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Ketvirtadienio Laisvės ang
liškajame skyriuje Frank Stul
gis duoda gerų, išmintingų pa
tarimų Lietuvių Literatūros 
Draugijos vadovybei. Jis ma
no, kad mums reikia daugiau 
dėmesio kreipti i jaunimą. 
Mūsų Draugiją turėtų sudary
ti platų angliškos literatūros 
platinimo tinklą ir su pažan 
giąja apšvieta pasiekti lietu
viškąjį jaunimą.

Turėsime rimtai pagalvoti 
ir į tuos jo patarimus atkreip
ti dėmesio. Kiekvieną planą 
bei patarimą, kuris nuoširdžiai 
siekia pagerinti mūsų judėji
mą, reikia nuoširdžiai pasitik
ti.

★ ★ ★
So. Bostono.broliai klerika

lai dar ir dabar nesusivokia, 
keno pereitasis karas buvo ir 
kodėl mes kariavome. Jei ti
kėsite Darbirrtnko redakto
riams. tai tikėsite, kad Ameri
ka kariavo tik tam, kad išgel
bėti bolševikiškąją Rusiją!

Jie štai, kaip gieda: “Ame
rika davė Rusijai vienuolikos 
bilijonų vertės karo reikmenų 
ir atidarė antrą frontą Afriko
je bei Italijoje ir trečią Pran
cūzijoje—vien tam, kad Rusi
ja galėtų prieš vokiečius atsi
laikyti.” (Darb., rugp. 12 d.).

★ ★ ★
Lygiai tiek tebūtų proto ir 

tiesos, jeigu rusai sakytų, kad 
jie praliejo upelius kraujo ir 
paklojo desėtką milijonų gy
vybių vien tam. kad išgelbėti 
Amerikos kailį'

Tiesa, gi yra tame, kad šis 
karas buvo visų bendras ka
ras prieš visų bendrąjį priešą. 
Visi kariavo ir visi aukojosi, 
kaip kas galėjo ir išmanė; Ir1 
tiktai bendromis pastangomis 
karas buvo laimėtas.

Darbininkas kraipo faktus 
ir klerikališkai fušeriuoja is
toriją.

Tr Chicagos Drauge, ir So. 
Bostono Darbininke didelėmis 
raidėmis ir dar didesniu 
džiaugsmu pranešama, kad 
popiežius paaukštino į prela
tus Darbininko editorialų ra
šytoją kunigą Urbonavičių. 
Dabar*. girdi, jis dar smarkiau 
tarnaus bažnyčiai ir .gins ka
talikybe. O tas jo tarnavimas ■ 
bažnyčiai susideda iš beato- 
dairinio plūdimo bolševiku ir 
visu, kurie kun. Urbonavičiaus 
ir kitu klerikalų nepripažįsta 
šventaisiais.

★ ★ ★
šis paaukštinimas dar kar

tą storai pabrėžia tą faktą, 
iog mūsų kunigai yra tarnai 
ir vergai svetimos valstybės, 
svetimos spėkos. Iš svetimos 
valstvbės jie gauna titulus ir 
paaukštinimus. Jai jie turi iš
tikimai tarnauti ir jos intere
sus ginti.

★ ★ ★
Virginijoje yra religinė sek

ta, kurios vyriausias tikslas 
vra ginti ir globoti gyvates. 
Neseniai šeši jos nariai buvo 
nuteisti ir pasodinti 30 dienu 
kalėjiman. Dabar pribuvo iš 
Tennessee ir Kentucky vals
tijų gyvačių patronų grupė ir 
pikietuoia kalėjimą. Kiekvie
nas jų kišenėje nešiojasi pavo
jingą gyvatę!

Tuos, kurie tuni už grotų, 
jie vadina šventaisiais.

Tačiau kvailiais juos vadin
ti negalima. Jie nenrašo savo 
dievo, kad jis savo šventuosius 
iškraustvtu iš kalėjimo, bet 
Virginijos valdžios.

Panašiai elgiasi ir mūsų kle
rikalai. Jie nereikalauja, kad 
iu dievas suvaldytu bedievius, 
bet verę^a Ameriką atomine 
bomba su jais gražiai apsidirb
ti.

★ ★ ★
Smarkiai suskato darbuotis 

ir žiurkių draugai. Jie sako,
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MASKVA PROTESTUOJA, KAD GRAIKU 
VALDŽIA AREŠTUOJA IR KANKINA 
SOVIETU PAREIGŪNUS ATHENUOSE 4-

Sovietai Sako, Turės Sutrūkti Diplomatijos Ryšiai, jei Grai
kijos Žandarai Vis Dar Taip Humaniškai Elgsis

'Maskva, rugp. 15.—Grai
kų monarchistų valdžia 
“areštuoja ir net kankina 
žmones, tarnaujančius So
vietų ambasadoj” Atėnuo
se, Graikijos sostinėje, kaip 
praneša TASS, oficialė So
vietų žinių agentūra.

Sovietų ambasada Athe- 
nuose dėl to užprotestavo 
Graikijos valdžiai ir pareiš-

Palestinos Riaušėse
Užmušta dar Penki

Jeruzalė. — Ketvirtą die
ną paeiliui šėlo kruvinos 
riaušės tarp žydų ir arabų; 
tapo užmušta dar 4 žydai ir 
1 arabas Tel Aviv-Jaffos 
miestų srityse, o sužeista 
50 asmenų iš abiejų pusių. 
Riaušininkai kovėsi peiliais, 
šaunamais ginklais ir ran
kinėmis granatomis. Tuo 
pačiu laiku jie degino vieni 
kitų namus ir biznio įstai
gas. Ypač naktį buvo klai
ku, matant savitarpines jų 
skerdynes tarp liepsnojan
čių gaisrų ir dūmų.

Yra įtarimų, kad anglai 
kursto arabų šaikas pulti 
žydus.

Sen. Pepper Pranašauja 
Trumano Išrinkimą

Washington. — Demok
ratas senatorius Claude 
Pepper pranašavo, kad 
Trumanas laimės preziden
tinius 1948 metų rinkimus. 
Jis pareiškė, kad prez. Tru
manas “labai gerai” atliekąs 
savo pareigas ir kad žmo
nės gerbia Trumaną už 
“nuoširdumą, teisingumą ir 
žmoniškumą.” Sen. Pepper 
sakė reporteriams, kad jis 
nerems judėjimo dėl tre
čios, pažangios, liaudiškos 
partijos ‘ įsteigimo.

kė, jog tokie Graikijos val
dovų veiksmai “prieštarau
ja diplomatinių ryšių palai
kymui tarp Graikijos ir So
vietų Sąjungos.”

Buvo areštuojami, kanki
nami bei persekiojami taip 
pat nariai “Sovietų preky
bos pasiuntinybės ir ken
kiama oficialiams Sovieųt 
atstovams, kad jie negalėtų 
atlikti savo pareigas dėlei 
ekonominių ir kultūrinių 
ryšių palaikymo tarp Sovie-
tų Sąjungos ir Graikijos,” 
sako TASS pranešimas.

Soviet, ambasadoriaus pa
vaduotojas nuėjo į Graiki
jos užsienio reikalų minis
teriją ir užprotestavo prieš 
tokį “buožės įstatymą”, ku
rį Graikų monarchistų val
džia naudoja prieš Sovietų 
įstaigas ir jų atstovus. Jis 
pareikalavo, kad Graikijos 
valdžia tuojau sustabdytų 
tokius neteisėtus, chuliga
niškus savo policijos žy
gius. -

Anot TASS, “graikų poli
cija areštuoja ir, kvočia 
žmones net vien dėl to, kad 
jie užeina i Soviet, ambasa
dą.”

Amerika Dovanoja Visą 
Bilioną Italijai

Washington. — Jungtin. 
Valstijos dovanojo Italijai 
net visą bilioną skolų, kad 
sustiprint klerikalinę italų 
valdžią prieš komunizmą. 
Tų skolų sąskaitoje buvo 
Amerikos suteiktas Italijai 
maistas, Lend Lease pasko
los, amerikonų armijos už
laikymo lėšos Italijoj ir t.t.

Java. — Holandai skun
dėsi, kad indonezų partiza
nai nudėję kelis holandų 
kareivius.

Anglija skolinga Indijai 
$400,000,000.

Brazilijos Komunistų Vadas L 
C. Prestes Sugrįžo į Senatą 

Ir Įspėjo Prieš Reakciją
Rio de Janeiro, Brazilija. 

— Nors fašistuojanti prezi
dento Dutros valdžia užda
rė Brazilijos Komunistų 
Partiją gegužėje, tačiaus 
komunistų vadas senatorius 
Luis Carlos Prestes atvyko 

tegul eina velniop visas moks
las apie čiepus ir čiepi.jimą, 
nes gydytojai baisiai kankina 
žiurkes, ant jų pirmiausia iš- 
bandydami savo vajstus.

Jiems svarbiau žiurkės, k pa
likai, varlės ir kiti laimingi su
tvėrimai, negu žmonės, kurių 
milionus mokslas išgelbstučie- 
pų pagalba.

Jų simpatijos yra tiek kvai
los, kiek ir klaidingos. Niekas 
tų žiurkių tiksliai nekankina. 
Ant jų operacijos daroma pir
ma jas kietai užmigdžius.

rugpjūčio pradžioje į sena
tą ir pasakė kalbą prieš re
akcinę valdžią.

Po Komunistų Partijos 
uždraudimo ir jos centrų 
užgrobimo, dar labiau pa
kilo kovingas darbininkų 
judėjimas. Dėl to truputį 
atlėžo Brazilijos valdovai.

Prez. Dutros valdžia 
kreipėsi į aukščiausią rinki
mų tribunolą, kad atmestų 
visus kongresan išrinktus 
komunistus. Bet tribunolas 
pabūgo ir atsisakė spręsti 
tą bylą.

Senatorius Prestes įspė- 
(jo braziliečius nepasiduoti 
reakcijai. Jisai sakė, kad 
Jungtinių Valstijų imperia
listai įkvėpė prezidentui 
Dutrai naujuosius fašisti
nius žygius.

Tarybų Sąjungos delegatas Jungtinėms Tautoms An
drei Gromyko (kairėj) diskusuoja būdus, kuriais būtų 
galima greitai užbaigti karą Indonezijoje. Kiti du yra 
egiptietis Mahmoud Bey Riaz ir Holandijos ambasado-
rius Jungtin. Valstijoms daktaras Eelco van Kleffens.

Indija Tapo Dviem Anglijos 
Imperijos I lominijom

New Delhi, Indija. — Vi
dunakti iš ketvirtadienio į 
penktadieni Indiją buvo pa
skelbta “nepriklausomu’’ 
kraštu ir oficialiai padalin
ta į dvi “savistovias valsty
bes” — indusų šalį, Indiją, 
ir indiškų mahometonų val
stybę, Pakistąną.

Tos dvi tariamos nepri
klausomos valstybės bus 
laikomos savi valdinėmis 
Anglų Imperijos dalimis iki 
1948 m. birželio 30 d. Tada 
Indijos seimas ir Pakistano 
seimas paskirai spręs, ar ir 
toliau pasilikti Anglijos do
minijomis ar paskelbti savo 
nepriklausomybę nuo Ang- 
lijos.

Indijos valstybė turės a- 
pie 310 milionų gyventojų, 
o Pakistanas apie 90 milio
nų. Bet Pakistane yra apie 
20,000,000 indusų, o Indijoj 
— 30,000,000 mahometonų. 
Viena Pakistano dalis yra

šiaurvakariniame I n dijos 
žemyno kampe, o kita Pa
kistano dalis už 1,000 my
lių — šiauriniai rytinėje 
Indijos srityje. Tokį Indijos 
perskėlimą i dvi valstybes 
nusprendė Anglijos valdžia.

Buvęs Anglų karaliaus 
pavaduotojas . Indijoj Mo- 
untbattenas dabar tapo pa
skirtas jos gen.-guberna
torium.

Indusų ir Pakistano “val
stybėse” yra, “kaip rau
pai”, išsimėčiusios 562 ku
nigaikščių valstybėlės, ku
rių teises Anglija pasižadė
jo ginti. Tose kunigaikštijo
se gyvena 90 milijonų žmo
nių. Kai kurios kunigaikš
tijos ketino prisidėti prie 
Pakistano bei Indijos. O ki
tos kunigaikštijos žada lai
kytis /kaip nepriklausomi 
kraštai.

(Anglai įsiveržė į Indiją 
1600 metais ir iki 1858 me
tų visiškai ją pavergė.) ;■

Gromyko Smerkia Amerikos
Kišimąsi į Graikiją

Lake Success, N. Y. — 
Andrius Gromyko, Sovietų 
atstovas Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje, pareiškė, 
kad “gremėzdiškas-šiurkš- 
tus” Amerikos kišimasis į 
vidujinius Graikijos reika
lus yra labiausiai kaltas už 
pavojingų kivirčų kursty
mą tarp Graikijos, iš vie
nos pusės, ir Bulgarijos, 
Jugoslavijos ir Albanijos, iš 
antros pusės.

Gromyko smerkė Ameri
kos atstovo Herschelio 
Johnsono peršamą rezoliu
ciją. Toje rezoliucijoje A- 
merika kaltina jugoslavus, 
bulgarus ir albanus, kad 
jie, girdi, palaiką graikų 
partizanų kovą prieš Grai
kijos monarchistų valdžią. 
Gromyko nurodė, jog toje 
valdžioje aukštas vietas 
užima buvusieji nacių ben
dradarbiai.

Amerikinė r e z oliucija 
reikalauja paskirti Jungti
nių Tautų komisiją,, girdi, 
taikai prižiūrėti pasieniuo

se tarp Graikijos ir jos kai
mynų.

Amerikos delegatas John- 
sonas antradienį grasinan
čiai užreiškė, kad jeigu So
vietų atstovas atmes ame
rikinę rezoliuciją, tai Ame
rika kreipsis į Jungtinių 
Tautų -seimą ir, nepaisant 
Sovietų, sudarys sykiu su 
pritariančiais jai kraštais 
komisiją, kuri tėmys rube- 
žius tarp Graikijos ir jos 
kaimynų.

Gromyko atsakė, jog So
vietai nerems tokių pasiū
lymų, kurie netarnauja tai
kos reikalams. Iš to su
prantama, jog Sovietų de
legatas atmes Amerikos re
zoliuciją.

Tas amerikinis pasiūly
mas traukia link Jungt. 
Tautų organizacijos suar
dymo, ir dėl to tūli politi
kieriai tiktai džiaugiasi, 
rankas trindamiesi, kaip 
sakė Gromyko/

Jis pridūrė, kad Graiki
jos monarchistai, pagal

REIKMENYS PABRANGO LABIAU, NE
GU BET KADA, IR EIS DAR BRANGYN, 

KAIP ĮSPĖJA WASHINGTONAS
Doleris Dabar Įperka Pusiau Mažiau, Negu 1939 Metais; 
Steikas Bostone Pabrango iki $1.75; Brangsta Drabužiai
Washington.— Jungtinių 

Valstijų darbo departmen- 
tas pranešė, jog gyvenimo 
reikmenys šiemet birželio 
15 d. buvo pabrangę 18 nuo
šimčių, lyginti su 1946 me
tų birželiu. Dabar kainos 
išpūstos aukščiau, negu bet 
kada pirmiau ir vis dar ne
matyt galo kainų kilimui, 
sako darbo departmentas. 
O geros rūšies steikas Bo
stone šiomis dienomis pa
brango net iki $1.75 svarui.

Federaliai valdininkai 
pripažįsta, jbg šiuo laiku už 
dolerį galima pirkti tik tiek 
daiktų, kiek 1939 metais bu
vo už 50 centų perkama.

Valdinis darbo statistikų 
biuras raportavo, jog vien 
birželio mėnesį š. m. maisto 
kaina pakilo pusantro nuo
šimčio, drabužių ir naminių 
baldų puse nuošimčio. 0 da
bar drabužių kompanijos 
juos vėl pabrangino.

Demokratas kongresma- 
nas Joseph O’Mahoney kal
tino automobilių, plieno ir 
žibalo kompanijas, kad jos 
vykdo sąmokslą — apriboti

Žydai Mirčia Nubaudė 
Septynis Arabus

Jeruzalė, rugp. 15. — 
Slaptoji žydų tautininkų 
milicija Hagana paskelbė 
penktadienį, kad jie mirčia 
nubaudė 7' arabus. Tuom 
keršijo už arabų padarytas 
atakas prieš žydus. Tą pa
čią dieną žydai nužudė dar 
keturis arabus. Iš abiejų 
pusių užkurti gaisrai pada
rė $2,000,000 nuostolių.

Texas. — Tampico srity
je siautė vėtra 90 mylių 
per valandą.

Indija. — Trijų dienų 
riaušėse tarp mahometonų 
ir indusų užmušta 257.

savo ^dirbinių leidimą į rin
kas, siaurint gamybą ir tuo 
būdu kelt kainas.

Jungt. Valstijų generalis 
prokuroras Tomas Olarkas 
ketino tardyti branginin
kus. Bet pats prez. Truma- 
nas sakė laikraštininkams 
rugp. 14 d., kad žadami tar
dymai, turbūt, nenuprigins 
gyvenimo reikmenų. I

Bausmė Naciams už 
51,000 Nužudymą

Dachau, Vokietija. — 31- 
nas nacis Buchenwaldo 
koncentracijos stovyklos 
pareigūnas karo metu nu
žudė ten 51,000 kitataučių- 
-užmušė, užkankino bei ba
du numarino. Karinis ame- 
rikonų teismas už tai nu- • 
smerkė 22 kaltininkus pa- • 
karti; penkis nuteisė kalėti 
iki gyvos • galvos ir ketu
riems skyrė 10 iki 20 metų 
kalėjimo.

Tarp nuteistųjų amži
nam kalėjimui yra ir žydas 
daktaras Edwin Katzen- 
Ellenbogen, vienas iš tos 
stovyklos pareigūnų. Jisai 
sakė, jog 1905 m. atmetė 
Amerikos pilietybę ir sugrį
žo Vokietijon.

Tyrinės Amerikos Kareivių 
“Pavergimą” Italijoj

Washington. — Kongres- 
manas James G. Fulton ke
tino ištirti kaltinimus, kad 
Amerikos oficieriai Italijoj 
blogai elgiasi su savo ka
reiviais, kaip su kokiais 
vergais. Fultonas, paskuti
nio karo veteranas, yra na
rys kongresinio komiteto, 
kuris vyks Italijon ir tyri
nės ten jankių komandierių 
politiką.

Teismas Įkaitino Federacijos 
Vadą už Padirbimą Neva 

Komunistinio Laiško
Jamestown, N. Y. — Pri- 

saikintųjų teismas įkaitino 
Darbo Federacijos Audėjų 
Unijos sekretorių Lloydą 
Klenertą už tai, kad jis 
vartojo paštą apgavingiems 
tikslams. Klenertas padirbo 
laišką CIO Audėjų Unijos 
vardu. Laiškas buvo para
šytas taip, kad atrodytų, 
būk CIO unija esanti ko
munistinė. Po laišku jis pa
dėjo šios unijos vice-pirmi- 
ninko J. Rubensteino var
dą. '

Taip suklastuotą laišką 
Klenertas išsiuntinėjo Ja
mestown Worsted audyklos

Trumano mokymą, jau ga
vo Amerikos kulkų, kurios 
varstys “galvas demokrati
niams graikams.”

darbininkams. Tokiu būdu 
jis norėjo paveikti darbinin
kus, kad jie savo balsavim. 
atmestų CIO, o pasirinktų 
Federacijos uniją.

Nežiūrint Klenerto pro
vokacijos, darbininkai val
džios prižiūrimuose balsa
vimuose didžia dauguma 
pasirinko CIO uniją. Už 
CIO balsavo 597, o už Fede
racijos uniją tik 44.

Išmesta dar 10 Tariamų 
“Raudonųjų” iš Valdžios
Washington. — Valdžia 

išmetė iš vietų dar 10 savo 
tarnautojų; juos įtarė kaip 
“komunistus bei komunistų* 
rėmėjus.”

ORAS. — Būsią vešiau.
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Rio De Janeiro Konferencija ir Jiingt. Tautos
' Brazilijos sostinėje susirenka visų trijų Amerikų 

respublikų užsienio reikalų ministrai. Jie plačiai svarsty
sią šių respublikų tąrpsavinius ir išlaukinius santykius. 
Vyriausias klausimas, pasak spaudos, bus apsigynimo 
klausimas.

Konferencijon išskrido pats mūsų valstybės sekreto
rius. Jos pasveikinimui ir darbų “apvainikavimui” pa
baigoje šio mėnesio lėks prezidentas Trumanas su savo 
žmona ir dukteria. Tas parodo, kaip svarbi ši konferen
cija ir kiek daug dėmesio į ją kreipia mūsų šalies vado
vybė. i

Beje, Jungtinių Valstijų delegacija sudaryta iš abie
jų didžiųjų partijų tūzų. Jeigu nuo demokratų yra 
Marshall, tai nuo republikonų figūruoja Vandenbergaš. 
Jungtinės Valstijos Rio de Janeiro konferencijoje kal
bėsiančios vienu galingu balsu. Marshallą parems Van- 
denbergas!

Visose šiose kalbose apie konferenciją niekas nė žo
džiu neprisimena Jungtinių Tautų. O tai juk aišku, kad 
panašūs grupių valstybių sąskridžiai labai rimtai palie- 

. čia Jungtinių Tautų organizaciją ir veiklą. Kas bus nu
tarta ir susitarta Rio de Janeiro konferencijoje, bus 
dvidešimties valstybių atstovų pravesta Jungtinėse Tau
tose. Susidaro toks tautų blokas, prieš kurio valią sunku 
bus kam nors atsilaikyti. Jau pereitoje Jungtinių Tautų 
sesijoje Amerikos respublikos beveik visais klausimais 
laikėsi ir balsavo išvien. Ateityje, aišku, tas blokas bus 
dar labiau sucementuotas.

. Prie ko tas ilgainiui turi privesti? Ką kitos šalys 
tokiame atsitikime bus priverstos daryti? Ar jos sutiks 
amerikinių respublikų bloko diktavimo klausyti ir pa
vesti jam Jungtines Tautas? Labai abejotina. Anksčiau 
ar vėliau, mums atrodo, prasidės atvirai organizuotis ki
ti tautų blokai. O tai nelemia gero ir sveikatos tarptau
tinei organizacijai. Aišku, kad nevisuomet tų blokų in
teresai šimtų procentų sųpuls. Ginčai ir nesusipratimai 
darysis neišvengiami.

Tai, žinoma, labai pesimistiškas požiūris į Rio de 
Janeiro konferenciją. Bet prie tokių išvadų verčia prie 
konferencijos pasiruošimai. Komercinė spauda taip kal
ba, jog tartum jau čia pat naujas karas, jog tartum ši 
konferencija vyksta karo sąlygose.

SAKO: TAI PADĖS 
KOVOTI Už DENNISO 
LAISVĘ s

Niū j or kiškis ^dienraštis 
Daily Worker rašo, jog 
susmukimas senato “tyri
nėjimų” prieš Howard Hu- 
ghes’ą turėtų padėti Ame- 
kos žmonėms paklupdyti 
Ne - Amdrikinį komitetą, 
pradėjusį bylas prieš USA 
kompartijos sekretorių Eu
gene Dėnnisą, Gerhartą EL 
slerį ir Joint Anti-Fascist 
Komiteto narius.

Kaip Brewsterio komite
tas buvo vienšališkai pasi- 
mojęs “nukryžiuoti” ‘ Hu- 
ghesą, taip Ne - Amerikinis 
Komitetas yra pasimojęs 
pasiųsti kalėjiman Dennisą 
ir kitus.

Tiesa, Hughes’o tyrinėji
muose nemažai padėjo ko
mitetui diskredituoti spau
da ir radijas, kurie tyrinė
jimo davinius smulkmeniš
kai perdavė Amerikos žmo
nėms.

Toji pati spauda ir radi
jas Denniso ir Eislerio by
las beveik ignoruoja, užtyli. 
O jei kada ir paduoda kokią 
nors žinelę, tai paduoda ją 
labai kreivoje formoje, 
taip, kaip nori Ne - Ameri
kinis komitetas!

Tačiau visko visuomet 
užgniaužt spauda nepajėgs. 
Anksčiau ar vėliau iškils 
aikštėn Ne-Amerikinio ko' 
miteto darbeliai, kurie yra 
neamerikoniški ir nedemo
kratiški.

tačiau, 
negu

Są.jun-

kroatų. Tai perpus mažiau, 
negu lietuvių. O kroatai 
taipgi turi įvairių nacionalių 
ir lokalinių organizacijų. Or
ganizacinis darbas, 
jiems geriau sekasi, 
mums.

Kroatų Fraternalė
ga užsiima daugiausia fra- 
ternaliu, kultūriniu ir sporto 
veikimu. Turi speciali sporto 
fondą, į kurį visi nariai mo
ka po du centus į-menesį. 
Praėjusį pavasarį toji orga
nizacija buvo suruošusi na- 
ciorialį bowling turnamentą, 
kuriame dalyvavo apie tūks
tantis sportininkų. Jinai turi 
nemažai kliubų ir kitokių 

’kultūrinių. įstaigų.
Jeigu taipp kroatų, kurių 

palyginamai mažiau Ameri
koje tėra, galima išauginti 
tokios skaitlingos ir pavyz
dingos organizacijos, tai kas 
gi gali tvirtinti, kad Lietuvių 
Darbi ninku Susivienijimas 
negali pasiekti nors 15,000 
narių skaičiaus?

Argi ne aišku, kad ii* Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mas turi gerų progų išaugti 
į didžiausią lietuvių frater- 
nalę organizaciją?

Pasikalbėjęs su patyrusiais 
vajininkais, visada gauni ge
rą įspūdį, kad darbuojantis 
galima gauti nemažai naujų 
narių. O tai aišku, kad vi
siems stojus talkon galima 
susilaukti labai gražių 
sėkmių.

pa-

Ką Veikia ir Kuria Tarybų 
Lietuvos Rašytojai

(Laiškas iš Lietuvos)

Indijos Kelias į Laisvę
Pagaliau Britanijos imperialistai buvo priversti nu

sileisti didžiajai Indijai ir pripažinti jai teisę į savistovų 
gyvenimą. Po keleto gentkarcių teroro ir kančių, Indi
jos žmonės susilaukė dienos, kuomet jų svetimi imperia
listai nebegali kojomis spardyti ir juos laikyti paprastu 
išnaudojimo objektu.

Indija padalinta į dvi valstybes. Viena, mažesnė 
dalis, kurią sudaro musulmanų tikėjimo pasekėjai, va
dinasi Pakistanu. Didžioji dalis susideda iš indusų ir 
vadinsis Indija.

Šios dvi naujos valstybės tikros ir pilnos laisvės dar 
neturi. Jos dar pasilieka pririštos prie Britanijos impe
rijos, kaip Kanada ir Australija. Jos neturi teisės išsi
rinkti savo prezidento, jos turi priimti Anglijos kara
liaus paskirtą gubernatorių.

Nepaisant tų visų suvaržymų, šis žygis yra pirmyn. 
Netenka abejoti, kad tie gubernatoriai, užkarti ant Pa
kistano ir Indijos, anksčiau ar vėliau eis velniop. Taip 
pat yra vilties, kad su laiku P&kistanas ir Indija susilies 
į vieną galingą pažangią valstybę.

Naujoji Indija jau skubinasi užmegzti tiesioginius 
ryšius su visomis didžiosiomis valstybėmis. Pirmu sykiu 
savo istorijoje, ji jau pasiuntė ambasadorių į Tarybų 

r Sąjungą. Ją ten gabiai atstovaus žymioji Indijos veikė-

i’a Mrs. Vi Jaya Lakshimi Pandit. Tai ta pati moteriškė,
:uri pereitoje Jungtinių Tautų Sesijoje drąsiai ir pui

kiai gynė savo krašto interesus.

Seniai Nudėvėtas Imperialistą Argumentas
.Dabar jau aišku, kodėl Indonezijos Respublika ne

pasitiki Jungtinių Valstijų bešališkumu. Jos vadai pui
kiai mato mūsų vyriausybės ir jos pasiuntinių simpatijas 
^Olandijos imperijai. Tas simpatijas labai gražiai išduo
da mūsų komercinė spauda. t .

Tos spaudos nuomone, greitas steigimas nepriklau
somos Indonezijos Respublikos būtų didžiausia klaida ir 
nelaimė tiek holandams, tiek indonezams. Holandai ne
tektų didelio įplaukų ir turtų šaltinio. Praeityje net 15 
nuųš. visų Holandijos įplaukų pareidavo iš Indonezijos 
kolonijos. .

Bet kodėl indonezams būtų tokia didelė nelaimė iš-
• si traukti iŠ Holandijos imperijos ir tapti nepriklauso
mais? Girdi, jie nemokėtų palaikyti krašte ramybės ir 
tvarkyti krašto reikalus. Indonezija būtų skurdo ir uba
gų šalis. Tiktai įgudę ir prityrę holandai gali juos išgel
bėti nuo tos elgetystės!

Šis argumentas ^ra seniai nunešiotas ir bevertisj nai užsitarnautą bausmę.

KROATAI IR 
LIETUVIAI

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo organas “Tiesa” 
(rugpjūčio 15 d.) rašo:

Praėjusį kartą šioje vieto
je minėjome, kokia reikšmin
ga Tarptautinio Darbininkų 
Ordeno (IWO) konvencijoje 
dvasia viešpatavo. Nepaisant 
to, kad minima fraternalė 
organizacija yra smarkiau
siai auganti, tos organizacijos 
vadovybė tuo nepasitenkinu
si. Visi nariai'raginami stoti 
didžiuliu darban, kad netru
kus pasiekti 200,000 narių 
skaičių. Ir jie tai pasieks.

Šiuo metu tenka prisiminti 
apie kitą svarbią fraternalę 
organizaciją, kuri taipgi da' 
ro žymią pažangą. Tai Kroa
tų Fraternalė Sąjunga, turin
ti virš 90,000 narių. Tai di
džiausia kroatų organizacija 
Amerikoje. Šiuo metu toji 
organizacija yra pasibrėžusi 
pasiekti 100,000 narių skai
čių. Ir, atrodo, kad jie savo 
pasibrėžimą galės realizuoti, 
nes gražus vajininkų skaičius 
smarkiai darbuojasi ir gauna 
nemažai naujų narių.

Tūli gal pamanys, jog kro' 
atai turi savo organizacijų 
auginimui platesnę dirvą, to' 
dėl jiems ir daugiau sekasi, 
negu lietuviams. Bet taip nė' 
ra. Apskaičiuojama, jog 
Amerikoje yra apie 250,000

NETIESA, SAKO 
GLEDTSCH.

Komercinė spauda kadai
se paskelbė, būk Tarybų 
Sąjunga smarkiai tvirtina 
Norvegijos - Sovietų $ą- 
jungos pasienį.

Dabar vienas Norvegijos 
žymių vyrų, Dr. Kristen 
Gledtsch, skelbia, jog tos ži
nios buvo paremtos melu. 
Dr. Gledtsch yra narys ko
misijos rubežiui tarp Tavy' 
bų Sąjungos ir Norvegijos 
patikrinti. Tuo būdu jam 
teko pasienį matyti ir pa' 
tirti, kad Sovietai nesteigia 
ten jokių tvirtumų.

VISKAS SURAMĖJO
Žinių agentūra ONA 

skelbia, jog šiuo metu Var
šuvoje (Lenkijos sostinėje) 
dalykai pakrypo geroj on 
pusėn, — kiek tai liečia A- 
merikos ambasadą ir lenkų 
vyriausybę.

Kai Amerikos ambasado
riumi Lenkijoje buvo Ar
thur Bliss Lane, tai lenkai 
turėdavę ambasadą strip' 
piai saugoti ir su ta amba
sada prisieidavo susikirsti, 
nes Lane, matyt, kišo nosį 
“kur nereikia.”

Atvykus naujam amba
sadoriui, Stanton Griffis, 
viskas pakrypo geroj on pu
sėn ir tai parodo, jog ryšiai 
tarp Amerikos ir Lenkijos 
šiek tiek sunormalėjo, ne' 
paisant to, kad valstybės 
departmentas dar vis suka 
ragą prieš demokratinę 
Lenkiją.

Jeigu holandai tokie protingi, geri, gudrūs ir gero veli
ją Indonezijos žmonėms, tai kodėl per tiek daug metų 
jie gėrė jų prakaitą ir palaikė juos tamsoje ir skurde? 
Jeigu jie iki šiol nieko tiems žmonėms nedavė, tai kodėl 
nuo dabar jie išgelbės juos iš nelaimių ir skurdo? Tasai 
imperialistų argumentas yra tiek šlykštus, kiek neteisin
gas.

Indonezija, kaip ir visos pavergtos imperijų kolo
nijos, yra užsitarnavusi pilnos laisvės ir nepriklauso
mybės. Tegul jų žmonės patys paima savo reikalus. Su 
Jungtinių Tautų organizacįjos pagalba jie išmoks ir pa
jėgs vesti tuos reikalus daug geriau, negu holandai, an
glai, ar francūzai.

---------- -—--------
Kunigai Apie Arkivyskupą Stepinac

Septyni amerikiečiai protestantai kunigai aplankė 
Jugoslavijos katalikų arkivyskupą Stepinac ir išstudi
javo dokumentus, kurie parodo, kodėl ir už ką jis nu
teistas kalėti. Dabar jie išnešė savo nuosprendį. Jie 
esą įsitikinę, kad arkivyskupas buvo hitlerininkų kolabo- 
ratorius, kad jo prasikaltimai aiškūs ir kad jis gavo pil-

Vilnius, 1947 m., birželio 25 d. 
Gerbiamas Drauge A. Bimba!

Tamstos laišką, rašytą kovo 14 d., ga
vau. Skaičiau jį ne aš vienas, o daugelis.

Jūsų knygą “Prisikėlusi Lietuva’’ 
taipgi skaitėme. Rašytojų Sąjunga gavo 
vieną egzempliorių. Su ja susipažino ra
šytojai, prof. J. Matulis ir kiti. Knyga 
įdomiai parašyta, dailiai išleista. Tamsta 
atlikai tikrai naudingą darbą, faktais 
parodydamas pokarinės Lietuvos gyve
nimą. Už ją visi dėkingi. “Literatūra ir 
Menas” išspausdino plačią J. Jurginio 
parašytą knygos recenziją. Rašė apie 
knygą ir “Tiesa.” Rašytojai priekaištau
ja, kad knygoj rašyta apie viską, bet ra
šytojų darbas užmirštas. Tuo tarpu rašy
tojų vaidmuo dabartinėj Lietuvoj yra ne
mažas ir apie jų atliktą darbą tikrai yra 
kas parašyti.

Jūs atliekate be galo naudingą darbą 
rinkdami visokias senienas ir telkdami 
jas Amerikos Lietuvių Literatūros Ar
chyve. Amerikos lietuviai iš tikrųjų su
vaidino didelį vaidmenį lietuvių tautos 
visuomeniniame judėjime ir pirmiausia 
spaudos, grožinės literatūros, socialisti
nio judėjimo srityje. Pavyzdžiui, mūsų 
literatūros žinovams dažnai tenka minė
ti Amerikos lietuvių laikraščius, išspaus
dinusius pirmuosius rašytojų kūrinius, 
pirmuosius kitų tautų žymių rašytojų 
kūrinių vertimus į lietuvių kalbą ir t.t. 
Visa ta medžiaga yra gana brangi isto
rijos tyrinėtojui. Jos dažnai prireikia ir 
dabar mūsų rašytojams, publicistams. 
Labai pageidautume, kad senesnieji vei
kėjai parašytų savo atsiminimus. Tegu 
tie atsiminimai gal visi ir nepasirodys 
Jūsų laikraščiuose, bet Archyvui jie su
darys vertingą indėlį. Reiktų į archyvą 
surinkti mirusių žymesnių veikėjų asme
ninius archyvus, rankraščius, laiškus ir ' 
kitokią medžiagą. Pasirūpinkite, kad vis
kas nebūtų sujaukta j vieną krūvą, kad 

' galima būtų atskirtj, kas kam priklau
so. Gal galėtų kas nors surašyti kiekvie
no tokio veikėjo asmeninius dalykus, kad 
reikalui esant: galima būtų '^urasti, at
skirti, suklasifikuoti. Svarbu išsaugoti 
visokias nuotraukas. Reikia tik prie jų 
pridėti parašus, kas ten nufotografuota, 
atžymėti žmonių pavardes, laiką, vietą, 
kur nuotraukos buvo padarytos. Tokį 
darbą tik Amerikoj galima atlikti. Lie
tuvon patekusi neapdirbta medžiaga gali 
sudaryti daug sunkumų, nes mes nežino- 
Ine Jūsų sąlygų, nepažįstame veikėjų ir 
berašydami vėliau galime daug pripai
nioti. Būtinai reikalinga surinkti visos 
periodinės spaudos pilnus komplektus ir 
juos įrišti, kad neišsimėtytų. Dabar Lie
tuvoj vis labiau plečia savo veikimą Moks
lų Akademija ir jos institutai — visa ta 
surinkta medžiaga bus labai vertinga ir 
Akademijai reikalinga.

Tamstos įspūdžių iš Lietuvos gabalus 
“Laisvėje” skaičiau su malonumu, žino
ma, toli gražu ne visus. Jie mums įdo
mūs buvo visų pirma tuo, kaip atrodė 
Lietuvos gyvenimas amerikiečio akiai.

Kaip jau esate girdėję, Lietuvos rašy
tojų šeima neteko vieno žymiausio sa
vo nario Petro Cvirkos. Tai yra iš tik
rųjų skaudus nuostolis, juo skaudesnis, . 
kad jis mus ištiko netrukus po Salomėjos 
Nėries ir Liudo Giros mirties. Niekas 
šios tragiškos mirties nelaukė—ji visiems 
buvo tikras netikėtumas. Petras Cvirka 
atrodė visai sveikas, buvo visuomet links
mas. Tiesa, pastaruoju laiku jis negala
vo, skundėsi blogu skilvio virškinimu dar 
nuo karo metų, skundėsi skausmais ir 
slėgimais po krūtine. Paprastai, jis ne
kreipdavo dėmesio į savo negalavimus, 
bet paskutiniu metu buvo vis dėlto susi
rūpinęs: apie savaitę prieš mirtį jis da
vėsi smulkiai gydytojų ištiriamas, laikė
si gydytojų nurodymų, prisilaikė griež
tos dietos. Gegužės 1 dieną jis ypač skun
dėsi skausmais po krūtine, kurie staiga 
praeiną. Naktį iš gegužės 1 į 2 d. jis pats 
iš savo buto nuėjo į kliniką (jo šeima 
gyveno Kaune, o jis turėjo laikiną butą 
Vilniuje ir gyveno vienas). Gydytojas 
nieko ypatingo pas jį nesurado, bet vis 
dėlto paguldė į ’ligoninę iki rytdienos. 
Pagulėjus pusantros val.,5 P. Cvirkai, 
matyt, pasikartojo širdies priepuolis. At
bėgęs gydytojas jau nebepajėgė jo at
gaivinti. Skrodimas parodė, kad P. Cvir

kos mirties priežastis buvo širdies, indų 
sklerozė, įvyko širdies paralyžius. • Pasi
rodė, kad nepaisant savo jauno amžiaus, 
sklerozė buvo labai smarkiai išsivysčiu
si, kaip pas seną žmogų, kas, gydytojų 
nuomone, yra gana retas medicinos isto
rijoj atsitikimas. Turėjo įtakos, matyt, 
ir paveldėjimas, P. Cvirkos šeimoje buvo 
ir daugiau panašių ligonių. Pav., jo mo
tina neseniai taip pat mirė panašiu būdu.

Lietuvių tauta skaudžiai pergyveno 
Petro Cvirkos netekimą. Jis buvo liaudy
je labai populiarus. Cvirkos laidotuvės 
išsivystė į didžiulę meilės mirusiajam ra
šytojui manifestaciją. Rašytojų Sąjun
ga gavo daugelį užuojautos telegramų. 
Verkė iš skausmo ne tik pažįstami, bet ir 
jo asmeniškai nepažinusieji.

Dabar mes renkame visus Petro Cvir
kos raštus, laiškus, rankraščius pilnam 
jo raštų leidiniui. Amerikos lietuviams 
Petras Cvirka yra nemažai rašęs. Pra
šome paraginti visus jo draugus, visas 
organizacijas, kuriems jis -rašinėjo, su
rinkti jo laiškus ir pasiųsti juos į Lietu
vą Rašytojų Sąjungai. Bus suorganizuo
tas jo vardo muziejus, kur visa ta me
džiaga bus sudėta ir panaudota jo raštų 
leidimui.

Visi mūsų rašytojai juda, kruta. Dau
gelis jų yra užsibrėžę jau šiais metais 
sukurti žymesnių kūrinių. Jonas Marcin
kevičius dabar intensyviai dirba. Jis žy
miai perdirbo savo romaną “Nemunas 
patvino” ir leidžia jį nauju vardu “Pa
gal Nemuno krantus.” Bedo, rašo jo an
trąjį tomą, liečiantį Tėvynės karo ir po
karinius metus. Parašė jis naują pjesę 
“Kavoliūnai,” kurią netrukus ir Jūs gau
site. Dabar rengia naują apysakų, rinki
nį ir nedideles pjeses saviveiklos rate
liams. /

Juozas Baltušis parašė pjesę “Gieda 
gaideliai,” kurią stato Kauno ir Mari
jampolės teatrai. Išeina ji ir iš spaudos. 
Jis taip pat rašo naują romaną.

Antąnas Venclova vienas produkty
viausių mūsų fa&jftdJU. Po karo jis išlei
do didelį eilėraščių rinkinį “Obelis kur 
augalota,” išėjo iš spaudos jo verstas 
Puškino “Eugenijus Oneginas” ir “Va
rinis raitelis.” Išeina iš spaudos jo ap
sakymų rinkinys. Jo suredaguotas stam
bus pomirtinis Salomėjos Nėries poezi
jos dviejų tomų leidinys, kuriuos jūs, 
matyt, jau esate gavę. Antanas Venclo
va taip pat žada iki rudens parašyti nau
ją romaną.

Teofilis Tilvytis išleido savo poemą 
“Artojėlius” daugiau kaip 100 psl. dy
džio. Aatidavė spaudai savo “Dičių” ir 
naujų poezijos kūrinių rinkinį. Nemaža 
dalykų jis išvertė į lietuvių kalbą, tame 
tarpe Nekrasovo, Majakovskio ir kitų 
poetų kūrinių. Neseniai jis, buvo sunkiai 
susirgęs šiltine — vos pavyko išgelbėti. 
Dabar iš ligoninės jau išėjo ir taisosi.

Valerija Valsiūnienė išleido šiemet 
stambų savo eilėraščių rinkinį “Šviesi 
diena” ir rengia spaudai naują eilėraš
čių rinkinį.

Balys Sruoga parengė spaudai stambų 
liaudies dainų rinkinį, kuris išeis rusų ir 
lietuvių kalbomis. Jis rašo naują pjesę iš 
kalinių gyvenimo vokiečių konclagery. 
Nors jo sveikata nekokia, bet dirba jis 
daug, kartais gal net persivargindamas.

Vincas Mykolaitis-Putinas parengė 
didelę studiją apie Maironį, apie Mažvy
dą, rašinėja į periodinę spaudą ir daug 
dirba universitete, kur jis dėsto lietuvių 
ir vakarų Europos literatūros kursą.

• Aleksas Churginas išleido savo eilė
raščių rinkinį “Ugnis,” išleido Šekspyro 
“Hamleto” vertimą, atidavė spaudai 
“Makbete” vertimą. Daug dirba jis taip 
pat Kauno universitete, kur jis yra ka
tedros vedėjas.■«

A. Vienuolis gyvena Anykščiuose, per
dirbinėja savo romaną “Prieš aušrą,” 
rašo naujas Kaukazo legendas po apsi
lankymo Kaukaze pereitų metų rudenį. 
Be to, jis rūpinasi A. Baranausko klėte
lės tvarkymu.

Daug rašo E. Mieželaitis, J. Dovydai
tis, B. Dauguvietis, Albinas Žukauskas, 
Vacys Reimeris, Vladas Mozūriūnas ir

(Tąsa ant 3 puslapio)
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Rytą Meno 'Festivalio 
Reikalai

Rytinių Valstijų Festivalio ruoša rodo 
daugiau gyvumo ir energijos. Ypač 
Connecticut valstijos menininkai, meni
ninkės pradėjo gyviau veikti. Prieš sa
vaitę laiko atgal, laike savo atostogų, 
teko aplankyti Hartfordo Laisvės Choro 
pratimus, dalyvauti Waterburio Laisvės 
piknike ir kalbėtis su eile veikėjų, kurie 
ruošiasi festivalyje dalyvauti.

Stipriausias ir daugiausia veiklos* ro
do, tai Laisvės Choras, Hartford, Conn. 
Laisvės Choras dalyvaus festivalyje vi
same pilnume—jo solistai, duetai ir vy
rų choras.

Apie Laisvės Chorą galima daug kas 
sakyti . Visa širdis pažangaus lietuvių 
judėjimo Hartforde yra choras. Choras 
palaiko savo svetainę, kitos organizacijos 
taip pat laiko savo susirinkimus choro 
svetainėje. Choro turtas siekia kelių 
tūkstančių dolerių.

Choro valdybą sudaro pusiau jaunimas 
ir senimas. Ypatingai jauna Laisvės 
Choro pirmininkė, Mrs. Grace Gailen, 
veikia ne tik kaipo choro pirmininkė, or
ganizatorė, bet^ ir kaipo choro mokytojos 
pagelbininkė.

Žymėtina choro sudėtis. Jame yra pu
sėtinai didelis būrys taip vadinamo seni
mo, bet jaunimas, pamaži, ir čia ima vir
šų. Choro mokytoja yra francūzų kilmės 
jauna moteris, Wilma M. Hollis. Stebėtis 
reikia, kiek ši jauna moteris padarė pa
žangos į lietuvių liaudies dainas per la
bai trumpą laiką. Ji daugiau žino lietu
vių liaudies dainų atmintinai, negu dau
gelis mūsų, gimusių Lietuvoje.

Laisvės Choras turi eilę pralavintų 
balsų, kurie gali dainuoti solo. Pavyz
džiui, chore dainuoja gera solistė Enna 
Kishkunas. Ji italų tautybės, vedusi su 
lietuviu. Ji manęs prašė lietuviškų dai
nų, solo. Be to, Laisvės Chore dainuoja 
dar viena moteris-mergina švedų tauty
bės, kita lenkų tautybės,—tai tikrai me
nas yra tarptautinis.

Laisvės Chore dainuoja jau gerai išsi
lavinęs smuikininkas Jonas Roman. Jis 
dalyvaus'festivalyje su savo smuiko solo. 
Vokaliniai solistai Laisvės Chore yra se
kami: Wilma Hollis, Aldona Roman, Jo
nas Kishkunas, ' Karolis Kishkunas, 
Grace Gailen, Erma Kishkunas.

Laisvės Choras dabar organizuoja vy
rų chorą, kuriam vadovauja Grace Gai
len. . Taip pat Laisvės Choro dramos 
grupė dalyvaus festivalyje. Galutinai dar 
nėra pasirinkę, kurį veikalą, ar veikalo 
dalį, duos hai’tfordiečių vaidintojai. 
Pereitame sezone jie plačiai maršrūtavo 
su “Mikšių Šeima.”

Waterburio Vilijos Chorą vadovauja 
jauna, gabi chorvedė ir žymi solistė 
Gertruda Ulinskaitė. Ji taip pat daly
vaus festivalyje kaipo solistė. Gaila, 
kad trumpa buvo laiko ir nebuvo galima 
plačiau pasikalbėti, kokioje formoje Vi
lijos Choras dalyvaus festivalyje. Vei
kiausia ir šiame ^chore yra daugiau so
listų, gal ir duetų. Iki festivalio linkė
tina Vilijai biskį pasiplėšti, paaugti.
GEROS ŽINIOS IŠ MASSACHUSETTS 
' VALSTIJOS

Ig. Kubiliūnas, M. Sukackienė, J. 
Karsokienė, Ed. Šugaris ir kiti veikėjai- 
menininkai gerai veikia dėlei festivalio.

Čia norime žymėti apie Ig. Kubiliūną, 
kaipo solistą— jis dalyvaus festivalyje. 
Kubiliūnas yra geras ir gabus komikas, 
liaudies solistas. Komiški dalykėliai 
jam sekasi dainuoti. Kubiliūno metodas 
dainavimui liaudies dainų, sykiu su 
publika, labai vykusiai sekasi. Jis 
pasirenka liaudies dainą ,kurią didžiuma 
moka, pats dainuodamas solo, įtraukia 
visą publiką į masinį dainavimą. Na, 
ir išeina labai gražiai.

Kaip jau buvo pirmiaus. minėta, 
Worcesterio Aido Choras, Montello Liuo- 
sybės Choras, jų solistai, duetai dalyvaus 
festivalyje. Bet dabar mes jau turime ir 
iš dramos srities žinių.

Draugas S. Baronas mums rašo, jog 
Montello vaidintojai dalyvaus festivalyje 

su veikalu, komedija, “Teodolinda.” Bet 
tai dar neviskas, eina ir organizavimo 
darbas. LMS Antros Apskrities Komite
tas organizuoja Bostono apylinkėje vai
dintojų grupę, kuri, numatoma, bus pa
stolį LMS vaidintojų grupė ir dalyvaus 
festivalyje. Jų veikalas, veikiausia, bus 
“Kas Mūs Mamei Pasidarė.”

Dar viena kolonija ateina su drama, tai 
x bridgeportiečiai. Ir jie tikrai bus festi

valiui tas, kas riša -jaunimą su senimu. 
Jų vaidintojų veikėjas J. J. Mockaitis 
pareiškė, jog nei mažiau, nei daugiau 
bridgeportiečiai duos festivaliui, kaip 
“Fifty-Fifty.”- Tai veikalas, parašytas 
meno veikėjos, muzikės Petrutienės.

Brooklyno Liaudies Teatras ir Aidas 
plačiai ruošiasi? Jiems teks didelė rolė 
festivalyje. Tačiaus mes apie juos kitu 
kartu plačiau rašysime.

SMAGI ŽINIA Iš CHICAGOS
Atrodo, jog Chicaga buvo didelė, me

nu galinga, ir bus. Štai, kokią žinią mes 
gavome nuo Daratėlės Yuden, Aido ir 
Moterų. Choro mokytojos. Daratėlė 
mums rašo:

“Gera žinia Rytinių Valstijų Festi
valiui. Cicero Moterų Choras nutarė ja
me dalyvauti. Prašome mūsų chorą už
registruoti.” .

Tai tikrai gera ir didelė žinia—cho
ras dalyvaus net už tūkstančio mylių. 
Žinoma, tai gali padaryti tik chicagie- 
čiai, tik gera sutartis visos grupės ir 
grupės su mokytoja. Jūsų pasiryžimas 
dalyvauti ne tik pagražins Rytinių Vals
tijų Festivalį, bet ir duos didesnio pa- 
akstinimo toms grupėms, kurios yra 
daug arčiau. Bravo, Moterų Choras jr 
visos moterys!

SVEIKINIMAI FESTIVALIUI
Sveikinimai, komplimentai į festivalio 

programą yra vienas iš svarbiausiųjų 
darbų dabartiniu laiku. Mes visi turime 
veikti skubotai. Draugai, (jraugės, ku
rie šioje srityje veikiate, nelaukime pa
baigos.

Gražų, didelį sveikinimą mes gavome 
nuo Amerikos Lietuvių Centro — visą 
šimtinę ($100.00). Water bury j e, Hart
forde taip pat gavome $65.00 sveikini
mais. Didelė padėka draugei Lucy Že
maitienei, kuri man padėjo sveikinimus 
gauti. Visiems, kurie davė sveikinimus 
festivalio programon, didelis ačiū.

Anna Visockienė, našlė velionio chor
vedžio, Vinco Visockio, atminčiai velio
nio darbų, sveikina festivalį su $10.00. 
K. Aksamitauskas, > J. Rudminas, L. ir 
J. Žemaičiai, Ed. Sautra, V. J. Valley, 
J. Beržinis—po $5.00. J. Ragauskas, Geo. 
Peleckas, L. Mankienė, V. Jakubonis, L. 
Mankienė—po $2. J. Shopys, J. Šukaitis, 
J. Didžiūnas, J. J. Inamaitis, J. M. Mar
čiulionis, J. Margaitis, J. Bernotą, M. 
Butkevičius, A. Grimaila, P. Degimas, L. 
Borgins, S. Jurkūnas, M. Kazlauskas, J. 
Zelenekas, C. Ivanauskas—po $1.00.

Mes laukiame ir daugiau , sveikinimų. 
Organizacijos, kuopos ir pavieniai gali 
pasveikinti Rytinių Valstijų Festivalį. 
Visų vardai tilps programos knygoje.

V. BOVINAS, F. K. Sekr.

Tarybą Lietuvai
Tiek širdies mes ant tako išlašinom, 
Kad žygiuotum linksmutė, gyva. 
Tavo skausmą aplaistėm ašarom, 
Tu brangi, mylima Lietuva!

»
Laukus rankom pūslėtom purenom,
Brendom uosiais tvirtais audrose, 
Kad numetūsi priespaudą seną 
Tu pakiltum kartu su tiesa.

Juodi debesys, dienos aptemę 
Gaubė tavo žydriąsias akis.
Mes krauju išbučiavome žemę, 
Skynėm kelią drąsiai ateitim /
Kai ant kelio suklupusią radom,
Tave nešėm širdy per kapus,
Ten, kur Stalino genijus .yeda, 
Ten, kur niekad varge nesuklupt.

Tu eini vėl gyva ir dainuoji—
Tavo dainos plačiai nuskambės!— 
Mes sukursime šviesų rytojų— 
Tavo dienos kaip saulė žydės!

JONAS LAPAŠINSKAS

KETURI VERTINGI KŪRINIAI DĖL 
MŪSŲ SCENOS GRUPIŲ PASIRINKI

MO; GAUTA NAUJOS MUZIKOS
Šiam teatriniam žiemos sezonui arti

nantis prieš Amerikos lietuvių teatrus ir 
mažesnes scenines grupes pasirinkimui 
yra patiekiami keturi svarbūs ir vertingi 
nauji kūriniai.'

Du iš jų, Dauguviečio “Pergalė” 
(“Naujoji Vaga”) ir Juozo Petrulio 
“Prieš Swę,” jauzbuvo vaidinti. Pir
mą veikalą vaidino Chicagos jungtinės 
lietuvių teatrinės jėgos, kurios dabar iš
sivystė j Liaudies Teatrą, antrą — 
Brooklyn lietuvių teatro grupė Chicagos 
LMS f ėsti valyje.

Bet šie du veikalai yra perdaug ver
tingi, mūsų nuomone, kad tuomi pabaig
ti jų naudojimą.

★

Juozo Petrulio “Prieš Srovę” yra vie
na geriausių lietuvių dramaturgijos isto
rinių pjesių. Paremta ant garsaus ku
nigo Strazdelio gyvenimo, ji nušviečia 
svarbų istorinį laikotarpį, kuomet feoda
linio - aristokratinio ištautėjimo jūroje 
pradėjo sąmoningų tautos sūnų ir dukte
rų tarpe auštPlietuvybė.

Ar kaip nors aranžavus Brooklyno 
grupės atvažiavimą,. ar savomis jėgomis, 
didesnių kolonijų scenos grupės galėtų 
tą veikalą naudoti. Tiesa, jis nenaujas 
Lietuvoje — bet naujas Amerikos lietu
viams.

B. Dauguviečio “Pergalė” (arba “Nąu- 
joji Vaga,” kaip ji dabar vadinama Lie
tuvoje) yra didoka pjesė, paremta ant 
praėjusio karo ir Lietuvos liaudies kovos 
prieš vokiškus okupantus.

Siužetas nedaug kuom skiriasi nuo ei
lės panašių pjesių, kurias per karo ir po
karinius inetus pagamino didelis skai
čius Rytų Europos tautų (rusų, ukrainie
čių, lenkų, čekų, latvių, jugoslavų ir tt.) 
dramaturgų, bet yra bene geriausias sce
nos veikalas lietuviškoje scenoje, parem
tas ant šios didžios kovos temos.

Tą kūrinį turėtų imti domėn visi di
desni mūsų scenos vienetai.

Dar du visai nauji veikalai dabar ran
dasi LMS centre — vienas jau išleistas, 
kitas baigiamas spausdinti. Jie yra 
“Klampynė” ir “Marti,” abu paremti 
ant Žemaitės apysakų, abu dramatizuo
ti žinomo Lietuvos dramaturgo Viktoro 
Miliūno.

“Klampynė” ir “Marti” yra veikalai, 
paemti ant Žemaitijos kaimo sveiko, 
prie gimtosios žemės ^artimo ir valstie
tiškai pilno bei liaudiškai teisėto-nai- 
vaus gyvenimo.

Šie abu veikalai kai kurių yra vadina
mi komedijomis. Tas vardas gal atitinka 
ant tiek, kad juose perduotas sveikas 
liaudies humoras.

Bet vaidinant šiuodu veikalu režisie
riai ir artistai turi saugotis kąrikatūfa-

Ką Veikia ir Kuria Tarybą Lietuvos Rašytojai
(Tąsa nuo 2 puslapio)

savo kūrybos almanachą ir rengia pa
vienius savo kūrinių leidinius. Rudenį 
numatome sušaukti jaunųjų rašytojų 
respublikinį susirinkimą, kuriame pa
naudosime jų kūrybos pasiektų laimėji
mų apžvalgą. ♦

Paskelbtieji dainų tekstų ir pjesės kon
kursai davė neblogų rezultatų: gauta 
apie 250 tarybinių dainų tekstų ir 20 
naujų pjesių. Nofs konkurso rezultatai 
dar nepaskelbti, bet tikimės, kad lietu
vių literatūra praturtės naujais aktua
liais kūriniais.

Grožinės literatūros leidykla taip pat 
atlieka nemažą darbą. Jei pernai ji išlei
do apie 80 knygų daugiau kaip 900 spau
dos lankų dydžio, tai šiemet tik per 4 
mėnesius išleido 40 knygų 414 spaudos 
lankų dydžio. Dar niekada Lietuvoje ne
buvo taip sistematingai ir daug dirbama 
įvairių tautų geriausiems kūriniams lie
tuvių kalba išleisti, kaip dabar.

Džiugu atžymėti, kad daugelis mūsų 
rašytojų dabar rašo jau ne apie praeitį, 
bet apie dabartį, kad jie savo kūryba 
apdainuoja naujus žmones — naujos šo
kt. Antanas Miškinis parašė poemą apie 
lietuvių tautos didvyrę Marytę Melni- 
kaitę ir sukūrė eilę eilėraščių aktualia 
tematika. Rašo taip pat Eugenijus Ma- 

vimo, šaržavimo. Žemaitės charakteriai 
savo stačiokiškais ir vaizdingais pasisa
kymais savaime yra juoką iššaukianti. 
Bet jie turi likti sveiki ir nekarikatūruo- 
ti.

“Klampynę” jau rengiasi vaidinti Chi
cagos Liaudies Teatras. “Marčią” jau 
turi omenyje vaidinti viena Chicagos 
priemiesčio grupė, nors LMS laikosi 
nuomonės, kad prie tokio svarbaus vei
kalo ir reikėtų jungtinių jėgų.

Visi LMS vienetai ir kitos grupės gali 
virš minėtus keturius veikalus tuojau už
sisakyti.

LMS Centras yra gavęs visą glėbį 
naujų muzikos kūrinių, kurie greičiau
siai galimu laiku turi būti įvertinti ir iš
leisti.

Frank Balevičius, žinomas Wilmerd
ing, Pa., kompozitorius, atsiuntė tris sa
vo kompozicijas, žodžiai poeto Stasio Ja- 
silionio.

Michael Gimis atsiuntė apie du tuzi
nu savo muzikos kūrinėlių, žodžiai dau
gumoje irgi Jasilionio.

Walter Žukas, kompozitorius iš Bing
hamton, N. Y., yra sukūręs operetę “Lie
tuvos Žiedai”—dialogas* Jono Juškos.

Chicagietis J. Žiūronas patiekė kelias 
savo dainas, muzika ir lirika autoriaus. 
LMS muzikos komisija, susidedanti iš 
trijų žinomų Chicagos muzikų, turės be 
atidėliojimo visus šiuos kūrinius įver
tinti.

Jonas Valentis, Brooklyno teatro gru
pės režisierius, grįžo iš atostogų Holly- 
woode. Pakelyje Valentis aplankė LMS 
Centrą.

Paštas atnešė naujus “Literatūra ir 
Menas” leidinius iš Vilniaus. Kaip ži
nios rodo, Lietuvoje teatrinė veikla nesi- 
rubežiuoja rudens ar-žiemos sezonu: te
atrų veikla beveik tokiu pat tempu tę
siama ir per vasarą.

Štai Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos te
atrai lankosi provincijoje. Kaune pil
noms publikos salėms vaidina vasaros te
atras. Didelį pasisekimą turi Vilniaus 
lėlių (marjonetų) ir vaikų teatrai.

Statomos lietuviškos, bendros tarybinės 
ir kelios anglų bei francūzų verstinės 
pjesės.

★ *
“Vilniaus Partizanų Daina” buvo vie

na entuziastiškiausiai priimtų konkur
sinių patiekimų Pragos tarptautinio jau
nimo sąskridyje. Daina yra baladė apie 
Lietuvos' partizanų kovas prieš naciškuo
sius okupantus Vilniaus krašto miškuose.

Kompozitorius Walter Žukas, kurio 
operetė “Javai Žydi” jau yra baigta, sa
vo karinės tarnybos metu šiame kare vie
nu laiku buvo karinės konservatorijos 
direktorium Bamberge, Bavarijoje.

Eina pažangioje spaudoje 
diskusijos apie jaunimą. Dis- 
kusuojama, kaip sėkmingiau 
įtraukt! jaunimą į pažangų vei
kimą, kad kartu dalyvautų su 
suaugusiais.

Diskusijose pasireiškė viso
kių minčių. Gi jaunimo įtrau
kimas, yra gyvas reikalas, 
nes senesnėji karta laipsniškai 
išmiršta. Reikia, kad jaunes
ni žmonės imtų daugiau rūpin
tis pažangiu judėjimu.

Vieni sako, kad reikalingas 
sporto veikimas, kad jaunimą 
įraukus, kiti, kad meno orga
nizacijos, o kiti stoja už stip- • 
rias politines organizacijas. 
Kiek bus naudos iš diskusijų 
ir paduotų minčių ?

Visi turime žinoti vieną da
lyką, kad Amerikoje lietuvių 
jaunintas yra išauklėtas skir
tingose sąlygose — lengvesnia- 
me gyvenime. Sunku jį įtrauk
ti į lietuvių meno veikimą, 
nes jis rodosi per prastas. Jau
nimas lankosi į aukštai pasta
tytą meną, nors tas menas yra 
nedarbininkiškas.

Kitas dalykas, tai jaunimas 
yra daugelyje atsitikimų mai
šytų šeimų. Vyrai vedė kitą 
tautų žmonas, o merginos vy
rus. Apsivedė ir skirtingų pa
žiūrų. Bet tas įvyko jau se
niai. Jeigu bent 35 metai at- e 
gal pažangaus judėjimo va
dovybė būtų* teikus patarimų, 
kaip auklėti jaunimą, tai gal 
šiandien būtų kitokios pasek
mės.

Kad jaunimas neįtraukia
mas į mūsų judėjimą masi
niai, tai patys save turime 
kaltinti, kad nebuvo nurody
ta, kaip tas jaunimas auklėti. 
Jeigu vadovybė būtų tą nuro
džius .mokinus per mūsų spau
dą, tai šiandien būtų kitaip.

Dabar didelio darbo nenu
veiksime. Bet lieka mums dirb
ti, kad įtraukus daugiau jau
nimo, kuris ateityje vadovau
tų mūsų organizacijoms, žino
ma, toliau daugiau įsitrauks f 
veikimą Amerikoje gimusio 
lietuvių jaunimo, nes jis jau 
suaugo. Patys turės padaryti 
sau pragyvenimą, susidurs su 
blogomis sąlygomis, su nedar
bo padėčia ir tada atsimins 
suaugusių tartus žodžius ir 
reikalą organizuotis kovai už 
geresnį gyvenimą.

A. Dambrauskas.

tuzevičiūs. Į' darbą įsijungė gausus bū
rys jaunuomenės, kuri parengė spaudai 
cialistinės santvarkos kūrėjus, parodo 
išdavikišką buržuazinių nacionalistų vei
dą. Įsitraukia į šį darbą ir senesniosios 
mūsų kartos rašytojai, tame tarpe V. 
Mykolaitis — Putinas, A. Vienuolis, Ba
lys Sruoga ir kt.

Šiaip Lietuvoje gyvenimas, nors ir ne 
be sunkumų, eina lengvyn. Kraštas atsi
stato. Paleista jau nemaža įmonių. Vil
niuje atstatomi vienas po kito namai ir 
visuomeniniai pastatai. Pasodinta gat
vėse nemaža medžių. Gyvas sportininkų 
gyvenimas — dažnai rengiamos rungty
nės futbolo, krepšinio ir t.t.

Dabar Vilniuje sukamos dvi lietuviš
kos filmos: dokumentinė filmą apie Ta
rybų Lietuvą ir meninė apie Marytę Mel- 
nikaitę. Rudenį turėsime lietuviškas fil
mas. Jos bus pagamintos ir rusų kalba. 
Kitiems metams rengiami scenarijai 
naujoms filmoms. Turime savą Kinema
tografijos ministeriją.

Na, nebenoriu jus daugiau varginti. 
Linkėjimus siunčia visi Jūsų pažįstami: 
A. Venclova, K. Korsakas, J. Šimkus, J. 
Baltušis, J. Jurginis, prof. J. Matulis, 
prof. V. Girdzijauskas ir kt. Nuošir
džiausi linkėjimai Rojui Mizarai. Jo 

' laišką, rašytą kovo 7 d., gavau.
Jūsų Romas Šarmaitis.

“Paskutinis mano darbas,” 
sakė William Cudd, Sr., 51 
metą, ekspertas mūrininkas, 
lipdamas užbaigti šį 170 pėdą 
kaminą, kuri jis su savo dviem 
giminaičiais išmūrijo Fresh 
Meadows, Nt Y., būsimam gy
venamą namą projektui. Ta
me užbaigiamajame darbe ji
sai, jo sūnus William, Jr. ir 
giminaitis Lee Boyce Cudd nu
krito su visu pastoliu ir užsi
mušė.

3-čias puslapis------------------- —.
Laisvė—Liberty Lith. Daily ♦ 

Šeštad., Rugp. 16, 1947.



AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS
-7-10-47— Mažosios Lietuvos Buities Romanas

Rašo Ieva
(Tąsa)

Ir darže visokių medžių. Bet visi jie 
skelbia be malonės, kad žiema pareina, 
šalta ir nemaloni, nes gelsta jų lapai ir 
krinta žemyn. Vieną kitą dieną puošia 
lapeliai žolyną geltonai, raudonai. Skau
dusis ano lapo raudonumas nori primin
ti žydinčios jaunystės grožį. Bet šalia jo 
guli pageltęs ir jau juodais spuogais mir
ties paženklintas lapas. Ir jį pamačius, 
kaži kodėl prisimena taip dažnai varto
jamas sakinys, kurį išgirdęs, kiekvienas 
giliai susimąsto: šiandien raudons — ry
toj lavons...

Atskridęs vėjo sukūrys suka kelis kar
tus ratą aplink ant žemės, ant tako ir 
žolėje gulinčius' lapus, o tada išlakina 
jis į orą mirštančiųjų lapų daugybę, nu
neša juos į patvorį, ir ten jie pūva .. .

Anksti‘šį rytą atsikėlė Marė Šimonie
nė ir išsiskubino į virtuvę. Mergos sukasi 
aplink kiaules, karves, o šeimininkei rei
kia virti pusryčiai.

Pavalgiusi šeimyna ir samdytieji ro
pučių kasėjai išėjo į laukus. 0 ji paliko 
viena namie triūsinėti.

Tuo tarpu jau laikas ir priešpiečiai į 
laukus nešti; duona, sviestas ir mėsa iš
kepta, jau sudėti pintinėj. Gėrimas jau 
šyla ant pečiaus; nugriejusi nuo pieno 
puodelio grietinės, įnešė Šimoniene, pa
baltinę ir pasaldino gėrimą.

— Dabar jau galėtų ir Anskis atsikel
ti. Galėtų nešti į laukus priešpiečius. 
Nors vieną darbą galėtų man paimti, —• 
lyg ir pyksta Šimonienė.

Tiesa, anskti jis niekada nekelia, iš
skyrus šventą rytą. Tuomet tai jis jau 
beveik visada anksti ant kojų. Ir vasarą 
kartais dar pirm saulės sužadina šeimy
ną ir suvadina prie knygų; na, ir jo mal-, 
dai galo nėra!

Šeimynai jau ligi kaklo įkyrėjo tos jo 
maldos ir tie giedojimai. Bet pirm viso 
ko jo patyčios. Šeimyna, išvargusi per sa
vaitę, meilija nors šventą rytą ilgiau pa
simiegoti. Bet kur tau! Kas leis?

Šeimininkas, Anskis Šimonis, per visą 
savaitę ilgai miegojęs, išsigulėjęs, išsi
tinginiavęs, šventą rytą labai budrus. 
Kad čia ne patyčios, tai kas šiaip?

Ir kokios dar patyčios! Kiek barėsi dėl 
to Šimonienė, kiek prikaišiojo ji jam, kad 
taip niekada dar šiame ūkyje nebuvo 
daroma. Ar tai jis naują madą nori įves-

Niekada neužmirš Šimonienė, kas šią 
vasarą atsitiko.

Buvo šeštadienis. Su talka nukirsti ru
giai. Darbas nusitęsė į vėlybą naktį. O 
kada šeimyna į patalą nuėjo, laikrodis 
jau rodė dvylika, — Šimonis kietspran- 
diškai užsimanė dar knygas paimti...

— Ale, žmogau, ar tu jau be sąžinės! 
— sako jam Šimonienė, nes ir ji pati vos 
dar ant kojų bestovi iš nuovargio. Ir ji 
žino, kad jo maldai galo nebus.

— Aš turiu dievui padėkoti už žegno
tą dagą, — užsispyrė Šimonis.

— Tą tu gali padaryti ir vienas! Ir ga
lėjai jau padaryti — per visą dieną tu
rėjai laiko. Rugių nekirtai, miegojai ligi 
priešpiečių!

—r Tylėk, aš galiu daryti, ką aš noriu, 
galiu miegoti ir keltis, kada noriu. Ma
no ūkis puikiausioj tvarkoj.

Čia karčiai nusišypsojo Šimonienė:'
— Kad manęs nebūtų, norėčiau ma

tyti, koks tuomet tas mūsų ūkis atrody-

• Bet ji tylėjo, o Anskis kalbėjo toliau:
— 0 ir už šeimyną aš atsakau po die

vo akių. Aš jos bedieviais neišauklėsiu. 
Visą savaitę jau negalėjo jie prie knygų 
eiti, tai nors šeštadienio vakarą reikia 
jiems priminti, kad dievas yra danguje, 
kad jie privalo jam dėkingi būti už tai, 
kad jiems visada stalas dengtas; jie tik 
prieina, pasisėdi ir pasivalgo. 0 iš kul
tai pareina, jiems* nerūpi.

Šeimyna jau snausdama valgė vaka
rienę. Šaukštas vis iš rankų krito. Taip 
buvo visi jie pervargę. Bet nespėjo ge
rai pavalgyti, kaip jau šeimininkas pa
šaukė :

— Dabar visi prie knygų!
Talkininkai kūlvertini išnėrė namo. 

Bet šeimyna — garsiai murmėdami, įėjo 
bernai, per savo pačių kojaą klupdamos, 
vos įsivilko mergos. Pradėjo giesmę:

Ar aš dievui negiedosiu,

Simonaitytė ............   -4
Ar nebūsiu jam dėkings . . .

Giesmė be galo: dvylika ilgų posmų. Ir 
visus reikėjo išgiedoti! O Šimonis papra
tęs su apmąstymu giedoti. Kiekvienas žo
dis nutęsiamas, kiekvienas išlankuoja
mas, kaip bažnyčioje. O suklupus prie 
maldos ir Šimoniui pradėjus širdies mal
dą, šeimyna užmigo, vienas po kito. O ka
da dailiai pragydo Anskis: *

Ant savo kelių parpuolu,
Pone, po tavo kojų, — 

tai jis vienas ir begiedojo, šeimininkė, 
rods, nesnaudė, bet pritarti iš piktumo ji 
negalėjo. O begiedodamas

Šventas mūsų dievas — 
Anskis išvažiavo iš balso ...

Kaip tik tuo akies mirksniu atsibu
do piemenukas ir pamatė, kaip didysis 
bernas atsišliejo ir nusmogė giesmines po 
suolu. Pratrūko juokais piemuo. Atsibu
do ir patsai didysis bernas ir pasigedo 
knygų. Atsibudo ir visi kiti — na, ir juo
kui galo nebuvo. Nors dali gelis ir neži
nojo, kodėl juokiamasi, bet Šimoniui pri
tarti jau niekas nebegalėjo.

Piktas kerštas pagavo sakytoją, kad ir 
“Tėve mūsų” bekalbėdamas kelis kartus 
apsiriko.

Bet atkeršijo piemenukui Anskis Ši
monis! Gavo, oi, gavo jis pliekos! Ir ki
tiems norėjo jis dar ką pasakyti, bet visi 
kiti jau laiku išdulkėjo pro duris.

Tik prienamy šeimininkė sučiupo ber
ną ir paklausė, taip jau juoku nesitver
dama, kodėl jis giesmines po suolu smo- 
gęs.

— Sapnavau, kad arklius raiščiau, 
gembę kaliau. Žemė buvo baisiai kieta — 
molis, na, tai ir daviau iš visos jėgos su 
kūju ...

O šventą rytą, vos tik saulė iškilo, vos 
iš žemės išlindo, kaip jau atsikėlė Anskis 
Šimonis bernų ir mergų žadinti.

— Anski, Anski, ka tu darai! — mal-Z z 4*

dauja pati.
— Aš jiems parodysiu! Juoktis, man 

meldžiantis už jų dūšias, už jų išgany
mą! Dabar jie man atsikels, atliks žy
gius, o tai greit, ir įeis prie knygų!

— Eik, puspaiki, eik!
Ir... savaičių savaites nešiojosi Marė 

mėlyną akį ir perkrypusį žandą’
Nuo tuokart ji nutilo. Ji pasidavė sa

vo likimui, kentėjo ir tylėjo. Ne, ji nie
kam nesakė, niekam' neguodės, kad jos 
vyras, sakytojas Anskis Šimonis, ją mu
šė.

— Juk pati to vargo norėjau, tai reikia 
dabar jį kantriai nešti, — ramino ji sa
ve.

Ir ji nešė kantriai, kaip suriųkiminin- 
kei pritinka.

Valandėlę buvo atsisėdusi Šimonienė, 
laukdama išeinant Anskio. Bet jokio 
brazdėjimo stuboj negirdėti. Tiesa, jis 
miega visada ilgai, bet taip ilgai! Ar eiti 
jį žadinti? •

Po ano įvykio ji niekada jo nebežadino.
— Miegok tu, tinginy, kol pajuoduosi, 

.— manydavo ji sau.
Rasi jis šį rytą blogai nusiteikęs. Pas

taruoju laiku jis ypačiai labai piktas. 
Pirma jis kankindavo žmones saldžiuoju 
savo liežuviu. Bet dabar jis ne kartą su
rinka, užkriokia žmogų. Ir stebisi kartais 
jau vienas kitas: kur tasai saldusis sa
kytojas dingo?!

Kartais taip atrodo, lyg jo sąžinę kas 
graužtų. Jis stovi ir styro valandų valan
das, akis įdūręs į ką nors. Tada jis nusi
juokia piktai, nešvankiai, kartais lyg be
protis. O kartais jis vėl skaudžiai sude
juoja. Paklaustas, ar serga, ar kas skau
da, nieko neatsako.

Bet keista: jo maldos pradeda trumpė
ti, kartais, rodos, lyg pilna jo burna dar 
nepasakytų žodžių, o jau amen pasako. 
Lyg kad kas uždurtų.

— O ką gali žinoti, — mano Šimonie
nė, — rasi jis ir turi kokią nors baisią 
nuodėmę ant savo sąžinės.

Dar vis neišeina Anskis,' reikės paga
liau jai pačiai nešti į laukus priešpiečius.

Bet grįžtant iš laukų Marei Šimonienei 
lyg peilis dygt per širdį: rasi Anskis nu-x 
mirė?

Iš kur tokios mintys! Bet širdis vis 
daugiau ir daugiau nerimauja. Jr Šimo
nienė nė pati nenusimano, kaip jos sielo
je paskamba giesmės gaida apie žmogaus 
mirtį, ir lūpos, pirma tik lengvai, lyg 
baimingai, o paskui jau garsiai ėmė gie
doti:

(Bus daugiau)

Kaip Sovietiniam Piliečiui Atrodo Amerika
(Tąsa)

Harlemo kvartaluose net 
dienos laike retai sutiksi 
baltą žmogų, čia vien juo
di, visur juodi — ir ant 
gatvių, ir krautuvėse, ir 
karčiamose; net čiučelos 
vitrinose ir vaikų lėlės juo
dos su susiraičiusiais plau
kais ir storomis raudono
mis lūpomis. Juodoji spalva 
odos ir susiraitę plaukai— 
tartum jpįkto ženklas neg
rui. Tame pačiame sekma
dienyje Harlemo kirpyklose 
galite matyti mulatus, va
landų valandas sėdinčius 
po spindančio nikelio puo
dais su pašiauštais plau
kais': tai automatinis plau
kų išlyginto j as — perme- 
nent. Lygiai sušukuoti 
plaukai, kaip baltojo žmo
gaus, — svajonė kiekvieno 
mulato: juose jis mato sa
vitą kamoflažą, kuris duos 
galimybę užmaskuoti jo gi
minystę su negrų krauju: 
sulig amerikoniškų įstaty
mų ir papročių, aprubežia- 
vimai veikia ne tik ant gry
nakraujų negrų, bet ir mai
šyto kraujo mulatų ir net 
ant tų, kurių gyslose teka 
nors lašas negro kraujo...

Paprastai, kada pasako
jama apie tai, kaip pralei
džia sekmadienį eilinis a- 
merikietis, prisimena apie 
Coney Island — tąjį ste- 
būklingą miesto žaismių 
kombinatą, kurį lanko mili
jonai žmonių; apie jį pui
kiai aprašė Gorkis su Ma- 
jakovskiu. Coney Island 
veikia tik vasarą.-Septynis- 
aštuonis mėnesius į metus 
žmonės juomi nesinaudoja. 
Tame laikotarpyje visą naš
tą, kurią vasaros metu pa
neša Coney\ Island, paima 
ant savęs tūkstančiai smul
kių smaguriavimų įstaigų 
panašaus tipo, išbarstytų 
po visą New Yorką, dešim
tys tūkstančių karčiamų, 
kafeterijų ir newyorkine 
gatvė.

Didžiausią naštą sekma
dienyje paima ant savęs to
ji pagarsėjusi Broadway— 
Didis Baltasis Kelias, il
giausioji miesto gatvė, vin
giuojanti išilgai Manhattan 
su įsiliejančiom į ją kito
mis gatvėmis. Didis Balta
sis Kelias — taip praminė 
Broadway’ju dėlei to, kad 
ten net ir diliomis puolat 
žiba elektros nušviestos re
klamos. Įkiriai kerta į akis 
nušviestos slenkančios kino 
reklamos: “New Yorko še
šėliai”, “ 
stė”, “ 
apačioje šviesoje 
raudonų, žalių, 
spindančių vilnių, 
kokiame užburtame, fanta
stiniame karnivale, susi
spaudę petys petin, išleng- 
vo plaukia siauru šaligatviu 
masės žmonių, apakintos 
reklamų šviesomis, apkur-

tintos muzikos garsais, be
siverčiančiais iš šimtų Bro- 
adway’o linksmybių įstai
gų.

Nepersenai Jungtin ė s e 
Valstijose buvo galioje 
“sausasis įstatymas”, drau
džiantis pardavinėti svaiga
lus. Amerikiečiai tvirtina, 
kad būtinai “sausasis įsta
tymas” padarė juos šla
piais, tai yra išmokino ger
ti. Uždraustas vaisius vi
suomet saldus, o visagaliu- 
tieji pogrindiniai trustai 
skandino Jungtin. Valstijas 
kontrabandine viske. Ga
lų gale verslas svaigalais 
tapo legalizuotas. Skaitlin
gose, visuomet perpildytose 
karčiamose žmonės valan
dų valandas sėdi ant aukštų 
kėdžių ir girkšnoja koktė- 
lius ir viskę. Patys ameri
kiečiai pripažįsta, jog karo 
laike naudojimas svaigalų 
žymiai padidėjo. Tarpe 
nuolatinių lankytojų kar
čiamose matysi merginas, 
jaunas darbininkes, maši
nistes, mokinius.. Niekas ne 
nuostabauja ir nekreipia 
dėmesio, <kuomet prie baro 
atsisėda mergaitė šešiolikos 
metų ir pareikalauja vis- 
kės: gerti čia priimta tarpe 
mergaičių lygiai taip, kaip 
dažyti lūpas ir rūkyti. Kai 
kada jos ateina karčiamon 
po dvi, tris, kai kada pavie
nės. Dar daugiau geria na
muose: krautuvėje viskė 
daug pigesnė, negu 
mose.

Bet štai prieš jus 
kio nepaprasto:
krautuvė, ir ne karčiama, ir 
ne kino, ir ne muzikalis sa- 
lionas, o kokis tai neregė
tas, įvairus, savotiškas 
linksmybių kombinatas —- 
Coney Island miniatūroje, 
kur yra visko po biskį. 
Priekinės sienos visai nė
ra. Palubyje prikabintos 
baltos, melsvos, mėlynos, 
žalios ilgos, kaip dūdos, lem
pos, nušviečiančios plačiai 
stipria šviesa. Ties įėjimu 
pardavėja kokį tai keistoką 
tavorą. Negiliame bliude 
pilna mažų turlių. Kokia 
tai firma, besiverčianti ma
siniu jų pardavimų, jau su
spėjo sustandartizuoti ir 
turles: ant kiekvieno kiauto 
nugarėlės rūpestingai pri
klijuoti ne nu mazgojami 
spalvuoti paveikslėliai. Šie 
poligrafiniai pagražinimai 
vilioja žiopsotojus,- ir iždan 
tokios firmos plaukia cen
tai x ir doleriai. Gretimais 
pardavinėja pornografines 
atvirutes. Čia taipgi par
duoda dovanas jaunave' 
džiams, metaliniai skambu
čiai, auskarai, dirbtini 
brangakmenys.

Viduje šio kombinato vis
kas tviska, žibčioja ugnim, 
dunda, griežia. Neįgudusį 
tėmytoją, peržengusį jo 
slenkstį, laukia šimtai sur-

pryzų. Štai prieš jus pen- 
kiaminutės fotografijų bu
delės; jums tik reikia įkišti 
galvą į pailgą atvarą, ir 
nusifotografuosite kokiame 
norite pavydale. Panašios 
budelės randasi visame pa^ 
šaulyje, pas mus taipgi. Bet 
čią yra kas tokio ypatingo 
ir, atvirai kalbant, nemalo
naus, atstumiančio. Sako
ma, kad amerikoniškas ju
moras sunkokas, bet tas, 
kas demonstruojama čia 
kaipo įdėlis jumorui, turi 
tiesiog liguistą pobūdį. 
Jums siūloma, pavyzdžiui, 
nusifotografuoti pozoje pa- 
skučiausio girtuoklio.

Tačiaus žymiausią vietą 
sugalvotos fantazijos taiko
ma visai kitokia v kryptim. 
Tuose linksmybių kombina
tuose vyriausią vietą užima 
automatai, kuriais varoma 
karo propaganda. Tai sudė
tingos mechanizuotos kopi
jos žudimo ginklų, masinio 
naikinimo, kuriuo gali pa- 
praktikuoti bile kas už pen
kis centus. Jūsų patarnavi
mui perstatomos kopijos 
ginkluotų laivų, torpedi
niai aparatai submarine, 
bombų mėty to jai iš orlaivių 
ir net... atominė bomba.

(Bus daugiau)

PALESTINOS RIAUŠĖSE 
UŽMUŠTA DAR 4
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BOSTONO MAYORA'S 
TURI SĖDĖTI KA

LĖJIME

Washington. — Federajis 
apskrities teismas atmetė 
Bostono majoro Jameso , 
Curley’o prašymą panaikin
ti bei sumažinti jam kalėji
mo bausmę. Curley įkalin
tas už apgavingą pinigavi- 
mąsi per paštą siuntinėja
mais laiškais. 

K

Chinų komunistai atėmė 
iš tautininkų gelžkelio sto
tį Manchuan.

F W r .. 
įiihž

v’ ''i/7

Slaptinga Užmušy- 
Juodoji ranka.” O 

baltų, 
lelijavų 
tartum

Palestina. — Naujuose 
susikirtimuose Tel Aviv sri
tyje žydai užmušė tris ara
bus, o arabai vieną žydą. 13 
sužeista. Tūli žydų ir ara
bų vadai kaltino anglus, 
kaip vienų kurstytojus 
prieš kitus.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis Ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kanp. Inman Si., arti Central 8kv.

CAMBRIDGE, MASS.

J. J. KAŠK1AUČIUS, M. D. Į 
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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Svarbus Pranešimas i
Visiems gerai žinomas fil-; 

mininkas Jurgis Klimas, pa- 
simojo didelio masto darbą' 
ir prašo visų mūsų organi-: 
zacijy su juom kooperuoti; ;

Jis turi filmą, kurią par
vežė Antanas Bimba iš Lie
tuvos, sakosi, kad dar dau
gelyje kolonijų nebuvo ro
dyta ir yra svarbu, kad ją 
matytų.

Antra filmą, tai pirmuti
nė lietuvių kalboje filmą, 
labai graži, spalvota filmą, 
užsivadina KUPROTAS 
OŽELIS. Tai iš Lietuvos gy
venimo, muzikalė komedi
ja.

Trečia filmą, tai iš Lietu
vių Meno ir Kultūros Festi
valio, įvykusio Chicagoje, 
pereitą rudenį.

Yra prašoma, kad kurio
se kolonijose jau buvo ro
dyta filmos iš Lietuvos ir 
Kuprotas Oželis, vis vien 
nepasitraukti iš šio darbo, 
nes bus parodytos ir kitos 
interesingos ir svarbios fil
mos, ir tuomet bus galima 
sudaryti tą tinklą, su kurio 
pagalba bus galima pereiti 
visas lietuvių kolonijas.

Todėl, draugai, rugpjūčio 
mėnesio susirinkimuose ap
tarkite ir man tuoj praneš
kite, apie kurį laiką jums 
bus patogiau suruošti tin
kamą vakarą. Kaip tik pik
nikai pasibaigs, šis darbas 
turėtų prasidėti. Tad, drau
gai, praneškite, kada dar
bas bus galima pradėti.

Rašykite į GEO. KLIMAS 
(filmininkas , kalbančių fil
mų, gamintojas ir rodyto
jas), 669 — 6th AVENUE, 
BROOKLYN 15, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas ‘‘Gr«en Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti,

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

LWUW4 
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„GERIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING l/Q

„ 532 Grand Street, Brooklyn
kepame TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome į visas dalią—Brooklyn© ir apylinkes, į krautuves 
ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

■MBM Laidotuvių
B^HdEli Direktorius

■ Liūdesio valandoj Kreip-i 
kitėš prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patama- 
vipią. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), šeštad., Rugp. 16, 1947
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beveragg Control 
Law at 7023 Fort Hamilton P’kway. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FREI) MEYER

NOTICE is hereby given that License No. 
C -110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Watkins Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings ,to be consumed off the 
premises.

MAX SHOENFELD
(D-B-A Shoenfeld Beverage Co.)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1732 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to hc consumed on the 
premises.

CATHERINE ZWIEBACK

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1947 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3916 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IRVING ISGUR & DAVID HACKEL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 472 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ijiw at 
432 Christopher Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB KUTIS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1823 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 East New York Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RALPH DAMATO

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 461 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
272 Tompkins Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISAK TENENBAUM_ ____ ____ . v
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 517 has been issued to the undersigned 
to sęll beer at retail under Section 101 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
246 Rochester Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DELMORME. INC. (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 584 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
350 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAULINE ABRAVANEL (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7496 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 11'7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
443 Hegeman Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEON KATZENSTE1N (R)

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 2608 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
792 Belmont Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE FORMAN (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2112 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section >1'7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
63 Franklin Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANLEY JARKOWSKI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12993 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 137 c.f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
835 Franklin Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISAAC GEISLER & ALEX GEISLER 
(Giant Snot Food Center)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1902 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN GOGLIOSTRO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1711 has been issued to the undersigned 
to sell laser at retail under Section 107 of 
the Alconolic Beverage Control Law at 
198 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS PIZZO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8914 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section lot of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Sheepshead Bay Road, Bomugh of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

S. MOYLAN INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7434 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 197 of 
the Alcoholic Beverage Control I<aw ’ at 
95 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
bounty of Kings, to be consumed off the 
premises.

NORMAN STROBEL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2052 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ietail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
617 Gates Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUTHER STEPHENS

NOTICE 
GB 2289 
to sell beer at retail under Section 10' 
the Alcoholic Beverage ,Control Law
130
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

,s hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

of 
Alcoholic Beverage ,Control Law at

— 3rd Avenue. Borough of Brooklyn

JOSEPH STEBELSKI

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 2374 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retaD under Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEITZ

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1923 has Lten issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
105 Albany A venue, Borr>i:h cf Bro?kivn, 
County of Kings, to be consumed off Hhe 
premises.

ANNA MOGELEFSKY

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7486 has been issued o the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
151 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM LAIKIN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13089 has been issued to the unileisigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1041 Fulton Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ENNIS WATSON

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12979 hns been issued to the unde •signed 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Franklin Avenue, Borougn of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL WILIICK

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7273 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2605 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JENNIE GOLDBAUM

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1733 has been issued to (he ■indersigred 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control T^tw at 
79 Harrison Avenue, Bo/ough (if Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS MESSINA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2482 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 — 9th Street, Boriugh of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER CONiGl.IO

NOTICE ic hereby given that License No. 
GB 13090 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 197 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
715 — Avenue U. Borough of Brookhn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TONY HONDO

NOTICE is hereby given that License ijfo. 
GB 12967 has been issued to tne unde'sigqed 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
238 Lewis Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off (lie 
premises.

GEORGE KEARSE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7845 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10” of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
796 Greene Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prcipises.

1 MYRTLE CURLEY

NOTICE it hereby given > that License No. 
GB 12939 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Waverly Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off ’he 
premises.

PATRICK A. FITZGERALD

NOTICE is hereby given that License No. 
C 64 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Cont/ol Law at 
1156 E. 92nd Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

REMSEN BEVERAGE CO.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7770 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Secticn 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1644 Sheepshead Bay Rd.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN J. DURKIN

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 7213 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lpw nt 
5721 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. r

MARTIN COSETELLO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13153 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1123 Washington Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be cons’iined off the 
premises.

DAVID LEOPOLD & HERB MILLER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12795 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section )07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
377 South 2nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEONA GOLDSTEIN 
(Lee’s Grocery Store)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1403 has been issued to the underiugnpd 
to sell berr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Lewis Avenuę, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JEROME CALANDRINO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13094 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1607 St. Johns Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cont-unied off the 
premises.

JACOB NORTMAN 
(|. Nort)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2349 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 oi 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1623 — Avenue J. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 
(Kubrick Stores)

•<4 premises.

NO.TICE is hereby given that’ Licence No. 
GB 1949 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN H. RENKEN (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7477 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1062 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE DI GIACOMO (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1488 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
2202 — Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID FRIEDMUTTER &
MURRAY LEFKOWITZ (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12904 nas been issued to the undersigned 
to sell berr at retail unde.- Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5116 — 12th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SHERRY ELI,ISON

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11909 has been issued to the undersigned 
to sell berr at. retail under Section 1(;7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Broome Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

•EL1ZAMOWLEM CYBULSKA & 
JULIAN MARYMONT

NOTICE is hereby given that License No. 
E 544 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from nouse ro house 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ARNOLD HOFFER
204 Monroe St.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1267 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2302 Cortelyou Rd.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES J. JAFFE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1538 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6806 —■ 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM DREYER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2099 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1402 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN CONTOS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10936 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10" of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1412 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SAMUELS

NOTICE ■ is hereby given that License No. 
EB 1393 hns been issued to the tinde"signed 
to sell beer at retail under Section 107 o( 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2229 — 65th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES & HARRY SHAPIRO

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1389 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
345 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENT PASTORE
(Frank’s)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 544 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1416 — Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEM DELICATESSEN INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 586 has been issued to the undersigned 
ft> sell beer at retail under Section 107 of 
the , Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
MORRIS KORM.EL & WILLIAM RUDOLF

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 248 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
765 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SCHNEIDER

NOTICE is hereby given tftat License No. 
CB 714 has been issued to the underjl'.gned 
to sell beer at retail and tr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
755 i— 4th Avenue, Borough (4 Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK J. DOMBROWSKI 
MEMORIAL ASS’N.

L. Slderyte

Medicina Tarybų Lietuvoje
» - ■ - -------------------- ■ - ■ - ■■ ■ ' —

(Pabaiga)

Respublikos medicinos 
darbuotojai turi neribotą 
galimumą vystyti ir tobu
linti savo žinias, kai tuo 
tarpu buržuaziniais laikais 
specializuotis tegalėjo pasi
turintis gydytojas, o ir tai 
tik užsienyje.

Tarybų Lietuva turi 4 
naujus mokslinio tyrimo 
medicinos institutus, ku
riems vadovauja ir kuriuose 
dirba geriausiosios respu
blikos mokslo jėgos: Kau
ne — epidemiologijos bei 
mikrobiologijos institutą, 
Vilniuje — tuberkuliozės, 
sanitarinės higienos, vene- 
rologijos institutus ir Lie
tuvos TSR Moksliu Akade
mijos eksperimentinės me
dicinos bei onkologijos in
stitutą. Tos mokslo įstai-

gos atljeka didžiulį moksli
nio.-tyrimo darbą ir auklėja 
mokslinių darbuotojų ka-

respublikos. Nepaliaujama 
srove į Tarybų Lietuvą 
plaukia medikamentai, in

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

CIevelando Žinios
18,000 Šeimynų Gyvena 

Lindynėse
Neseniai čia ėjo tyrinėjimas, 

kaip stovi dalykai su gyvena
mais namais. Tyrinėjimas ap
ėmęs visą Cuyahogą pavietą 
parodė, jog apie 18,000 šeimų 
gyvena lindynėse, kurios ne
tinka žmogui gyventi.

Veteranų šeimos, lygiai kaip 
ir daugelis kitų, gyvena blo
gesnėse sąlygose, kaip du me
tai atgal, karui tik užsibai
gus. Bet tyrinėjimas parodo, 
kad dalykai, vietoj gerėti, eis 
blogyn. 1946 metais nepasta
tyta nei 2,500 naujų namų. 
Rylesteitininkai buvo žadėję 
1947 metais pastatyti bent 7,- 
500 vienetų (vienai šeimai bu
tas), bet kažkodėl tas neišpil
dyta, veikiausiai1 nemano ga
nėtinai pelnyti.

Veterans Housing Service 
nuo V-J per savo ofisą per
leido 23,359 veteranus. Iš to 
skaitliaus tik 5,225 gavo bu
tus, apie 1,000 gyvena saulės 
sukepintuose barakuose, per
dirbtuose į namus. Astuoni 
tūkstančiai, netekę kantrybės, 
išsitraukė savo reikalavimus, 
dar 10,000 vargsta susikimši
me ir kenčia.

Joint Veterans Commission 
of Cuyahoga county pareiškė, 
kad “Veterąnų planai dėlei 
geresnių namų liko tik tuš
čios svajonės, dėlei federalės, 
valstijos ir miesto valdžių ne
paisymo.”

Tenka pasakyti, kad neku- 
rios veteranų šeimos tapo su
griautos dėl to, kad negalėjo 
rasti sau buto. Gyvenant su
sikimšime pas vieno ar kito tė
vus, įvyksta visokių nesutiki
mų ir priveda prie šeimos per
siskyrimo. Reikėtų šį klausimą 
būtinai kelti ir reikalauti, kad 
federalė valdžia tuoj imtųsi 
sau už pareigą naujų namų 
statymą. Vincas.

dras.
Respublikos Sveikatos Ap

saugos Ministerija dažnai 
organizuoja medikų suva-

strumentai, rentgeno apa
ratai, mikroskopai, ligoni
nių įrengimai, baltiniai, 
šimtai tūkstančių medicini-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1868 haa been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 167 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 — 3rd Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL KOWALUK

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1925 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10* of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1616 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JEANNE* MULLER

NOTICE ig hereby^) given that License No. 
OB 2365 has been Issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Brighton Beach Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON fy MICHAEL KUBRICK 
(Kubrick Stores)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13165 has been issued to the undersighed 
to sell berr at retail under Section 107 cf 
tRe Alcoholic Beverage Control Law at 
867 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH MARTINO ff)

Planingoje, sutartingoje visuomenėje vįsais atžvil
giais lengviau gyventi. Ši keliaujanti “pantrė” yra vie
na iš 16-kos kooperatyvių įmonių kaime Greenbelt, 
Md., federalės yaldžios valdomoje ir planuojamoje su- 
siedijoje. Planas buvo pradėtas velionies Roosevelto 
Naujosios Dalybos laikais, kaino bandomasis žygis. Da
bar šis, išaugęs iki 7,500 gyventoju kaimas mini 10-ties 
metų suk&ktį. Čia matomoji keliaujanti indauja atveža 
gyventojams prie durų šaldytą, kenuotą maistą ir švie
žias daržoves. Nereikia maišelyje tempti iš turgaus.

žiavimus, konferencijas, pa
sitarimus įvairių specialy
bių klausimais. Pasikeiti
mas patyrimu, suvažiavi
mo dalyvių pateikiami pato
bulinimo pasiūlymai—pade
da mūsų specialistams 
dirbti bendrą naudingą 
darbą darbo žmonių labui. 
Mūsų medikai taip pat da
lyvauja visuose Visasąjun
giniuose suvažiavimuose bei 
konferencijose Maskvoje, 
Leningrade, Odesoje ir ki
tuose Tarybų Sąjungos 
miestuose.

Reikalinga taip pat pažy
mėti didžiulę reikšmę mūsų 
medikams, kylančią iš res
publikos mokslinės medici
nos draugijos, vienijan
čios Lietuvos medicinos 
darbuotojus. Draugijos or
ganizuojami reguliarūs su
sirinkimai įgalina medikus 
susipažinti su jų kolegų pa
tirtimi bei naujais meto,- 
dais, išklausyti įdomias pa
skaitas ir tt. Draugija daž
nai paskaitoms Vilniuje 
skaityti pasikviečia garsius 
profesorius - medikus iš 
Maskvos bei Leningrado. 
Kiekvienas apskrities cen
tras turi savo mokslinę me
dicinos draugiją.

Didžiulės, vis didėjančios 
sumos, kurias tarybų vy
riausybė asignuoja Lietu
vos sveikatos apsaugai, by
loja apie nepaprastą vy
riausybės rūpinimąsi liau
dies sveikata. Jeigu 1945 
metais respublikos sveikatos 
apsaugai buvo paskirta 
94.5 milijono rublių, tai

nių knygų.
Lietuvoje, kur buržuazi

niais laikais teisę į medici
nos pagalbą bei poilsį tetu
rėjo pasiturintis žmogus, 
tarybų valdžia teikia nemo
kamą kvalifikuotą medici
nos pagalbą bei poilsį vi
siems respublikos darbo 
žmonėms.

Dar keli žodžiai apie ku
rortus. Sveikatos Apsau
gos Ministerija atlieka di
delį ir sėkmingą darbą, 
skirtą vokiškųjų okupantų 
smarkiai nuniokotiems bei. 
išplėštiems Lietuvos kuror
tams atkurti . Jau šiais me
tais juose ilsėsis bei gydy
sis apie 20 tūkstančių žmo
nių, beveik 2 kartus dau
giau, negu pernai. Mūsų 
gintarinis pajūris su savo 
puikiais Palangos, Girulių 
kurortais, gražūs paupių 
kurortai — Druskininkai, 
Birštonas, Valakumpiai, 
Kulautuva pilni besiilsin
čių jų. Į penkmečio pabaigą 
bus atkurti Juodkrantės, 
Nidos, Pasvalio kurortai.

Keli tūkstančiai Tarybų 
Lietuvos darbo žmonių, rei
kalingi specialaus gydymo, 
kaip antai — kumiso, kalnų 
oro, gydomųjų vandenų, — 
vyksta į Baškiriją, Kauka
zą, į Krimą.

Stalininio penkmečio me
tai neišmatuojamai pakels 
sveikatos apsaugos stovį 
respublikoje ir sukurs ge
resnes gyvenimo sąlygas 
miesto ir kaimo darbo žmo
nėms. i

40 MŪRININKŲ
REIKIA TUOJAU — , 

9 MĖNESIŲ DARBAS 
PRIE BUDINKŲ FABRIKAM 

SPRINGFIELD, MASS.
IŠ VIDAUS DARBAS ŽIEMOS 

MĖNESIAIS
$2.10 I VALANDĄ— 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
KREIPKITĖS

Ley Construction Co.
SPRINGFIELD, MASS.

(191)

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

_______________________________________
MOTERIS—MOTINIŠKA

Kuri jvertintų Kerus namus. Prižiūrėjimui 
dviejų vaikų ir atlikimui lengvo namų daibp. 

TELEFONUOKITE MRS. WESTERMAN,
GREAT NECK 1163

* 0’44)

MOTERYS
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ 

ATKARPŲ. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GERA ALGA

9-11 BOERUM ST., BROOKLYN.
(196)

OPERATORĖS
Patyrusios prie Blouses 

Dirbti Ant Paprastos Mašinos 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga

VICTORY BLOUSE CO.
363 E. 155th St., Bronx, N. Y.

(192)

Long Island gelžkelių firma, 
neseniai gavusi leidimą pakelti 
fėrą 20 nuošimčių, prašys leis
ti pakelti dar 5 nuošimčius ben
drai ir mažinusį fėrą nuo 10 iki 
15 centų.

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

Veikiančio * Komiteto ir Laisvės 
Pikniko Komisijos susirinkimas 
įvyks rugpjūčio 17 d., Liaudies Na
me, 735 Fairmount Ave. 8 v. v. Visų 
Laisves skaitytojų, organizacijų na
rių ir apsiėmusių dirbti Laisvės 
piknike prašome nepamiršti daly
vauti šiame svarbiame susirinkime, 
nes piknikas įvyks už dviejų savai
čių, tad reikia galutinio apsvarsty
mo ir prisiruošimo prie darbo.

P. Puodis, Sekr.

BAYONNE, N. J.
LLD 212 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 19 d., 7:30 vai .vakare. Adre
sas—2 West 22nd St. Būtinai visi 
nariai dalyvaukite, nes yra svarbių 
reikalų aptarti.

• P. Janiūnas, sekr. (190-19D

1947 metais jau paskirta 
122 milijonai rublių.

, Neįvertinamą pagalbą 
Lietuvai teikia sąjunginės

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
I • . # '

J Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajayus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-fl 
kalui esant ir< 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

Kanapai Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 6-6191

Stone Awe.ir 
Broadway Lina

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Matthew A. • 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

rnRONKONKOMA
8634

telephone
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniaotas Graborius
Liūdėsi© 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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

5 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), šeštad., Rugp. 16, 1947



PaskutinisPakvietimas Gerai Sušilome
Į Radijo Pikniką

Atidaro Naują 
Žaismavietę

Nužemino Dar 2 
Aukštus Policistus

šį nedėldienį, rytoj, 17 d. 
rugpjūčio (August), įvyksta 
didysis ir įvairusis RADIO 
PIKNIKAS, Lithuanian Liber
ty Park, 340 Mitchell Ave., 
Linden, N. J. Pradžia nuo 
pietų. Rengėjai — Lietuvių 
Laisvės Radio Klubas ir ALD- 
LD 2xapskr.

Apart žavėjančios dainų 
programos, turėsime dr. J. J. 
Kaškiaučių su patarimais svei
katai.

Šokiai tęsis iki vėlumos, prie 
populiarės orkestros. Valgyti 
ir gerti turėsime iki pasitenki
nimo.

blokus po dešinei iki Simson 
Avė., kur po dešinei Mitchell 
Ave. ir pikniko parkas.

Trečias būdas: automobiliu 
Highway 1 iki Woods Ave., 
Linden, N. J. Po dešinei 2 blo
ku iki Simson Avė. Po kairei 
1 bloką iki Mitchell Ave.

Iš New

Jau kelinta diena newyor- 
kiečius spustelėjo kaitra ir 
sutra, štai, kaip mus šildė:

Šilumos Šutros
Sekmadienį 74 •> 89
Permadienį 84 %9
Antradienį 86 77
Trečiadienį 91 98
Ketvirtadienį '91.6 95

Vienok nei viena diena ne
buvo rekordiniai šilčiausia.

Penktadienį per pietus,' mū
sų redakcijoje, pavėsyje, bu-

Jersey bile vietos vo 88 laipsniai šilumos..
galima pasiekti Linden busais, 
paprastais busais iki Elizabeth, 
N. J., o iš ten 44 busu į Lin
den.

“SVEČIAS” IŠMUŠĘS.
LANGĄ

Walter W. Keith, 26 m.,

Kelrod is
Iš Brooklyno pikniką gali

ma lengvai pasiekti trimis bū
dais :

Pirmiausis, tai busu. l'urį 
Lietuvių Laisvės Radio Klubas 
turi pasamdęs ir kuriame vietą 
galima gauti per Radio Khf-

Visi atvykite anksti, nesi vė
luokite, idant būtų laiko pasi
svečiuoti, pasimatyti ir pasi
kalbėti su draugais, pasišokti 
ir pasiklausyti įvairiosios pro
gramos.

Jeigu ir lytų, vistiek atvyki
te piknikam Parke pastogės 
apsčiai dėl visų.

A. Gilmanas, 
ALDLD 2-ros 
Apskr. Pirmininkas.

kuris sakosi esąs didžiu spor
tininku ir naktinio kliubo sa
vininku, areštuotas. Ji kalti
na, kad jis išdaužęs langą ir 
įlindęs į puošniosios Park Ave. 
gyventojų Murphy butą jiems 
esant išvykus į Europą atosto
gų. Keith aiškinosi policijai 
esąs jų sūnaus draugu ir šiaip 
į svečius, o ne vogti ėjęs.

Visgi keista eiti į svečius 
per išmuštą langą.

bos sekretorę L. Kavaliauskai
tę, ir per kitus Laisvės ofi
se, arba telefonu STagg 2- 
3878. Busas išeis 1 vai. nuo 
Laisvės įstaigos.

Antras būdas, tai Penn ge
ležinkeliu nuo Penn stoties. 
33rd St. ir 7th Ave., New 
Yorke. T r a u k i n i ai išeina : 
11:40; 1:05; 2:55: *3:35;
4:08; 4:50. Lindene nuo gelž- 
kelio stoties reikia eiti apie 3

Įstaigos Viršininką 
Apiplėšė Namuose

Billy Welton, Lietuvių At
letų Kliubo vedėjas (mana
ger) tapo apiplėštas jo paties 
bute. Matyti, būta žinovų, kad 
jis užima svarbią vietą ir kad 
dalis ar visos kliubo pajamos, 
kurios gale savaitės būna di
džiausios. turėtų rastis namie, 
nes šventadienį į banką nepa
dėsi.

Plėšikai įsibriovę į jo butą 
apie 9-10 sekmadienio vakaro 
ir išnešę apie 14-ką šimtų do
lerių.

Bing Crosby >!< Barry Fitzgerald
Joan Caulfield <

“Welcome Stranger” i
i* * Ir dar’Asmenį) Vaidinimas Scenoje * ' 

CARMEN CAVALLERO ir Jo Orkestras.;
i[ Ir: Paul ir Eva Reyes, Nip Nelson ]

PARAMOUNT ;
I; , Broadway ir 43rd St.

Dabar Rodoma!
Nepaprasta Slaptinga Avantiūra!

Eagle-Lion Filmos, Inc.
perstato

Sally Gray
Trevor Howard 

Rosamund John

“Green For Danger”
• su Alastair Sim kaip 

inspektorium Cockrill

WINTER GARDEN
Broadway prie 50th St.

Atvėdintas Oras—Nuolat Rodoma

FILMOS - TEATRAI
Embassy Newsreel Teatruose

šią savaitę, baigiant 19-ta, 
rodo senatinio sub-komiteto 
tyrinėjimą lėktuvų gamintojo 
Ilbward Hughes karo kon
traktų. Hughes kaltina komi
teto pirmininką Brewster pa- 
simojus jį sunaikinti už tai, 
kad Hughes nesutiko sujungti 
savąją firmą su Pan Ameri
can Airways. Taipgi rodo Od- 
om’o parskridimą ir kitas ži
neles.

Lietuviai Stanley Teatre
Lietuvos sportininkų būrys 

taip jau didingai ir drąsiai 
maršuoja ir perstato savo ak
tą Maskvos Dynamo Stadiu- 
me, kaip ir kitų 15-kos tary
binių respublikų sportininkai.

Greta respublikų, dalyvau
ja įvairių sričių, miestų, mo
kyklų, fabrikų sportininkai, 
vaikai ir suaugęs jaunimas. 
Visa tai pagaminta nepapras
tai maloniose naturalėse spal
vose. Jaunimas puikiai išsila
vinęs. Bendrasis spektaklis 
milžiniškas. Viską suėmus 
kartu, gaunasi vaizdas niekur 
kitur lig šiol nebuvęs sukur
tas ir negalimas parodyti. Tad 
labai įdomus pamatyti, o kar
tą mačius, norisi matyti ir an
trą, tiek daug ten nepaprastu
mo. O kuomet atsimeni, jog 
tai sukurta eilinių žmonių, po 
darbo kitose srityse, ne pro
fesionalų, visas dalykas atro

ji Pirmutinė tos Rūšies Filmą! Sujaudinąs,:! 
drąsus aikštėn iškėlimas religinės Į 
neapykantos Amerikoj šiandien! l

DORE SCHARY PERSTATO
ii ■ : :Į Robert Young * Robert Ryan i j 

Robert Mitchum

| “Crossfire” į
Rodoma Dabar.

Į RIVOLI
Broadway ir 49th St.

I Durys atsidaro 9:30 A.M.
Nuolat Rod.- Moksliniai atvėdinta,— :

Nebranx. Kainos ĮHHII.HHmiHHHIUlHWUlllimimlHIIHHHIln'IUllmllUHIIHIIHIIIlUllllimil I
... ....... •••««•.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Palestina . . . Tęsiasi kova dėl Šventosios Žemės, bombą eksplozijos užmuša tris anglų 
kareivius, susprogdinta Darbo Departmento centras! Matyk laivą sugrąžinant slaptuo
sius pabėgėlius imigrantus atgal į Franciją! Indonezija . . . Kaimą naikinimas per 
mūšį tarp holandą ir vietinią kovūną; Raudonasis Kryžius dalina maistą ir drabužius. 
Didžiulis šėtrą miestas arti Paryžiaus bus stovykla Boy Skautą, suvykusią iš visą 
pasaulio dalią į savo pokarinį sąskridį! Matyk “Baltąjį Arelį/' Lenkijai sugrąžintą 
pergalės ženklą! Berlyno policija su šuną pagalba medžioja juodosios rinkos biznie
rius! Matyk naujausią spalvuotą sportą paradą . . . “FLYING SPORTSMAN IN 
JAMAICA.”
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway Ir 46 St.

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ!
Dar niekuomet nematyti, grožiškiausi spalviniai reginiai

ARTKINO PERSTATO

“PAGEANT OF RUSSIA”
Stebėtinesni net už “Stone Flower” 

Pagaminti Sovietų Sąjungoj
— taip pat —

“NORTHERN KOREA”
Pirmas filminis raportas iš Rusiškos zonos. 
Naujausi žinių judžiai iš Sovietų Sąjungos.

STANLEY 7th Avė., bet. 42 & 41 Sts.
VEŠU. Tel. WI 7-9686

l

do juo didesniu ir reikšmin
gesniu.

Teatras yra vėsus. Randasi 
7th Avė., prie 42nd St., New 
Yorke.

Winter Garden Teatre
“Green for Danger,” dabar 

rodoma Winter Garden Teat
re, Now Yorke, gaminta Eag
le-Lion firmos, remiasi žmog
žudystėmis, žmogžudžių sek
liais ir, pagaliau, jų susekimu.

Vyriausiose rolėse vaidina 
Sally Gray, Trevor Howard, 
Rosamund John, Alastair Sim.

Brooklyn© Paramount
Rodo linksma filmą “Ho

neymoon,” su Shirley Temple, 
Franchot Tone ir Guy Madi
son. Priedams rodo “Riff-
Raff.”

New York© Paramount
Antra savaitė rodo “Wel

come Stranger.” žvaigždėmis 
— Bing Crosby ir Barry Fitz
gerald. Scenoje Carmen Ca
vallaro su savo orkestrą ir 
grupė kitų. Teatras perlei
džiąs po apie 20,000 publikos 
per dieną, tad atdaras nuo 8 
vai. ryto iki po vidurnakčio.

Rivoli Teatre
Teberodoma įdomiai suvai

dinta ir turinti socialės reikš
mės filmą “Crossfire.” Spau
da atsiliepia, didžiumoje, prie
lankiai. Tačiau, kuri ten skel
biamai tautų ir rasių sugyve
nimo draugingume - taikoje 
idėjai ir nepritaria, visi pri
pažįsta, jog tai galinga filmą.

“Crossfire” pamatytina kiek
vienam. Gi pažangiečiams, ku
rie privalo visuomet gerai ži
noti skirtumą tarp gero ir blo
go ir vykdyti gerą, tokia fil
mą suteiks daug stiprybės.

Muzika gerai sveikiem, bet 
reikalinga sergantiems, sako
Raudonasis Kryžius, prašyda
mas dovanoti pianų proto li
gomis sergančių* ligoninėms ir 
kempėms. Muzika yra varto
jama skausmų ramdomąja 
priemone ir kitomis ligomis 
sergantiems, pagelbsti užsi
miršti.

Rockaways gyventojams ne
mokamai krūtinės X-ray foto
grafavimai duodami paskuti
nėmis šios savaitės dienomis, 
baigiantis 17-ta.

Arklius mažai bevartoja 
miesto kasdieniniame gyveni
me. Bet kada aną dieną dingo 
arklys iš daboklės, New Yor
ke, būrys policijos jo ieškojo. 
Priežastis; arklys, išrer du o ja
mas jodinėtojams, esąs vertas 
$2,000. Spėjo, kad išvogė.

Jų motoriniam dviračiui nu
šokus nuo kelio ir tvojus į me
dį, prie Madison, N. J., užsi
mušė du jauni vyrai, vienas iš 
Millburn, kitas iš Springfield, 
N. J.

šeštadienį atidaroma nauja, 
$125,000 lėšuojanti Policijos 
Atletiškos Lygos įsteigiamą 
žaismavietė / susiedijos vai
kams. Randasi prie Metropoli
tan Ave. ir Woodhaven Blvd., 
Queens.

žaismaviečių centras vadin
sis Lynch Field, atminčiai de
tektyvo Lynch, užmušto liepos 
4-tą, 1940 m., tiriant įtartiną, 
Pasaulio Parodoj, anglų sky
riuje rastą maišelį, kuriame 
būta bombos.

Kol kas žaismavietės gata
va tik dalis, daug kas dar nei 
nepradėta. Bet kada pabaigs, 
ten bus beveik viskas, kas rei
kalinga ir įdomu jaunukų 
liuoslaikių užsiėmimams, įskai
tant sporto ir meno veiklai 
pritaikytas sales.

DINGO VAIKAI

Rugpjūčio I3-tą New Yor
ke dingo du berniukai, brol
vaikiai, abu vardu William 
Mulhall; 10 ir 8 metų am
žiaus. Bijomasi, kad jie gal 
bandė plaukioti po Hudson ir 
galėjo prigerti. Jiedu buvę nu
ėję ieškoti crabs’ų tarp akme
nų paupyje ties 157th St., 
New Yorke.

Albanės majoras Corning, 
pagaliau, nusileido vyrams, 
norintiems trumpose kelnaitė
se šokinėti žaidžiant tennis, 
jie galės taip žaisti to mies-. 
to parkuose.

Charles Romito, 30 m., for
maliai įkaitintas nužudyme sa
vo žmonos Rose, 29 m., jų 
apartmente, 346 Beekman Ave., 
Bronxe, rugpjūčio 1-mą.

Trys tarp 16 ir 17 metų am
žiaus jaunuoliai sulaikyti kvo
timui kaltinimu, kad jie par
davinėję ir pristatinėję parda
vimui narkotiškus cigaretus.

Dar du slaptosios policijos 
tarnautojai vyriausio inspek
toriaus Martin J. Brown’o raš
tinėje, New Yorke, nukeldinti 
į paprastus policištus ir per
kelti į kitus precinktus. Char
les E. Goubeaud iškeltas į 
Maspeth, o James E. Reardon 
į Brooklyno Borough Park. 
Nei vienas iš jų dviejų nebu
vo buvę eiliniu, abu buvo pa
skirti detektyvais tiesiai iš 
Policijos Akademijos.

Nukėlimas žemyn, reiškia 
numažipimą ir algos.

šie du buvo iš eilės 8-tas ir, 
9-tas nuo pradėjimo tyrinėti 
santykius tarp gcmblerių ir 
policijos.

Kas liečia pačius genible- 
rius ,ątrodo, jierps dabar pa
togus laikas atostogoms ir jie 
tuomi naudojasi. Policijai vie
šai-paskelbus, kad pradeda
ma ablavos, visi didieji gemb- 
lerių bosai ir agentai atosto
gauja. Jie tam turi ištekliaus. 
O tie mažiukai agentėliai, ku
rie per dienas ir naktis laks
tydavo su visokiais skymukais 
anų naudai, kurių ne vieno 
vaikų duona ir viltys tapti mi- 
lionieriumi buvo paremtos ant 
tarnybos gembleriams, liūdnai 
dūsauja.

Tyri n ė j im ų komi si on i eri u s 
Murtagh, sakoma, sieksiąs nu
keldinti nuo sosto didžiuosius. 
B’ūtų laime, kad taip būtų. 
Gemblerystė ubagina daug 
žmonių, gadina ir susina tūks
tančius gemblerystės carams 
tarnaujančių agentais ir 'duo
da milionus turto ir neišpasa
kytai minkštą gyvenimą tų 
abiejų išnaudotojams - carams.

Christian Rath, buvęs poli- 
cistas, rastas pasišovęs gara- 
džiuje, 82-75 88th Lane, Glen
dale. Iš tarnybos buvęs pasi
traukęs ant pensijos jau nuo 
1932 m.

Vaiky Dabotojai 
Organizuojasi

Septyni berniukai, 12 metų 
amžiaus, jau patyrę dabojime 
savo broliukų, sesučių, iV kai
mynų kūdikių, susibūrė Į gru
pę' ir pasivadino “Baby Sit
ters, Inc.” Jie susišaukė ofi
ciali susirinkimą, nusitarė 
veikti per savo “centrą,” nusi
statė gauti po 50 centų už va
landą iš vakaro ir po 75 cen
tus po pusiaunakčio.

Kad būti pasiruošusiais teik
ti tikrai “profesionališką” pa
tarnavimą, vaikai pasikvietė 
slaugę Mrs. Foltete, kad juos 
pamokintų, kaip kūdikius glo
boti, su jais apsieiti. Parisi
mas palučių buvo viena iš 
problemų. Vaikai iš karto 
praktikavosi su lėlėmis ,o jau 
paskiau atsinešė mažuosius 
broliukus.

siekti. Iš motinos sužinoti vis
ką apie kūdikio valgydinimą, 
palutes, migdymą. Jei kūdikis 
vyresnis, sužinoti jo žaisliu
kus, su juo žaisti iki užmigdy
mo. Ir niekad nepalikti vieno. 
Bet, jeigu tėvai pareina vė
lai, vienas iš jų privalo patį 
vaikų dabotoją parvesti na
mo.

PARDAVIMAI
Parsiduoda viešbutis, su bizniu— 

Bar Grill. 3-jų aukštų namas. 7 
garadmi, lotas 150x150, 42 kamba
riai. Netoli vandenio, arti Main Rd. 
Biznis išdirbtas per 17 m. Pirkėjai 
tuoj gali perimti. Vieta 135 mailių 
nuo New Yorko. Kreipkitės j U. S. 
Hotel, 13 R. Valatie, N. Y. Tel.: 
Valatie 13-R.

Be kitko, slaugė jiems pa
tarė: užsirašyti, ■ kur tėvai iš
eina; užsirašyti šeimos dak
tarą, kaip jį greičiausia pa-

REIKALAVIMAI
REIKALINGA LIETUVĖ 

STALŲ PATARNAUTOJA
Naujai atsidariusiam Lorimer 

Restaurant reikalinga lietuvaitė 
mergina prie stalų patarnauti. Ge
ra alga ir lengvos darbo - sąlygos. 
Kreipkitės po numeriu 417 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (dienraščio 
Laisvės name). (189-191)

Notice is hereby given that Salvatore 
Armetta, 1G38 West 8th Street, Brooklyn, 
New York, has registered his trade-mark 
“Armetta” with the Secretary of State of 
New York, to be used on food products.

Reikalingas darbininkas restaura
cijoj — pageidaujama, kad mokėtų 
abelną restauracijos darbą. Dėl al
gos ir kitų dalykų, pasitarsime ant 
vietos. Kreipkitės pas Aleksiejų, 33 
Hudson Ave., Central Brooklyn, N. 
Y. (180-190)

World Tourists, Inc. j
(Įsteigta nuo 1927 m.) |

SENIAUSIA ir GERIAUSIA j 
dėl 

PUNDELIŲ
Į VISAS DALIS SOVIETŲ 

SĄJUNGOS
Iš anksto apmokėtais muitais.

Maisto Pundeliai

B

B

B

i

■ Nauji ir Padėvėti Drabužiai!
11. Mes chemikalais išrūkome Į 
| 2. Pundeliai apdraudžiami 
| MES SUTEIKIAME NUOLAIDAS 

ORGANIZACIJOMS
n UŽSAKYKITE PUNDELIUS

PAGAL NUMERIUS

8

I

H

STANDARTINIAI MAISTO 
PUNDELIAI

NO.
WT 3
WT 4
WT 5
WT 6

$11.56
13.31
10.74
11.94

WT 7
WT 8
WT 9
WT 10
WT 11

15,01 
14,32 
15.29 
Ji.63 
12.0G

y

STANDARTINIAI 
PUNDELIAI

DRABUŽI V

KainaNum.
B20L—Vyriškas Siūtas,

Pamušalas, Čevcrykai ...n, $39.06 
B20 —Motor. Siūtas, Čevcrykai 
B10L—Moterim Siūtas,

Pamušalas, čevcrykai .. 
B10 —Vyriš. Siūtas, Čevcrykai 
B15 —Vyriškas Apsiaustas, 

Čevcrykai ...........
B25 —Moteriškas Švarkas, 

Čevcrykai ...........

$36.38

$38.47
$3G.3G

$42.81

$42.78

Raštinė atdara šeštadieniais.

Pirmadieniais—atdara tik 
draugijoms ir organizacijoms.

Mes dabar turime agentūras 
sekamuose miestuose:

BOSTON, MASS. 
Tremont Travel Bureau 

1160 Columbus Ave.
MONTREAL, CANADA 

Jewish Immigrant Aid Society 
4221 Esplanade Avenue.

DEL SMULKMENŲ 
rašykite, telefonuokite arba 

ateikite

WORLD TOURISTS
incorporated

18 W. 23rd St.
NEW YORK 10, N. Y. 
TH. Otcb.rė 4-4444

oiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiN

- BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

8 AI.C S del Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Pulkui 

ateičiua su naujausiais {taisymais.
KKTURFŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Frank H. Marlborough, 24 
m., veteranas universiteto stu
dentas, rastas negyvas po ge
ležinkelio tiltu netoli Roslyn, 
L. I.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką>

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

221 South 4th Street 
%

Valandos: į 7aLe

Penktadieniais Uždaryta
1

F.W.Shalins
(Shalinskas) ?

Funeral Home 4
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway {

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves £

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai ? 

visose dalyse miesto. |
Tel Virginia7-4499 J

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptamaujaihe žemom kainom.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS 
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

BEER & ALES j '

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kalbom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai ir Špilkos.

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. %

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės
| nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

. 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.

6 pust, Laisvė (Liberty, LithT Daily), še š tad., Rugp. 16, 1947




