tenka matyt ir girdėt, bet 
kuomet prieina prie tokio, 
atsitikimo, kad dėl ekono
minių sąlygų tėvai parduo
da Vaikus, tai jau perdaug! 
Manau, kad kurie skaitote 
Laisvę ir Vilnį, tai matėte 
paveikslą, kur motina padė
jus iškabą “4 kūdikiai ant 
pardavimo.” Paveikslas til
po Moterų Skyriuose Vil
nies No. 193, ir Laisvės No. 
194.

Tas atsitiko Chicago, Ill. 
Ir paimta iš Chicagos did- 
lapių.

Motina parduoda kūdi
kius todėl, kad vyras neturi 
darbo ir jokiu būdu negali 
išmaitint savo mylimų kūdi
kių ir nenori matyt juos 
laipsniškai badu mirštant.

Aš esu pilnai įsitikinus, 
kad šis kūdikių tėvas yra 
antrojo pasaulinio karo ve
teranas.

Bet toks atsitikimas ne
bus pirmas ir paskutinis. 
Gal dar yra baisesnių įvy
kių, kurių mes nematom ir 
nežinom.

Amerika graži, kultūrin
ga ir turtinga šalis. Ameri
kos gyventojai myli ir ger
bia savo šalį. Tąipgi kiek
vienas gerbs valios žmogus 
yra ištikimas savo šaliai. 
Bet sugedę, įtūžę pelnagro- 
biai, spekuliantai deda juo
dą dėmę ant savo garbingos 
šalies.. Ar gali būti dar di-« 
desnė panieka dėl mūsų ša
lies, kaip tas paveikslas, ku
riame matomi 4 kūdikiai 
ant pardavimo?

Kiekvienas geros valios 
i asmuo gali suprasti tos mo
tinos širdies skausmą, kuo
met prisieina padėt iškabą, 
kad turi parduot kūdikius 
dėl ekonominių sąlygų. Ar
gi ponai valdininkai neturi 
akių ir nemato, ką sugedę 
pelnagrobiai, spekuliantai 
daro? Ar valdonai patys 
vaikų neaugina ir nežino 
motiniškos ir tėviškos mei
lės?

Mano supratimu, darbi
ninkės motinos tokia pat 
širdis krūtinėj plaka, toks 
pat kraujas gyslose teka, ir 
toki pat jausmą turi, kaip 
valdininkų moterys - moti
nos. Tokią pat meilę turi 
prie savo ‘kūdikių kiekviena 
motina. Nepaisant, kokios 
rasės a? tautos, nepaisant, 
kokių religinių arba politi
nių įsitikinimų.

Argi šioj pasaulyje tur
tingiausioje šalyje užgeso 
paskutinė kibirkštėlė žmoPopierio Fondas

! I <

'Atsiliepimai į atsišauki- | Me. Mrs. Rose Šileikienė y- 
mą sustiprinti Laisvės po- ra labai susijaudinusi dėl
pierio fondą gana gražus.
Tačiau visais vasaros mė
nesiais ir dar iki šiol įplau
kos yra žymiai mažesnės už 
išlaidas. Vis reikia keletą 
šimtukų į savaitę pridėti iš 
gatavų pinigų. Todėl pagel- 
ba aukomis vis dar yra la
bai reikalinga.

Štai gražūs laiškeliai: 
“Gerbiamieji!
Čionais prisiunčiu Lais

vės reikalams aukų $11.00 
ir už prenumeratas $28. Vi- 
-60 $39... Prisiųskite už pre
numeratas pakvita v i m ų 
knygelę.

Su pagarba, John Balsys, 
Baltimore, Md.”

Per J. Balsį į popierio 
fbndą aukojo sekanti drau
gai baltimoriečiai: . :

Ignas Kriveckas $3.00 
pats Jonas Balsys 3.00 
Jūreivis 2.00
Jonas Milinaitis 2.00 
V. Kičas 1.00
Neseniai buvo rašyta apie 

Šileikio mirtį iš Auburn,

NEPATENKINTAS,' KAD 
SOVIETAI IR AMERIKA 
NENORI KARIAUTI

Beveik per ašaras Nau
jienų redaktorius verkia:

šitos derybos Maskvoje 
parodė, kad nė viena salite 
kol kas nenori karo. Rusai 
smarkauja, bet neturi jėgų 
kariauti. Stalinas žino labai 
gerai, kad, įsivėlęs į karą su 
Jungtinėmis Valstybėmis, ji
sai pabaigtų savo gyvenimą 
taip pat negarbingai, kaip 
Hitleris, nes Rusijos pramo
nė iš tolo negali lygintis su 
Amerikos. '

Antra vertus, Jungtinės 
Valstybes šioje > valandoje 
dar nėra pasiruošusios pra
dėti karo veiksmus. Europo
je jos turi labai nedaug ka
riuomenės. Jungtinių Vals
tybių ginkluotos jėgos dabar 
yra pertvarkomos. Ginklai, 
kurie buvo vartojami antra
me pasaulio kare, yra “pase
nę”; ją vietoje, yra gamina
mi nauji. Amerika statydi
nasi naujų rūšių lėktuvus 
mūšiams ore ir naujas sub- 
mąrinas kovoms’ vandenyse.
- Armijos perorganizavimas 
ir jos aprūpinimas naujais 
karo pabūklais dar nė neį- 
pusėjo. Gal būt, tiktai už 
dvejų ar trejų metų Jungti
nės Valstybes bus pasiruošu
sios tiek, kad galės nebijoti 
staigaus priešo puolimo, 
šiandien jos nori tokio kon
flikto išvengti. .

Todėl ir eina tos derybos, 
kad nereikėtų muštis.
Kaip lengva dabar būtų 

su tuo Stalinu ' apsidirbti, 
jeigu tik mūsų šalis būtų 
pasiruošusi karui!

Grigaitis galvoja lygiai 
taip, kaip galvojo Hitleris. 
Pastarasis irgi sapnavo, 
kad užteks jo vaiskui pasi
leisti Tarybų žemėn ir iš vi
so bolševizmo nieko nebe
liks. Betr žinoma, istorija 
pabylojo skirtingai. Naujie
nų redaktorius nieko neiš- 
mko ir nieko nepamiršo.

---------- V -
PLĖŠIKŲ VADOVĖ— 

SLAUGĖ
Carlinville, Ill. — Doris 

Brown’iene, St. Francis li
goninės slaugė, tapo areš
tuota, kaip ginkluotų plėši
kų vadovė. 3 suimti vyrai 
liudija, kad jie plėšikavo 
pagaj jos nurodymus.

niškumo, kad nebeturi pa
sigailėjimo dėl nekaltų al
kanų kūdikių, taipgi ir su
augusių, kurie neturi dar
bo?

Tokiam atsitikime, kada 
ateina skurdas, badas į dar
bininko namus, motinos ne
turi duot kūdikius ant 
pardavimo, bet turi tvirtai 
organizuotai reikalaut iš 
valdžios užlaikymo. Prašy
mas užlaikymo alkanai šei
mynai, tai nėra joks prasi- 
žengimas prieš valdžios 
įstatymus, tai yra teisingas / 
pasielgimas. Daug geriau 
prašyt paramos, negu pa
dėt iškabą, kad parduoda 
kūdikius. Man atrodo, kad 
alkaniems bedarbiams rei
kalavimas pajamos tai yra 
legalus konstitucijinis pa
sielgimas. Bet kadangi da
bartiniu laiku už legalį pa
sielgimą žmonės būna ap
šaukti raudonaisiais, ko
munistais, tai žmonės bijosi 
—susimaišę, nežino kartais 
ką daryti.

Tie dabartinių laikų 
“raudonųjų” gaudytojai ant 
tiek yra prasižengę prie| 
savo šalį, jog jiem kalėjimas 4 
yra perdaug gera vieta. Da
bartiniais laikais tai, kas 
gero ir naudingo, priskai- 
tyta prie blogo. O kas kenk
sminga dėl mūsų šalies ir 
pragaištinga, tai skaitoma 
geru.

Taip buvo Hitlerio laikais 
Vokietijoj ir Mussolinio lai
kais Italijoj. Kuomet par
bloškė tose šalyse fašizmą, 
tai dabar fašistinių šalių 
liekanos verda smalą visu 
smarkumu, kad' padėt mūsų 
šalį tokioj padėtyje, kokioj 
buvo Vokietija ir Italija. 
Taipgi’galima pridėt ir smey **“ 
tonines liekanas, nes visi f 
vieną katilą maišo, smalą 

įvirdami. Nes visi legališki 
i kriminalistai pritvinkę vie
nodo keršto prieš laisvės 

įžodį ir demokratiją. Tie fa- 
i šis’tiniai gaivalai ‘ nepaiso, 
I kad ir visą pasaulį pražudy
tų, bile tik atsiektų, ^avo 

į žvėriškus troškimus.
Mūsų šalis turi nepriete

lių, bet turi ir gerų priete- 
dių. Henry Wallace, ir sena
torius Glen Taylor yra dar
bo klasės.užtarėjai ir demo
kratijos gynėjai. Tikimės, 
kad šie žymūs žmonės tęs 
savo naudingą darbą už 

i žmonijos gerovę, , ir mes, 
| darbo žmonės, remsime kas 
i gera ir naudinga.

- E. K. Sliekienč. X

Tuščias šaldytuvas, basi vaikai, parodo Mrs. Henry 
Poyfiter, transporto darbininko žmona Louisvillėje, . <
Kentucky. Nesvietiškai pakilusios kainos šeimos bu- r

džeta maistui ir drabužiams visiškai išbarstė.2 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith.,Daily)—šešt., Rugp. 28, 1948
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Į lietuvių tarybinę literatūrą ateina 
/jaunoji karta. Ji nesibeldžia nedrąsiai į 
duris, nemaldauja malonės, kad jai būtų 
bent plyšelis pravertas įžengti į literatū
ros pasaulį. Nėra tam ręikąlo. Dabar ta
rybinėje Lietuvoje, nebe taip, kaip se
nais buržuaziniais laikais, kai pradedan
tis rašytojas buvo vejamas nuo literatū
rinio darbo. Tarybinėmis sąlygomis pra
dedantieji rašytojai raginami imtis kū
rybinio darbo. Jų kūriniai spausdinami 
periodinėje spaudoje ir išleidžiami atski
romis knygomis. Jie susitelkia į jaunųjų 
rašytojų sekcijas prie Tarybinių Rašy
tojų Sąjungos.

Todėl nenuostabu, kad per trumpą po
kario metą krašte pasireiškė toks gausus 
jaunų talentingų rašytojų būrys. Visa 
eilė pradedančių poetų ir prozaikų ne 
tik sugeba apvaldyti formą. Jų kūriniuo
se reiškiamos prięšakinės komunistinės 
idėjos,’nušviečiama aktuali tematika.

Galima pasididžiuoti, kad per palygin
ti trumpą pokarinį laiką iš pradedančių
jų rašytojų tarpo išaugo tokių jaunų po
etų ir prozaikų, kurie žada būti vertin- 

tynios viešosios bibliotekos, o apskrities a gals rašytojais, 
centre — kultūros namai. Apskričių bi- - 
bliotekose ir skaityklose yra daugiau 
kaip 38000 knygų, t. y., 11 kartų dau
giau negu 1939 m.

Buržuazinės Lietuvos vadeivos nieko 
nepadarė, kad vystytųsi liaudies menas, 

pasakorių, 
nežinomi?

T. Gražulis . r > 1

Kultūros Židiniai Lietuvos Kaime
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mininku, godžiai mokosi. Greta moks
lo įstaigų tinklo, nuolat didėja ir kultū
ros įstaigų tinklas. Buržūazinėje Lietu
voje nebuvo nei vienos valstybės lėšomis 
išlaikomos klubo skaityklos ar kultūros 
namų.

šiandien Tarybų Lietuvoje yra apie 
2806 klubų skaityklų, apie 40 kultūros 
namų, 330 bibliotekų. K

. Taip yra pavyzdžiui ir Joniškio aps
krityje, kuri nieko nesiskirianti nuo ki
tų. Klubai skaityklos yra įsteigti visose 
apskrities apylinkėse po vieną, o dides
nėse — po dvi. Apskrityje veikia sep-

Dūminė pirkia. Už mažyčių langelių 
stūgauja pūga. Pirkioje, sienos plyšyje 

> rūksta balana, o aplink ją dūzga verpė- 
’ jų rateliai.

Paskui balaną pakeitė žibalinė lempa. 
Ilgais žiemos vakarais prie jos susirink
davo šeimyna. Kalbos tema visada buvo 
viena ir ta pati: ar užteks duonos iki 
pavasario, ar užderės kitąmet javai, ar 
neišvaržys ūkio už skolas?

Buržuazinėje Lietuvoje valstietis bu
vo laikomas atsiskyrėliu, būk tai gūdžio
je girioje. Tarybų valdžia pakeitė vals
tiečio gyvenimą. s

. Kaimuose atsirado kultūros namai, 
klubai — skaityklos, kilnojamos bibliote
kėlės. Čia organizuojamos rekomenduoti
nų knygų vitrinos, literatūros naujienų 
parodėlės, skaitytojų konferencijos, lite
ratūros vakarai. Tai viskas yra naujie- 
nybė Lietuvos valstiečiams. Kauno ap
skrities šelugiškių apylinkės klubo skai- 

• tykios vedėjas Survila štai ką mums pa
pasakoja: '

— Iš pradžių mes # atlikome, kelius 
garsinius laikraščių skaityTnus. Tąi su
domino valstiečius. Jie pradėjo mane 
prašyti skaityti centrinius ir respubli
kinius laikraščius nuo pradžios iki galo. 
Valstiečiūs domino viskas: ir naujų ka
syklų statyba Donbase, ir Kazachstano 
kolektyvinių ūkių valstiečių1 pasiekimai, ■ 
ir kas vyksta užsienyje. Kolektyviniai 
laikraščių skaitymai man nusakė ir pir- ' 
mąsias pasikalbėjimų bei pranešimų te
mas. Su ypatingu įdomumu valstiečiai 
klausėsi apie mūsų krašto penkmečio 
planą, apie tarptautinę padėtį, apie gy- 
vybės atsiradimą žemėje, apie žemės ūkio

? ^tboperacijos reikšmę. Patys valstiečiai 
• papildė pranešėjus gyvais pavyzdžiais.

Apylinkės valstiečiai priprato kiekvie
ną laisvą vakarą praleisti klube skaityk
loje. Aš pasistengiau kiek galima gra
žiau papuošti patalpą. Ant sienų mūsų 
vadų Lenino ir Stalino portretai, šūkiai 
ir plakatai, viduryje-kambario ant ap
valaus stalo išdėstyti laikraščiai bei žur
nalai. Ant langų — gėlės, užuolaidos, ki
limai, takas, minkštos kėdės — teikia 
patalpoms daug jaukumo. Valstiečiai il
gai sėdi klube skaitykloje. Vieni klausosi 
radijo, kiti skaito laikraščius, žurnalus, 

. knygas.
Pradžioje knygas mažai kas skaitė. 

Nebuvo įprasta. Tada aš organizavau 
kelis Vandos Vasilevskos romano “Vai
vorykštė” kolektyvinius skaitymu^. Da
bar iš rankų į rankas eina lietuvių liau
dies rašytojų — Žemaitės, Liūdo Giros, H Petro Cvirkos kūriniai, rusų rašytojų 

**Solochovo, Gorkio, Levo Tolstojaus, o 
taip pat Vakarų Europos rašytojų kūri- 
niai.

Gyvenimas greit parodė, kad man vie
nam vykdyti visus- uždavinius neįmano
ma, reikia padėjėjų, aktyvo. Organiza- 
vom meninės saviveiklos ratelį. Ratelis 
suruošė eilę koncertų, o ratelio nariai ta-, 
po padėjėjais klubo skaityklos darbe. Bu
vo sudaryta klubo skaityklos taryba. Mo
kytoja Mocenskienė redaguoja sieninį 
laikraštį‘“Naujas kelias,” valstietis Tri-_ 
maila vadovauja meninei saviveiklai, aš 
organizuoju paskaitas, pranešimus ir 
pasikalbėjimus.

Šelugiškių apylinkės klubo skaityklos I vedėjas Survila pasakojo tiktai apie ma
žytę dalį to darbo, kurį dirba jo vado
vaujamas klubas skaitykla. Į klubą skai
tyklą atvyksta kilnojamasis kinas ir de
monstruojami filmai. Beveik kas savai- 

/rtę atvyksta iš Vilniaus; Kauno, apskri
ties ar valsčiaus centro paskaitininkai ir 
skaito paskaitas pačiais įvairiausiais 
mokslo bei politikos klausimais. Kiekvie
nas Lietuvos valsčius turi savo paskai
tininkų grupę. Ją dažniausiai .sudaro e 
vietinės inteligentijos atstovai: mokyto
jai, medicinos ir veterinarijos gydytojai, 
agronomai.f' Liaudis, kuri per šimtmečius buvo lai- ' ugdo savo kultūrą/ tautinę savo formą, 

~4/koma tamsoje, tapusi savo krašto šei- socialistinę savo turiniu. /

Kiek visokių dainininkų, 
šaunių šokėjų liko niekam 
Tarybinėje santvarkoje jais rūpinasi 
valstybė. Ji teikia didelę paramą meni
nės saviveiklos rateliams, veikiantiems 
prie klubų skaityklų.

1947 m. Vilniuje įvyko visos Lietuvos 
teatrinės saviveiklos ratelių peržiūra. 
Joje dalyvavo ir Žemaitijos, ir Dzūkijos, 
ir Klaipėdos krašto įr Vilniaus krašto 
saviveiklos dramos rateliai. Tai buvo sa
votiškos įvairiausio liaudies meno paro- 

• dos. Alytaus apskrities Simno valsčiaus 
teatrinės saviveiklos ratelis parodė 
“Dzūkų vestuves.” Simno gimnazijos 
mokytojas ir kolektyvo vadovas surinko 
gausią tautošakinę medžiagą apie ves
tuvines apeigas, ją apdirbo į trijų pa
veikslų montažą. Visi' montažo dalyviai 
pasirodė originaliais liaudies kostiumais, 
kurių ne vienas savo aukšta menine ver
te sudaro muziejinę retenybę. Į monta
žą įėjo ir dainos, ir šokiai, ir gausūs pa
tarlių, priežodžių bei apeigų tekstai.

Kolektyvas už įdomų vaidinimą gavo 
iš vyriausybės stambią piniginę premiją. 
Jo pasirodymas buvo nufilmuotas ir už
rašytas į plokšteles. Su juo užmezgė 
glaudų ryši LTSR Mokslų Akademijos 
lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 
valstybinė Filharmonija,. LTSR .Tarybi
nių Rašytojų Sąjunga pavedė TSRS 
liaudies artistui ir Stalininės premijos 
laureatui B. Dauguviečiui, kaip drama
turgų sekcijos * pirmininkui, išnaudoti 
Simno kolektyvo surinktą medžiagą to
bulesniam parodymui scenoje.

Lietuvos Tarybinė Vyriausybė tai lai
ko labai svarbia liaudies kultūrai ugdy
ti. Tam reikalui , yra įsteigta speciali 
įstaiga — Respublikiniai Liaudies Kū
rybos Namai, kur, dirba ir bendradar
biauja geriausio LTSR Valstybinio Dra
mos Teatro aktoriai/Lįetuvos dailinin
kai, rašytojai. Liaudies Kūrybos Namų 
uždavinys padėti saviveiklos rateliams 
ir jų vadovams kasdieniniame darbe.

Per pirmą 1948 inetų pusmetį Vilniu
je veikė kursai, kuriudse mokėsi iš įvai
riausių Lietuvos kampų suvažiavusieji 
liaudies menininkai. Kursuose buvo 
skulptūros, grafikos ir tapybos skyriai. 
Ne vienas iš baigusiųjų kursus stoja į 
Dailės Institutą. f

Buvo organizuoti. specialūs kursai, ir 
muzikos ratelių. vadovams paruošti. ■■ Šie 
kursai baigė savo darbą liepos mėnesio 
pabaigoje. ' •

Tarybų Lietuvoje sudarytos visos prie
laidos, kad liaudies menas galėtų klestė
ti ir bujoti, kaip niekados anksčiau. Šiuo 
metu respublikoj yra daugiau/kaip 3000 
įvairiausių meninės saviveiklos ratelių: 
dramos, dainų, šokių, muzikos, piešimo 
ir pan. Jų dalyviai skaičiuojami dešim
timis tūkstančių. Didžioji jų dalis yra 
susiorganizavusių prie , klubų skaityklų, 
kultūros namų, kaimuose.

Laisva Lietuvos liaudis sėkmingai

socialistinę savo turiniu.

J, Šimkus. t -
. •*-F' , ' Z ; • K t ‘ ’ r

Pradedančių j y Rašytojų Avangardas
LMS News & Views

Blaškosi
' gauja išdavikinė, 

pranašavusi karą 
ir badą— , 

Ne liaudis tarybinė, 
o gauja išdavikinė . 
galą surado.

Auga mūsų jaunieji prozaikai. Prade
dantieji rašytojai: Mykolas Sluckis, Jo
nas Avyžius, Vytautas Kadaitis, Liuda 
Simonelytė, K. Marukas, Antanas Pa
kalnis sudaro mūsų jaunųjų prozaikų 
avangardą. Jų kūrinių tematika — mū
sų jaunasis gyvenimas, naujas tarybinis 
žmogus.

A. Gricius.

Kauno Teatrai
mė

Iš poetų reikia pirmoje eilėje pažymė
ti tokius pradedančius rašytojus kaip 
Antaną Jonyną, Juozą Macevičių, Joną 
Lapašinską ir Vladą Grybą. Jų kūriniai 
jau įėjo į mūsų tarybinę literatūrą. Jų
jų kūrybos tematika atvaizduoja nūdie
nį mūsų gyvenimą ir yraiaktuali ir idė
jiška.

Štai Antanas Jonynas savo eilėraštyje 
“Šalin nuo kelio” su gilia neapykanta 
kalba apie lietuviškuosius buržuazinius 
nacionalistus:
Jūs, kaip vilkai, užgulę savo grobį, 
Kankinot liaudį, mitot jos krauju ... 
Rūsti daina manoj širdy subrendo 
Aš prakeikimo žodį jums metu!

Jonynas savo poezijoje parodo nacio
nalistinių banditų tikrą veidą:
Paneriuos ir prie devinto forto 
Jūs trejus metus vis rausėte kapus. 
Žudynių orgijas pamėgę, tartum sportą, 
Jūs šaudėt, korėt moteris, vaikus.

Antanas Jonynas savo eilėraštyje “Ta
rybinis poetas” pasisako dėl savo toli- • 
mesnio kūrybos kelio:

r Aš darbo liaudies pagimdytas 
Ir išaugintas jos penu.
Tik jai gyventi, jai dainuoti ' 
Su savo kanklėm ateinu.

*

Juozas Macevičius savo kūriniuose iš
kelia mūsų tarybinio gyvenimo privalu
mus, šlovina tarybinį patriotizmą, nau
jąjį, tarybinį žmogų, kuris nugalėjo 
nuožmiausią fašistinį priešą ir sparčiais 
tempais kuria komunizmą. Eilėraštyje 
“Didžioji jaunystė” jis sako apie mūsų 
tarybinę epochą:
Epocha plieno. Plieno ir granito L .

' Dainoj—darnus jaunų širdžių gąudimas. 
Nemiręs tas, kas už Tėvynę krito, *

> > Kaip amžinai nemiršta komjaunimas.
Jis skelbia stalininio jaunimo didžią 

draugystę, visišką vieningumą ir tuo pa
čiu smogia reakcininkų šmeižtams, skel
biantiems apie nacionalinę neapykantą, 

' esančią TSRS ta.utų tarpe:
Sūnų Donbaso ir nuo Maskvos sienų, 
Ir Lietuvos duktės nuo Zarasų žydrių— 
Viena širdis ir. kraujas vienas—. 
Tas pats gyvenimas didvyriškų arų.

Puikiame eilėraštyje “Komjaunimo 
bilietas” poetas gana trumpuose posmuo
se gyvai pavaizduoja mūsų komjaunuo
lių patriotizmą^ didelę meilę ir atšidavi-. 
mą komunistų partijai ir jos didžiajam 
rezervui —•' komjaunįmui. šio jauno po
eto kūriniuose labai dažnai jungiasi ta
rybinis, jgiliai idėjiškas, gausus minti
mis, .turinys su tiek pat vykusia, ♦ turinį 
atitinkančia, forma.

- Jonas Lapašinskas Tarybų Lietuvoje . 
žinomas savo poetiniais kūriniais jauni
mo ir respublikinei spaudai. zMasinės 
dainos konkurse jis laimėjo ‘ pirmąsias 
premijas. Dabar jo dainos jau dainuo
jamos mūsų choruose.

Poetinė lyrika yra būdinga^ pradedan
čio rašytojo Vlado Grybo poezijai. Jo ei
lėraštis “Sveikinimas Raudonajai gur
guolei” iškelia mūsų darbo valstiečių ta
rybinį patriotizmą,^ o eilėraštyje , “JTik

Kauniečiai teatrų žiūrovai šiais 
tais buvo nudžiugę, kad teatrinis sezo
nas buvo labai gyvas. Valstybinis ope
ros ir baleto teatras pateikė žiūrovams, 
be atnaujintų ar senesniųjų repertuaro 
dalykų, dvi premjeras: operą '“Romeo ir 
Julija” ir baletą “Gulbių ežerą,” nemi
nint pagrindiniai atnaujinto baleto “Mie
gančioji grąžuolė.” Kauno Valstybinis 
Dramos teatras sezono pabaigoje pastatė 
A. Jakobsono pjesę “Gyvenimas citade
lėje.” Kauno Jaunimo teatras sezono pa
baigai žiūrovams parodė Bernotėno pje
sę “Už pergalę,” dvi pasakas vaikams: 
“Piemenaitė ir'kaminkrė- 
t y s ” ir “Kinų paslaptis”, operetę 
“Rose Maria.” Prie tų premjerų pridė
jus einamąjį teatro repertuarą, o dar 
Panevėžio ir Žemaičių teatrų, vykusiai 
gastroliavusių Kaune, spektaklius, ne
kyla abejonės,’ kad Kaunas dar niekada 
nėra turėjęs tokio turtingo, tokio gyvo 
sezono.

Toks pagyvėjimas Lietuvos teatrų gy
venime byloja apie didžiulį dėmesį, kurį 
tarybų valdžia skiria lietuvių liaudies 
tautinės kultūros vystymui.

Kauno operos ir baleto teatras daug 
nuveikė savo spektaklių meniniam lygiui 
pakelti. Operos “Romeo ir Julija” prem
jera buvo pirmasis nuveikto darbo re
zultatas. Šioji opera režisieriaus J. Gry- 
baofisko pastatyme ir dailininko Truikio 
apipavidalinime, parodė žiūrovams daug 
naujo ir įdomaus.

Režisieriui J.' Grybauskui pavyko pa
daryti operos artistų kolektyvą, kuris 
vykdo naują mūsų operos darbą. Šitas 
naujas darbas glūdi tame, kad operos 
teatro kūryba yra. kaip ir kiekvieno te
atro, kolektyvinė kūryba. Be abejojimo, 
tai yra didelis žingsnis pirmyn Lietuvos 
operos augimo srityje.
v “Romeo ir Julija” spektaklyje žiūro
vai 'pamatė visą eilę jaunu jėgų, pav.: 
Tamulevičiūtę, vaidinusią Juliją, R. Si
parį vaidinusį vienuolį, nekalbant apie 
Indrą, jau iš seniau žiūrovų pažįstamą, 
dainuojantį tokią partiją, kaip Romeo.

Šių metų pavasarį atnaujintas bale
tas “Miegančioji grąžuolė.” Baletą at
naujino Kelbąusjtas ir buvo sunaudotos 
dailininko Dobužinskio dekoracijos spek
taklio apipavidalinimui. Šis spektaklis 
vienas žymiausių teatro pasisekimų. Pa
statymo pasisekimas byloja apie tai, kad 
teatras yra kūrybiškai suklestėjęs ir žen
gia teisingu keliu.

Iš Leningrado pakviestas RTFSR nu
sipelnęs meno veikėjas baleto režisierius 
F. V. Lopuchovas pastatė P. Čaikovskio 
4 veiksmų baleta “Gulbių ežeras.”

“Gulbiu ežerą” kūrė glaudžiai dirbda
mi F. V. Lępuchovas, dirigentas M. Buk- 
ša ir (Jail. Palaima.

Princą Zigfrida šoko jaunas baleto 
šokėjas H. Kunavičiuą, Odetą — T. Sven- 
tickaitė, Botbartą — P. Baravykas, 
Zigfrido motiną — A. Bliumaitė.

“Gulbių ežeras” liudija apie labai rei
kšmingą etapą Lietuvos tarybinio teatro 
raidoje ir turi' pelnytą pasisekimą. Spek
taklis mums brangus dar tuo, kad jame 
galėjo gražiai pasirodyti jaunoji baleto 
kartą. Kalba eina apie, H. Kunavičių, 
šokusį princą Zigfridą, kuris žiūrovus 
nudžiugino' savo puikiais daviniais.

Į ateinantį sezoną Operos ir Baleto 
Teatras įžengs su naujais ir atnaujintais 
operos ir baleto spektakliais: “Gulbių 
ežeras,” “Miegančioji gražuolė,” “Ro
meo, ir Julija,” “Eugenijus Onieginas,” 
uPikii damn” “Otplln ” “Aida” “Mn- viena tiesa—-bolševikų!’’poetas.Agituoja d^^utoflai,’’ “Carmen.” Sezono pra- 

uz kolektyvinių .ūkių organ^avimą, smo- džiai operos teatras duos A. Rubinštei- 
gia mūsų Socialistinės Tėvynes priešams no Operą “Demonas.” 
buržuaziniams nacionalistams. ’' ' (Tft9a 4-me pusi.)

This weekend the Lith
uanian Fine Arts League t
School at Worcester, Mass. |
brings its activity period to 
a successful conclusion. We 
feel that no one can express 
a more vivid and truer 
picture about the school 
than the students them
selves. To them we turn 
over this week’s column for 
a cross-section of some of 
their views.

In my opinion this school x 
should have been established 
a long time ago. It has ac
quainted me with the Lith
uanian language, folklore and 
drama, with the culture of 
my own people. I understand 
all these subjects much better 
now Helen Kizys.

Having been given the op- t 
portunity to attend the LMS 
Vacation School I was en
abled to acquire a deeper 
knowledge of Lithuanian cul
ture, which, I believe, every 
Lithuanian should treasure. 
This can be achieved by such 
endeavors as the LMS Vaca
tion School. Irene Narkosis. . ;j

The first LMS summer 
seminar is very successful for 
several reasons and should. be 

. an annual affair. It has > 
brought together the Lithuan
ian student element, young and 
old, the beginner and the pro- * 
fessional. This school has es
tablished closer ties and a 
greater feeling of friendship 
between the various choruses, j 
drama groups and other LMS 
units in the Eastern States. 
The beautiful surroundings of 
Olympia Park have helped us 
all to relax and enjoy our stu
dies. This school should grow 
bigger and better in the years 
to come and can become an . 
influential factor in American 
Lithuanian life.

Frank Balwood.
I like this LMS School a lot 

and think it’s activities are 
very educational. And still we 
have a lot of fun here. The t ? 
eats are good, the teachers ,
are swell and the location
beautiful. What else can one
ask for? Vincent Motiejaitis.

(Youngest student, 14 years 
old.)

Aš myliu savo namus,- 
Matydama reikalo
Aplankiau jus. ' . ‘ 'S

Malonu man būti 
Tarp jaunos kartos, 
Kuri gerbia žmogų 
Jaunos savo tautos.
Būkite laimingi, 
Draugai, jūs jauni, 
Dirbkite dėl tautos 
Ir mielos šalies

Eva Simons.

In my opinion this school 
should be continued for the 
benefit of those who were un
able to attend this course. We 
have learned here a lot about 
the language and historical 
background of our people.

Evelyn Šarbentas. ‘ ®
I am tkankful to the LMS 

3rd District for making the 
school possible. I have gained 
much practical knowledge that 
I would never have had under 
unorganized experience. .We 
students express the hope 
that we are the pioneers for v 

' more such cultural schools to ♦ ' 
follow. Walter Bizauskas.

In my opinion the LMS Va
cation School is the best( 
thing that could ever happen 
to young Lithuanian Amer
icans. Norma Chaponis.

Roma. — Italijos saloje 
Sicilijoje paskelbtas visuoti
nas streikas todėl, kad val
džia areštavo darbo unijų 
vadus. . •
3 pusi.—Laisve (Liberty, 1 

Lithuanian Daily)
$ešt., Rugp. 28, 1948



f

I

I, 

fr

O

m
A

o

•>

s’.

11 jd Ercnbūtg 4*4***4*4******4**4*****>444*4*444**4*,>4**4^**************,|,fr

PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48 —126— > _ • — j -> Vertė K. BARTKUSIstorinė Apysaka

“Duonos
Tai buvo

(Tąsa)
Liūs jenas užkopė ant kalno. Visą die

ną jis išgulėjo pievelėje, nenorėjo pasi
judinti. Buvo nekaršta diena, saulė puo- 
latos slapstėsi už apvalių, purių debesų. 
O tie debesys skrido į rytus, kur dunkso
jo du pilki kaimyninio miesto bokštai. 
Debesų judėjimas sudomino Liusjeną. 
Jis nieko tiksliai neprisiminė, nesistengė 
atkurti praeities vaizdo, bet pačiame de
besų eisme buvo jaučiamas laikas. Lius- 
jenas tarsi iš naujo pergyveno savo ne
ilgą, bet triukšmingą gyvenimą. Viskas 
susiliejo į vieną: Anri mirtis, Žanetos 
akys, kai ji stovėjo prie vaistinės, jūra 
už kopų ir lengvas rūkas viršum dviejų 
bokštų. Todėl, kai saulė nusileido ir grei
tose sutemose išnyko debesys, jam pasi
rodė, kad gyvenimas baigtas. Jis netgi 
susigūžė — lyg kad iš šalčio, lyg kad 
iš baimės. Niekad anksčiau mirtis jo ne
baugino. Kodėl, jis nusigando šį drėgrią 
vakarą ant kalnelio, po blankiomis, mig
lotomis žvaigždėmis? ... Jis pats nuste
bo ir staiga suriko: “Ėsti!” Na, taip, jis 
šiandien nieko nevalgęs! ... Reikia vyk
ti paieškoti maisto.

Jis nusileido į slėnį. Tarp medžių vir
pėjo mažo kvadratinio lango žiburėlis/ 
Liūs jenas pabeldė; šūktelėjo: 
kareiviui!” Niekas neatsakė.
namas senio Serže, pakvaišėlio, kuris nu
marino savo žmoną už tai, kad ji eida-. 
vo išpažinties, stipruolio, lanksčiusio ran
koje varinį sū, lokio, įsitaisiusio urve. 
Serže gyveno vienas su jauna, amžinai 
išsigandusia tarnaite, kuri, pradėjus šei
mininkui ją barti, nuolat žaksėdavo. Vy
riausias Serže sūnus seniai buvo išvykęs 
į Kanadą, o jaunesnysis gyveno pas uoš
vį gretimame kaime; prieš mėnesį laiko 
ji pašaukė, nors anksčiau jis buvo atleis
tas nuo karinės tarnybos, kaip kairia
rankis. Prie Serže namelio likimas atve
dė Liusjeną.

Liusjenas daužė į duris: “Duok duo
nos!” Pro kitą langelį pasiekė jį kopūs
tų ir svogūnų kvapas: tarnaitė virė sriu
bą. Tas kvapas siutino Liusjeną. Jame 
pabudo įniršis. Šviečiąs langas tylėjo, ir 
tai buvo nepakenčiama. Tegu išbara, iš
varo, bet kaip jie drįsta tylėti? ... Už 
ką, po velnių, jis kariavo? .. .

Liusjenas prikibo prie stiklo. Už re
tos užuolaidos šmėkštelėjo senio veidas, 
ir Liusjen’ui tas veidas priminė Breteilį. 
Serže nebuvo panašus į “ištikimųjų” ly
derį; panašumas tiktai pasivaideno įsiu
tusiam Liusjenui; ir jis, pabėgėjęs nuo 
namelio, suspiegė:

— Atidaryk, niekše! Šausiu!
Jis ir iš tikrųjų norėjo šauti į šviesią 

šlykščią lango dėmę, bet tada pasigirdo 
šūvis, ir Liusjenas, nubrėžęs koja pusra
tį, tarsi šokdamas, susmuko. i 
\ Jis parkrito tylėdamas. Suriko ne jis 

— Serže, klaikiai suriko. Jei būtų aplin
kui’ gyvenę, būtų subėgę žmonės; bet na
melis stovėjo tuščiame slėnyje; ir tiktai 
aidas atsakė: “Aai!” Ir virtuvėje, pus
gyvė iš baimės, žaksėjo tarnaitė.

Serže numetė- medžioklinį šautuvą, su 
kuriuo jis kažkada sekiojo šerną, ir nu
bėgo prie Liusjeno. Jis dar užtiko trum
pą agoniją. Mirtis įvyko beveik akimirk
sniu. Miglotas mėnuo apliejo" Liusjeno 
skruostus žaluma; ' akys blizgėjo, kaip 
katės; o plaukai atrodė ryškiai ugniniai, 
tarsi jie degtų. Tą valandėlę Liusjenas 

.'buvo panašus į gražuolį plėšiką iš lunki- 
nio paveikslo; ir kraujas ant milinės — 
Serže -buvo atsinešęs žiburį — atrodė, 
kaip-šviežus,, riebūs zdažai.

Serže pastatė žiburį ant žemės, atsisė
da greta; taip išsėdėjo iki pusiaunakčio; 
buvo norėjęs užsirūkyti, netgi išsitraukė 
kapšelį, bet pamiršo. Sėdėjo jis nejudė
damas ; tik nežymiai krutėjo jo didžiulė 
galva su "nešukuotų plaukų gaurais.

Išėjo tarnaitė; ji bailiai priėjo prie 
numirėlio, riktelėjo: “Gražus,” ir tuoj 
pat ją vėl ėmė smaugti žaksėdamas. Ser
že pyktelėjo: “Tylėk.” Ji norėjo nueiti, 
jis įsakė: “Sustok.” Pąskui jis atsistojo 
ir nesavu, bejausmiu balsu pasakė:

— Banditai!... O kas jis? Kareivis... 
Prancūzas...

Ir čia pat tarnaitė' visa pabalo nuo 
siaubo: šeimininkas staiga krito ant nu
mirėlio, suspiegė: . 1

v*-Pjero!... Sūneli!.. .
Rytą, surašė protokolą. Serže pasirašė, 

.tarė: “Vėskite.” Bet žandarai ir be jo 
turėjo daug rūpesčių. Brigadierius at-
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sakė: “Išaiškins. Jei reikės, pakvies.” 
Liusjeną iškratė, bet dokumentų nera
do; ir protokole pažymėjo: “Nežinomas, 
apsirengęs kariška uniforma.” Staiga 
tarnaitė šūktelėjo: “Radau!.:.” Ji pa
rodė brigadieriui popieriuką, kurį sura
do mažutėje marškinių kišenėje. Briga- 
dierius išvyniojo lapelį; jame rūpestin
gu braižu buvo parašyti trys žodžiai: 
“Prancūzija. Žaneta. Mėšlas.” Ir briga- 
dierius nusispiovė:

— Banditai!
37 '

Deniza pasislėpė pas Klemansę; senė 
tik dėl to ir pasiliko Paryžiuje. Kupro
tos gatvės nepąsiekė ■ nei būgnų muši
mas, nei dainos. Tyla atrodė nepakenčia
ma. Deniza daug kartų mėgino išeiti.z 
Klemansė ją atkalbinėjo:

(Bus daugiau)

Kauno Teatrai
(Tąsa nuo Š-čio pusi.) ' •

Kauno Valstybinio Dramos teatro 
naujiena sezono užbaigai buvo A. Jakob
sono “Gyvenimas citadelėje” spektaklis 
(A. Radzevičiaus pastatymas ir režisū
ra, dailininkas A. Surkevičius).

Spektaklis turėjo didelį pasisekimą- 
Pjesėje “Gyvenimas citadelėje/’ kaip įr 
kituose spektakliuose, greta senųjų teat
ro šulų, kaip O. Rimaitė, P. Kubertavi- 
čius, J. Laucius, > J. Petrauskas, Sx Pet
raitis, matome naujas pavardes: J. Ka
valiauską, J. Jušką,' H. Vancevičių, A. , 
Voščiką, J. Gužaitę, Senkutę, M. Bra- 
dauskaitę, H. Kurauską ir kt. Tai jau
nimas, rodąs vertingus sceninius duome
nis. Jaunimas sąžiningai dirbdamas ga
li išaugfi į rimtą kūrybinę jėgą, užtik
rinančią tolimesnį Kauno Valstybinio 
Dramos teatro klestėjimą. 9

*
Greit prasidės naujas teatrų sezonas. 

Kauniečiai mėgsta savo teatras ir ne
kantriai laukia sezono atsidarymo. Jie 
yra tikri, kad pamatys naujus spektak
lius dar "aukštesniame meniniame ir idė
jiniame - politiniame lygyje.

JONAS KAŠKAITIS ■' -

Pokarinės Lietuvos Knygij 
Parodėlė

(Pabaiga)

‘Maksimas Gorkis patiektas jums gra
žiai lietuviškai, — tai jo “Makaras Čiu- 
dra.” Gorkį žino visas pasaulis. Gal ne
užeitum tokio žmogaus, kuris nebūtų ko 
skaitęs iš Gorkio arba bent apie Gorkį. 
Gorkiu žavėjosi lietuviški literatai nuo 
pirmutinio jo pasirodymo rusų literatū
roj. Ir daugelis mūsiškių rašytojų vertė 
tą ar kitą Gorkio kūrinį lietuvių kalbom 
Gyvai tebestovi atminty meistriškai A. 
Venclovos išverstieji Gorkio vaikystės ir 
jaunystės vaizdai. Kalba tokia turtinga, 
gyva, brandi. ..

Kitas visų mylimas, skaitytas, minti
nai išmoktas ir daug girdėtas rusų li
teratūros didžiūnas Ivanas'A. Krilo
vas. Štai jo lietuviškai perdėtos pasakė
čios.

O va ir mylimiausitas pasaulinis žo
džio meistras, poetas ir rašytojas Alekt 
Sandras Puškinas. Visi jį žinome, visi 
atsistebėti negalime šituo stebėtinu ge- 

, nijum (“Divnyj genij,” kaip apie jį at
siliepė jaunutis Lermontovas.) Tai šthi 
į jus žiūri pro stiklą Puškino prozos kny
ga.

Grečium rymo ir io didžiojo sekejo
Lermontovo knyga, irgi proza. Mylima- V * iu
sis, įstabusis poetas! Taipo pat, kaip ir 
Puškinas, visų mūsų žinomas, tiek daug 
skaitytas, mintinai išmoktas.

Antanas Čechovas,, tas taiklusis meni
ninkas! Visų mėgiamas, godžiai skaito
mas originaluose ir visokiuose (Vertimuo
se. Po stiklais jo1 “Treji metai;”'Ban
dyk tu, kad norėjai, paimt rankon* tą 
vylingąją knygą... Turi kantriai pa
lūkėt progos. Džiaugies bent žinodamas, 
kad gaūti bus galima.

Iš jaunesniųjų rusiškų rašytojų, gre
ta Katajevo, gerai žinomas gabusis ,M. 
Šolochovas. Čia jus vylioja iš po stiklo 
jo revoliucin. romanas “Tykusis Donas.” 
Veikalas toks giliai vaizdingas, kad net 
perdėtas į operą. Prieš keletą metų teko 
girdėti tą operą rusų kalba Niujorke , 
Karnegio salėj. Kaip būtų įdomu įsiskai- 
tyt “Tykųjį Doną” lietuvių kalboj! Vis 
jau kada...

Čia pat gražiai suguldyti dar kelių 
naujovinių rašytojų kūriniai^ išversti 
lietuviškai: A,*Kaverino “Du kapitonai”, 
N. Biriukovo “Žuvėdra,” K. Sinionovo 
“Dienos ir ..naktys.” Pastarasis kūrinys 
pritaikytas ir į filmą. ’, ' '\-

Prancūzų literatūros milžinas, pažan
gusis humanistas Romėnas Rolanas: 
Lietuviškai patiektas jo kapitalinis vi
sam pasauliui žinomas ąrba bent girdė
tas “Žąnas Kristofas.” Tarp, kitų Lietu
vos rašytojų ir poetų, Rolaną mėgo ir 
lietuviškai tiekė Balys Sruoga. Kienp 
pagamintas šitas “Žanas Kristofas,” ant 
knygos viršelio rįepažymėta.

Greta į jus vyliokliškai žiūri kitas 
prancūzų originalusis rašytojas .G. d. 
Mopasanas: tai jo novelės, tokios šmaikš
čios, sultingos, neatsilaikomai patrauk
lios novelės. Daugelis bus jas skaitęs, 
kai jos ėjo per “Laisvės” kolSųas .prieš 
kelioliką metų.

O va revolhiciškasis vokiečių poetas'' 
Heinrichas‘Heinė, iš savo tėviškės išgui
tas svetur, už jo maištiškus, pavojingus

vokiečių imperializmui raštus. Savo drą
siais užmojais ir poetiškais polėkiais jis 
netolimas nuo milžino Gėtės. Lietuviškas 
Heines vertimas šičia boluoja “Šiaurės 
jūra.”

Žinoma, pasaulio gigantas Šekspyras 
jau nuo seniai patiekiamas lietuvių kal
bom Čia jo drama “Hamletas.” Gal ka
da bus laimės jį lietuviškai pasiskaityti.

Vėl vertimas iš anglų kalbos. Tai 
Amerikos įžymaus poeto L. Longfelovo 
“Hiavatos giesmė.” Kadaise, gal prieš 
dvidešimtį metų, teko skaityti šio kūri
nio lietuvišką vertimą, pagamintą ame
rikiečiams labai artimai žinomo Karolio 
Vairo (V. K. Račkausko). Gal ir šitas 
vertimas Račkausko pagamintas: ant 
viršelio nepažymėta, o Račkauskas taip, 
gausus Vertėjas.'

Štai jūsų dėmesį savęspi traukia du 
antikinės Grekijos rašytojai dramatur
gai. Iš po stiklo gilion senovėn jus moja 
Aischilas: lietuviškai pagamintas jo įžy
musis “Prikaltasis Prometėjas” Gre.kų 
mitologijos rdidždievis Zeusas (Jupite
ris) prikaustė prie Kaukazo uolos drą
suolį neklaužadą Prometėją ir leido va
nagui draskyt jam gyvam krūtinę, — 
kam jis išvogė iš dangaus ugnį ir atne-

ninei nauda).
Kito senovės grekų rašytojo ir filoso

fo lietuviškai išdėstytas kūrinys — tai - 
Plauto “Dvyniai.”

Ir čia pat prigludęs dar vienas lietu
viškas vertimas: . Prosperio Mėrimės 
“Kolombą.” Reikės kada ir.su juo susi
pažinti. , - 1

Tai ir'visas 12 stalas. ' # /
Eime prie kito — 11 stalo. Čia šu- 

rankioti ir rūpestingai patiekti mokyk
linio ‘ amžiaus vąikams ir jaunuoliams 
skiriamieji vadovėliai^originalai ir ver
timai daugiausia is rusų .kalbos, še
šiolika. knygų ir knygelių. Kuone visos 
patraukliai iliustruotos.

Štai jūsų akį ir vaizduotę ’ traukia 
“Cukriniai avinėliai,” nrigina.l.iąi paga
dinti mūsų mylimojo Petro Cyirkos. Tik , 
iš viršaus matyt, p kas viduj — reikės 
kada paskiau pąsį?iūrėti.

Kita, be abejojimo, labai patraukli 
knygelė — tai taipgi mylimosios Lietu
vos poetės Salomėjos Nėries “Našlaitė/’ 
turinti kiek panašumo į amerikietišką 
Cindėrėlą, tik, žinoma, Lietuvai tikusi.

Įžymią! atversta, gausiai padabinta 
daugybe paveiksliukų,-gražiai atrodo po
eto E. Mieželaičio .dagelė’ “Kuo feūti.” 
Iliustracijas pa^hminO piešėjas R. Kal
pokas. Išleido Valstybinė* grožinės lite
ratūros leidykla. Knygelė prąsideda. ei
lėmis: '

Kuo gi aš turėčiau būti?— 
Svarsto Petras ir Sigutė,' 
Ir Rimutis nedidutis, 
Vytautas, mažytė Stasė, 
Svarsto, mąsto mūsų klasė ... 
šiandien nutarė Sigutė.: }
—Nors esu labai mažutė— . 

*Traktoristė noriu būti! '
Trakto^istė — ne juokai!

. ,Šaųfe šypsosi laukai, > 
Aš vairuoju plieno žirgą, 
Tiesios vagos verčias, mirga.

no-

Philadelphia, Pay
I

Arki, traktoriau, smagiai, 
, Šen į talk^man, draugai!

Mes čia sėsime javus,
■ Ir šalis turtinga bus!

Kiti mokiniai vėl savo pareiškia
rus. Taip ir eina per visą gražiai ilius
truotą knygelę sklandus, lengvas eilėraš
tis.

■; ‘ Dar keletas originalių kūrinėlių vai
kams mokyklinio amžiaus: Aišbės “Brič-

■ ka,” (Prano Mašioto “Mano dovanėlė” ir 
jau seniai mūsų pionieriaus Simono 
Daukanto paišytos “Žemaičių pasakos.” 

‘ Iš tų pasakų kai ką būsime jau skaitę, 
žinoma, irgi jau senokai.

Graži eilelė verstų iš rusų kalbos kū
rinėlių. Įžymiojo rašytojo Aleksiejaus 
Tolstojaus “Auksinis raktelis”, A. Ko- 
nonovo “Pasakojimai apie Leniną” — 
viršeliai dailiai papuošti paveiksliukais. 
Viduj gal irgi, jei galėtum atsivertęs 
pamatyti. K. čuikovskio “Daktaras Ais
kauda”, A. Gaidaro “Tolimi kraštai”, V. 
Osiejeyos “Užburtas žodis,” L. Kasilio' 
“Tavo gynėjai.”

Pora knygų verstų iš prancūzų kal
bos: Žulio Vėrnę “Aplink žčmę per 80 
dienų,” kuo taip džiaugdavos ir žavėda
vęs kadaise pirmųjų gimnazijos klasių 
mokiniai (rusiškai išversta knyga), ir 
Ž. Ronio “Kova dėl ugnies.” Pora verti
mų iš anglų kalbos: Džemso Šulco “Sino- 
pa, mažasis indėnas” ir V. Biankio pa
sakos.

Einame prie 13 stalo. Čia'surankiotos 
žymesnėsz neseniai paruoštos mokslinės 
ir pedagoginės knygos, skriamos viduri
nių bei aukštesniųjų mokyklų studen
tams. Originalūs ir verstiniai kūriniai. 
Iš viso 18 knygų. Originaliųjų mokslinių 
knygų po stiklais penketas. Jų autoriai 
ir vardai šitokie: M. Petrauskas — 
“Aritmetikos uždavinynas,” V. Laury- 
naitis ir A. Iešmantą '— “Gimtasis žo
dis” (skaitymai), A. Ciplys ir S. Pupei- 
kis — “Saulutė, elementorius,” Lietu
vių Literatūros Instituto Darbai” — 
Lietuvos,T.’S. Respublikos mokslų aka
demija, “Valstiečių Kalendorius 1947.” 
Visos nemažos knygos.

Greta jų eina vertimai iš rusų auto
rių: M. Skatkinaš y- “.Negyvoji gamta,” 
Dr. K. Baršauskas — “Fizika •— mecha
nika, garsas, šiluma,” A. J. Korčaginas 
—- “K. A. Timiriazevas,” B. Sęreiskis —• 
“Lietuvių kalbos vadovėlis,” J. Stalinas
— “Leninizmo klausimai,” “Visasąjun
ginės Komunistų Partijos (b) istorija,” 
Leninas — -rinktiniai kūriniai, prof. G. 
Kuznecovas — “Lomonosovas, Lobačevs- 
kis ir Mendelejėvas”, T. Šuravinas — 
“Rusų literatūros chrestomatija,” A. J. 
Molodčikovas — “Naujų augalų kūrė
jai.” Bent kelių knygų viršelius puošia 
paveikslėliai bei atvaizdai.

Beje, veikiausia prie originaliųjų kny
gų tenka priskaityti dar porą! Di-. J. 
Kupčinsko — “J. Mečnikovas” ir “Lietu
vių literatūros dekada Maskvoje 1948.” 
Galimas daiktas, kad ir Dr. K. Baršaus
ko “Fizika” yra originalus kūrinys.

Po stiklais įžymiai išsiduoda versta iš 
prancūzų kalbos knyga, kurią parašė Ie
va Kiuri (Curie) apie savo mokslinin
kę radiumo išradėją motiną L “Marijos 
Kiuri gyvenimas.”'

4 , Tai dar vienas stalas — 15, kur iš
dėstytos; knygos mišriais dalykais, dau
giau muzikos, dainos, teatro, radijo ir 
pritinkamos .žurnalinės literatūros. Šia
me skyriuje tilpsta 15 knygų bei žurna- 

‘ lų, vis stambių leidinių. Yrą kelios ir 
šiaip literatūrinės knygos, kaip, pavyz
džiui: Dionyzo Poškos — “Mužikas že
maičių ir Lietuvos,” Vaižganto “Vaiz
bai,” “Rinktinės Tarybų šalies tautų pa
sakos.” . vi'

.Trejetas storų žurnalų sū gražiais pa
veiksluotais viršeliais: “Jaunimo gretos 
—- jaunimo žurnalas,” “Komunistas —

> žurnalas Kom. Partijos 1947,” “Perga
lė”, 1948 žurnalas.
. ‘Daili,ai, .skoningai padėtos, patrauk
liai į- jus žiūri: 1946 m. Dainų šventės 
repertuaras — “LTSR liaudies kūrybos 
namai/’ “10 tarybinių dainų” — cho
rui, 
tėvynę” - 
Gruodis 
1948,” Balys Dvarionas — 
fortepionu” rinktiniai gabalai, “Tary
bų Sąjungos valstybinis himnas” — tek
stas, žodžiai ir muzika, K. Mironovas — 
“Režisieriaus darbas,” “Kalba' Vilnius”
— Radijofikacijos ir radijofonijos Ko
mitetas (žurnalas) i . •

Tai ir‘Visa muzika. Iš viso,-ant visų 
,5 stalų padėtos 84 knygos. Tai, žinoma, 
ne visi tarp 1945 ir 1948 m. išleistieji 

/Lietuvoj kųriniąį, Bet ir tai sudaro.la
bai, labai įdomų, pažymėtiną vaizdą.

■) • ■ */ .■ ■■ ■ ’ • ,. ■
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“Kantata apie Staliną ir daina apie 

” —žodžiai ir muzika, Juozas 
“Dvi pjesės fortepionui, 

“Smuikui su

Visur Kalba, Visi Rengiąsi, 
t Kas Čia Bus?
šie metai mūsų miestui įdo

miausi. čia atsibuvo bent ke
li svarbūs suvažiavimai - kon
vencijos. Apie tai buvo rašy
ta, kalbėta ne tik per visą ša
lį, fyet ir visas pasaulis klau
sėsi, domėjosi tuo, kas čia 
buvo paruošiama ateičiai. 
Tiesa, negi viskas visiems bu
vo svarbu. Vieni godoja re- 
publikonus, kiti—demokratus, 
treti—progresyvius, o dar kiti 
turi džiaugsmo iš gerai įsikau- 
šusių legijonierių...

Bet lietuviai labai rūpestin- “ 
gai rengiasi ir laukia savo 
lietuviško “kermošiaus,“ kurį 
mes vadiname Laisves didžiuo- 
įu pikniku.

Taip, čia bus didžiulis su
važiavimas - sąskridis. Svečiai 
rengiasi ir iš gana tolimų 
miestų. Kas kaip išgalės — 
kas busais, kas trukiais, kas 
mašinomis. Didelė svarba yra 
tame, kad labai svarbaus dien
raščio naudai parengimas. O 
kita didelė svarba — tai visų 
noras ir reikalas susitikti, 
pasikalbėti su senais pažįsta
mais, kartais net senais jau
nystės kaimynais. Kelių va
landų laikotarpiu čia pasikal
ba New Yorko, Brooklyno 
ilgametis gyventojas ne tik su 
philadelphiečiais, bet ir bap u 
timoriečiais, wilkes-barriečiais, 
minersvilliečiais,. readingie- 
čiąis, shena.ndoriečiais ir dau
gybe didesnių ir mažesnių 
lietuviškų kolonijų gyvento
jais. Ne vienas yra pasakęs: 
“Jei Laisvės piknike nesusitik
si'kokį pažįstamą, tai £al bent 
“Jozapato pakalnėj — pas A- 
brahomą.“

Cliffsidietis K. Steponavi
čius seniai jau pasakė: “Nors 
aš jau netekęs abiejų kojų, 
bet į philadelphiečių Laisvės 
pikniką pribūsiu, nes noriu su
sieiti su man žinomais lietu
viais.“

Taip ne vienas kartoja tą 
' mintį: Taip ir mūsų philade^ 

phiečiai rengiasi sutikti toli- Bjį 
mus svečius penktą dieną rug
sėjo,‘Crescent Picnic Grounds, ' 
Gloucester Heights, N. J. 
Svečių turėsime, juos reikės 
priimti, pavaišinti, kaip lietui 
viai visuomet vaišingi būna./

Kitaip kalbant, rengėjai su
sirūpino aptarnavimu. Reikės 
daug ir darbininkų, žinoma/ 
vietinių daugiausia. Nugir- t 
dau, kad komisija prašo susi
rinkti, kas tik mano bent ko- 
kią pareigą atlikti tame po- 
kilyje, tai sueiti šeredos va
kare, 1 d. rugsėjo, 8 valan
dą, 735 Fairmount Ave. Ten 
susitvarkysime, kad kiekvie
nas būtume laiku prie reika
lingų pareigų. Tik gerai su
tartas pątarnavimas patenki
na svečius, visi būna sotūs, 
linksmi ir ne tiek pavargsta ir 
patarnautojai. Tas labai svaryjfc. 
bu visiems Laisvės prieteliam^.

Philadelphijos pažangieji 
lietuviai visuomet garbingai * 
atlikdavo savo pareigas; ne
abejotina, kad ir šiemet paro
dys šavo tvirtybę ir sąmonę. 
Tiesa, .keletas darbščių drau
gų serga, kiti jau mirę, bet 
čia yra paaugusio jaunimo, ' 
kurie lietuviškų tradicijų dar 
prisilaiko. Čia labai -didis są
jūdis yra tarp moterų. Kiek 
jos darbuojasi, tik jos nedrįs
ta apie tai plačiau kalbėti.

Sužinojau, kąd moterų ,kliu- 
bas nusitarė suteikti net di
džiausią lietuvišką teatralį 
pastatymą, tai penkiaveiksmę 
dramą ‘Pergalę,“ parašytą > 
Vilniaus Valstybinio Dramos 
Teatro dramaturgo ir režisie
riaus B. Dauguviečio. Tai 
įvyks lapkričio mėnesį.

Na, tai visi Laisvės priete- 
liai pasimatysime piknike, o 
vietiniai—svarbiausiam mitin
ge 1 dieną Rugsėjo.

Wąlla« ietis.

New York. — Pramonių 
Šerai Wall Stry.te vėl pas
muko, žemyn. r. .
4 piul.—Laisve (Lith. Daily) of 

šešt., Rugp. 28, 1948'
&

.4.'- '

ir.su


Rugsėjo (Sept.) 17-tą yra 
rengiamas masinis mitingas. 
Kalbės Henry A. Wallace, 
kandidatas į Jungtinių Valsti
jų prezidentą. Vieta: Edger
ton Park Arena. Prakalbas 
rengia Monroe County Wall
ace for President Comjmittee. 
Bus ir daugiau kalbėtojų.

Tikietai jau visur pardavi
nėjami. Visus prašome įsigy
ti tikietus iš anksto, nes sė
dynės sunumeriuotos, kad ne
pritruktų sėdynių norintiems 
jas gauti. *

Visi lietuviai prašomi daly
vauti šiame susirinkime. Pa
rodykime, kad mes, darbinin
kai, irgi mokame 
nizuoti ir žinome 
suoti. Nes — kas 
Henry A. Wallace,
už taiką, prieš karą, 
aukštas Kainas, už 
gyvenimą.

save orga-

balsuos už 
tas balsuos 

prieš

Visi: jauni ir seni, vyrai ir 
moterys, nepamirškite rugsėjo

pasilikite nei vienas namie.

pastovus
Partijos 

savo pa- 
Rochesterio

Atsidarė naujas, 
Monroe Progressive 
ofisas, kuriame turi 
talpas centraiinė 
ir visos Monroe apskrities ri
bose esančių apylinkės mieste
lių Wallace for President Ko
mitetas. Su visokiais reika
lais kreipkite^ į jį. Darbų yra 
labai daug, yra reikalinga pa
galba.* Adresas: 135 State St., 
Rochester, N. Y. Telefonas: 
Main 4465. L. B.

žemes Drebėjimai Italijoj 
ir Argentinoje

Foggia, Italija. — Žemės 
drebėjimas* šioj apylinkėje 
suardė 400 namų.

Salta, Argentina. — Že-
gerėsiu mes drebėjimai šioj srity j

pražudė 5 žmones

IDEALIŠKA VIETA
V AKACIJOMS

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

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

arti maudynių. >

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

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

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

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
meninį. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

<*►
1113 Mt. Vernon St.

PHILADELPHIA, PA.
S

Telefonas Poplar 4110

August Gustas 
BELT AIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokitc'
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių 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 .
Telefonuokitc dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

davo vasarą.*' Daugelis

daug įvairių 
Rodosi, niekuomet 
nebuvo privažiavę

HART,41 MICH.
Liepos 16 oras pusėtinai šil

tas, prasidėjo vyšnių skynimas. 
Kaip jau žinoma, Hart ir 
Shelby apylinkėse yra labai 
daug vyšnių ir obuolių sodų; 
čia vyšnių skynimo laiku pri
važiuoja labai 
žmonių, 
pirmiau
tiek daug žmonių, kaip šie
met. Privažiavo labai daug 
jaunimo; privažiavo jų ne dėl 
‘good time,” nes tų jaunuolių 
nei išžiūra, nei aprėdalas ne
rodo to. • Jie stfvažiavo čia 
“gaudyti” dolerių, kurių prie 
šiandieninės brangenybės taip 
neapsakomai labai darbo žmo- 
neliams reikia.

Sodauninkų susivienijimas ir 
kenerių kompanijos prieš pra- 
sidėsiant vyšnių skynimo lai
kui išsiuntinėja garsinimus 
įvairiu, valstijų laikraščiams, 
jog čia bus reikalinga darbi
ninkų soduose ir kenerėse. 
Todėl čia atvyksta net taip 
iš toli, kaip Texas valstija, 
Arkansas, Missouri, Kentucky 
ir iš kitur. Iš paviršiaus žiū
rint atrodo, kad daugeliui su
važiavusių dėl darbų čia teks 
nusivilti. Mat, kuomet “pi- 
\kerių” (skynėjų) iš kitur at
važiuodavo mažiau, tai už 
darbą daugiau mokėdavo, ir 
darbas tęsdavosi ilgiau, 5 ir 6 
savaites; bet* šiemet prie to
kio didelio žmonių užplūdimo 
darbo sezonas bus gana trum
pas ir uždarbis bus daug ma-‘ 
žesnis.

Prieš du metu sodaunin- 
kams, vyšnių augintojams ke-j 
nėrės mokėjo 15 centų ant 
svaro vyšnių, o tie mokėjo1 
skynėjams po 3 centus už pri-i 
skynimą vieno svaro. Šiemeti 
kenerės sodauninkams mokė-i 
jo, sakoma, tik 9 centus už 
svarą vyšnių, o skynėjams 
mokėjo tiktai 21/2 cento ant 
svaro. Reiškia, darbininkų, 
uždarbiai sumažinti-nukirsti, o 
pragyvenimo reikmenų kainos 
pakilo. Pieno kvortai mokė
davome 18 centų, kepalėliui 
duonos 17 centų, svarui sūrio 
55 centus, kiaulienos kilbasai 
-—63 centai svarui, o prasidė
jus didžiausiai darbimetei —■ 
vyšnių skynimui, kuomet pri
važiavo tūkstančiai naujų 
žmonių, kainos ant maisto ir 
kitų reikmenų pašoko aukš
tyn. Kvortai pieno reikia 
mokėti jau 20 centų, kilbasai 
—70 centų svarui", duonai—18 
centų kepalėliui ir tt.

čia atvažiavę iš kitur dar
bininkai nemažai vargo nu
kenčia; jie gyvena susikimšę 
kur nors daržinėse, kaip či
gonai Lietuvoje seniAu gyven

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

Newark 4, *N. J. 
HUmboldt 2-7964

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN,’ N. Y 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Egztaninuojam 4fcis,į
Rašome Receptas i 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists I

394-398 Broadway |
Brooklyn, N. Y. I

tel. ST. 2-8842 1

tų 
pribuišių turi su savim po ke
lis mažus vaikus, net ir žin
domus kūdikius. Paaugesnie- 
ji vaikai dirba arba, geriau 
sakant, pratinasi dirbti, gi kū
dikiai smėlyj rėplinėja ir ver
kia, kuomet tėvai ir motinos 
įsilipę medžiuose skuba, kad 
daugiau svarų vyšnių prisky
rus. štai arti manęs ant že-' 
mes verkia vienas mažytis, ku
rį tėvas plaštakų per sėdyny
tę už ką tai kelis sykius 
pliaukštelėjo. Už kelių mi
liutų matau tas vaikutis prie 
juosmenio prisirišęs didesnį už 
save blėkinj viedrą, tėyo prie 
vyšnios pristatytomis kopė
čiomis lipa aukštyn vyšnių 
skinti. Klausiu, to Jungtinių 
Valstijų “būsimo prezidento”:

—Kiek tau metų ?
—Penki, o mano broliukui 

trys,—atsako jis man.
—O kiek svarų vyšnių tu 

priskynei ?—klausiu jo.
—Vakar tris- viedrukus, o 

šiandien jau antrą pradėjau, 
—atsako jis.

Ta šeimynėlė atvažiavus iš 
Arkansas valstijos. Ant jų 
seno automobilio “laisnių” 
lentelės, apačioj1 numerio ir 
metų, užrašyta: “Arkansas, 
Land of Opportunity” (gali
mybių žemė).

O ve, kiti žrfionės—(meksi
kiečių tautybės. Vyras visai 
nekalba angliškai, o moteriš
kė gana stora, angliškai gra
žiai kalba, ir su jais mergaitė, 
iš pažiūros kokios penkiolikos 
metų; pastaroji labai gabi 
vyšnių skynėja, vardu—Mar
garita. Iš ryto atėjus į sodą 
aš visuomet jiems pasakyda
vau “Buenas dias.” ..O jie vi
si man taip pat atsakydavo: 
“Buenas dias! Buenas' dias!” 
(gerą dieną). Sakau suaugu
siai moteriai: Tamstos du
krelė labai gera skynėja, o 
kiek lai metų?

—Devyniolika, — atsako ji 
man.

žingeidavau, ar tai jų duk
tė. Nes moteris ir jos vyras 
visuomet pirmutiniai eidavo 
prie naujo medžio ir kuomęt 
jau' didumą vyšnių aiškinda
vo, tuomet su savo kopėčiomis 
Margarita . atsikraustydavo 
prie vadinamų tėvų nuo pir
mesnės vyšnios; jai visuomet 
tenka nurankioti paskutinią
sias, likusias vyšnias. Kopė
čios gana, sunkios kilnoti ir 
nešioti.
kopėčių niekuomet nenukelda- 
vo nuo vieno medžio prie ki
to. Jis nunešdavo ir pastaty
davo prie medžio kopėčias sa
vo moteriai ir savo, bet nie-i 
kuomet mergaitės. Ji, vargše
lė, pati viena kopėčias kilno
davo ir vyšnias sau atskirai 
rinkdavo ir prie svarstyklių 
nešdavo. Atrodė, jog mote
riai ir jos vyrui ji visai sve
tima.

Klausiau moteriškės, kaip 
jie atvažiavo iš Texas valsti
jos ir. kaip ilgai reikėjo va
žiuoti, ir kiek jiems kelionė 
lėšavo. SaKė: Važiavo gelž^ 
keliu keturias dienas ir kelio
nė lėšavo 16 dolerių. Aš su
pratau, kad jie važiavo gyvu
lius' vežančiais vagonais. Tei
ravausi, kaip ilgai jie mano 
būti šioje Michigano valstijo
je. Sakė, gal bus iki rugsėjo 
pabaigos. Mat, čia ūkininkai 
daug pupelių ir agurkų sodi-x 
na, tai yra daug darbo..

—O ką jūs darote savoj, 
Tetfas valstijoj?—klausiu jų.

—Renkame vatą, * skiname 
orinčius.

1

Reikia žinoti, kad tokių 
darbų darbininkams nemoka
ma jokia pašalpa, kuomet jie 
nedirba. , Na, ir gyvenkite, 
kad norite.

Tai ve ką reiškia “American 
way of life.”

O, Jungtinių Valstijų val
džia per savo radiją nori 
įpiršti Sovietijos žmonėms to
kį darbo ir gyvenimo būdą— 
amerikonišką būdą.- O jeigu 
dar pridėti prie viršpaminėto 
būrius policijos/, ginkluotos 
lazdomis, mušančios streikuo
jančius darbininkus, tai ir iš
eina tikras, tyras “Ąmerican 
way of life.” Vietinis.

Vyras tos mergaite

Wallace Reikalauja 
Susitart su Sovietais

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Politine mūsų judėjimo 

galybė neleido Mundto-Ni- 
xono biliui tapti įstatymu.

Ir šį vakarų laukdami ži
nių iš Berlyno, mes galime 
teisingai užklausti:

Ar žmonės, kurie pirm 
dviejų mėnesių mėgino pa
neigti mano laišką Stalinui, 
šiandien stengtųsi sueiti 
Staliną dėl pamatinių Vo
kietijos klausimų, jeigu 
mes, progresyviai, nebūtu
me kovoję prieš šaltąjį ka- 
rą?

•jVisur skersai išilgai ša
lies naujoji partija, liaudies 
partija, Progresyvių Parti
ja triuškina buvusias kadai
se galingas, senąsias, suge
dusias politines (republiko- 
nų - demokratų) mašinas.

Vis tai yra pergalės. Mes 
puikiai žinome, jog tai’dar 
nepilnos pergalės. Mes ko
vosime, kad padarytume jas 
pilnomis.

Bet laikykite tas pergales 
mūsų Progresyvės Partijos 
gyvenimo keliu.

Mūsų jaunimas vadovaus 
kovai dėl verstinos karinės 
tarnybos panaikinimo. Mū
sų moterys vadovaus kovai 
už kainų numušimą. Mūsų 
darbininkų divizijos vado
vaus kovai prieš Tafto- 
Hartley’o įstatymą. Mūsų 
partija visuose frontuose 
xovos, kad būtų panaikinta 
negrų diskriminacija ir iš
skyrimas. Mes kovosime, 
kad būtų įvykdyta taika 
Palestinoje ir pasaulyje.

Ir mes esame pilnai už
augusi politinė Partija, ne 
tįk rinkimų kampanijai su
kergta.. Mes priimame tą at
sakomybę. Mūsų kandidatai 
bus valstijų seimeliuose ir 
sėdės Kongrese ir guberna
torių rūmuose. Mūsų prog
resyviai vadai sėdės visų 
miestų tarybose.

Mes sakome politinėms a- 
biėjų senųjų partijų maši
noms, pasilaikančioms pri
žadais kas ketveri metai: 
Traukitės šalin! Atėjo Pro
gresyvių Partija ir ji čia 
bus.

Tel. TRObridge 8330

DR. JOHN REPSH1S 
. (REP8YS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

NedelioinLs ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman fjt., arti Central Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

Matthew 
BUYAUSKAS 

Lafdotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Ęoplyčlos 

426 LAFAYETTE ŠT., 
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-6172

KRISLAI
(Tąsa, nuo 1-mo pusi.)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

kad prie jų buvo iš anksto ge
rai,^ planingai prisiruošta.

Dabar jau reikia galvoti apie 
rudeninius ir žieminius paren
gimus. Jų turėtų būti daug 
ir visur. Jie turėtų būti iš 
anksto gerai suplanuotu čia 
yra darbas vietos veikėjų. Iš 
centrų padėti tegalima mažai.

★ ★ ★
O visgi dar yra nemažai 

Lietuvių Literatūros Draugijos 
narių, kurie tebėra neatlikę 
savo paprasčiausios organiza
cinės pareigus. Jie tebėra 
nepasimokėję už šiuos metus 
narinių duoklių.

Tai apsileidimas, kurio nie
kaip negalima pateisinti. Tos 
duoklės tokios mažos, o Drau
gijos nariai tiek daug turi 
naudos, jog niekas neturėtų su 
jomis atsilikti.

Prašome kuopų viršininkus 
dar busimuosiuose piknikuose 
tuos narius pamatyti ir iš jų 
duokles išrinkti.

Pittsburgh, Pa.
LDS 160-tos kuopos narė 

Natalija Lenigin serga. ^Rug
pjūčio 23 d. jai padaryta ope' 
racija. Randasi Suburban 
General Hospital, So. Jack' 
son St., Bellevue, Pa.

Lankymo valandos po pietų 
nuo 2 iki 3 valandos; vaka
rais nuo 7 iki 8 vai. Kam
bario No. 104. Kam tik lai
kas leidžia, prašomi ligonę 
aplankyti.

N. Lenigin sveika būdama 
darbavosi darbininkų judeji.

MOULDERIAI
Patyrę prie ten brass molds

Hollywood Novelty Co.
187 KAST BROADWAY, N. Y. C.

Telephone GRamercy 5-6511
• (20S-5)

Norwood, Mass
Mūsų Piknikieriams

Kaip tik naktužė praslinko,
Norwoodiečiai susirinko,

Kad į pi-kniką važiuoti,—
Pasilinksmint, padainuoti.

Štai ir busas atbildėjo,
Kad net žemė sudrebėjo.

Šonai gelsvi, viršus pilkas
Ir toks greitas, tartum vilkas.

Busan lindom, kaip bitelės—
Ir pavieniai, ir porelės;

O kurie namie liko,
Tie neturi gal skatiko. •

Šoferis ūsus išpūtęs,
Busas lekia, kaip padūkęs.

Vos kelias dainas surikom—
1 štai ir piknike išlipom.

Sveiki, gyvi, jūs lietuviai, 
šiame piknike pribuvę,

Ir malonios lietuvaitės— 
Merginos ir moteraitės!

Visi bendrai padraugausim,
Daug smagumo čionai gausim.

Ot kad ūšim, tai jau ūšim,
Alučiu pilvus išpūsimk

Jaunas Senis.

Butte, Mont. — Dikčiai 
pasnigo Montanos valstijoj.

me, rašė įdomias korespon
dencijas ir kelionės įspūdžius. 
Nuo savęs linkiu Natalijai 
greitai pasveikti.

H. Kairienė, j

J

. . ~ .GERIAUSIA OUONA
SCHOLES BAKING kWW
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

1 s ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS f ei. EVergreen 4-8802

i <nii>i"' ""■* ........ . «*|

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parč. Pra- , 
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Sale išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
ii Wm >mi i > — i—■m—

RONKONKOMA
8634

TELEI?nONfcs
STAGG 2-6043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus' 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

(Liberty, Lith. Daily)—*šešt., Rugp. 28, 1948

MM
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i NewYorko Pasitaupykite 9-tą 
Wallace Mitingui!

Jeffersono Mokykla 
Turės Arti Šimtą 
Įvairią Kursą

Jefferson Mokykla, New 
Yorke, vadinama liaudies uni
versitetu, skelbia pradėsianti 
mokslo sezoną rugsėjo 17-tą, 
o registraciją — 13-tą. Turi 
arti šimtą įvairiausių kursų. 
Greta socialių mokslų, moko 
kalbų, vaidybos, muzikos ir 

► kitokio meno.
Organizacijoms, kurios siun

čia po kelis studentus, daro 
speciales nuolaidas, nors ben
drai imant kursai čia nebran
gūs. Pamokų yra dieninių, 
yra prievakario ir vakaro va
landomis, taipgi šeštadieniais, 
žodžiu, viskas pritaikyta pa- 

■ gelbėti eiliniam žmogui pasi
semti daugiau žinybos.

Darbininkų judėjimas ypa
čiai yra dėkingas šiai moky- 

, klai už išleidimą organizaci
joms gerai paruoštų vadų.

L. K. N.

SERGA MEDŽIAI
irBrooklyne, Manhattane 

Staten Islande grybų veislės 
parazitas pradėjo gadinti prj- 
auklėtus sycamore medžius.

Pienu Prekybininkų 
“Geri” Norai

Jau buvo minėta, kad pieno 
prekybininkai pasisakė nenorį 
bekelti pieno kainas, kuomet 
pamatė, jog su vartotojais ga
li gerokai apsipykti, gali kilti 
pikietų ir gal dar boikoto.

Gal jie sutiko nusimažinti 
sau pelnus? Ne—jie įhielu no
ru sutikę nekelti darbinin
kams algų, nors pienas keliais 
centais pabrango nuo paskiau- 
sio pakėlimo algų. Prie to, 
jog visi kiti darbininkų pragy
venimui reikalingi produktai 
pabrango.

Tiesą sako amerikiečiai — 
“business is business.”
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Majoras Grąsino Darbie
čiams Išmetimu iš Darbų

Praėjusį trečiadienį majo
ras O’Dwyer pagrasino Ame
rikos Darbo Partijos šioje 
valstijoje pirmininkui kongres- 
manui Marcantonio, kad jis iš
mosiąs iš valdinių darbų 'vi
sus darbiečius.

Atsakydamas į tą ataką, 
Marcantonio pavadino majorą 
“double-talking, double-deal
ing, double-crossing hypo
crite.”

Marcantonio pareiškė, jog 
tas grasinimas atėjo dėl to, 
kad darbo partija atsisakė 
priimti į savo kandidatus ma
joro pasiūlytą demokratų kan
didatą į palikimų teisėjus 
(surrogate). Darbiečiai no
minavo savo atskirą kandida
tą, kuriuomi yra paskilbęs tei
sininkas O’John Rogge.

Bendrai darbiečiai pasipik
tinę tuo majbro grąsinimu. Jo
kių gerai apmokamų, specia
lių darbų jis darbiečiams nėra 
davęs dėl to, kad darbiečiai 
daug demokratų yra pa-

rėme rinkimuose. Tūli de
mokratai buvo ir išrinkti tik 
dėl to, kad turėjo darbiečių 
paramą.. Be darbiečių balsų 
jie nebūtų buyę išrinkti.

Darbiečiai- sako, jog tūlus 
eilinius darbelius, kiek jų yra 
gavę, darbiečiai gavo ne dėl 
to, kad jie yra darbiečiais, bet 
kaipo tinkamiausi tiems dar
bams individualai, parinkti ci
vil ės tarnybos komisijos kvo
timuose. Tokiuose eiliniuose 
darbeliuose yra daug vetera
nų, tuos darbus gavo, kaipo 
tokie. O kad jie matė rei
kalo tapti darbiečiais, tai turi 
būti kas nors pačiose darbo 
sąlygose ir mūsų santvarkoje, 
kas juos prie to stumia.

Menkas būtų partijų ben
dradarbiavimas, jeigu viena 
viskame turėtų pataikauti an
trajai, jeigu prieš ją statomą 
reikalavimai nusileisti arba vi
si nariai eis iš darbo., “Tai 
jau ne demokratija,” — sako 
darbiečiai. T—as.

Karščiausia Diena 
Užtraukė Netikėtą 
Šventę

uže

Paskutiniu Laiku Daug
Užsisako Busuose Vietas
visuomet, artinantis 
savaitei pirm va- 

P h i 1 a d e 1 phijoje 
dienraščio Laisvės

Kaip ir 
paskutinei 
žiavimo į 
įvyksiantį
pikniką, užsisakymai busuose 
vietų pradėjo kasdien ateidi
nėti gausiau ir gausiau. O tai 
yra įspėjimas visiems norin
tiems važiuoti neatsidėti ant 

Dėl ko?
sunku 
gauti

Mrs. Bertha Constance, 
m., mirė nuo peilio žaizdų. 
Sakoma, kad jinai pati saye 
suraižiusi bučerio peiliu bu- 
čemėje 237 DeKalb Ave.,! 
Brooklyne.

Tačiau tą 
žinant sa-

labai pa-

paskutinės dienos.
Švenčių laikotarpiu 

paskutinėmis dienomis 
daugiau busų, jeigu norinčių
važiuoti skaičius pasirodytų 
didesnis, negu turime iš anks
to užsakytų vietų, 
galėtume padaryti, 
vaite iš anksto.

Piknikauti„ proga
togi. kadangi piknikas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 5-tą. Ant 
rytojaus bus Darbo šventė— 
Labor Day., Taigi, pasivažinė- 
jus, pąbaliavojus dar bus pro
ga ir pasilsėti pirm ėjimo į 
į darbą.

Į Laisvės piknikus suvažiuo
ja tūkstančiai svieto iš lietu-

viais turtingos Philadelphijos, 
masiniai atvyksta baltimorie- 
čiai, visos pietinės New Jer
sey dalies i visos pietrytinės 
Pennsylvania dalies miestų 
lietuviai, čia visuomet tenka 
susitikti daug ,senų pažįstamų 
ir įšigyti naujų pažinčių.

Įš Brooklyno į Laisves pik
niką (Sept. 5-tą) Philadelphi- 
joje busai išeis:

Nuo Leitos krautuvės, 56 
Hudson Ave., C. Brooklyne, 
8:30 ryto.“*

Nuo Laisvės salės, 419 Lo- 
rimer St., 9 vai. ryto.

Kviečiame visus pasilinks
minti su mumis. Prašome už
sisakyti buso tikietus iš 'anks
to. Kaina “round trip” tikie- 
to $3.25.

Praėjusį ketvirtadienį 
jusį 100.8 laipsnių šiluma -di
džiumą dirbtuvių Nėw Yorke 
ir priemiesčiuose uždarydino. 
žmonės miniomis ištraukė į 
pajūrius, prūdus, parkus.^ 
Gatvėse pirmu kartu * šiemet 
atidarytas vanduo vaikams 
taškytis. Kitur vaikai atida
rinėjo patys. Kiti, bijodąmi 
didesnės kaitros kelyje, nau
dojosi naminėmis išgalėmis at
vėsimui.

Visgi bent penki mirimai 
priskaitomi tiesiogine pasek
me karščių, į Keturi iš tų per- 
kaitę krito II’ mirė ant vietos 
darbe. Vienas mirė kur nors 
eidamas, gatvėje.

Diena buvo karščiausia rug
pjūčio 26-ta visuose žinomuo
se miesto rekorduose, kurie 
jau vedami per 77 metus. Ir 
antra karščiausia iš visų die
nų. Už vis karščiausia žino
ma New Yorke yra buvusi 
1936 metų liepos 9-tą, 102.3 
laipsniai.

Penktadienį tebebuvo karš
ta. Devintą vai. ryto Laisvės 
redakcijoje, pavėsyje, jau bu
vo 90 laipsnių šilumos, o 
Įėję 107 laipsniai. Oro 

žadėjo karščių 
penkias dienas.

Wallace su Taylor’u susitikti, 
jų prakalbų išklausyti masinis 
mitingas didžiajame New Yor
ke įvyks rugsėjo (September) 
9-tą, Yankee Stadiume.

Lietuvių Wallace for Presi
dent brooklyniškis klubas 
taipgi ruošiasi masiniai ten 
dalyvauti ir jus visus kviesti. 
Klubas už dienos kitos turėsi
me lapelių ir tikietų. Apie tai 
pranešime spaudoje laikui at
ėjus. ■O dabar—

Prašome jūsų visų taupytis 
tą vakarą mitingui. ■_ Mobili
zuokite savo draugus, kaimy
nus, taipgi visą giminę su ju
mis ten nuvykti. Tai kas, jei
gu kuris nepritaria Wallace’- 
ui ? Vįstiek lai išgirsta, ką 
Wallace turi pasakyti.

Liet. Klubo Valdyba.

TEISĖJAS GALIIR
PRARASTI DARBĄ

Darbų netrūksta teisėjams. 
Tačiau majoras O^Dwyer pa
skelbė, kad jisai nebeskirs tei- 
sėjystės pareigoms teisėjo 
Gustav M. W. Wieboldt’o iš
sibaigus jo tarnybos 10 metų 
laikui. Nors majoras sakėsi 
nenumatąs kito toms parei
goms, tačiau daleistina, jog 
ta $14,000 metinės algos ne
šanti vieta nebus (tuščia.

FILMOS - TEATRAI
Embassy Newsreel Teatruose 

•žiniškose trumpose filmose 
rodo Vokietijos darbininkų 
demonstracijas prieš aukštas 
maisto kainas vakarinėje zo
noje; rodo naciams ir japo
nams karo laiku tarnavusių 
fašistuojančių Axis Sally ir 
Tokio Rosę sulaikymą teismui. 
Palestinos įvykiai./

With Judy.” Vaidina Wallace 
Beery, Jape Powell, Elizabeth 
Taylor, Carmen Miranda, Xa
vier Cugat, Robert Stack, ir 
kiti. <

Didžiojoje scenoje Leoni- 
doff’o spektaklis “Jubilee,” 
pasveikinimui didžiojo1 New 
Yorko 50 metų sukakties.

našai 
bent

sau- 
p ra
dar
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Majoras O’Dwyer paskyręs 
specialę komisiją tarpininkau
ti tarp Triboro Coach Corp, ir 
jos darbininkų. Tuomi atito
linamas streikas, kurio buvo 
tikėtasi rugpjūčio 27-tą.

Domicėlė Levonavičius, 
metų, gyvenusi 69-34 Grand 
Ave., Maspethe, mirė rugpjū
čio 22 dieną, St. Catherine’s 
ligoninėje. 
Gusta, 354 v 7

Brooklyne.
30-tą, šv. Jono kapinėse. Pa
liko vyrą Povilą ir brolį. ' '

Phš'arvota pas P.
Marcy Avenue, 

Laidos rugpjūčio

John Slesar (Slesoraitis) 
mirė rugpjūčio 1 d., Manhat
tan State ligoninėje. Buvo 
palaidotas rugpjūčio 7-tą, Cy
press Hills kapinėse.

Abiejų šių laidotuvių reika
lus veda graborius' Povilas 
Gustas.

*—- — *L

BROOKLYN 1
LABOR LYCEUM į

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

Puikus'steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STągg 2-3842

---- -- ---- ■—ap

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Ar Jau Turite Bušo Bilietą į 
Philadelphijos Pikniką?

Piknikas Įvyks Sekmadieni, prieš Labor Day

RUGSĖJO 5 SEPTEMBER
Ant rytojaus po pikniko Labor Day šventė.

progos pasilsėti. Tuojau įsigykite buso
BILIETAS $3.25 Į ABI PUSI

Eusai išeis 9 vai. iš ryto, nuo Laisvės 
| .419 Lorimer St., Brooklyne.

Turėsite 
bilietą.

Salės,

CENTRAL BROOKLYN
Busas išeis nuo

Napoleono Leitos Krautuves, 56 Hudson Ave.

Buso tikietų centralbrooklyniečiai gali gauti pas 
Napoleoną Leitą, pas J. Jušką, batų krautuvėje, 

187 Sands St., pas K. Benderj ir J. Žemaiti.

BUSAS IŠEIS 8:30 IŠ RYTO
KAINA $3.25 ASMENIUI

Visi centralbrooklyniečiai yra prašomi 
įsigyti bilietus.

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

TONY’S id

Valandos:

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
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., J 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6238

j---------------------------- ------------- m

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių
> / gražus pasirinkimas.

Brooklyno Paramount
Šią savaitę pradėjo rodyti 

muzikališką filmą “The'Em
peror Waltz,” su Bing Cros
by ir Joan Fontaine vadovau
jančiame romanse. Vaizduoja 
pradžioje šio šimtmečio 1 į 
Vienną nuvykusį amerikietį 
prekybininką ir jo romansą su 
Austrijos grafaite. Komiška 
filmą. Kita rodoma ‘Speed 
to Spare.” ★ ★ ★

New Yorko Paramount
Ketvirtą ir paskutinę' savaitę 

rodo “Beyond Glory,” su 
Alan Ladd ir Donna Reed. 
Pasiliko tie patys ir asmenų 
aktai scenoje.

Stanley Teatre
Teberodo “August 14,” fil

mą vienos dienos įvairių veiks
mų po visas Tarybų'Sąjungos 
respublikas. Greta rodo Mask
vos 800 metų sukakties mi
nėjimo vaizdus ir “Spring Me
lodies.”

Teatras, esąs prie pat Times 
Square ant 7th Avė., savaime 
nėra koks nepaprastas. Ta
čiau jame rodomos parinkti- 
nės Tarybų Sąjungos ir kitų 
šalių filmos yra newyorkie- 
čiams ir net atvykusioms iš 
kitų miestų
newyorkiečiu« žmonėms aks
tinu pamatyti tą filirfą. Man 
dar neteko susitikti svečio iš 
kito miesto, kurie išbuvęs sa
vaitę New Yorke pasisakytų 
nebuvęs Stanley Teatre.

svečiuosna pas

Radio City Music Hall
Vis teberodoma spalvinė, 

muzikališka komedija “A Date

Misiūnas Puikiai 
Ištaisė Savo Vietą

Gal būt nėra Brooklyne
tuvio, kuris nepažintų Stasio 
Misiūno. Mes jį esame įpratę 
vadinti “Stanliu” dėl to, kad 
taip kalba anglikai. Tebus 
jis Stanlis ar Stasys, mums vis 
tas pats, bet Mr. Mišiūnas— 
geras žmogus. Jis jau seniai 
turi .biznį Brooklyne tarp lie
tuvių ir jie jį myli ir gerbia.

šiuo, metu Stanley Mišiū
nas turi savo biznį geriausio
je Williamsburgo vietoje ar
ba rajone: ant Union Avė. ir 
Grand St. kampo, čia jis biz
niavo j a' (turi Bar & Grill) jau 
per metų eilę.

Pastaruoju metu, praeida
mas, žiūriu, kad Misiūno' vie
ta. yra taisoma ir puošiama,— 
taip taisoma ir puošiama, kaip 
reta kuri kita panaši vieta 
Brooklyne.

Aš žinojau, kad Stanley Mi
šiūnas yra šitų dviejų aukštų 
namų savininkas; jis gaspa- 
darnas žmogus ir uolus . biz
nierius. Dėl to jis ir įsigijo 
šiuos aukštus ir patogius dve- 
jis namus.

—Na, Stanley, -4- sakau,— 
kodėl tu čia tiek daug darbo 
ir dėmesio dedi? i

—Kodėl ? — atsako paklausi
mu Stasys. — Todėl, kad no
riu parodyti Brooklyno lietu
viams, jog ViešA užeiga turi 
būti gražiai ištaisyta ir pagra
žinta.
vieta yra bizniui pastatyta. 
O jeigu taip, tai kiekvienas 
žmogus, užėjęs Čia, turi jaus
tis kaip svečiuose, kaip pa- 
lociuje! . ‘

Na, ir tu nięko Stasiui ne
gali padaryti! Jis kalba tai, 
ką patyrė iŠ gyvenimo."

Tegu jis sau gerai gyvuoja !
. Laisvietis.

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

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

Television ir Radios.
Kreipkitės:

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

Telefonas Virginia 3-5397

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. Ą. Petrikai
221 South 4th -Street g 

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

(9—12 ryte 
įl— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta. ' 
•^iiiiMiiiiiiiiiiiiim

Valandos

Aš negyvenu čia. . ši

BETTY DOUGLAS ’
GRABLE O FAIRBANKS. Jr.

“That Lady in Ermine”
ĮVAIRYBIŲ SCENOJE:
FRANCES LANGFORD ir JON HALL 
EXTRA: JERRY COLONNA 
LEDINfiJE 
---------“THE

ROXY
SCENOJE: i
MERRY WIDOW”---------

7th Ave. ir 50th St.

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau; 
naujus paveiks

le lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei-;

Bjkaluf esant ir; 
lapadidinu tokio 
w dydžio, kokio pa- 
’ geidaujama. Tai- : 

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom. :

: JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway lr Stone Ave., prie 
Chauncey ■ St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 45-6191

otj i I

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE 

. DEGTINĖ, VYNAS 
ALUS c

Kanados
Black Horse Ale 

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

ir

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yrą didėlis pasirinkimas visokių valgių ,

ATDARA DIEN4 iH NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

v

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BA/? & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES .

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

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.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ’ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų DŽiū 
lėrių. 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 Brooklyn, N. Y<

Telefonas STagg 2-2173
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