
Paskaita Jau Gatava.
Ką Turi Daryti Skaitytojas?
Kur Ji Bus Skaitoma?
Knygos Paroda.

Rašo R. Mizara

Lietuviu Literatūros Draugija I 
ir Lietuviu Darbininku Susivie-; 
nijimas išleido spausdintą pas- i 
kaitą apie pirmąją lietuvišką 
knygą,—LIETUVIŠKOS KNY- ( 
GOS KELIAS.

Šiuo metu paskaita siuntinė
jama ir ją, be abejo, kolonijos 
gaus sekamą savaitę. '

★ ★ ★
Netenka nei aiškinti, jog vie-j 

noje paskaitoje ne viską paša- į 
kyši neigi viską aprėpsi. Pasa
kyta, rodosi, tai, kas būtinai
reikia žinoti kiekvienam, kiek 
tiek įdomaujančiam lietuviškos 
knygos praeitimi žmogui.

Paskaitos skaitymas užims 
apie vieną valandą laiko: pri
klauso nuo to, kaip kas skaitys.

Tačiau skaitytojas, pirmiau 
negu jis atsistos prieš publiką, 
pats privalo gerai paskaitą pa
studijuoti, kiaurai su jos turi
niu susipažinti.

Jis privalo taipgi žinoti, kam, 
kokiai publikai, paskaita bus 
teikiama. Skaitytojas privalo 
nustatyti skaitymui ir laiką.

Jeigu jam atrodys, kad daly
kas perilgas, — gali trumpinti, 
apleidžiant kai kuriuos paskai
toje dalykus, pastatant prieš 
publiką tik pačią esmę.

Skaityti taipgi reikia išmokti, 
kad klausytojui nesusidarytu 
nuobodumo beklausant, kad vi
sas reikalas būtų pastatytas ati
tinkamoje aukštumoje.

★ ★ ★ '
Nežinau, ar daug mūsų kolo

nijų suruoš mitingus pirmos 
400 metų lietuviškos knygos 
pasirodymo sukakčiai atžymėti.

Pageidaujama, kad tų mitin
gų būtų surengta daug — kiek- 
viehoje kolonijoje, kad jie būtų 
gražūs, jaukioje nuotaikoje; 
kad ten, kur galima, būtų su
ruošti ir koncertiniai progra
mai mitingui paįvairinti.

Jei tik bus rūpestingai dirba
ma, — pasekmės užtikrintos.

★ ★ ★
Lowęllietis J. K. Karsonas 

ys&q, kad vietos ALDLD aps
krities komitetas įpareigojo jį 
tūlose Massachusetts valstijos 
lietuvių kolonijose paskaitai 
skaityti. Jis tik klausia, kada ji 
bus gatava, kad jis galėtų susi
pažinti su josios turiniu.

Be abejo, šiomis dienomis d. 
Karsonas (kaip ir kitų koloni
jų veikėjai) paskaitą gaus ir 
galės ją išstudijuoti, pasiruo
šiant mitingams.

Brooklyno lietuvių organiza
cijos ruošia masinį mitingą š. 
m. sausio 12 J., kur “Lietuviš
kos Knygos Kelias” bus skaito
mas.

Čia bus duobas ir koncertas.
★ ★ ★

Laisvėje jau buvo minėta, 
kad Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Centras galvoja apie 
suruošimą didelės, gražios lie
tuviškos knygos parodos.

Buvo manyta tam reikalui 
gauti vieta didžiąjame New 
Yorko miesto knygyne (biblio
tekoje), tačiau, pasitarus su 
knygyno viršininkais, paaiškė
jo, kad ten vietos didelė stoka: 
jokiom tautinėm grupėm šiemet, 
ten nebus leidžiama ruošti bet 
kokias parodas.

Taigi knygos parodai vietos 
teks ieškoti kitų patalpų.

Parodą manoma suruošti š. 
m. kovo mėnesio gale.

Jei Brooklyne šis darbas pa
vyks atlikti, tai tuo pačiu pa
vyzdžiu bus galima ruošti paro
das ir kituose miestuose, kur 
gyvena daugiau lietuvių.

Lietuviškos knygos paroda 
gali būti tikrai įdomus dalykas 
—- idomus ne trk patiems lietu- 
viems, bet ir kitataučiams, 
trokštantiems supi pažint i su 

’lietuviškos knygos keliu, žy
giuotu per 400 metų.

Jau 100 dienų, kai strei
kas sustabdė Springfield, 
Mass., dienraščius.

REPUBLIKONAI NUTARĖ 
DAR NEPRIIMT BILBO 

Į SENATORIUS
Pietiniai Demokratai Ruošiasi

Trukšmu Nustelbt Bilbo Priešus
Washington, saus. 3. — 

Republikonai senatoriai iš 
anksto vienbalsiai nutarė 
neprileist įkaitintą “demok
ratą” Theodora Bilbo prie 
prisiekos, kada kongresas 
atsidarys sausio 3 d. Nes 
senatinis tyrinėtojų komite
tas atrado, kad Bilbo ėmė 
kyšius iš kontraktorių ir už 
tai padėjo jiems išgauti pel
ningus karinių darbų užsa
kymus iš valdžios.

Bet demokratų senatorių 
vadas Alben Barkley buvo 
išsiderėjęs iš republikonų, 
kad Bilbo bus sulaikytas 
nuo vietos užėmimo senate 
kol kas tik porai savaičių. 
0 paskui, girdi, visas sena

Kongresmanų Gru
pė Mojusi prieš 
Kairiųjų Spaudą

Washington. — Kongres
manų komitetas, vadovau
jamas demokrato J. S. Woo- 
do-Rankino, ^vienbalsiai už- 
gyrė pasiūlymą kongresui, 
kad atimtų pašto antrosios 
klasės /teises laikraščiams, 
girdi, \yedantiems “kenks
mingą arba neamerikinę 
propagandą.” Tas komite
tas, veikiąs prieš “neameri- 
kinius judėjimus”, taipgi 
reikalauja, kad visi kitakal
biai laikraščiai išverstų an
glų kalbon kiekvieną straip
snį ir žinią ir greta spaus
dintų; o kurie to nedarys, 
tai ir jiems atimt antros 
klasės teises, tai yra, piges
nį siuntinėjimą paštu.

Areštuoja Slantus 
Vengru Valdžios

Priešininkus
Budapest, Vengrija. — 

Čionaitinė valdžia suėmė 
buvusį Vengrijos ministrą 
Gaborą Faragho ir kai ku
riuos karininkus ir buvu
sius diplomatus. Nes susek
ta, kad jie organizavo su
kilimą nuverst esamąją 
Vengrijos valdžią ir pervest 
šalį į reakcininkų rankas. 
Jie ypač kurstė žmones 
prieš Sovietus.

KAS VEDA KARĄ PRIEŠ VIET - NAMIEGU TAUTINĘ RESPUBUIKĄ
Parvžius. — Viet Nam 

•respublikos patrijotai, Indo- 
Chinoje, sukilo prieš fran- 
cūzus todėl, kad francūzų 
karinė komanda mindžiojo 
Viet-namiečių teises. Fran
cūzų karininkai, apdovanoti 
buvusios fašistinės Vichy 
Franci j os valdžios meda
liais ir ordenais, laužė su
tartį, kuri buvo padaryta 
tarp Franci jos ir Viet Na
mo praeitą pavasarį. Fran
ci ja toje sutartyje žadėjo 
pervesti Indo-Chinos užsie-
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LIETUVOS MOKSLININKAI 
LINKI AMERIKIEČIAMS 
LAIMINGŲ 1947 METŲ 

Profesorius Matulis, Tarybų Lietuvos Mokslų Akademijos
Prezidentas, Primena Lietuvių Mokslininkų Pasiekimus

tas spręs, ar priimt Bilbo 
ar atmest.

Senatorių komitetas at
metė parodymus, kad Bilbo 
šaukė baltuosius mušt neg
rus šalin nuo balsavimo, vie
tų, kuomet Bilbo kandidata
vo į senatą.

Pietiniai demokratai ruo
šiasi kelt neribotą trukšmą- 
filibusterį, kad “užmušt” 
sumanymus, reikalaujan
čius nepriimt Bilbo Į sena
tą.

Washington. — Roosevel- 
Į tinis demokratas senatorius 
Glenn Taylor reikalavo ne- 

1 priimt Bilbo j senatą.

Linčininkų Priešai 
Atmaršavo į 
Washington^

Washington. — Čia atvy
ko šimtai delegatų iš įvai
rių valstijų, kaipo “kryžiš
ki” žygiuotojai' prieš linči- 
ninkus; Vienas to žygio va
dų yra garsusis negras dai
lininkas Paul Robeson. Jie 
reikalauja išleist stiprų į- 
statymą prieš negrų žudi
kus - linčininkus ir nepriimt 
kukluksinio Theodoro Bilbo 
į senatą. Tuo tikslu delega
tai gina pas kongresmanus 
ir senatorius ir prašo pa- 
remt • šiuos reikalavimus. 
Vien iš New Yorko atvyko 
100 delegatų su 250,000 
žmonių parašais, raginan
čiais išleist griežtą įstatymą 
prieš linčininkush |

Naciška Amerikone 
Smerkia Rooseveltą
Washington. — Karinė a- 

merikonų vyriausybė Vo
kietijoj paliuosavo Ameri
kos pilietę Mildredą Gillars, 
kuri karo metu per Berlyno 
radiją skleidė nacių propa
gandą jankiams. Jinai buvo 
vadinama “Ašies Sally.” 
Kai tik Mildredą išėjo • iš 
kalėjimo, tuojau jinai su- 
deklamavo: “Tik Roosevel- 
tas ir jo šaika yra kalti už 

3

Tai Vichy Karininkai ir Koloniniai Ponai
ninę prekybą į Viet-namie
čių rankas, ištraukti fran
cūzų kariuomenę iš Viet 
Nam respublikos, leisti Co
chin-Chinos gyventojam nu- 
sibalsuot, kokios valdžios jie 
nori, ir t.t. (Cochin-China 
yra pati pietinė Indo-Chinos 
dalis.)

Bet aukštoji francūzų ko
manda nevykdė sutarties 
sąlygų ir sudarė atskirą ne
va valdžią Cochin-Chinoje,

Tarybų Lietuvos Mokslų Akademijos prezidentas 
profesorius Juozas Matulis atsiuntė Laisvei šią kablegra- 
mą, sveikindamas Amerikos lietuvius naujaisiais metais:

Vilnius, gruod. 31
Brangūs Broliai, Amerikos Lietuviai!
Nuo Tarybinės Lietuvos mokslo darbuotojų aš 

siunčiu jums nuoširdžiausiu^ sveikinimus naujaisiais 
metais iš senosios lietuvių sostinės Vilniaus.

Lietuvos Mokslų Akademija sutinka naujuosius 
metus su svarbiais laimėjimais moksliniuose ištyrimuo
se.

Lietuvos mokslininkai praeitais metais daug prisi
dėjo prie Penkmečio plano didingųjų uždavinių įkūniji
mo. Sykiu su visais Lietuvos žmonėmis jie susitelkę dir
bo atsteigti savo tėvynei, kuri buvo nacių sugriauta.

Praeitais metais mūsų Mokslų Akademija įgijo dar 
du institutus — Žemdirbystės ir Techninių Mokslų in
stitutus. Taigi dabar mes turime viso jau 10 institutų.

Tapo atstatyti dideli Teisių ir Ekonomikos institu
to rūmai, ir juos dabar užima akademiniai mokslinių 
tyrimų biurai.

Akademijos nariai atliko žymių darbų, tyrinėdami
geologinius mūsų krašto gamtos turtus. Chemijos ir 
Cheminės Technologijos institutai smulkmeningai iš
studijavo tam tikrą skaičių ežerų ir ištyrė naujus tin
kamų statybai mineralų šaltinius. Jie taip pat išmatavo 
eilę durpių sluoksnių ir jau baigia durpynų katalogą.

Biologijos, Teisių, Lietuvių Kalbos, Lietuvos Istori
jos ir kiti Institutai taipgi užbaigė eilę mokslinių darbų. 
Dabar ruošiama spaudai: Didžiojo Lietuvių Žodyno ant
rasis tomas, profesoriaus Pakarklio “Kryžiuočių Valsty
bė”, profesoriaus Ivanausko “Lietuvos Paukščiai” ir 
kiti veikalai.

Lietuvos mokslo darbininkų vardu, broliai ir sese
rys, aš galiu užtikrinti jus, kad mūsų uždaviniai 1947 
metais bus pilnai atlikti, nes mus remia valstybė ir vi
si Lietuvos žmonės.

Mes paaukosime visą savo energiją, kad padarytu
me savo gimtąją Lietuvą vieną geroviškiausių ir lai
mingiausių' respublikų draugingoje didžiosios Tarybų 
Respublikų Sąjungos šeimoje.

Laimingų naujųjų metų jums visiems!
Profesorius Juozas Matulis, .

Lietuvos Mokslų Akademijos Prezidentas.

Žydai Teroristai Smarkiai 
Puolė Anglus Palestinoj

Jeruzalė. — Žydai tero- lūs rankinėmis granatomis,
ristai, slaptosios Irgun

I

Z vai Leumi organizacijos 
nariai, puolė anglų kareivi
nes, policijos stotis ir valdi
nes įstaigas Tel Avive, Jaf- 
foj, Jeruzalėj, Tiberijoj, 
Haifoj ir kituose Palestinos 
miestuose. Jie atakavo ang-

Indo-China. — Nežinia 
kas šaudė į atvykusį Fran- 
cijos kolonijų ministrą Mou- 
tetą, bet nepataikė.

karą.” Jj taipgi pasileido 
plūsti žydus, komunistus ir 
Sovietus.

nepaisant Viet Nafn respub
likos.

Francijos karininkai Viet
Name vykdo francūzų gu- 
mips (robo) miškų-laukų sa
vininkų valią, kaip rašo Pa
ryžiaus laikraštis Les Lett
ies Francaises.

Francijos komunistų laik
raštis L’Humanite ragina 
savo šalį sąžiningai vykdyti 
sutarties sąlygas su Viet 
Nam respublika. “Jeigu 

šaunamais ginklais ir “sky
stąja” ugnim, kurią leido iš 
savo padirbtų švirkštuvų. 
Teroristų pakastos minos 
po keliais tuo tarpu ardė 
karinius anglų automobi
lius. Anglų kariuomenė ir 
policija gatvėse, nuo stogų 
ir šarvuotuose automobi
liuose pylė khlkosvaidžių ir 
šautuvų ugnį į nužiūrimus 
priešus.

Žydai teroristai per dieną 
padarė 12 smarkių atakų 
prieš anglus. Bent vienas 
anglų oficierius nukautas ir 
20 kitų sužeista. Nukentėję 
ir tam tikras skaičius žydų.

Franci j a taip darytų, tai iš
laikytų garbingą sau pozi
ciją. to krašto kultūroje, 
moksliniuose tyrimuose ir 
t.t., — sako L’Humanite. — 
Be to, sūtartis . užtikrina 
francūzams' jų nuosavybės 
ir verslo teises Viet . Nam 
respublikoje, Francijos val
stybinės sąjungos rėmuo
se.”

-Sykiu L’Humanite prime
na, kad Viet Namo prezi

ATSIDARĖ kongresas
KURIAME VYRAUS

REPUBLIKONAI
Kongresas Spręs Siūlymus dėl
Streikų Aprėžimo, Taksų ir kt.
Washington, saus. 3.

Atsidarė 80-sis Jungtinių 
Valstijų kongresas, kuria
me republikonai turi daugu
mą senatorių ir kongresma- 
nų. Republikonai iš anksto 
paskyrė senatorių Vanden- 
bergą laikinuoju senato pir
mininku, o kongresmaną Jo
seph ą W. Mkrtiną (iš 
Mass.) atstovų rūmo pirmi
ninkų. Charles A. Halleck 
(iš Indianos) išrinktas re
publikonų kongresmanų va
du. N

Demokratai senatoriai 
vienbalsiai išrinko savo va
du Albeną W. Barkley (iš 
Kentucky), o demokratų

Anglijos Ambasadoms Lenkijoje Buvo 
Areštuotas už Sąmokslą su Fašistais, 

Siekiančiais Nuverst Varšavos Valdžią
Washington. — Anglijos 

ambasadorius Lenkijai Ca
vendish - Bentinck veikė 
kaip smegenys dešiniųjų 
lenkų, kurie planuoja nu
verst dabartinę Lenkijos 
valdžią. Tatai sako patikimi 
pranešimai iš Varšavos. 
Tvirtinama, kad anglų am
basadorius tuo tikslu davė 
ir, pinigų grafui Ksaverui 
Grocholskiui, kuris vado
vauja slaptam (fašistinių) 
lenkų judėjimui prieš val
džią. Grocholskis . laikomas 
tiesioginiu agentu fašistinio 
generolo VI. Anderso, lenkų 
armijos komandieriaus, An
glijos globoje.

Slaptoji Lenkijos policija 
pernai rudenį užtiko anglų 
ambasadorių Cavendishą- 
Bentincką grafo Ksavero 
Grocholskio name Varšavos 
priemiestyje. Jis iš pradžios 
neišsidavė, kad yra Angli

Anglija ir Ameriki 
Vienodina Ginklus

London. — Anglijos val
džia pripažino, kad ji susi
tarė su Amerika dėl tam 
tikrų ginklų suvienodinimo. 
Anglų spauda tatai paskel
bė kaip svarbią žinią.

dentas Ho Chin Minch yra 
uolus Francijos draugas, 
gerbiantis francūzų kultūrą 
ir demokratinius jų padavi
mus.

Socialist. Francijos prem
jeras Leonas Blumas nese
niai rašė spaudoje, jog “ne 
karininkai ir koloniniai po
nai, bet Paryžiaus valdžia 
turi spręsti Indo-Chinos 
klausimus.” Bet vis dar ka
rininkai juos sprendžia.

ORAS. — Snigsią.

kongresmanų vadu tapo ' 
Sam Rayburn (iš Texas).

Kaip republikonai, taip ir 
demokratai kongreso na
riai yra paruošę siūlymus 
aprėžti streikų teisę svar
biose plačiajai visuomen^iJ 
pramonėse, uždraust uni
joms reikalaut atlyginimo 
darbininkams už sugaišta
mą laiką “nuo vartų iki var
tų,” priverst unijas duot * 
finansinius raportus ir t.t.

Republikonai, be kitko, 
siūlys 20 nuošimčių numušt 
taksus nuo pajamų. Valdžią 
ragins šią kongreso sesiją 
išleist įstatymą verstinam 
kariniam jaunuolių lavini
mui.

jos ambasadorius. Policija 
kvotė jį pusantros valandos 
ir paleido. Nes diplomatinės 
taisyklės uždraudžia įkalint 
pripažįstamos .svetimos val
džios atstovą. Sužinota, kad 
Cavendish - Bentinck bent 
kelis kartus lankėsi pas 
grafą Grocholskį.

Lenkų valdžia sako, kad 
turi dokumentinius įrody
mus, jog tas Anglijos amba
sadorius “tikrai ir tiesio
giniai” dalyvavo sąmoksle 
prieš Lenkijos valdžią.

Šį šeštadienį Varšavoje 
prasideda teismas prieš 
grafą Ksaverą Grocholskį. 
Bus pakviestas į liudytojus 
ir anglų ambasadorius. Pra
nešama, kad ryšium su šia 
byla Lenkijos valdžia viešai 
paskelbs dokumentus apie 
Anglijos ambasadoriaus pa
ramą Varšavos valdžios 
priešams. \

Graiko
Bando Taisyt Savo 
Pasakas

Athenai. — Šio ..mėnesio 
pusėje į Graikiją atvyksta 
tyrinėjamoji Jungtin. Tau
tų komisija. Todėl graikų 
monarchistų valdžia jau 
keičia savo pasakas. Iki šiol 
monarchistai pasakojo, kad 
graikų partizanai respubli- 
kiečiai užpuldinėję monar- 
^chistus per rubežius iš Ju
goslavijos, Bulgarijos ir Al
banijos. Dabar gi monar
chistai pasakoja, kad parti
zanai jau traukią nuo tų ru- 
bežių į vidurinę Graikiją ir; 
meta šalin svetimus savo 
ginklus...

MĖSOS KOMPANIJA 
PELNĖ 200 NUOŠIMČIŲ 

DAUGIAU
Chicago. — Cudahy sker

dyklų kompanijos dalinin
kai 1946 metais gavo 200 
nuošimčių daugiau pelno, 
negu 1945 metais.
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SKAITYTOJŲ BALSAI

V

. Jos. Weiss
D. M. SholJ 

. Itoy Mizara

nebuvo pada- 
radijai ir di- 
turčių reika- 
didžiai džiu-

Iki £alo metu Jungtinių Tautų narių skaičius 'padaugėjo 
* iki 55-kių, čia iškelta prisidedančių Švedijos, Iceland ir 

Afghanistan!) vėliavos priešais generalio seimo salę, Flu
shing Meadows. Po to dar priimta Siamas.

bas.
O t, ar norim ar nenorim, 

bet turime pripažintų jog 
p. Grigaitis susirado sau

Kaip biznieriai sako: 
progų yra, tik reikia žinot, 
kaip naudotis. Jis tą gerai 
suprato ir tą proga naudo
jasi.

ŠYPSENOS, ANEKDOTAI 
— POILSIS PROTUI 

Pr. Krienas.

Papratimo auka
Yra tėvų, kurie pabaigė 

kolegiją 4 metus ten atidir
bę už s

pakelti 25
kompanijos 
pelnu tiek, 
1939 metais.

“šiuo metu CIO unijos rei
kalauja pakelti darbinin
kams algas. Kompanijos tam 
priešingos. Tikimasi už 
dideliu kovu.“ v *-

polistai smaugia j: 
resyvį žodį, stumdJrr 
laukan nuo mikrofono.

..... $6.50

..... $3.50

..... $7.00

.... $3.75
$7.00

_$3.75
.... $8.00

$4.00

‘teisės suklysti.’ Bet tą teisė 
suklysti reiškia ne mažiau ir 
ne daugiau kaip $28,000, už 
kuriuos jis ‘suklydo’ sumokė
ti taksus.

“Milwaukee Journal yra 
įtakingiausias Wiscon sine 
laikraštis — ne radikališkas, 
bet labiau konservatyvus. 
Jeigu .jau toks laikraštis rei
kalauja prašalinti O’Konski 
iš Atstovų Buto, tai tas turi 
didelės politinės reikšmės.“

O’Konskis yra artimas 
bičiulis Grigaičių, Šimučių 
ir visos jų kompanijos!

' ■ *
I

Antras Pusi.
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' Karinių Veiksmu Užbaiga.
Prezidentas Trumanas 1940 metų paoaigoj išleido 

proklamaciją, skelbiančią, kad, nors karo padėtis dar pa
silieka ir ant toliau, bet karinių veiksmų laikas jau pa
sibaigė.

Su šiuo paskelbimu buvo prašalinta 18-ka patvarky
mų. Šie patvarkymai buvo toki, kad perkant prabangos 
daiktus, kaip tai: įvairius auksinius papuošalus, kailius ir 
tt., pirkėjas mokėdavo .iki 20 nuošimčių taksų; ant alko
holinių dalykų ir kitų- panašių prekių buvo daug maž to
kio dydžio taksai. Pagal šį Mr. Trumano paskelbimą, 
taksai ant tų dalykų sumažės per pusę ir todėl vyriausy
bė į metus laiko gaus $1,500,000,000 mažiau už tuos daly
kus taksų. Galioj dar pasilieka ŠS^kiti karo laiku padary
ti patvarkymai, kaip tai valdžios rankose laikymas ang
lies kasyklų, verstinas jaunuolių ėmimas į karo tarnybą 
ir kiti. Šie patvarkymai turi automatiškai pasibaigti su 
30 d. birželio.

Ta galia, prezidentui suteikta karo metu, galėjo būti 
naudinga visuomenei, jeigu prezidentas ją būtų naudo
jęs milžiniškai piliečių didžiumai — darbininkams, far- 
meriams ir smulkiems biznieriams. Jis galėjo uždėti 
aukštus taksus ant turčių ir mažinti juos biednuomenei. 
Bet, su mirčia prezidento Roosevelto, naujasis prezi
dentas tą galią naudojo kaip tik turčių labui, ką parodė 
gelžkeliečių, mainierių ir kiti streikai.

Todėl, tokioj padėtyj daug geriau, kad juo greičiau 
prezidentas iš savo rankų paleidžia galią, kuri jam buvo 
suteiktai karo laiku. Kaip matome, ir dabartinis Mr. 
Trumano žingsnis labai mažai ką turi su liaudies reika- 
laįk Jis sumažiną taksus tiems, kas gali prabangiai gy
venti ir pirktis prabangos dalykus.

Numatoma, kad Mr. Trumąnas pasiskubino tuos nu
sileidimus padaryti todėl, kad jis siekia taikintis su re- 
publikonų didžiuma kongrese ir senate. Amerikos liau
dies pareiga yra dar stipriau organizuotis, kad apginti 
savo reikalus.

Senatorius Bilbo Y ra Kaltas
Senato Karo Tyrinėjimo Komitetas surado, kad se

natorius Theodore Bilbo’iš Mississippi valstijos naudojo 
senatoriaus poziciją savo asmeniniams reikalams. Kaip 
žinome, prieš tą senatorių iškelta apkaltinimai, kad jis 
karo laiku imdavo kyšius iš fabrikantų už tai, kad padė
davo jiems gauti užsakymus ant riebiai apmokamų karo 
reikmenų.

Senato komitetas surado, kad įvairūs Bilbo “labda
ringi” komitetai yra karo laiku priėmę nuo fabrikantų 
$57,089 ar $88,721. Todėl republikonai, kurie būsimame 
senate turės daugumą, sako, kad Bilbo bus sulaikytas 
prie senato durų ir neįleistas, kad jo dalykas turįs eiti 
į teismą.

Senatorius T. Bilbo skelbiasi “demokratu”, bet jis 
yra reakcionierius, kaip ir tūli kiti pietinių valstijų “de
mokratai”, ir nuolatos susidėdavo su pačiais reakcioniš- 
kiausiais republikonais prieš Amerikos liaudies reikalus. 
Jis grūmoja, kad, jeigu jo “darbeliai” bus keliami viešu
mon, tai jis iškels ir kitų griekus.

Neteisinga Politika Iššaukė Chinijos Liaudies 
Nusistatymą Prieš Ameriką

Mes jau daug kartų rašėme, kad Trumano politika 
Chinijoj yra žalinga Amerikai, kad ji žemina mūsų var
dą tarpe tos šalies žmonių. Žinoma, Amerikos marinai, 
karo laivynas ir orlaivynas, laikomas ten ne kam kitam, 
kaip pagalbai Chinijos buržuazijos, kuri sutinka suteikti 
Wall stryto turčiams rinkų ir kitokių privilegijų.

Bet tai yra žalinga Chinijos darbininkams, valstie
čiams, smulkiams biznieriams ir inteligentijai. Chinijos 
liaudis nori pati savo šalį tvarkyti. Per daugelį metų 
Chinijoj buvo užsienio imperialistų kvartalai kiekviena
me didmiestyje, kur užsieniečiai viešpatavo, kur į chinus 
žiūrėjo, kaipo į darbo galvijus, kur juos net neįsileisda
vo! It todėl, bent kokis kitos šalies kišimąsis į Chinijos 
reikalus iššaukia Chinijos padorių piliečių pasipiktinimą. 
Maskvos Konferencijoj, pabaigoj 1945 metų, Sovietų Są
junga ir Jungtinės Valstijos sutiko ištraukti iš Chinijos 
armijas. Sovietai tai padarė, bet Amerika remia Chiang 
Kai-sheką.

Peipingo mieste demonstravo prieš Amerikos politiką 
virš 6,00ft^chinų studentų su obalsiais: “Go home, U. S. 
Army, go home!” Shanghajaus mieste chinai studentai 
sumušė Amerikos oficierių, reikalaudami nešdintis iš 
Chinijos. Kitą dieną demonstravo virš 5,000 studentų su 
obalsiais: “China is not -an American colony!”, “Get 
out, or we’ll throw you out!”

Taip yra Chiang kai-sheko valdomuose miestuose. 
Chinai sako, 1925 metais į jų šalį veržėsi Anglijos impe
rialistai, 1931 metais Japonijos, o dabar veržiasi Ameri-
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PELNINGOS 
KALĖDOS—KAM?

LDS organas Tiesa rašo:
“Šiemet kalėdinė diena 

praėjo gana triukšmingai. 
Jinai davė įvairiam bizniui 
daug pelnu, tokių pelnų, ko
kių dar niekad 
ryta. Ne veltui 
džioji spauda, 
lūs giną, tuo 
gauja.

“Bet darbo žmonėms nėra' 
kuo džiaugtis, kuomet įvai
rių reikmenų kainos iškilo 
net iki debesų.

“CIO apskaičiavimu, 1945 
metų pabaigoje vidutinė al
ga buvo $40.87 į savaitę, bet 
keturių šeimos narių pragy
venimui reikėjo išleisti $00 
į savaitę. 1940 metų pabai
goj vidutinė alga buvo $45.- 
43, bet keturių šeimos narių 
pragyvenimui ^reikėjo net 
$70.52 į savaitę.

“Teisinga todėl CIO išva
da, kad prie tokių pelnų, ko
kius dabar- kompanijoj pa
daro, galima darbininkams 

nu oš. algos ir 
vistiek padarys 
dek. padarydavo

O’KONSKIO BĖDOS
Dienraštis Vilnis rašo:
“Kongresmanas O’Konski, 

kaip išrodo, susilauks naujų 
bėdų.

“Du įtakingiausi Wiscon
sin!) laikraščiai Milwaukee 
Journal ir Capital Times 
(Madisone) reikalauja, kad 
Kongresas ištirtų ir prašalin
tų. jį iš Kongreso. Jo' byla 
susiveda ^prie to, kad jis pats 
prisipažino nuslėpęs tūlas 
savo pajamas ir nesumokėję^ 
tiek mokesčių, kiek turėjęs 
sumokėtu

“Pats O’Konski prisipaži
no teisminiam tyrinėjime sa
votiškai ‘sufiksinęs’ savo ra
portą apie pajamas, kad da
lis taksų, teisėtai priklau
sančių valdžiai, pasiliktų jo h
kišenėj. Beveik verkdamas 
jisai prižadėjo atsiteisti. Aiš
kinosi žmogelis, kad jis turįs

PRQGRESYVIS ŽODIS 
PER RADIJĄ 
SMAUGIAMAS

Federated Press bendra
darbė Miriam Kolkin kelia 
aikštėn tąjį faktą, kaip, pa
laipsniui, Amerikos radijo 
monopolistai smaugia prog- 

" J 1 mi jį
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“Užtenkamai teikiama pa
teisinimų palaipsniškam iš 
radijo pasitraukimui bet ku
rio politinio žinių stransliuo- 
tojo, kuris neseka tambiojo 
biznio linijoš,“ rašo kores
pondente. “Aiškinama tai 
praradimu sponsoriaus (įstai
gos, apsi imančios užmokėti 
už t r a n s 1 i u o toj o lai k ą), tai 
neturėjimu tam laiko, eko
nomija ,ir 1.1. Tačiau faktas 
liekasi faktu, jog praeitai
siais metais, kuomet reakci
niai komentatoriai pasiliko 
nepaliesti, tai daugiau negu 
dešėtkas progresyvių komen
tatorių buvo išstumti arba 
tebėra stumiami laukan. O 
dar pasilikusieji saujelė jau 
stovi arti išmetimo.“

Vėliausioji didžioji biznio 
auką buvo Johannes Steel, 
žymus radijo . komentato
rius, žinių analistas, išstum
tas mandagiai iš WHN sto-

metų gruodžio 27 d. Per de- 
sėtką metų šis vyras per 
penkias dienas per savaitę 
transliavo po 15 minučių 
kasdien žinias — dabar jis 
jau nebegeras nes, girdi, 
jis neturįs sponsoriaus!

Kitas žymus žinių aiškin
tojas, Dr. Frank Kingdon,

kos. Jie sako, kad tol kovos, kol bus laisvi.
Turčių spauda tikrina, kad pasipiktinimų banga pa

kilo todėl, kad du Amerikos marinai Kalėdų dieną išžagi
no chinų merginą. Bet tas incidentas negalėtų iššaukti 
tokio rūstaus pasmerkimo, jeigu bendrai Wall stryto im
perialistų ir diplomatų nebūtų kišimosi į Chinijos vidaus 
reikalus. Chiniečiai supranta, kad Chiang .Kai-shekas be 
Wall stryto pagalbos negalėtų vesti namįųio karo, o tas 
karas vargina vistas Chinijos žmones. ,,

“Business is business’. T? 
labai gerai žino ir p. Gri 
gaitis. Nors Naujienas vi
si progresyviai lietuviai au
klėjo, bęt jos liko p. Grigai

 

čio nuošįavybe. Gal keletas 

 

lietuvių ^rie Jo dar yra įsi

 

kibusių nucTsenovės, kaipo 
buvę socialistai. Bet tokių 
visai mažai yra likę.

Labai gerai yra visiems 
žinoma, kad smulkiems biz
nieriams yra labai sunku 
verstis, ypatingai, jei mažai 
kostumerių yra tam smul
kiam bizniui palaikyti. Tas 
paliečia bile biznį, nežiūrint, 
koks jis nebūtų.

Mūsų lietuviškame gyve
nime irgi buvo, yra ir bus 
konkurencija. Progresyviai 
lietuviai, pamatę, kad Nau
jienos likę beveik privatiš- 
ka nuosavybe, šalinosi nuo 
jų. O šalinosi todėl, kad jos 
buvo įsteigtos kaipo koope
ratyviška, socialistiška į- 
staiga, o per Grigaičio ir jo 
artimų pasekėjų skymus, 
liko privatįška nuosavybe.

Bet p. Grigaitis už dyką 
nebūtų užsitarnavęs “dak
taro” laipsnio, jei jis nebū
tų gudrus. Jis pamatė, kad 
Naujienoms bus blogai, 
progai pasitaikius, susidėjo 
su klerikalais.

Dabartiniu laiku, būnant 
jam Tarybos sekretorium, 
jis turi auksinę progą tikin
čių lietuvių tarpe. Jis važi
nėja laiks nuo laiko po lie
tuviais apgyventas koloni
jas ir sako jiems prakal
bas. O jo prakalbų tema; 
•‘Gelbėti Lietuvą nuo bolše
viku.” v

Šitokią temą turint, net 
klebonai jam leidžia, prakal- 

i bas sakyti bažnytinėse sve- 
I tainėse. Klebonai mielai iš

tapo pavarytas iš W0R 
stoties gruodžio 20 d. Pasta
rajam aiškinta: nesą tinka
mo laiko jo kalbai trans
liuoti.

Johannes Steel taip leng
vai nepasiduoda savo prie
šams: jis pradėjo leisti laik
raštuką, kuris, jei sutvirtės, 
scales jį sponsoriuoti ir 
Steel’as dės pastangų su
grįžti atgal į radiją.

Anksčiau buvo išstumti iš 
radijo stočių sekami pažan
gesnieji vyrai: Robert St. 
John, John Vandercook, 
Don Hollenbeck, Don God
dard, Sidney Walton, Hans 
Jacob, Orson Welles, Quen
tin Reynolds, na, ir Henry 
Morgenthau, Jr. (buvusis 
šalies iždo sekretorius).

Visa eilė radijo komenta
torių išstumta iš radijo 
stočių Pacifiko pakraštyj.

Atsiminkime: didelė iš
stumtųjų dalis buvo ne ra
dikalai, o tik liberalai, bet 
jie išstumti dėl to, kad ne
užtenkamai aušino burnas 
už turčių klasę.

Pasiliko' dar keli žymesni 
liberalai komentatoriai, to
ki, kaip J. Raymond Walsh 
(WMCA), Raymond Gra
ham Swing (WJZ), na, ir 
sykį per savaitę^ Wm. Gail- 
mor (WHN). Bet ir šitų at
eitis miglota.

Tuo pačiu sykiu toki aki
plėšos (už didįjį biznį ir re
akciją),‘kaip Gabriel Heat- 
ter, Upton Close, Fulton 
Lewis, Jr., H. V. Kalten- 
born, ir jiems panašūs, te
besinaudoja pilnu te laisve 
ir taškosi žodžiais prieš dar- 
'bininkų judėjimą, prieš pro- 
gres. žmones, už monopolis
tinį kapitalizmą.

Ką tai parodo ?
Tai parodo, jog Amerikos ambonų garsina jo prakal-

liaudžiai net ir oro bangos 
nėra prieinamos: radijo 
pramonė suimta į saujelės 
išnaudotojų rankas ir tie 
išnaudotojai siekias: tuo bū
du nustatyti žmonių opiniją 
taip, kaip jos interesams pa
tinka.

Stambusis kapitalas turi 
savo rankose teatrus, turi 
savo rankose spaudą, turi 
savo rankose radiją: visi tie 
įrankiai naudojami žmo
nėms tamsinti, darbininkų 
judėjimui paneigti, progre- 
syviams niekinti, na, žino
ma, ir Tarybų Sąjungai pul
ti.

Tai “šventajai traicei” 
tenka priskaityti dar ir baž- 
nyčios^sakyklą. Tiesa, ne vi
sų bažnyčių sakykla yra at
kreipta ton linkmėn, bet ka
talikų bažnyčios sakykla 
šiuo metu beveik visur nau
dojama politikai, tarnau
jančiai monopolistinio ka
pitalo garbinimui.

Kada gi liaudis visa tai 
pamatys ir reikalaus nelem
tąja dalykų padėtį pataisy
ti?!

Nepataike
Elgeta: —- Kaip apie de

šimtuką dėl puodelio ka
vos?

Studentas: — Ačiū labai; 
aš tikrai galėčiau sunaudo
ti, kadangi visiškai esu su- 
bankrutijęs.

o mokslą, o dabar 
vėl 4 mčtus dirba ten už sa
vo sūnaus mokymąsi kole
gijoj. Tuo tarpu sūnus sa
ko,, kad darbas, tai įprastas 
tėvo silpnumas.

MANO NUOMONĖ KAS- 
LINK KELIONĖS ĮSPŪ

DŽIŲ
Kelionės įspūdžiai “Per 

Teksu ir Kalifornijos Kra
štą”, parašyti mūsų gerbia
mo rašėjo Jono Kaškaičio. 
kurie ėjo Laisvėje per ilgo
ką laiką, jau pasibaigė. Tai 
gi, aš manau, kad dabar 
kaip tik geras laikas išsi
reikšti savo nubmonę kas- 
link aukščiau minėtų įspū
džių. *

Aš turiu pasakyti, kad 
man, kaipo menininkui, ak
toriui arba aktorių mokyto
jui, ir kai kada bandančiam 
sceniškus veikalus rašyti, 
tie Jono Kaškaičio įspū
džiai buvo dabai gera mo
kykla. Aš prisiskaičiau ar
ba prisirinkau labai gražiu 
ir įvairių žodžių ir termi
nų/ ir taipgi pasimokinau 
dailiaraščio ir gražiakalby- 
stės. Rodos, kad dabar bus 
geriau ir vaidinti veikalus 
arba vaidintojus mokinti. 
Per tokį trumpą laiką, kiek 
man užėmė minėtų įspūdžių 
skaitymas, tai jokia-mokyk
la būtų manęs tiek daug ne
išmokinusi. O ’ antra, tokių 
mokyklų nei nėra, kurios 
naujoviškus žodžius moky
tų.

Taigi, aš atiduodu didelę 
garbę Jonui Kaškaičiui už 
parašymą tokių įspūdžių ir

Du jugoslavai susitiko 
mane anądien ir sako:

“Matai, Tito nubaudė ar- 
chivyskupą kalėjimu. O po
piežius archivyskupą net į 
kardinolus paaukštino. Ką 
tu apie tai manai?”

“Su daiku popiežius į- 
šventins tą dvasiškį į šven- 
tuosiu. Nes Tito ten ir ant 
toliaus gyvuos!”

Jieęlu viens į kitą pasižiū
rėjo ir man nieko neatsakė*

“Look” magazinas rašo: 
“We’re Getting Ready for 
War in Alaska”. Net ir 
“mapa” atspausdinta. Ten 
kariuomenę, laivyną ir oro- 
laivyną lavina. Taipgi nuro
do, kaip toli mūs bombane- 
šiai gali nulėkti ir sugrįž
ti.

Diplomatijos rateliuose 
daromi planai; rodosi, būtų 
prie taikos einama. Bet ko
mercinė spauda rašo, jog 
rengiamės “visomis keturio
mis” prie karo. Bet faktas 
lieka faktu, kad mūs šalies 
generolai dabartiniu laiku, 
užima daugumą atsakomin- 
giausių vietų šalieą_j)oliti- 
kos pravedime užsieniuose.

Negi generolai atsisakys 
nuo savo profesijos?

Jau pusėtinas būrelis 
mūs spaudos bendradarbių 
pasisakė apie vakacijų ap
rašymą Laisvėje ir Vilny. 
Vieniems patinka toki apra
šymai, kitiems ne. Bet tas 
yra natūralu. Juk visiems 
niekados viskas vienodai ne
tiks.

Labai gerai, kad bendra
darbiai parašo apie savo 
patirtus įspūdžius. Ne tik 
sužinai kaip, kur, kas deda-, 
si, bet daug ko naujo išmok
sti. Ką, ką, bet Jono Kaš
kaičio įspūdžius iš jo kelio
nės, rodosi, skaitai žmogus 
ir kartu su juo ten pat ran- 
diesi.

Tai biskį meistras, tas 
Jonas Kaškaitis su savo ra
šyba !

Drauge, gyvenk ilgiau
sius metus ir šviesk mus 
visus!

už įpynimą juose tiek daug 
gražių žodžių ir terminų. Ir 
taipgi pageidauju, kad Jo
nas Kaškaitis ir daugiau to
kių panašių raštų parašytų. 
Mažai mes tokių rašėjų tu
rim, kaip kadr Jonas Kaš
kaitis, kuris labai plačiai 
vartoja lietuvių kalbą ir 
moka daug kitų kalbų.

Gi tie, kurie tokius raš
tus arba įspūdžius ' sako, 
kad netinkami, nereikalingi 
arba pajuokia, tai man at
rodo, kad jie patys dar nėra 
visame kame užtektinai ap- 
sitašę. Jie dar tebežiūri į 
vienos partijos, grupės ar
ba -vieno žmogaus veiklą 
arba liniją, o nemato visų 
žmonių veikimo ir jų lini
jų. Žmonėse yra daugybė 
visokių veiklų bei linijų. Ir 
jei tokie raštai netinka vie
niems, tai tinka kitiems. Ir 
tas būtinai reikia žinot pir
ma, negu sakai arba rašai 
žodžius: “netinkami, nerei
kalingi.”

Jobas Juška

Rilsas Apie New Yorką
Maskva. — Vienas New- 

Yorke buvęs sovietinis ko- ' 
respondentas rašo Mask
vos spaudoje, kad New 
Yorko gatvės purvinos, bet 
darbų technika puiki ir 
žmonės gana simpatingi.



*'*y

šeštadienis, 4, 1947 Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trečias Pusi.

Literatu ra s 
: — :u flknas

Rašo Kostas Korsakas ,
NEKRASOV IR LIETUVIŲ LITERATŪRA I

vrrrrr.' 7r.-zrarTrml\yrnnuTrmrrrrrmrrmrnrrrmrrrrrmTrmTrrrrnm(tfr7m(irmrrfTrrnrr,-rrnTmmrrn ,r

IJAINOS interpr ETACIJA
(Patarimai jauniems chorvedžiams)

Išvadavus Tarybt^Lietuvą iš vokiš
kųjų okupantų, atgijo* i r įgavo naują 
plotmę ir Tarybų Lietuvos muzikinis 
gyvenimas.

Mes per trumpą laiką pajutome ir 
supratome, kiek daug reikšmės skiria
ma Tarybų Sąjungos menui ir kokie 
biudžetiniai ištekliai skiriami , tautų 
kultūrai kelti. Savaime suprantama,' 
kad toks platus akiratis atsivėręs prieš 
meno darbuotojus, kaip bendrosios 
kultūros kėlėjams, taip ir muzikos me
no darbuotojams stato vis naujus rei- 

, kalavimus.
Taigi, ir mums, chorų vadovams, su 

tarybinės santvarkos atsikūrimu prieš 
akis atsivėrė daug naujų uždavinių.

Kai Tarybų Sąjungoje menas klesti 
ir bujoja, mes negalime pasitenkinti 
su parapijinio masto chorais ir ansam
bliais.

Tarybinė vvriausvbė, iš anksto su- 
prasdama, kiek svarbos turi tarybinei 
liaudžiai menas, tarp daugelio mokslo 
ir meno įstaigų tuoj įkūrė Valst. Fil
harmoniją su liaudies daimį ir šokių 
ansambliu ir akademinio pobūdžio val
stybiniu choru. To viso buržuazinė 
Lietuvos vyriausybė, taip vadinamo 
nepriklausomo gyvenimo vyriausybė 
neįstengė padaryti dvidešimt su vir
šum metų. Ir, savaime suprantama, 
kad buožių ir žemvaldžiu valdžiai ne 
tiek rūpėjo liaudies švietimas ir kultū
ra, kiekx auksinio veršis, kuris padėtų 
užsienyje statyt/vilas ir pirkti planta
cijas.

Matydamas atvykstančius iš tarybi
nių broliškų . respublikų mėgėjų an
samblius, jų*meninį lygį ir vadovų kva
lifikaciją, randu reikalo nors spaudoje 
ateiti savo bendrojo darbo draugams į 
pagelbą, pasidalindamas teoretinėmis 
žiniomis ir ilgesnio šioje srityje darbo 

. patyrimais. ,
Šiame straipsnyje kalbėsiu apie dai

nų interpretaciją, tuo norėdamas su
keikti gerbiamų chorvedžių ateities 
darbui moralinę paramą ir prisidėti 
prie geresnio artėjančios dainų šven
tės -pravedi m o.

. ' Kai kurie chorvedžiai yra susidarę 
/nuomonę, kad bet kurią daina galima in- 

< terpretuoti dispuonuojant tempu ir di
namika taip, kaifi chorvedys panorėtų. 
Ši nuomonė yra klaidingą. Kiekvienoje 
dainoje yra metras ir pąties autoriaus 
nurodytas tempas ir din 
iš šalies žiūrint labai sunku klausytis ir 
matyti chorvedį, betiksliai blaškantį ran
komis prieš savo kolektyvą, neatsižvel
giant hei į metro schemą, nei į estetinius 
rankų judesius, ir kai tokiems chorve- 

. džiams nori labai švelniai patarti, tai ne
retas iš jų įsižeidžia, parodydamas didelį 
nepasitenkinimą. Nors kiekvienos dainos 
pradžioje yra parašytas tempas, bet 
chorvedžiai nevisada jo laikos ir praveda 
dainą savo sugalvotu tempu. Ir todėl iš 
lergo, dažnai gaunasi kaž koks modera-

• to, iš allegro andante ir kartais atvirkš
čiai. Tokios tempų priešingybės numuša 
dainos meninę vertę ir sugriauna stilių. 
Ne kitaip būna ir su dinamika. Prakti
koje ne kartą yra pasitaikę, kad chorve
džiai crscenduodami ant kiekvieno takto 
pridaro visokių pūslelių i’1 iš gražaus 
muzikos veikalo padaro sunkiai klauso
mą dalyką. Kaip metras, taip tempas ir 
pagrindinė dinamika, kiekv:nnam chor
vedžiui privaloma tokia, kokia parašyta 
paties autoriaus. Tik tada, kai choras 
gerai išpildys parašytą dinamiką, gerai

ika. Kartais

apgalvojus, gal bus dar galima ką nors 
pagilinti. Kas.gi gali geriau atjausti ir} 
suprasti veikalą, jei ne pats autorius. 
Todėl ir negalima pažeisti autoriaus tei
sių visokiais nepagrįstais tempo ir.dina
mikos švaisčiojimais. Ne kartą esu gir
dėjęs autorius nusiskundžiant, kad jie 
klausydami dainų su pramanyta inter
pretacija nebegali atpažinti savomis.

Tempas rodo tonų slinktį ir tonai 
slinkdami pagal tempą, duoda veikalui 
būdingumą, taigi, sugriaudami tempą, 
sugriauname ir dainos būdingumą. Jei
gu dinamiką ir galima dar būtų paįvai- 
rint pagal savo, taip vadinamą skonį, tai 
tempo jokiu' būdu negalima keisti.

Bloga taip pat, kai chorvedžiai nesilai
ko metro ir diriguoja ne pagal schemą. 
Tokio chorvedžio'choras gali dainuoti tik 
jam ir toks chorvedys galės diriguoti tik 
savo chorui. Mes galime pasimękinti iš 
atvykstančių ansamblių iš broliškųjų 
respublikų. Čia jaučia ir žino netik cho
ras, kodėl dirigentas taip, o ne kitaip 
ranką pakėlė, ar pamojo, bet tuojau pa
junta ir visa klausanti publika. Gal ne
vienas chorvedys norėtų paklausti: tai 
kaip gi reikia dainuoti ir dainas inter
pretuoti? Kaip pavyzdį noriu čia pavaiz
duoti Bendoriaus “Ko vėjai pūtė.” Šios 
dainos metras trys ketvirtosios. Tai gi, 
diriguojant rankos mostus reikia vesti 
pagal metro schemą: iš viršaus žemyn, 
dešinėn, į viršų. Kad būtų dailesni ran
kų judesiai, ranka turi judėti iki alkū
nės. Alkūnės ir pečių judesiai sudayo la
bai blogą estetinį vaizdą.

Tempas šios dainos lergo, t. y. plačiai. 
Norint gauti lergo charaterį, tonų slinktį 
reikia taip vesti, kad kiekvienas akor 
das savo ritmo sienose išimtų4visą ritmi
nę kubaratūra, net prieš alsavimą steng
tis kuo mažiau trumpinti paskutinį 
akordą. Balso svoris turi sunkiai gulti 
ant kiekvieno akordo. Dinamiką pirma
me posme reikia naudoti, kaip parašyta, 
t. y. pianisimo, labai laipsniškai crescen- 
duoti ir vėl grįžti į pianisimo. Dainuo
jant antrą posmą, dinamiką vienu laips
niu galima pakelti, tai būtų piano, pir
mą dalį baigiant truputį decrescendo, an
troje dalyje mezo-forte, crescenduoti iki 
fortisimo ir vėl grįžti į pianisimo. Trečią 
posmą vėl kaip pirmą.

Norint gražiai niuansuoti dainą, rei
kia tinkamai suskirstyti .alsavimą, nes 
nuo teisingo alsavimo priklauso ne tik 
niuansai, frazės, bet ir tonalinis grožis, 
ir tonacijos pastovumas. Šios dainos alsa
vimas galima suskirstyti taip: pirmoje 
dalyje alsavimą galima imti kas du tak
tai. Tokiu būdu pirmas alsavimas būtų 
po žodžio “pūtė,” antras po žodžio “ūžė.” 
Antrojoj daly alsavimas turi būti ima
mas po trijų taktų, t. y. po žodžio “siūba
vo,” ir po, žodžio “daržely.” Norint gerai 
pravesti dainą, kitokio alsavimo negali
ma Imti. Gal kuriam nors chorvedžių ir 
sudarys sunkumų, nes šis alsavimas yra 
parodytas kaip turi alsuoti gerai išla
vintas choras, bet jei ir sunku būtų, chor
vedys turi eiti tuo keliu, kad esamus sun
kumus nugalėtų. Antroje dalyje kas pus
antro takto alsavimas ne būtų geras to
dėl, kad imant alsavimą frazės viduryje, 
laužoma muzikinė frazė.

Taip interpretuojant, daina bus ir lo
giška ir graži. Antanas lietukas,

Valst. Ęilharm. Choro meno 
vadovas-dirigentas.

(Iš “Komjaunimo Tiesos”)
N. A. Nekrasovas \

Didžiojo rusų demokratinio poeto N. 
A. Nekrasovo kūryba yra turėjusi žymių 
atgarsių lietuvių poezijoje. Skelbdama 
neapykantą carinei priespaudai, žadin
dama į kovą dėl demokratinių laisvių ir 
šviesesnės ateities, reikšdama meilę1 pin
tiesiems darbo žmonių sluoksniams, Ne
krasovo kūryba savo turiniu ir dvasia, 
savo uždegančiu, revoliucionizuojančiu 
žodžiu buvo artima ir lietuvių liaudies 
progresy vi n i am są j ū dži u i.

Ne be pagrindo pirmasis vertimas iš 
Nekrasovo poezi jos lietuviu kalba pasiro
dė “Varpe” 1893 m. (Nr. 9, psl. 132). 
Tai žinomasis Nekrasovo eilėraštis “Ne
kirstas rėžis.” Vertėju pasirašęs A. B. P. 
Kaip nustatyta bibliografų, šiuo kripto- 
nimu vertimą pasirašė vėliau pasižymė
jęs visuomenininkas Andrius Bulota, hit
lerininkų nužudytas vokiečių okupacijos 
metu. Nekrasovo eilėraštis, apdainuojąs 
rusų valstiečio varganą dalią, kuri čia 
simboliškai parodoma liūdnu, graudžiu 
nenupiautų javų vaizdu, gerai tiko ir lie
tuvio valstiečio daliai išreikšti. Tai buvo 
bendras valstietiško skurdo ir nedalios 
vaizdas carinėje santvarkoje:

Baigiasi vasara, paukščiai pakriko, 
Girios nugelto, laukai tušti liko, 
Viens dar tik’ nekirstas rėžis matyt’— 
byra rugeliai, o nėr’ kam valyt’.
Rodosi varpos norėtų sakyti:
“Sunjku mums vėtros ūžimą klausyti, 
sunku kasdien mumis linkt’ vis žemyn, 
Maudyti dulkėse grūdus labyn.
Paukščiai besočiai, pietuosna ką lekia, 
Lesa kas nakt’ mus ir lietus mus plaka, 
Trempia mus zuikiai, ir muša ledai— 
Kur mūs’ artojas, ko laukia jisai?
Ar negražiau už kitas mes žaliavom’?
Ar nepuikiai žydėjom’—liuliavom’?
Ne, nemenkesnės ir mes už kitas, 
Mūs’ nunokimas, branda kaip pas jas. 
Juk ne dėl to jisai arė ir sėjo,
Kad išbyrėti mum’s reiktų nuo vėjo.'..?”
Matyt, šis Nekrasovo eilėraštis taip ar

timai atliepė Lietuvos valstiečio buičiai, 
kad praėjus keliolikai metų nuo pirmojo, 
palyginti su originaliu dar gana netobu
lo vertimo, pasirodo naujas vertimas. 
“Vilniaus Kalendoriaus” 1909 m. laidoje 
randame J. Bijūnėlio vertimą “Neplauti 
javai,” kuriame jau daug tobulesne lyti
mi pateikiamas originalo atsakymas, ko
dėl tokia skurdi valstiečio dalia.

Palyginti su tuo :p°puliarumu, kuriuo 
naudojosi Nekrasovo poezija lietuvių pa
žangiosios visuomenės tarpe cariniais 
laikais, jos per mažai tada teišversta į 
lietuvių kalbą. Tačiau plačiai skaitoma 
originale, ji darė žymaus poveikio ano 
meto lietuvjų poetams ir kai kuriais savo 
motyvais transformavosi į lietuvišką dir
vą, čia iš karto plačiai prigydama. Ryš- . 
kus to pavyzdys yra lietuviškoji imitaci- 
jo Nekrasovo žodžių: “Nazovi mne taku- 
ju obitel” iš jo garsiojo eilėraščio “Raz- 
myšlenija u paradnogo podjezda.”

Pirmąją tokią imitaciją randame 
“Varpe” (1895 m. Nr. 11), duodamą po
puliaraus ano meto poeto M. šikšnio. Di
di j į rusų poetą pasekdamas, M. šikšnys 
jo žodžius apie “rusų mužiko vaitojimą”

šitai# pritaikė tada’ Lietuvos sąlygoms:
Pasakyk, mano mylimas krašte 
Ar vietelė kur yr Lietuvoj, 
Kad būt galima žmones ten rasti, 
Kurie linksmi be vargo gyvoj?
Visur vargsta tie mūsų žmonelės, 
Jų vargams nematyt pabaigos;
Bet ateis, žmonės tiki, dienelė,

Čia, žiūrėk, kaip jie prakaitą lieja!
O dėl ko? Dėl kitų vis naudos!
Toliau mūsų poetas, dar labiau nuZ 

krypdamas nuo Nekrasovo teksto, apsirA 
i o sąjū

džio šūkiais. Nors šios M. šikšnio eilės 
nė iš tolo neprilygo galingajam Nekraše^ 
vo balsui, revoliucinės dainos garsais 
skambėjusiam tada po visą plačiąją Rim 
siją, tačiau J. Tumo-Vaižganto liudiji
mu, šitos gana silpnos eilutės tiesiog 
maironiškai veikė mušų>jaunuomenę, kai 
ji paslapčiomis būriavosi/^gegi^Jiiesj^“ 
gė, net kai demonstravo.” (Vaižganto 
Raštai XIII p. 28). Tai buvo ne tik lie
tuvio poeto, o žymia dalimi ir Nekraso
vo balsas, įgijęs lietuvišką skambėjimą.

Antrąją šių revoliucijonizuojančių 
Nekrasovo žodžių imitaciją randame

lėk rasovo teksto, 
boja jau išimtinai lietuvių tautini

Jaučiousiu 
Puikiai, Dėkui 

GOMOZO

AVARŲ DAINA APIE LENINĄ
Kai saulė į dangų pakyla šviesi, 
It ledas ištirpsta žvaigždynai visi. 
Išminčiai pasaulio plataus prieš tave 
Nublanksta, lyg žvaigždės žydram 

danguje.
“Jūs — žmonėm?” — tu pirmas atėjęs’ 

tarąį, -,
Grėsmingus ginklus į rankas mums 

davei, —
Ir slėpės nešėjai tamsos į urvus,
Lyg žąsys, išgirdusios aro šauksmus.

A. Churginas

je leistas laikraštis “Lietuvis” 1901 m. 
Nr. 5 paskelbė S. Kirvio ' (Homolickio 

.Stasio, 1868—1904, kilusio iš Rokiškio 
valse.) “Varguolių dainą.” Autorius aiš
kiai nurodė sekąs Nekrasova. Savo imi
tacinę dainą jis skiria “kiekvienam lietu
viui kovojaneziam priesz terionybę.”

Šie du pavyzdžiai ryškiai rodo, kaip 
Nekrasovo žodis, artimas visų carizmo 
prislėgtų tautų žmonėms, buvo artimas 
ir lietuviams. Jis plačiai nuskambėjo ir 
lietuvišku atgarsiu, keldamas mūsų tau
toje kovos pasiryžimą ir šviesesnės atei
ties viltį.

Nekrasovo poezija yra dariusi poveikį 
ir žymesniųjų mūsų poetų kūrybai. Bene 
labiausiai tas poveikis pastebimas Prano 
Vaičaičio poezijoje. Garsiosios Nekrašo-’ 
vo “Lopšinės,” parašytos parodijuojant 
Lermontovą, įtaka aiškiai žymi Pr. Vai
čaičio satyriniame eilėraštyje. “Prisėski, 
vaikeli, ką tau pasakysiu . ..” Kaip Ne
krasovas' savo “Lopšinėje” su aštriu sar
kazmu piešia busimąjį carinio biurokra
to, dvarininko gyvenimą, taip Pr. Vaičai
tis tą pat daro savo eilėraštyje kunigų 
luomo atžvilgiu, duodamas tipišką dva- 
rininkiškosios, poniškosios Lietuvos kle
bono biografiją:
Dabar dar tu mažas, tuojau bet paaugsi, 
Mokyklon, kaip koks sau ponaitis, tik 

trauksi.
Tėvuks juk turtingas, visam tam užtenka. 
Ir būsi tu kunigs, pastosi tuoj lenku, 
Vien lenkiškai, poniškai sau tu kalbėsi 
Į mus, kaipo kunigs, iš aukšto žiūrėsi. . . 
Paskui tėvukus atlankyt parvažiuosi. 
Tau puotą iškelsim, rankas išbučiuosim... 
Kožnam išvažiuodams—vaikinui, mergi

nai
J dovanas duosi po kokią rublinę: 
O rublių pas kunigą būva, kaip šieno, 
Jeigu jis tik moka apseit su kiekvienu: 

(Tąsa 4-me pus.)

Kai jums prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimų, jaučiate nemalonų 
kvapų, vidurių suirimų, nevirški
nimų, nemigą, neturėjimų apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo 
ir suteikia skilviui' ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmų malonios pat 
gelbos nuo už- Z
kietėjimo 
ginimų ir 
pat laiku 
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj. siųskit prašymą dėl mūsų “susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite — 

DDirnn 60c vert«s 
FnlLuv Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitų paleng
vinimų nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių Įir skaudžių muskulų, patempimų ir 
ny kstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

gazua.

var- 
tuo 
pa

Siųskit Šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

O Idėths $1.00. Atsiųskit man apmo. 
kėto regulerj II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 

x —60ę vertės —■ bandymui bon- 
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas...............—....... —................

Adresas..................,............... .............■■!»■■■

Pašto Ofisas............................ —........ ........
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.

Dept. 674-27-J
2501 Washington Blvd.. Chicago 12, Ill. į
256 Stanley SL. Wlnninea. Man.. Can. Į

Inžinierius Nužudęs
Savo Žmoną

Bridgeport, Conn. — Ke
liui valstijų policija ieško ty- 

i rinėjimų inžinieriaus Johno 
I A. Jameso. Menama, kad jis 
, nužudė savo žmoną. Jos kū
nas buvo užkastas inžinie- 

1 riaus namo kieme. Pirm to 
inžinierius sakėsi važiuojąs 
i New Yorka.

Paryžius. — Nuvyko nau
ji francūzų kariuomenes 
pastiprinimai Į Indo-Chiną 
prieš Viet Nam pairi jotus.

Taryby Lietuvos vaikai gavo nepaprastą dovaną—nedidelį keturių kilometrų ilgio gelžkelį, einantį 
per Zakreto parką Vilniuje. Gelžkelis buvo pavestas vaikams rugpjūčio 4 dieną, Gelžkelių Dienoje. Pa
veiksle matote: Aleką Špajų, vyriausį traukinio sargą, kuris auklėjamas vaikų namuose. Traukinyje— 

vaikai ir jų tėvai. , _ —
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Dabar šios Draugijos arba 
Piliečių Kliubo nariai yra pasi
piktinę tokiu savo lyderių pa
sielgimu ir pabėgėlio Padolskio 
fašistine prakalba. Iš Norkūnų.

narių, 
jie pasišaukė taip vadin-a- 
“profesorių” Praną Padol-

To nesusitupėjusio profeso
riaus kalbos-visas purvas buvo 
verčiamas ant rusų i]’ lietuvių, 
sovietinės tvarkos šalininkų,

IF

1Laisve-—Liberty, Lithuanian Daily

SAGINAW, MICHBALTIMORE, MD

kos mojimu: po dešinei j sun-, ikonai su anglais pei daug su

i

NEKRASOV IR LIETUVIŲ LITERATŪRA

buvo nedaug, 
kad įvyko su-

amei’iki- 
politikos 

ir sarkas- 
lietuviškų

koją 
pri- 
Sin-

šventėmis 
giminės 

žūsta be 
sezono 

nebūtu,

savo gyvenimą, 
ateina laikas, 
atsisveikint su

denazifikacija
Amerikos zo- 
dcnazifikaci-

bagmaw lietuvių, o 
at vy kęs aps i gy ve 11 o 
Mich.

I

Hitlerio Išvaikyti žydai 
Pribuvo į Baltimore 

30 jaunų žydų tautos vyrų at
vyko ant švedijos-Amerikos lai
vo. Jie apipasakojo savo pergy
ventas sunkenybes ir Hitlerio 
žvėriškus darbus. Heinrich 
Krakauer, 20 metų vyrukas, 
Berlyne gimęs, buvo maršuoja- 
mas į mirties duobę, bet laimin
gai pasislėpė.

Jacob Freedman turėjo 
sunkiai sužeistą, bet buvo 
verstas maršuoti. Simche
ger ir Chaim Bloxenheim sakė, 
kad jų 10 draugų buvo per vo
kiečius užsiundyti šunimis, ku
rie juos ant vietos sudraskė, iš 
ko Vokietijos oficieriai turėjo 
gardaus juoko.

Young Krakauer sakė: “Len
kiją vokiečiai užpuolė penkta
dienį, o pirmadienį jau buvo 
okupuota...” Jis toliau sakė: 
“Mano tėvas, motina, du broliai 
ir dvi seserys numirė Auschvetz 
koncentracijos stovykloj.” S. 
Singer sakė: “Birkenau kon
centracijos stovykloj buvo per 
vokiečius duodami ženklai ran-j

Vokietijos padėtis. Komentato
rius, pranešdamas žinias iš Vo
kietijos, sakė, kad Vokietija pa
dalinta į 4 zonas. Visos ketu
rios zonos nusibalsavo skirtin
gomis politinėmis partijomis.

Komentatorius nurodinėjo, 
kad Sovietų zonoje socialisti
niai nusistačiusios partijos lai
mėjo balsavimuose. Amerikos 
zonoje konservatyvai laimėjo 
(kas, žinoma, patinka Amerikos 
reakcijai). Anglijos zonoj lai
mėjo Social-demokratai. Na, ir 
Francijos zonoj tokio paties 
plauko.

Kas link denazifikacijos, ko
mentatorius nurodinėjo, kad 
Sovietų zonoje

noje daug lėčiau
jos darbas eina. Anglijos zonoje 
dar lėčiau. O Francijos zonoje, 
mažai ątydos kreipiama 
link denazifikacijos.

Well, patarlė sako: Ką 
tą ir piauni. Sovietai ėmėsi už 
darbo fašizmą išnaikint, todėl 
darbas jau baigiamas. O asme-

kius darbus varomi, o po kairei 
ant sudeginimo ...”

Tai tokius darbus atliko hit- 
leristai. O už juos lietuviai fa
šistai kariavo ir su jais į Vo
kietiją subėgo, o dabar šaukia
si Amerikos lietuvių pagalbos.

Kalėdos, Bet Ne Visiem 
Linksmos.

Kalėdų šventės praėjo, bet ne 
visi jas linksmai praleido. Ku
rie besidžiaugdami 
žuvo, jų šeimynos ar 
liūdi. Šimtai žmonių 
celebruodami žiemos 
šventes. Jei Kalėdų
daug žmonių liktų gyvi ir svei
ki.

Teisybę pasakė G. Bernard 
Shaw, kuomet jo užklausė laik
raščio reporteris “ar kalėdų 
šventės yra kam naudingos?” 
“Kalėdos dėl manęs niekas 
daugiau kai nuisance ... gir
tuokliavimas ir girtuoklių palai- 

• kyinas.” Tas tiesa. Jeigu žmo
nės per Kalėdas taip daug ne
girtuokliautų, tai jų tiek daug 
nežūtų.

Visų Keturių Balsavimai 
Skirtingi.

Sekmadieniais 12 valandą 
dieną aš visuomet klausausi per 
stotį WFBR^ “This Week 
Around the World” žinių, ži
nias išgirsti iš daugybės kraš
tų pasauly, labai žingeidu. Bet 
mane daugiausia interesuoja

naciais flirtuoja, todėl jiems ir 
ima daug laiko denazifikuoti.

Liko Be Laisvės.
Well, kaip ten nebūtų, bet 

pakol žmogus tampa laisvama
niu, tai ima daug, daug laiko. 
Daug darbo turi atlikti. Daug 
energijos turi paaukoti. Bet ka
da tampi laisvamaniu, pamatai, 
kad esi liuesas nuo visokių 
noviškų prietarų, jautiesi, 
esi pabėgęs nuo pikčiausios 
vatės. Na, ir gyvendamas 
galvoji jokių pomirtinių baimių 
ir kančių. Jautiesi su visais ly
gus. Prieš nieką nereikalauji 
galvą nulenkti ar prieš nieką 
atsiklaupti.

Gyvendamas ilgus metus, 
džiaugiesi pasiekęs teisingą ke
lią, kuriuo vedi 
Ateina senatvė, 
kad jau reikės 
vienminčiais.

jis neidavo visa savo sąmonin
gą gyvenimą. Nieko nebepada
rysi. Negyvas būdamaš, nejau
gi pasipriešinsi.

Bet kada gyvas dar būdamas 
atiduodi savo laisvamanumą, 
kurį išsikovojai, kurį laimėjai, 
kurį išlaikei per ilgus metus, ir 
kitus mokinai, kad ir jie eitų į 
šviesesnį gyvenimą, bet staiga 
npsimazgoji rankas nuo pasiek
tų darbų, nuo progreso, tai 
spiauni ant to visko, kas tavo 
gyvenime buvo brangiausias. 
Palendi po juosmeniu, atiduodi 
savo laisvę, kad tave valdytų. 
Ant galo sutinki, kad tave nuve
stų pas tuos, prieš kuriuos tu 
kovojai 'per ilgus, ilgus metus. 
Tai taip atsitiko su vienu mūsų 

buvusiu draugu. V-s.

So. Boston, Viass

se- 
kad 
gy- 
ne-

Šis Tas Iš Mažos Lietuvių 
Kolonijos.

19 d. gruodžio Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 131 kuopa 
surengė prakalbas. Kalbėjo L. 
Prūseika iš Chicagos. Kalbėto
jas platokai apibrėžė 
nės ir tarptautinės 
klausimus. Davė vėjo 
tiškai pasijuke 
“tautos gelbėtojų

Nors publikos 
bet vis tiek gerai,
sirinkimas. Draugai labiau su- 
sistiprino. Be to, ir dienraščiui 
“Vilniai” buvo naudos. A

Su smulkiom, iš viso, surink
ta $20.75.

Draugai užsisakė Vilnies. Ka
lendorių. Kalendorių į Saginaw 
bus pasiųsta 10 egz.

Literatūros Draugijos kuopa 
turi 11 narių. Veikiausia, bus 
gauta dar keli nauji nariai.

Ant rytojaus L. Prūseika dar 
pasiliko Saginawe. Pasekmės 
buvo geros.

Jaunasis Barauskas, Junior, 
savininkas mėsos krautuvės, 
įsigijo Vilnies Bendrovės serą.

Vilnies Šerą pasipirko J. 
Lingevičius ir aukojo $1.50. Jis 
skaitb Vilnies anglišką skyrių 
ir Laisvę.

1946 m., įvy
ko Lietuvių Piliečių Draugijos 
mitingas ir valdybos rinkimai. 
Kaip žinoma, draugiją valdo 
grupė politikierių, kurie kadai
se nenorėdavo nei kreiva akimi 

Draugiją pažiūrėti. Drau- 
kliubą arba namą vadin- 
daržine. Bet kuomet lais- 
geros širdies nariai su T.

susibūrė 
ir su arkitekto pa- 
atremontavo, įtaisė 
leidimus gėrimams 
a p s i m o k ė .jo s k o 1 as 

laiką, tada pradėjo 
veržtis visokio 

politikieriai.
Na, tai per pereitą mitingą 

nes ceremonijas. Neatsiklaus- 
tie vadai ir atliko visas fašisti- 
kariuomenės nenorėjo Hitleriui 
darni nei narių, nei žmonišku
mo 
mą 
skį, pabėgėlį iš Lietuvos, fašis
tą, kad jis pasakytų spyčių. Na, 
tai “profesorius” ir pradėjo 
drožti bjaurų, fašistinį spyčių. 
Tame savo spyčiuje Padolskis, 
beveik prisipažino, kad jis yra 
nusidėjęs prieš Lietuvos liaudį. 
Prisipažino, kad Hitleriui uži-

.į šią 
gijos 
davo 
ves n i
Greiviškiu, ark i tektų, 
petys į petį 
galba namą 
barą, gavo 
"pardavinėti, 
per trumpą
prie Draugijos 
plauko neaptašyti

mani Lietuvą, lietuviai fašistai, 
su generolu Pelchavičium pry- 
šakyje, į tris dienas suorgani
zavę apie 30,600 lietuviškos ka
riuomenės Hitleriui į pagalbą 
prieš tuometinę Lietuvos vy
riausybę ir santvarką. Bet, gir
di, kai Hitlerio komanda pra
dėjo tą vaiską paimti po savo 
globa, tai pasidarė maištas ir 
suirutė. Pasirodė iš jo kalbos, 
kad didelė dauguma lietuviškos 
tarnauti, arba savo brolius

bet hitlerininkų baisius kruvi
nus darbus, kuriuos visas pa
saulis ištyrė ir žino, tasai pa
bėgėlis nuglostė. Girdi, okupa
vęs Lietuvą Hitleris padarė tai, 
ką jam paliko arba pasakė ru
sai, arba bolševikai. Baisios 
hitlerininkų žmogžudystės, pa
pildytos Lietuvoje, tam fašistui 
pabėgėl i u i nesvarbu.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius
Tcl. TRO bridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
\ (REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedaliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto.
278 Harvard Street 

k»mp. Inman St., arti Centra) Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N.

Tel. ST. 2-8342

Tuomet laisvamanis paprašo 
savo šeimos ar giminių, kad jį 
palaidotų laisvai, be bažnytinių 
ceremonijų. Daugumui 
draugų taip ir buVo 
ta. Jų prašymas ar 
mas būna išpildytas.

Bet atsitinka, kad
nio reikalavimas nebūna išpil
dytas. Lieka šeima, ar giminės, 
kurie fanatizmo liga serga vi
są savo gyvenimą, atmeta lais
vamanio prašymą, nugabena 
laisvamanį į bažnyčią, į kurią

mūsų 
padary

nei kala vi-

laisvama-

LAISVES
BANKIE

□ n □

Sen. Theodore II. Bilbo, 
kaip atrodo, šiuo tarpu tu
ri įvalias nuovargio ir rū- 
pesties. Liūdymai jį tyri
nėjančiam senato paskir
tam komitetui parodė, kad 
Bilbo gavęs tūkstančius do
lerių nuo kontraktoriu, ku: 
riems jis pasuko riebius ka
ro darbus.

J. Frajeris, pas kurį atsilan
kyta jo namuose, aukavo “Vil
niai” penkinę.

Kalbant apie vietinius lietu
vius reikia pažymėti, kad čia 
randasi ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo kuopa, kuri turi 
apie 30 narių.

St. Leesis sakėsi gausiąs 
kuopon dar kelis naujus.
^Linkėtina draugams nenusi

minti ir darbuotis.
Mirė M, Viltrakis;

1.8 d. gruodžio mirė Mateu- 
šas Viltrakis, susilaukęs 62 me
tu amžiaus. . Skaitlingas būrys 
vietos lietuvių palydėjo jo pa
laikus į kapus.

(Tąsa nuo 3 puslapio)
Ateis koks prasčiokas; del dievo malonės, 
Prašys jis už dyką palaidot jo žmoną; 
Bet tu nesutik, reikalauk dešimtines— 
Ir verkdams jisai pažadės, paketinęs 
Atneš, tiek, kiek reikia .. .
Paskui prisipirksi laukų arba dvarą, 
Sudėsi ten pusės parapijos gerą, 
O auksą, kas liks, tai į iždą įduosi 
Ir nors kada nekada mus užvaduosi. 
Nes kožną metelį vis tūkstančius gausi.

Ši viena stipresniųjų Pr. Vaičaičio sa
tyrų galėjo atsirasti neabejotinai tik Ne
krasovo poveikyje.

Dar ryškiau Nekrasovo įtaka iškyla 
Pr. Vaičaičio elegijoje “Jau pajėgos ma
žinąs”.. . Ši viena geriausiųjų Pr. Vai
čaičio elegijų, ligi šiol mūsų literatūros 
istoiąkų laikyta ryškiausiu jo lyrikos pa- 

pasirodo besanti kone vertimas 
Nc/krasovo eilėraščio: “Čto ni god — u- 
ifienšajusja syly ...” (1861.)

Taigi, Pr. Vaičaičio, mūsų talentingo 
ir Lai j: anksti džiovos pakirsto’poeto mū
za, matyti, jautė ypatingą artimumą į-

Mateušas Viltrakis priklausė 
vietinei progresyvių lietuvių ii' 
lietuvaičių draugijai.

Viltrakis paėjo iš Vilkaviš
kio parapijos. Savo laiku gyve
no Škotijoj,

Baltrušaitis, daktarės Johanos 
Baltrušaitienės sūnus. Jis čia 
turi atsakomingą darbą.

Jo žmona yra gera daininin
kė. Tankiai dainuoja ameriko
niškuose parengimuose.

Reporlri is.

kvepiančiam Nekrasovo poezijos 
niui.

Nekrasovo poezijos poveikio 
taip pat paieškoti ii* V. Kudirkos, Mačio- 
Kėkšto, Jovaro, J. Janonio kūryboje. Tas 
poveikis nebūtinai visada čia bus atseka
mas tiesioginiais sutapimais, akivaiz
džiais sekimais ar pasiskolinimais. Daug 
daugiau lietuvių poeziją Nekrasovas yra 
veikęs bendrąja savo kūrybos idėjinė lin
kme, savo poezijos kovingu patosu, savo 

, savo bal
savo tor

is priemonėmis, visu 
suteikė išskirtiną

Ė-
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BROOKLYNC
Valgių ir Gėri

I LIETUVIŲ
imu Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. ,Y.
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS
324 Devoe Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003 j

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
binių elementų liaudiškumu, 
mos publicistinėm!
tuo, kas jo poezijai 
naujoviškumą rusų literatūros raidoje, 
visu tuo, kas ją darė galingu pažangos 
veiksniu Rusijos visuomeniniame gyve
nime.

Išryškinti ir tiksliau nustatyti lietu
vių poezijos ryšius su Nekrasovo kūryba 
—reiškia*atskleisti dar vieną šaltini, ku
ris gaivino lietuvių literatūros pažangią
sias tendencijas, ir kėlė ją į aukštesni idė-

t-----

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

a

M

Dėl to 
tai ne

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Grocn Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

.------------ -—■.>—MS’7"'* r'—-"
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Bus toje pačioje salėje, kur anksčiau būdavo:

Grand Paradise Ballroom
318 Grand St., kamp. Havemeyer St., B’klyn, N. Y.

GERA TURKEY4NDIKŲ VAKARIENĖ

Kaina $3.00 Asmeniui

Pavidis Radio Orkestrą

r

Bilietai jau gatavi, prašome iš anksto įsigyti juos, 
nes iš anksto turime žinoti ant kiek publikos gaminti 
vakarienę.

u.ii

Prašome Įsitėmyti, kad Laisves Bendrovės Dalinin
kę Suvažiavimas ir Koncertas įvyks

„ \

Sausio - January 26-tą

■ r............ n .w.

Šokiams gros garsioji Pavidis Radio Orkestrą. 
Vien tik šokiams įžanga 60c.
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City, N. J., išėjo f streiką. Mokykla norėjo panaikinti mokinimą dviem šiltais, 
daugelis mokinių būtų turėję apleisti po mokyklos valandų; dirbamus darbus, o 
vienam būtų reiškę ir nutraukimą mokslo. Policija išardo susiėdijos mokyklos demon
straciją, kad kiti studentai neprisidėtų • prję streiko.

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Pąfcęgiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

’ būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Studentai prieš Rasinę Neapykantą
ST. PETERSBURG, Fla. — 

Pasikalbėjus su vietos negrais, 
galima patirti, kad čia nėra 
tokios rasinės neapykantos, 
kaip kad kituose pietinių vals
tijų miestuose, dėl to, kad čia 
yra didelė didžiuma pastovių 
gyventojų ir biznierių, atva
žiavusių iš žieminių valstijų. 
Bet vis vien, stambūs žmonių 
išnaudotojai, pietinių valstijų 
žmonės ir miesto santvarka 
palaiko pietinių valstijų “se
nas tradicijas“ pilnoj to žo-

juos pasivaikščioti ar juose 
pasilsėti nevalia. Negrams 
skirtas Campbell parkas, gam
tos žvilgsniu yra gana gražus,, 
apaugęs dideliais gražiais me
džiais, tik be jokios priežiūros. 
Per metų eilę buvo apaugęs 
įvairiomis dygliuotomis piktžo
lėmis taip, kad į tą parką nebu
vo jauku ir koją įkelti. Tik per
eitą pavasarį balti ir juodvei- 
džiai piliečiai susitarę pridavė 
miesto valdonams peticiją su 
reikalavimu, kad jie tą vietą

džio prasmėj. O ta “sena tradi
cija“ nusako negrams, kad jie 

• paeina iš vergų kilmės ir to
kiais privalo pasilikti. O tos 
“tradicijos“ proga darbininkų 
išnaudotojai, kiršindami vie
nus darbininkus prieš kitus, 
krauna sau didelius turtus.

Čia miesto patvarkymas yra 
toksai: Negrai negali naudo
tis miesto puošniais parkais. 
Nors čia yra gana daug ir 
gražių parkų, bet negrams po

padarytų' nors kiek panašią į 
parką. Bet miestas tik piktžo
les išnaikino ir daugiau nieko 
nedarė — nei žolės, nei gėlelės, 
tik smėlynas.

St. Petersburg© miestas yra 
jūrių vandeniu apsuptas ir to
dėl maudynių yra daugybės. 
Vien St. Petersburg Beach, pa
lei Meksikos Įlają, turi apie 5 
mylias ilgio, su puikiausiu smė
lynu. Bet negrams į tas maudy
nes nevalia ir kojos įkelti. Mie
stas jiems turi parinkęs nuoša-

Matthew A. i: 
BUYAUSKAS

1; LAIDOTUVIŲ <|
DIREKTORIUS

: 426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J. ;
Tel. MArket 2-5172 ;

lioj vietoj, prie Tampa Bay, kur 
negrai maudosi ir žuvauja. Nes 
negrams ir žuvauti kitur neva
lia! • >

Negrai čia surengia , gražių 
paįvairintų koncertų. Bet įėjus 
į jų svetainę, net graudu pasi
daro, kada pamatai, kad baltųjų 
publika, nors ir ■ neskaitlinga, 
užima visą dešinįjį svetainės 
šoną, o negrai, savoj svetainėj 

i ar savoj bažnyčioj, turi būti su- 
į sikimšę kairiajame šone, nes 
negrams nevalia maišytis su

I baltais!
Tik pastaruoju laiku Senior' 

i Highschool’ės studentų futboli-

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 Virginia7-4499

Joseph Garszva ;
H' ’ 1 "n '

Undertaker & Embalmer
i Manager •[

JOHN A. PAULEY į:
1; Licensed Undertaker ;

1 ([ _ __ __

' 231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
i Tel. EVergreen 8-9770 !'
;■________________ /_____________

ninkai susitarė su negrų Gib
son Highschool’ės čia pagarsė
jusiais- futbolininkais sulošti 
geimį, baltveidžių mokyklos 
lauke. Bet kaip tik sužinojo 
apie tą mokyklą gyvenanti bal
tieji žmonės, tuojau padavė 
miestui peticiją reikalaudami, 
kad miestas uždraustų negrų 
futbolininkams atciiti į baltųjų 
mokyklos auką lošei su baltais 
futbolininkais. Kad atremti tą 
baltųjų šovinistų pasikėsinimą, 
Senior High studentai parašė 
tam priešingą peticiją, po kuria 
pasirašė 250 baltveidžių stu
dentų ir ta peticija baigėsi se
kamu šūkiu: “Lai išnyksta 
tarp-rasinė neapykanta ant vi
sados.“

Miesto valdžia nebegalėjo ig
noruoti studentų reikalavimo, 
davė leidimą sulošti tarp-rasinį 
futbolininkų geimį baltveidžiais 
apgy ventoj miesto apylinkėj. 
Bet negrų studentai, išvengi
mui galimų įvykti rasinių riau
šių, šį kartą atsisakė lošti.

Dar vienas dalykas, kas ver
ta pastebėti, tėti kad St. Peters- 
burge yra 9 krutamu paveikslų’ 
teatrai, o tik į vieną iš jų, La 
Plaza teatrą, įsileidžia negrus 
per namo šoną, tam tikslui pa
darytais laiptais į galeriją — 
jiems ten ir tikietai parsiduoda. 
Iš baltveidžių maža kas ir žino, 
kad negrai tame teatre sėdi ga
lerijoj ir tėmija krutamas pa
veikslus. J. N. S.

PRANEŠIMAS
WATERBURY, CONN.

Lietuvių Korporacija, 914 Bank 
St., praneša,, kad šėrininkų susirinki
mas įvyks vasario antrą, 2 vai. die
ną, Salėje 48 <Green St. Visi šėrinin- 
kai būkite susirinkime, reikės rinkli 
valdybą 1947 metams ir aptarti Kor
poracijos reikalus. Kurie šėrininkai 
negyvenate Waterburyje, prisiųskite’' 
antrašus ir Šero numerį, gausite už
mokėti priklausančius dividendus. — 
J. Pabilionis, rast.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni
1 ir sekmadienį.

650 5th Ave., kamp, 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tcl. SOuth 8-5589.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies

▼ V

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na- 
mtibse turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

West Frankioit, III.
Nedaug . Jie čia Pešė.

Po visą Ameriką baladojasi 
atvykę iš Vokietijos pabėgėliai, 
kurie bėgo' į Vokietiją pas Hit
lerį, tikėdami jo užtarimo už 
nuolankų jam tarnavimą laike 
nacių okupacijos. Bet fašizmui 
žuvus, su juo žuvo pats Hitle
ris ir daugelį jo pasekėjų pa
korė.

Lietuviški pabėgėliai, atsiba- 
ladoję į šią šalį, pila devynias 
galybes melų prieš Lietuvos 
liaudį ir tarybų tvarką. Jie taip 
meluoja, kaip naciai juos išmo
kino. Klausantis jų melų jauti, 
kad Goebbelso duotas jiems pa
tarimas juose prigijo, tai yra: 
“Meluokite daug ir be perstoji- 
mo, o patys pradėsite tųkėti 
tiems melams.“

Mūsų ramiame miestelyje at- 
s i bala do j o du kunigai ir vienas 
nacių “kankinys.” Tas ponaitis 
už savo “kančias“ nesmerkia 
nacių, o niekina Lietuvos liau
dį, kuri kuria naują ir ramų 
gyvenimą Lietuvoje vadovybėje 
tarybinės valdžios.

Jiems meluojant nugirdau 
žmones tarp savęs kalbant ir 
spjaudant ant tų melų. Viena, 
jie sako: Kalbantis “kankinys“ 
sakosi jį išvežė naciai į Vokieti
ją ir jis ten buvo iki Amerikos 
armija jį išlaisvino. O paskui 
pasakoja, kiek Sovietai žmonių 
išžudė Lietuvoje ir. išvežė į Si
birą ir tt. Reiškia, jis būdamas 
nacių kempėse viską matė, kas 
dėjosi Lietuvoje. Be to, jis ga
vo žinias per “pasitikimus šalti
nius.” Man parūpėjo paklausti 
to pono, ar jis nežino per tuos 
“pasitikimus šaltinius,” kur 
Hitlerio palaikai palaidoti, o 
gal jis dar kur slapstosi. ŠĮ 
klausimą stačiau pripuolamai, 
bet tas “kankinys” paraudo ir 
nieko neatsakė.

Po visų melagysčių pradėjo 
kaulinti dolerių. Girdi, jei visi 
Amerikos lietuviai po $1 tam 
reikalui sumestų, tai jiems už
tektų pinigų. Tai yra, “išgelbė
tų” Lietuvą arba išvežiotų po 
visą svietą pabėgėlius. Bet į tą 
jų atsišaukimą žmonės davė 
gerą atsakymą: pradėjo keltis 
ir apleisti svetainę. Keli jų pa
sekėjai pradėjo raginti išeinan
čius grįžti ir duoti “afierą,” 
bet tie neklausė. .

Gatvėje girdėjau kalbas iaXS- 
mėtinėjimus, kad tie “svečiai” 
yra tikri nacių sėbrai. Mūsų 
vaikai kariavo prieš fašizmą, 
vieni jų mirė nuo nacių kulkų, 
kiti prarado sveikatą visam gy
venimui. O čia keletas šarlatanų 
vėl nori fašizmą atgaivinti.

Amerikos lietuviai turėtų 
pranešti mūsų šalies vyriausy
bei apie tas misijas ir uždekor- 
davus jų misijos kalbas išvers
ti, tegu mato Washington© vy
riausybė, koki tie bėgliai ir koki 
jų siekiai atsibaladojimo šioje 
šalyje.

Laukan iš mūsų šalies fašis
tų užtarėjai ! Vietinis.

Peter Kapiskas

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Peter 
KAPISKAS 
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHĘINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174

FINIŠERKOS
Patyrusios prie 

Merginų Siutų ir Koatų 
Nuolatinis Darbas

B. & B. GARMENT 
115 West 29th St., N. Y. C.

(4)

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI 
i

337 St. Nicholas Avenue
' Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Roseland, III.

AMERICAN BOSCH /
Reikalauja

Moterų Tarp 18-30
Metų Amžiaus

Dirbimui prie

SUSTATYMŲ SKYRIŲ

Kreipkitės į Employment Ofisą 
Pradedant Pirmadienį, baigiant

Penktadienį, 8 A. M. iki 12 dieną.
3664 Main Street,
Springfield, Mass.

(5)

NAMŲ DARBININKE
Mažas Apartmentas
2 nedidukai vaikai.

Nereikia valgių gaminti;
guolis kitur.

$30.60 už 6 Dienas;
Sekmadieniais nedirbama.
RIVERSIDE 9-5550

Tru ■ Ember Fuel Co., Ine.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

paveiks-

di-

Broth 
daržo- 
skani 
taipg

Brand Veg. Broth. Jeigu 
kava gerti arba jautiesi vi-

100 Tabletėlių 
$12.00. Pašto išlaidas mes

VITAMINŲ SANDĖLIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
Šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
įerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 

*i-šių mineralų. Užtenka tįk trijų tablete 
•ių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
įam, per apskritus metus, dėl sustiprini 

mo viso kūno audinių! 
$2.00, už 1000 
-ipmokame.

2. Balanced 
•įsibodo jums 
-ados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuo jaus pradėk vaitoti Veg. 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių 
vių į miltelių pavydalą, sveika ir 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, 
tinkama yra vartoti per apskritus metus, 
(š Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

warų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4; Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
S7.75, Qt. $12.75. .

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Klaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION
S184B—M.tro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavusZ^f 
sudarau su ame-ffS 
rikoniškais. Rei-v-’ 
kalui esant ir , . 
padidinu tokio® 
dydžio, kokio pa-W 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway' ir Stonu Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo ja pianus iš

dėsnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalįngus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

So. Boston, Mass.
Aplankykite Gerą Draugę

Pranešu draugams ir drau
gėms, kad po sunkios operaci
jos smarkiai serga Julia Rei- 
nardienė, mūsų gera, nuoširdi 
veikėja. Ji randasi General 
Hospital.. Ją galima lankyti bi
le laiku, nes ji turi privatišką 
kambarį. Savo aplankymu iš- 
reikšite jai užuojautą ir sustip
rinsite jos pasiryžimą kovoti už 
greitą ir pilną sveikatos atga
vimą. A. Dambrauskas.

LLD Kuopos Veikimas.
Kuopos susirinkime I. Ur

monas pranešė, kad užsimokė
jusių narių yra 140, du pasili
kę, bet tikimasi, kad užsimokės. 
K. Danyla pranešė, kad Lietu
vos pagelbai knygutės gerai 
platinasi. Visi knygutes turi su
grąžinti nevėliau sausio 12 d., 
nes tą dieną Lietuvių Auditori
joj bus parengimas ir tų kny
gučių laimėjimas.

P avy kęs Parengimas.
LLD 79 k p. jau kelinti metai 

kaip pradėjo surengti geras 
programas. Taip ir šiemet 
gruodžio 15 d. buvo surengta 
didelė ir gera programa ir pra
dėta 'beveik laiku, kaip garsin
ta, tik tie apsigavo, kurie su
vėlavo arba visai nepribuvo.

“Teta iš Amerikos”
Ši trijų veiksmų komedija, 

kurią- vertė J. Audronis, turi 
kiek panašumo į “Dėdė Atva
žiavo,“ bet daug juokingesnė ir 
nėra nuobodžių vietų. Ją per
statė Ciceros aktoriai vadovy
bėj J. Stulgaičio. Visi aktoriai 
buvo tinkami savo rolėse ir vai
dinimą geriau atliko negu gali
ma ant mūsų mažo steičiaus. 
Publiką prijuokino užtektinai.

Stebuklai.
Jaunas advokatas A. R. 

Shapkus rodė stebuklus; paėmė 
du šmotus popierio, suplėšė į 
keletą.šmotų ir sudėjo į krūvą, 
bet kuomet ištiesė, tai sykį pa
sidarė graži moteriška kepurė, 
o kitą sykį pasidarė bliumeriai, 
kuriuos atidavė mergaitėms ir 
rankoj neliko nei šmotelio su
plyšusi© popierio. Toliaus jis 
paprašė, kad kas duotų baltą 
nosinę. Stalnionis padavė nosi
nę ir advokatas įdėjo jos vidu-

akompanuojant D. Yuden, labai 
gražiai dainavo. O Ciceros Mo
terų Choras puikiai išlavintais 
balsais, vadovybėj D. Yuden, 
užbaigė programą.

Valdyba 1TM7 m.
Pirmininkas A. Kavaliauskas, 

sekretotrius K. Dagis, finansų 
sekretorius I. Urmonas, iždinin
kas K. Danyla, korespondentas 
K. Dagis. Dan Yla.

OPERATORĖS
Patyrusios Prie 

Drapes ir Curtains.
SILVER

455—86th St. (Bay Ridge) Brooklyn
4th Ave. Linija iki 86th St. Stoties.

(6)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI 

♦
DŽIANITORIUS

Amžiaus tarpe 40 ir 50 metų 
Nuolatinis darbas geram darbininkui 

Gera Alga.
Kreipkitės arba rašykite į 

MR. TOZER
HOOVER COMPANY

3634 Walnut St., Philadelphia, Pa.
(7)

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
jūB kenčiate nuo NUGAROS SKAU-Jeigu 

DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ 
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS. PODA
GROS ir t.t.J PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS <161 gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte HADE TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėšų jums. Ne- 
siųskh,. pinigų, o tiktai savo vardų ir adre
sų, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL (JO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

SBB9HBBH9E9BS99EBE5SSSB5

rin kvoterį ir liepė laikyt, o ad
vokatas paėmė už galų ir su žir
klėm vidurį nokinės nukirpo, 
taip kad Stalnionio rankoj pasi\ 
liko vidurys nosinės su kvote- 
riu. Paskui jis nudegino savo 
rankoj nosinės vidurį ir paėmęs 
iš Stalnionio šmotą nosinės, 
pridėjo atgal ir nosinėj neliko 
jokios skylės. Toliaus, į geria
mą stiklą įdėjo keletą šmotukų 
popierio ir su paišeliu paskam
bino. Stiklas skambėjo, bet del
nais susapudęs numetė publi
kai ir stiklo nebuvo nei šmotu
ko. Rodė ir daugiau visokių da
lykų ir publika turėjo gražaus 
juoko ir stebėjosi, kaip tai per 
akis tai gali- padaryti. Tai ne
buvo nei dievo, nei velnio pa
galba, bet jo išsilavinimas. Ži
noma, ir prietaisai pagelbėjo 
tai padaryti.

■ Chorai Gražiai Padainavo.
Roseiando Moterų Choras, 

vadovaujant Nancy Roman ir

Detroit, Mich.
Iš Detroito Lietuvių Kliubo 

Susirinkimo.
Gruodžio 22 d. įvyko Dėt. 

Liet. Kliubo priešmetinis susi
rinkimas, Kliubo name, 4114 
West Vęrnor Highway.

Kaip paprastai, susirinki
muose buvo valdybos raportai, 
baro biznio atskaita, tai šiame 
susirinkime tas buvo atlikta. 
Tik svarbu buvo Kliubo valdy
bos rinkimas 1947 metams.

Į valdybą išrinkta sekami:
P. Smalstys — pirm., J. Ga

linsimas — vice pirm., Kuklis — 
turtų rast., J. Grieblikas — už
rašų rast., Charles Martin — 
ižd. Kliubo biznio prižiūrėtojais. 
— A. Gailiusis rašt., J. Palio
nis ir Z Romanauskas raštinin
ko ir visos apyvartos prižiūrė
tojas.

Į valdybą įeina, kiek man yra 
žinoma, veiklūs vyrai. Ir gali
ma likėtis, kad jie prižiūrės 
kliubo biznį ir pristatys visokio 
“vandens“ dėl kliubiečių.

Beje, reikia prisimint, kad 
minimam susirinkime buvo pri
duotas skundas ant Juozo Va
liuko. Skundą pridavė buvęs 
kliubo pirm. A. Straigis už tai, 
kad Valiukas pavadino A. S. 
(pirm, susirinkime) “spaugu.” 
Kaip pirm. P. Smalstis paste
bėjo, kad netinkami žodžiai ne
būt vartojami, tuojau Valiukas

AMERICAN BOSCH
Reikalauja

PATYRUSIŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORIŲ 
prie

• GRIDLEY
AUTOMATŲ

• RANKINIŲ ŠRIUBŲ
MAŠINŲ

Kreipkitės į Employment Ofisą
Pradedant Pirmadienį, baigiant 

Penktadienį 8 A. M. iki 12 dieną.

3664 MAIN ST.
Springfield, Mass.

(5)

ir atsiprašė Straigį. Rodėsi, jog 
viskas užsibaigė ant vietos. 
Kalbamą skaundą aptašius, di
džiuma balsų nupūtė po stalu.

* e ♦
Taipgi reikia nepamiršt, kad 

kliubo susirinkimas nutarė pa- 
aukaut $100 Jonui Kašinskui, 
kuris buvo kiek sykių ligonbu- 
čiUose, ir dabar turi vaikščiot 
su lazda. Ir nėra žinios, kuomet 
jo koja bus išgydyta.

Spartakas.

KEPAME TIKRĄ IJETUVIšKĄ 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 į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

1



NewYorko^Afr/Zinios Savo Talkininkus
Akmens Gėlė”—Matykite Ją

iš Holly-
&

juos

Laisve—Liberty,

Dėlto
Lais

vi pa- 
priim-

kon- 
nesi- 
New 

Coord i-

yra didelis, gražus li

meno kūrinys. Su ja

Timeso filmų 
‘Akmens 
kad gali

that re, Now 
atėjusi iš Tarybų Są- 
kurioj visai nėra karo 
Ji vadinama “Akmens

(Stone Flower), ši filmą 
įdomus

šeštas Pusi.

irbiečiy Viršininkas
Kritikavo JRinkimy

Raportu
Hyman Blumberg, pirminin

kas Amerikos Darbo Partijos ir 
Bendro Politinei Veiklai Koor
dinuoti Komiteto, New Yorke, 
kaltino kongresinį rinkimų 
kampanijos komitetą nedavus 
tikro rinkimų paveikslo jo pa
ruoštame raporte.

Blumberg pareiškė, kad 
gresinis komitetas visai 
kreipė faktų į Greater 
York Political Action
nating Committee, bet nuo au
sies paskelbė komitetui kaltini
mą, būk komiteto rinkiminės 
įplaukos gautos iš unijų ir dėl
to esančios priešiškos įstaty
mams.

Priešingai, sako Blumberg, 
aukos rinkimams suėjo ne iš 
unijų iždų, bet iš atskirų narių 
liuosnorių aukų, kurias jie įtei
kė savo unijoms perduoti komi
tetui. O tas, sako Blumberg, 
nėra draudžiama jokiais įstaty
mais.
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Laisvė Kviečia Visus
Lithuanian Daily , šeštadienis, Sausio 4, 1947 ,,-- ... ---- ----- --------------- ------ ------- --- ------ ,, —---------- ------ ------- - 1

Per Geras Gyventi 
Mūsų Laikais

Tai bus pirmoji filmą po 
Antrojo Pasaulinio karo, dabar 
rodoma 
Yorke, 
jungos, 
žymių.

Sąjungos lilmų menas pakilo 
tarptautiniu meno kūrybos 
maštabu. Tarptautiniame filmų 
festival© “Akmens Gėlė” laimė
jo pirmą prizą. Ją gerai kredi
tuoja ir Amerikos komercinė 
spauda.

New
kritikas rašo, jog 
Gėlė” yra tiek gera, 
stot “į kompeticiją su 
vuota filmą, išėjusia 
woodo.” Taip pat N. Y. Post at
žymi, kad filmą yra gera ir 
“gražiai padaryta naujųjų 
spalvų procese.” Tačiaus šis 
laikraščio reporteris priduria, 
jog “nebūtų tiesa sakyti, kad 
filmą netauri propagandos ir 
moralio” reiškinio.

“Akmens Gėle” yra legenda, 
fantastiškai sukurta. Jos turi
nys imtas iš P. Bažovo veikalo 
“Malachito Dėžutė.” Filmos di
rektorius (kūrėjas) Aleksan
dras Ptuško, kuris anais metais 
sukūrė “Naująjį Gulliver.” Fil
mos tema, nepaisant, kad jos 
forma fantastiška, yra meilės 
moralė. Trys vyriausi kūrinio 
charakteriai sukuria legendiš- 
ką meilę realiai. Danila (Vladi
miras Družnikovas) kaipo jau
nas akmenų karbuotojas, artis
tas, Katja (Elena Derevsčiko- 
va) kaipo Danilos mylėtinė ir 
Vario Kalno Pana (Tamara 
Makarova). Danila veikia kai
po gyvulių dabotojas- (piemuo), 
tai}) pat jis su savo dūdele ga
na muzikalus, bet vyriausiai jis 
artistas, kai}) skulptorius. Iš ak
mens jis iškarbina, iškalinėja 
gražias dėžutes ir gėles/ Bet jis 
siekia aukštesnio meno ir gyvo 
grožio. Sykiu Danila yra tikrai 
įsimylėjęs į Katją ir ruošiasi 
vestuvėms. Bet jaunam Danilai 
yra žinoma senųjų
ma legenda, kad Vario 
yra pasislėpus magiškoji 
kuri valdo gražiausius, 
giausius deimantus, jų 
Danila pasišalina iš savo

Devyni Kriminalistai 
Pabėgo iš Raymond 

St. Kalėjimo

Pamenate, Laisvėje skaitėme 
aną dieną apie Joseph Bonavi- 
tą, kuris išdavinėjo Kalėdoms 
$1,100 ant Boweres, kad pa
linksminti tenykščius gyvento
jus.

Komercinės spaudos meno 
kritikai tik Tarybų Sąjungos 
filmose, mene j ieško propa- 

l gandos. Bet jie pamiršta, kad

Politinės veiklos komitetas 
labai rūpestingai vengė prašyti, 
gauti ar praleisti bent kokius iš 
unijų gautus 
prasilenkti su 
Blumberg.

Kongresinis
nėjo 46 unijas, kurios 
vusios darbininkų ir progresy- rūšies propaganda, 
vių kandidatų rinkimų
lams pinigų priešais įstatymus.' literatūra —

fondus, kad ne-i kiekvienas meno kūrinys, kiek- 
įstatymais, sako viena filmą turi savotišką pro- 

, pagandą. Jei meno kūrinys ką 
komitetas sumi-' nors pasako, bando įtikinti žiū- 

būk da-!rėtoją, klausytoją, tai yra savos 
Komercinis 

reika- menas, kaip tai filmos, veikalai, 
yra propaganda. 

____ :__ j žinoma, ta propaganda ne bū- 
• • n_________bt i tinai turi būt politine.

Smagiai Sutikom Nau
jus Metus su Aidu | 

Aido Choras sutiko šiuos me-j 
tus Ridgewoode, šapalo-Vaigi- 

nio salėje. Dalyvavo gražus bū
rys pačių aidiečių, buvusių ai- 
diečių, aidiečių šeimos ir drau
gai. Linksmai pabuvota ir ge
rai pasivaišinta.

Svečius pavaišinti — gaspa- 
dinystėje — vikriai sukinosi 
Koste Rušinskienė, Helen Bru- 
chas, May Merk.

šokiams grojo patys aidieciai
—mokytojas Jurgis Kazakevi-. 

čius; jo sesutė Florence ir John 
Blass (Blažaitis), buvęs aidie- 
tis.

Aido baliuje dar buvo ir pora 
kitų balių: Marcelei ir Jurgiui 
Bernotams — vestuvių sukak
tis, ir John Blass-gimtadienio. 
Jų draugai, žinodami, kad jie 
Čia dalyvaus, atėjo nešini 
mis, o Bernotienei dar ir 
vana.

4

va išė
sti. do-

svečių

pasakoja-
Kalne 
Pana,

Iš senoviško Raymond St. ka
lėjimo, Brooklyne, sausio 2-rą 
pabėgo 9 kaliniai. Visi pabėgu
sieji čia buvo patekę už įvai
rias suktybes, apiplėšimus, o 
vienas iš jų buvo nuteistas 
žmogžudys.

Kaliniai pabėgo vidurdienį, 
tuojau po pietų. Išlipę per lan
gą, išpjovus vieną grotų stulpe
lį. Nušokę į kiemą 8 pėdas že
myn, jie turėjo perlipti 20 pė
dų sieną. Tam jie «radę storas 
sienos atramas. Ant sienos dar 
buvo 2 pėdų tvora. Tą perlipę, 
jie praėjo 20 pėdų tolyje pro 
policijos daboki inę būdukę, 
sniege palikdami pėdsakus. Bet 
tie už kelių žingsnių pranyko 
kitų žmonių pėdsakuose.'

Iki vakaro ketvirtadienį dar 
nei vieno nebuvo sugavę.

šis buvęs‘didžiausis kalinių 
pabėgimas New Yorko istorijo
je ir ramiausis. Niekas pabė
gančių nepamatė, niekas nepa
stojo jiems kelio, jokio susikir
timo nebuvo.

Tarp aidiečių ir jų 
matėsi užrašinėtojai angliško 
darbininkų savaitraščio The 
Worker. Sakoma, turėję geras 
pasekmes. R.

Prasidės Jefferson 
Mokyklos Kursai

Pradėta registracija Jeffer
son Mokyklos vakariniams kur
sams. Tikisi suregistruoti virš 
penkis tūkstančius? studentų. 
Klasės prasidės sausio 13-tą.

Centrąjinė mokykla randasi 
pri€rl6th St. ir Avenue of the 
Americas, New Yorke. Ten ve
dama ir registracija. Centrali- 
nėje įvesta virš 120 kursų. Ta
čiau cfaugelis pamatinių kursų 
darbininkams teikiama ir mo
kyklos skyriuose, iš centralinės 

. atsiunČiąnt kvalifikuotus tiems 
kursams vesti mokytojus.

Brooklyne vienas iš tokių sky
rių randasi East • New Yorke, 
kitas Williamsburge, 13 Gra
ham Ave. Vienas kursas pama
tinių socialių mokslų dėstymui 
susideda iš 8 pamokų, po pamo
ką kartą per savaitę. Mokestis 
$4 už kursą.

Darbininkų
kviečiamos pasinaudoti ta 
ga, pasiunčiant į kursus 
geriausius darbuotojus ar 
spektus.

šauni Filmų Programa!
Bing Fred
CROSBY ★ ASTAIRE

Joan CAULFIELD
Irving Berlin’s muzikalėje 
romanso extravaganzoje

“BLUE SKIES”
Techni-spalvomis

Dar ir Kay FRANCIS
“WIFE WANTED”

Brooklyn PARAMOUNT
Flatbush ir De Kalb ,Aves.

Tyrone Power Gene Tierney ❖ John 
Payne >3 Anne Baxter ❖ Clifton Webb 

Herbert Marsha)!
W. SOMERSET MAUGHAN’S

“THE RAZOR’S EDGE”
Dar ir puikūs asmenų vaidinimai scenoj

ROSARIO IR ANTONIO
BOB HANNON * EMMA OTERO 
Extra! SENOR WENCES.

ROXY 7th Ave. ir 50th Street.

Winner’s Nauja, Puiki Filmą!
■ Dennis Jack

MO KG AN -jf CARSON
“THE TIME, THE PLACE 

AND THE GIRL”
Techni-spalvomis

* Ir asmenų vaidinimas scenoje >!:
Vaughn Monroe

’Tr

Dar ir šaunus vaidinimas Scenoj
STRAND Broadway ir 47 St.

gėles, 
vestu

vių pokilio, jau nuo altoriaus, 
sudaužo savo rankų darbo ak
meninę gėlę ir eina jieškoti tos 
magiškos panos, kad ji .jam pa
rodytų tą deimantinių gėlių, le
gendos sukurtą grožį, čia pa
sirodo Danilos stiprus meno ko
kybės troškimas ir pasiryžimas 
jo siekti. Pana jam pasirodo, 
Danilai atsidaro tas grožis, jis 
mato tikrai magiška pasaulį.

Sukūrime šio legendiško pa
saulio Tarybų Sąjungos meni
ninkai parodo aukštą techniką 
ir gilią vaizduotę meno kūrybo
je. Spalvų grožis, deimantinis

vą. Kalno Panos - dievaitės ga
lioje, jos rankos pamojimu, ma
tai didžiausias uolas, medžius 
kaip ir gyvus. Magiškai viskas 
čia keičiasi, kalnai atsiveria, už
sidaro, medžiai griūva.

Bet ii- šioj legendiškoj pasa-

Juokingiausias komedinis romansas . . . 
žmogžudystės slaptybė ... ir linksmas 

muzikalis veikalas . . . sykiu sudaro 
puikaus juoko pilnų filmų!

BETTY HUTTO*/ ❖ SONNY TUFTS
* MICHAEL CHEKHOV ❖

“CROSS MY HEART”
Ir dar Šaunus Asmenų Vaidinimas Scenoje 
THE ANDREW SĮSTERS LES PAUL 
ir Jo Trio * . MACK AND DESMOND 
THE MARTIN BROS. A ir EXTRA: 

TONY PASTOR ir Jo Orkestras.
PARAMOUNT Broadway ir 43 St.

WARNER BROS'. DRAMATIŠKA FILMĄ 
PAGAL FANNIE HURST’S 
GARSIĄ APYSAKĄ! )
Sujaudinanti . . . Dratnatiška . . .
J,?an <; John
CRAWFORD * GARFIELD

Oscar LEVANT
“HUMORESQUE” 

Šauni filrpa!
—?y^WOOD Broadway ir 51 St.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk Maskvos radijų paversti} j televizija k., i.. p .
feldmaršalų Montgomery aplankant anglu km.;.. ™ ,n<mccio Plano dalis! Matyk 
kas minias sveikinant Popiežių Pijų Ponioje! M '(''l ? ust|,alijoj! Matyk milžiniš- 
generolų Janų Smuts! Matyk pirmuosius' įmones pagerbiant
karų miestų atstatymų! Matyk Ispanijos žveiū 1 'T ‘ Uorn,'j°ą sugriatĄų per 
Matyk įdomių sportų filmų. "Su Meškere i • <; !ll'yn,l griebiant turtų iš marių! 
žinias iš plačiojo pasaulio! Puikiausi indži..;' ’ ,au 11 Kanadoj’ įr dar naujausias

EMBASSY newsreel theatre, Br„a(Iway lr strcct.

su- 
še-

Veikalas “Bloomer Giri’ 
graži namas į New Yorką 
šiom savaitėm pradedant sausio 
6-tą. Vaidins miestavame City 
Center, populiarėmis kainomis.

Jamaica atidarė antrą Vete
ranų Administracijos raštinę 
89-09 Sutphin Blvd. Pirmoji 
randasi 30-15 Union St.

Mrs. Alice Berti v susilaukė 
dvynukių Naujų Metų naktį, bet 
viena atvyko 1946 metais, o ki
ta jau 1947. šeima gyvena 227 
Cornelia St., Brooklyne.

Tačiau pas mus imti pinigus 
ar net grobti pinigus atrodo 
normališkiau už davinėjimą pi
nigų. Naujų Metų išvakarėse 
tas pats Bonavita, restauranči- 
kas iš Brooklyno, vėl atsirado 
ant Bowery, šį kartą jau su 
$3,500 ir pradėjo juos dalinėti. 
Policija tą jo duosnumą išsiaiš
kino, kad jis būsiąs, kaip pas 
mus sakoma, toktelėjęs, nes, 
kaipgi žmogus sveikame supra-, 
time galėtų duoti, o ne imti pi
nigus. Bonavita nuvežė į Belle
vue ligoninę ištirti jo protą. 
Taigi, geraširdis Bonavita li
goninėje turėjo sutikti Naujus 
Metus ir gal praleis dar desėt- 
ką ar daugiau dienų. O gal dar 
paliks ligoninėje ilgesniam lai
kui. Jų išrokavimu, argi ne ge
riau, kad jis tuos pinigus išmo
kės ligoninei, negu išdalins kur 
kitur. 'Juk ligoninė irgi kas me
tai prašo aukų (ir randasi jai 
duodančių). Pagyventi ligoninėj 
jis turės ilgokai, jeigu nepajėgs 
įrodyti, kad jis sveiko proto. Gi 
tas įrodyti bus nelengva, kada 
davimas, o ne grobimas pinigų 
skaitoma blogu ženklu.

Vėl norime priminti visiems, , 
kad Laisvės pramogose dirbu
siems “parė” įvyks jau šį sek
madienį; sausio 5-tą, Laisvės 
salėje. Pradžia 1 vai. dieną. Ir 
norime dar kartą paprašyti vi
sus atvykti.

J tą “parę” esate prašomi vi
si, kurie esate dirbę Laisvės 
bankietuose, bazaruose, pikni
kuose, koncertuose. Atsiveskite 
vyrai žmonas, o moterys vyrus 
ir vaikus. Jei vienas iš šeimos 
esate kada dirbę Laisvės paren
gime, tai esate užsipelnęs Lais
vės talkininko stovį visai šei
mai. Esate prašomi ateiti su vi
sa šeima. '

jumis, be rūpesties apie darbus, 
pasilinksminti, pasivaišinti.

Iki pasimatymo sausio 5-tą, 1.
1. per pietus, Laisvės salėje!

Laisvės A <1 utinis fracija.

Newyorkieciai laukdami šių 
metų buvę perdaug linksmus, 
jeigu spręsti pagal bereikalingą’ 
iššaukinėjimą gaisragerių: 31 
tokių iššaukimų būta Brooklyne, 
po 15 Manhattan ir Queens, 9 
Bronxe ir 6 Staten Islande. 
Laukiant 1946 metų buvę tik 9 
tokie iššaukimai.

Unija Neturės Apmoka 
mo Prezidento

Kadangi daugelis Laisvės pa
rengimų darbininkų perka dien
raštį nuo standų, tad ne visų 
antrašus turime, ne visus gali
me pakviesti laiškais, 
prašome visus dirbusius 
vės pramogose priimti 
kvietimą taip, kaip kad 
tumėt ir laiška.

Laisvės parengimai 
lankančiai publikai teikia dide
lio pasitenkinimo, pasilinksmi
nimo. Bet juose dirbantiems 
yra didelės darbymetės dieno
mis. Dėlto administracija ir di
rektoriai nutarė nors kartą su
kviesti darbininkus ir kartu su

Notice is hereby given that Betty 
Lou Underwear Company, Inc., of 
Brooklyn, N. Y., has registered its 
trade-mark "Betty Lou” with the 
Secretary of State of New York, io 
be used on clothing.

Brooklyno gyventojai jau 
teiraujasi, kada bus pradedama 
surinkinėti sąšlavas kas dieną, 
vieton kas antra diena. Prie 
pastarosios sistemos buvo per
eita karo laike, tikslu taupyti 
darbo jėgą ir darbo įrankius, 
taipgi gasoliną.

APDRAUSTAS 
PRISTATYMAS 

NAUJŲ IR PADĖVĖTŲ 
DRABUŽIŲ IR VISŲ 

DAIKTŲ 
. į Sovietų Sąjungą

koj išlaikyta realus meilės mo
ralas. Danilą kalno Pana vilio
ja, jį baugina, jį paklaidina. 
Vienok Danila neišsižada savo 
mylimosios Katjos, jis atmeta 
kalno dievaitės siūlomą meilę. 
Katja taip pat neišsižada Dani
los, ji sielojasi ir ateina į tą pa
tį slaptingąjį pasaulį savo my
limo jieškoti.

Veikalas baigiasi tikros mei
lūs laimėjimu. Meilės moralas 
sustiprinta. Magiškoji Pana, 
kuomet Katja ateina- gelbėti 
Danilą, atsisako nuo jo. Ji pa
reiškia, būk tai dariusi tik ban
dymą patirti, kiek Danila myli 
Katją. Legendos - fantazijos 
spalvose, formoje, išlaikyta- ir 
dar sustiprinta meilės ryšiai. 
Tai padaro legendą vertinga, 
ne tuščia. Tą dalį veikalo ko
mercinės spaudos kritikai 
dina propaganda. Bet 
“propaganda” yra gera.

Taip pat veikalas turi 
kos, dainų, šokių, gražių 
tinių vaizdų, 
Tad veikalas 
verta pamatyti.

CIO Laikraštininkų Gildija 
neseniai pravestame referendu
me nubalsavusi 3,834 balsais 
prieš 3,661 neturėti pilną laiką 
dirbančio unijai, su pilna alga 
prezidento.

Dabartiniu prezidentu yra 
Milton Murray. Prieš kiek lai
ko Washington© skyrius atmetė 
jį kaipo apmokamą organizato
rių. Jisai prašęs narių jį palikti 
apmokamu prezidentu, bet na
riai jo prašymo neišklausė.

Notice is hereby given that Amea 
Oil Co., of Brooklyn, N. Y., has re
gistered its trade-mark "Cara Don
na’’ with the Secretary of State of 
New York, to be used on foods.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

£

y

C

s

EI

organizacijos 
pre
savo 
pro-

ko: “VIENAS GERIAUSIU... 
PUIKIOMIS SPA LVOMIS!"

STANLEY

M'

ir va- 
tokia

n'iuzi- 
gam- 

parodo senovę. 
‘Akmens Gėlė” 

V. Bovinas.

REKORDAI .
“Visokių Rūšių”

Artificiales Gėlės 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
‘Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

Melody Lane Co.
465 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

"D

is Rusijos!

merican Premiere '

7th AVĖ. bet., 
42 & 41 STS.

DQQI1 OrIN 8:43 A./M.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Ve»tuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičiui su naujausiai* įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

Good Grade Gothes, Inc.
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N.. Y.
(Prie Williamsburg Tilto)
Telefonas EV. 7-5550-1-2

Žinokite, jog čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

fe

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

ANDRIUS PURICKIS
Linksma Užeiga * Geras Alus Ir Užkandžiai

48 Gold Street, fs Brooklyn, N. Y.
Telefonas Cumberland 6-8629

muitai

išrūkomi 
drabužiai)

HENRY D. MAHLER, INC.
Turi leidimą visokiem pundeliam 

siųsti j Sovietų Sąjungą.
Visi Pundeliai yra:

1. Apkainuojami
2. Sovietiniai 

išrenkami
3. Cheminiai 

(padėvėti
Persiunčiami nepermer
kiamuose pakuose 
Apdraudžiami pilnai 
vertei 
(iškaitant muitus, patarna

vimo lėšas ir tt.)
Atsiųsti Mahler’iui pundeliai bus 
apkainuoti ir pasiųsta visų lėšų 

sąskaita. Po apmokėjimo, jūsų 
pundelis išsiunčiamas.
SPECIALES KAINOS 
ORGANIZACIJOMS.

HENRY D. MAHLER, 
INC.

Bronx-500 East 164th St. 
Važiuot 3rd Ave. "L.” iki 161 St. 
Manhattan —

637 Second Ave.
Tarp 34th ir 35th Streets 

Tel. MOTT HAVEN 9-5300.

5.

W

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ 

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

BULOVĄ!TONY’S

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

H

LAISVĖS ADM

CAMMJDGE
. I2979

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

J-Vj AUriuHturil t’ OIM Mw ii**

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

PATRICIA
4* . . . I247S

KONČIAUS MEDUS
Bitininkas Končius atvežė didelį troką medaus. Jo 

medaus dabar galite gauti Laisvės įstaigoje.
YRA 3 IR 5 SVARŲ BONKOSE

Kreipkitės tuojau, nes pareikalavimas didelis, neži
nome kiek ilgai jo užteks.

MATIKI

i
M

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
TeL ST. t-417*. (Arti Grafcam Ava.) Atdara Vakarai*.




