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Kalbant Apie Radiją. 
Pelnai.
Kaip su Lietuviškais 

Pusvalandžiais ?
Apie Brooklyniškį

Pusvalandį.
Rašo R. M1ZARA

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX. 
-------------- i---------------------- ;--------------- i-------------------* i.--------- _Apytikriai apskaičiuojama, 

jog mūsų krašte šiuo metu yra 
107 milijonai nuolatinių radi
jo klausytojų.

Iš viso radijo stočių ran- 
4} (laši 1,320, — licensiuotos, 

valdžios užgirtos stotys.
Iš to skaičiaus, 973 radijo 

stotys yra susirišusios su vie
na iš sekamų keturių didžių
jų radi jo tinklų : National 
Broadcasting Company, Co
lumbia Broadcasting System, 
Mutual Broadcasting System 

/ arba American Broadcasting 
Company.

“Tinklinės” kompanijos pri
klauso multimilionieriams, ku
rie kas kiekvieni metai papil
do savo kišenius naujais mi- 

’ lijonais, gautais iš- radijinio 
biznio.

1946 metais visos ameriki
nes radijo'stotys įeigų už re- 
klamas-skelbimus gavo 435 
milijonus doleri?

Vadinasi, radijo pramonė 
yra milžiniška ir ji neša jos 
savininkams pasakiškus pel
nus. '

oĮ radijo pramonę įtraukti 
patys geriausieji talentai^ 
dainininkai, aktoriai, muzikai, 
komedi jautai.

Jų dainos, jų muzika, jų 
kalbos, jų vaidinamieji veika
lai yra. griežtai cenzūruojami 
“snecijalistų.”

Kad pasidaryti daugiau pel
no, radijo viešpačiai palaips
niui mažin'a aktorių, muzikų, 
dainininkų skaičių — vis ma
žiau jų samdo: daugybė radijo 
stočių visą muzikinę progra
mą atlieka išimtinai tik plokš
telėmis.

Pastaruoju laiku radijo sa
vininkai pareikalavo iš rašy
toju, kad jų rašomuosiuose 
radijui veikaluose juo mažiau 
būtų dalyvių, kad rolės būtų 
taip suderintos, idant vienas 
asmuo galėtų atlikti dvi ar 
tris.

Vadinasi, pravedama ekono
mija, pagal kurią bus dau
giau aktorių ir muzikų išmes
ta iš darbo; kompanijoms pel
nas tuo būdu padidės.

Politiniai mūsų krašto radi
jas pastatytas į reakcines vė
žes. Dauguma žymesnių ir 
pažangesnių komentatorių at
leista; jų vietosna pastatyti 
tie, kuriems niežti liežuvis 
papostringuoti prieš Tarybų 
Sąjungą ir komunistus.

Kaip matome, ne kokia pa
dėtis su mūsų radiju, stebint 
padoraus, taiką mylinčio žmo
gaus ‘akimis! . . .

Demokratiniai Amerikos 
lietuviai šiuo metu turi tik 
trijuose miestuose savo radi
jo valandėles: Chicagoje, De
troite ir Brooklvne.

žada gimti nauji pusvalan- 
džiąi: Clevelande ir Bostone. 
Būtų gerai, kad jie juo grei
čiau atsirastu.

F Kadaise kalbėjausi su pitts- 
burgiečiais, kurie manė, jog 
pas juos bns galima turėti sa
vo radijo ousvalandi.

Philadolphijos žmones tu
rėtų apie tai pagalvoti taipgi.

'.M

Suprantu, išlaikyti lietuviš
kąjį radijo pusvalandį (sykį 
per savąitę) arba valandą nė
ra lengvas darbas. Bet prie 
gerų r.oru ir rimtų pastangų— 
viskas galima.

B*ooklyne mes turime savo 
pusvalandį kiekviena sekma
dienį, 10:30 vai. ryto.

Dar mes nesame viso rei
kalo pastate pilnai tobulame 
laipsnyje. Mes vis kol kas dar 
tebeieškome nauju metodų, 
tebedarome bandymus.

Visuomenė mūsų pusvalan
dį gausiai remia. Nauji žmo
nės tebestoja į Lietuvių Ra-
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1 Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama
Užsieniuose $9.0Q 
Brooklyne $8.00 

Kopija 5c

HOOVER NUSTATO TRUMANUI POLITIKA, SAKO WALLACE
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ANGLIJA GĄSDINA 
VAKARU EUROPOS 
SUSMUKIMU

fi-London. — Anglijos 
nansų ministras Hugh Dal
ton šaukė Pasaulinį Banką 
kuo greičiausiai gelbėti va
karų Europos šalis. Jisai 
sakė: “Per kelis paskuti
nius mėnesius išsivystė to
kie baisūs pavojai, kurie 
gali ūkiniai parblokšt dau
gelį kraštų ir sunaikint vi
suomeninę jų santvarką. 
Likimo bangos sparčiai 
bloškia linkui galo. Tiktai 
urminė finansinė parama 
galėtų sulaikyti nuo katas
trofiško žlugimo.” — Jung
tinės Valstijos yra tikrasis 
Pasaulinio Banko šeiminin-**; 
kas.

Europa Mažiau Gaus 
Amerikos Maisto

Washington. — Chester 
C. Davis, narys prez. Tru
mano komiteto dėl paramos 
kitiem kraštam, sakė, jog 
amerikiečiai turi patys nu
sitari mažiau valgyt mė
sos; o jeigu jie tieK valgys" 
kaip iki šiol, tai Amerika 
negalės sušelpt alkanų Eu
ropos žmonių. Gal reikėsią 
įvest kviečių kontroliavimą, 
kad farrfteriai tiek daug jų 
nesušertų mėsiniams gyvu
liams. Nes prasčiau užde
rėjus “kornams,” farmeriai 
kviečiais maitina gyvulius.

Maistas Pabrangęs
9 i IT v* v* ♦14 Nuošimčiais

Washington. — Valgiai 
per paskutinius 13 mėnesių 
pabrango 34 nuošimčiais- ir 
dešimtadaliu visoje šalyje 
bendrai, kaip - “kazionai” 
skaičiuojama. Bet tikrumo
je maisto kainos pakeltos 
kur kas aukščiau.

FEDERACIJA PLANUO
JA RINKIMŲ KOVĄ

CHICAGO. — Darbo Fe
deracijos .pirmininkas Wm. 
Green pranešė spaudos at- 
stovąm, jog kiekviename 
mieste ir apskrityje bus su
daryti federaciniai komite
tai ateinantiems rinki
mams; ir jie darbuosis, kad 
balsavimuose būtų sumušti 
visi tie kongresmanaį ir Se
natorial, kurie rėmė prieš- 
darbininkišką Tafto-Hart- 
ley’o bilių.

London.-yAnglijos valdžia 
planuoja ir fabrikantus 
versti gąminti tam tikrus 
reikalingesnius dirbinius.

dijo Klubą, kuris radijo' pus
valandį palaiko.

Reikėtų neužilgo šaukti vi
suotinas Klubo narių mitingas, 
kuriame būtų aiškiau ir gyvu 
žodžiu pasisakyta dėl mūsų 
ateities darbų.

žygis geras, bet jis tobulin
tinas. Gi tobulybei nėra ribų.

A

Jeigu Oficialiai Demokratai vis Naikins Pilietines 
Laisves, Kurstys Karą ir Rems Užsienio Fašistus, tai 
Amerikiečiai Turės Įsteigt Naują Partiją Taikai ir 
Laisvei Palaikyti, — Pareiškė Buvęs Vice - Prezidentas

kad 
kur-

kan- 
pra-

New York.—Buvęs Jun
gtinių .Valstijų vice-prezi- 
dentas Henry A. Wallace 
nurodė, kad ‘vadovaujančio
ji Trumano politikos “žvaig
ždė”'-yra buvęs prezid. Her
bertas Hooveris, Wall Stry- 
to bankininkai ir fabrikan
tai.

Kalbėdamas dvidešimčiai 
tūkstančių žmonių Madison 
Square Gardene'rugs. 11 d., 
Wallace pažymėjo, 
Trumano valdžia savo 
stymais prieš Sovietų 
jungą ir raudonųjų 
džiojimais stengiasi 
lenkti net republikonus. 
Tarp Trumano demokratų 
ir republikonų išsivystė 
įdomus lenktyniavimas, kur 
vieni bando viršyti kitus, 
kurstydami neapykantą ir 
karinę isteriją,—sakė Wal
lace. — Bet jeigu ta beprep 
tiška politiką bus tęsiama, 
tąi galų gale numarins mi- 
lionus amerikiečių.”

Jis pareiškė,. kad norėtų 
darbuotis demokratų pąrti- 
jos eilėse, bet jeigu oficia
liai demokratai ir toliau 
seks hooverinę politiką, tai 
neišvengiamai reikės nau
jos partijos. Čia Wallace 
sakė:

“Jeigu demokratų parti
ja bus kaso partija, jeigu 
ta m&no partija vis puls pi
lietines laisves, jeigu abidvi 
partijos (demokratų ir re
publikonų) reikš aukštas 
kainas ir nedarbo krizį, — 
tai žmonės turės įsisteigt 
naują partiją, laisvės* ir 
taikos partiją.”

HOOVERIS — TRUMA
NO VADAS

Wallace tęsė:'
“Už 46 dienų po Franjkli- 

no Roosevelto mirties, Her
bertas Hooveris buvo malo
niai. pakviestas į Baltąjį 
Rūmą. O po dvejų metų 
Hooverio mintis vadovauja 
užsieninei mūsų politikai.

Nacių Grąžinimus
“Vasario mėnesį šiemet 

prezidentas Trūmanas pa
siuntė p. Hoover j j Vokieti
ją, kaip specialį tyrinėtoją. 
Šiandien Hooverio rapor
tas, raginantis atkurti Vo
kietijos pramonę, yra. pati 
širdis visos amerikinės pro
gramos europiniam ūkiui 
atsteigti. 0 tai programa, 
kuri tiesioginiai eina prieš 
Potsdamo sutartį... ir pla
nuoja sugrąžinti < Ruhr 
krąštą, pramoninę vakarų 
Europos širdį, tiem patiem 
(Naciškiem) žmonėm, kurie 
pavartojo RuhA kaip įran

kį prieš europines tautas.
REAKCIJA PO LAISVĖS 

PRIEDANGA
“Dabartinė Jungtinių 

Valstijų užsieninė politika 
gina reakciją,- kurią • pri
dengia laišVčs vardu. DoN- 

nė Amerikos vadovybė vys
ta ir nyksta.

“Nors mes verčiame pa
smerkimų kalnus ant So
vietų Rusijos, bet mes ne-

Henry A» Wallace

galime paslėpti savo politi
kos moralinės silpnybės.
Nelemta Užsieninė Politika

“Mes giname korporacijų 
biznį užsienyje, vadindami 
tatai “pilietinėmis laisvė
mis,” bet nepaisome indone- 
zų kovos dėl laisvės.

“Mes 'paneigiame Chlm-| 
jos žmonių geruosius sieki
mus ir duodame daugiau 
paramos fašistiniam dikta
toriui,- nors ir papeikdami 
jį-

“Mes nekreipiame dėme
sio į pamatinius žmonių 
reikalus Lotyniškojoj Ame
rikoj, bet krauname ginklų 
naštą ant jų.

“Kas liečia Palestiną, tai 
mes delsiame, ginčijamės, 
nuolaidaujame, dvejojame 
ir' darome politines mekle-

Brangenybė Viršija 
Juodąją Rinką

Washington. — Demo
kratas senatorius Francis 
Myers ir kai kurie kiti rei
kalauja sušaūjcti specialę 
kongreso sesiją, kuri turė
tų išleisti įstatymą kainų 
kėlimui pažaboti ir pavojin
gai infliacijai sulaikyti. •

Ketvirtadienį sviestas 
įvairiuose miestuose buvo 
pabrangintas iki 92 - centų 
ir $1.05 svarui, kiaušinių 
tuzinas iki 95 c.? ir $1.00, 
o vidutinės mėsos svaras 
iki 92 centų ir $1.05.
Kainų Administracijos Pa
naikinimas ir Republikonų 

Prižadai
Prieš vienus metus repu- 

blikonų politikieriai ir Na- 
cionalis c Fabrikantų Susi
vienijimas per spaudą ir 
radiją skelbė:

“OPA (Kainų Adminis
tracija) pastoja kelią pla
tesniam reikmenų gamini
mui; OPA reiškia juodąsias 
rinkas; o juodosios rihkos
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rystes; bet Graikijos klau
simą mes laikome tikrai sa
vuoju reikalu ir . darome 
ten griežtus ir greitus žing
snius . . . Mes turime sulai
kyti žydų grąžinimą tarpan 
tos tautos, kuri juos milio- 
nais žudė.
Kas Tik Paderu, tai Smer
kiama Kaip Komunizmas
“Reakcininkai apšaukia 

komunizmu kiekvieną 5 lais
vą idėją. Skaitant Congres
sional Recordą ar mūsų 
laikraščius šiandien, žmo
gus matai, jog rėmimas bet 
kurio krikščionybės ar de
mokratijos principo tai esą 
komunizmo įrodymas. Re
akcija stengiasi užčiaupti 
mums burną, grūmodama 
paskelbti mus raudonai
siais, jeigu nenutilsime. Ei
nama prie to, kad ‘ameri- 
konizmu’ bus vadinama ne
apykantos skleidimas prieš 
skirtingas rases, religijas 
ir tautas, o neamerikiniu 
dalyku bus laikoma reikala
vimas brolybės ir krikščio
nybės siūlymas. Tiktai 
žvilgterėjus į Thomaso- 
Rankino komitetą, jau pil
nai matomas tokios filoso
fijos skleidimaš.

“Reakcininkų vedama 
kandžiojimų kampanija 
prieš raudonuosius, tačiaus, 
pareina ne iš to, kad jie bi
jotų komunizmo, bet iš to, 
kad jie bijo demokratijos.
Jei ne Sugyvenimas su Ko
munizmu, tai Savižudiškas 

Karas
“Mano kelias nėrą komu

nistinis kelias .. . bet pa
saulyje esama tikro komu
nizmo su dešimtimis milio- 

reiškia bereikalingai aukš
tas kainas. Jeigu norite 
sviesto arba jautienos, tai 
panaikinkite Kainų Admi
nistraciją.”

į i
Brangiau Negu Juodojoj 

Rinkoj
Prie Kainų Administra

cijos svaras sviesto buvo 57 
centai, svaras jautienos 40 
iki 60 centų viešojoj rinkoj, 
bet ir juodojoj rinkoj gali
ma buvo už 80 centų gauti 
svarą sviesto.

Maisto produktų mono
polijos, be kainų kontrolės, 
dabar .taipgi lupa kur kas 
brangiau iš vartotojų už 
mėsą ir kiaušinius,' negu 
buvusiojoj juodojoj rinkoj, 
kurioj bizniavo tie , patys 
pelnagrobiai monopolistai.

Gen. Eisenhower dar ne
užtikrinę, kad jis'nekandi
datuos į prezidentus.

‘ko-

Blogumus?
faktas, jog ne 

daro krizius 
Už brangeny-

nų jo sekėjų, ne tokio 
munizmo,’ kaip reakcinin
kai jį iškraipo.,

“Mes negalime jėga ar 
įstatymais nuslopinti idėjų, 
ir jeigu tokiais būdais ban
dome jas sunaikinti, tai pa
rodome, jog mes nepasitiki
me savo, santvarka, abejoja
me, ar ji galėtų gausą su
teikti.

“Jeigu mes esame įsitiki
nę, kad negalime pasaulyje 
sugyventi su komunizmu, 
tai mes. pripažįstame, kad 
savižudiškas karas neišven
giamas.

“Aš manau, kad joks iš
mintingas, demokratinis 
žmogus negali priimti tokių 
išvadų.
Kas Kaltas už Brangenybę 

ir Kitus
“Tai yra 

komunistai 
šioje šalvje.
bę ir už gyvenimo neužti- 
krinimą yra kalti monopo
liniai kapitalistai ir politi
niai jų lekajai.

“Ne komunistai panaiki
no Kainu Administraciją, 
bet republikoniškas kongre
sas. Ne komunistai panai
kino ’reikiamąsias kontroles 
po karo, bet dabartinė val
džia.

“Dabartinė Amerikos už
sieninė politika yra prieš- 
komunistinė, bet sykiu ir 
nedemokratinė.

“Prie republikonų val
džios Wall Strytas valdė 
Ameriką; prie dabartinės 
valdžios Wall Strytas pasi
nio j o visą pasaulį valdyti.

“Amerikos kapitalizmo 
agentai užsieniuose yra pa
tys reakcingiausi elementai 
šiahdieninianfe pasaulyje... 
o kai kurie jų veikliai ben
dradarbiavo su fašistinėmis 
valdžiomis.

“Pasipiktinimas prieš Ru
siją ir prieš komunizmą dar 
neduoda mums leidimo ap
sikabinti ir myluoti fašis
tus.

’’Nėra reikalo amerikie
čiams pasirinkti vieną iš 
dviejų — kapitalizmą ar so
cializmą, bet mes turime pa
sirinkti pažangų kapitaliz
mą prieš reakcinį monopoli
nį kapitalizmą, kuris sten
giasi pasmaugti laisvę ir 
namie ir užsienyje.

“Vienintelis praktinis po
litinis klausimas Jungtinėse 
Valstijose šiandien nėra ko
munizmo klausimas, bęt 
klausimas dėl to, ar mes vis 
stiprinsime raudonųjų ra
ganų gaudytojus, darbinin-» 
kų neprietelius — reakci
ninkus, kurie bus atsakingi 
už Trečiąjį pasaulinį karą, 
ar mes sutartinai ir planin
gai veiksime —- politiniai ir 
ekonominiai, kad išlaiky
tume taiką ir turėtume ge- 
rovišką gausą, be ko negalįIi* ™ 4Xi4w;?>,
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AMERIKA DRĄSINA 
IRANĄ PRIES 
SOVIETUS

Teheran. — Amerikos 
ambasadorius G. V. Allen 
ragino Iraną nepasiduot 
spaudimui iš Sovietų pusės, 
jeigu Sovietai reikalaus,; 
kad Iranas vykdytų žibali
nę sutartį. Ta sutartis lei
džia Sovietams naudoti ži
balo versmes šiauriniame 
Irane. Alienas užtikrino, 
kad Jungtinės Valstijos pa
rems Iraną šiame klausime* 
Tas ambasadoriaus Alleno 
pareiškimas yra Amerikos 
daromas spaudimas Irano e 
seimui, kad atmestų žibali
nę sutartį su Sovietais. (Ši 
sutartis skiria Iranui dides
nę žibalo dalį, negu Iranas 
gauna iš anglų, išnaudojan
čių kitas žibalo versmes 
Irane.)

Gromyko Atmeta Tokią 
Atomu “Kontrolę”

Lake Success, N. Y. — 
10 Jungt. Tautų Atominės 
Komisijos narių užgyrė ■. 
ąrperikinį planą kontro
liuoti atominių medžiagų 
kasyklas ir atomų jėgos fa
brikus pasaulyje (apart 
Amerikos). Sovietų atsto
vas Gromyko balsavo prieš 
tą planą. Lenkijos delega
tas susilaikė. — Amerika 
žada tik palaipsniui ati
dengti atominius sekretus 
kitom šalim, žiūrint, kiek 
bus pažabota atominė pra
monė užsieniuose. Tuo tar
pu Amerika gaminsis dau
giau atom-bombų.

Jankiai Ruošiasi 
“Apleist” Italiją

Roma. — Amerikonų ge
nerolas Lee paskelbė, kad 
jankių ir anglų kariuomenė 
išsikraustys *iš Italijos iki 
gruod. 16. — Pagal talki
ninkų sutartį, rių armijos 
turi būti atšauktos per 90 
dienų po taikos sutarties 
užgynimo.

Unija šaukiasi j Trumaną 
Prids Plieno Kompaniją

BETHLEHEM, Pa.—CIO 
Plieno Darbininkų Unijos 
skyrius pasiuntė prez. Tru-. 
manui telegramą, prašyda
ma ištirt, kaip Bethlehem 
Plieno kompanija numuši- 
nėja algas ir paleidinėja 
darbininkus, nesutinkan
čius už pigiau dirbti.

•4ILigonius žydus Anglai 
Taipgi Suvarė j Stovyklą 
Vokietijoj

HAMBURG. — Anglai su" 
varė į belaisvių stovyklą 
Poppendorf e ne tik sugrą
žintus Vokietijon sveikes- 
nius žydus, bet ir ligonius ir 
62 tokius, kuriuos jie pri
mušė, grūsdami ii. anglų 
laivų į Hamburgo uostą.

1

ORAS, -r- Būsią Jiętaųs-.-laisvė ilgamfl išlikti?
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, Darbo Federacija ir Užsienio Politika
Amerikos Darbo Federacijos aukštoji hierarchija 

arba‘vadovybė priėmė plačią rezoliuciją apie tarptautinę 
padėtį ir Amerikos užsieninę politiką.

1 “Jungtinės Valstijos neprivalo pasitenkinti sėdėjimu 
-ir laukimu, kada Rusija padarys žygį”; sako Pildomosios 
Tarybos rezoliucija. “Mes esame įsitikinę, kad mūsų ša
lis turi pirmutinė ieškoti išryškinimo tų Sunkumų, kurie 
randasi tarpe mūsų šalies ir Rusijos. Karo su Rusija tu
ri būti išvengta, jeigu tik galima. Vilkinimas ir kumščia- 
vimas šešėlio, diplomatiniai manevrai ne tik nepagelbės 
klausimus išspręsti, bet dar pasunkins.”

Šitame pareiškime yra daug tiesos ir sveiko proto. 
Visi sunkumai ir nesusipratimai tarpe tų dviejų šalių tu
ri būti išryškinti- ir dedamos visos pastangos juos pra
šalinti. Karo tarpe jų reikia vengti visais galimais bū
dais.

Galima Sutikti ir su tuo Tarybos pasiūlymu, kad tuo
jau susirinktų’keturių didžiųjų valstybių gyriausi vadai 
ir bandytų tarptautinę situaciją pataisyti. Iš susirinkimo 
Trumano, Stalino, Attlee ir Ramadier, aišku, būtų nema
žai naudos. Visi panašūs susirinkimai praeityje duodavo 
gerų rezultatų. Nėra rimto pagrindo manyti, kad tokie 

. susirinkimai ateityje neturėtų tolygaus pasisekimo. Ta
čiau, suprantama, negalima tikėtis, kad toks “keturių di
džiųjų” susirinkimas kokiu tai stebuklingu būdu visus 
reikalus sutvarkytų ir visas mūsų tarptautines bėdas už-, 
baigtų.

Toliau savo pareiškime Federacijos Pild. Taryba, 
mums atrodo, perdaug pesimistiškai žiūri į jaunutę 
Jungtinių Tautų organizaciją. Toji organizacija, sako 
rezoliucija, beveik visiškai bejegė ir ant jos atsidėti ne
begalima.

Jau pats toks pareiškimas, pareinąs iš septynių mili
jonų organizuotų darbininkų vadovybės, yra skaudus 
smūgis Jungtinėms Tautoms. Kaip tik toks nepasitikėji
mas šia jauna organizacija kenkia jai tapti galingu tai
kos išlaikymui instrumentu.’ Apie tai, matyti, rezoliuci
jos autoriai nepagalvojo. Jie nepagalvojo ir apie tai, kad 

I mūsų šalies vadovybės nuolatinis Jungtinių Tautų igno
ravimas kaip tik kenkia jų sustiprėjimui. Kai preziden
tas Trumanas su savo “doktrina” ir sekretorius Mar
shall su savo “planu” aplenkė Jungtines Tautas, jie joms 
uždavė baisiai skaudų smūgį. Amerikos respublikų Rio 
de Janeiro konferencija ir sudarymas dvidešimties val
stybių bloko jaunoje organizacijoje yra kitas organiza
cijai smūgis. Tačiau, gaila, šių dalykų Federacijos- Pild. 
Taryba savo rezoliucijoje neprisiminė. Tai ar negalima 
sakyti, kad ji į tikrąją tarptautinę situaciją rimtai nepa- 

’ žiūrėjo ir su savo rezoliucija neprisideda prie jos patai
symo?

, Neigi, atrodo, Federacijos vadai įrodė nuširdų norą 
pataisyti arba pagerinti santykius tarpe Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos. Kaip tik priešingai, jie tuos 
santykius dar pasunkino su šiuomi pareiškimu, nes jie 
teigia, kad už visus nesusipratimus atsako tiktai Rusi
ja, kad Rtusija vedanti ekspansijonistinę politiką, ir taip 
toliau. Juk kaip tik šitokia Amerikoje propaganda ir 
gimdo tuos sunkumus arba nesupratimus tarpe šių dvie- 

* jų milžiniškų šalių, kuriais William Green ir kiti Fede
racijos lyderiai taip rūpinasi ir kurių prašalinimui arba 
išryškinimui jie reikalanja “keturių didžiųjų” konfe
rencijos.

Ko šiandien labiausia reikia išsklaidymui tarptauti
nių debesų ir užbėgimui karo kurstytojams už akių, tai 
greito sulaikymo kurstymo propagandos prieš socialisti
nį kraštą. Jeigu Federacijos vadai nuoširdžiai neapken
čia karo ir trokšta pasaulį nuo jo gelbėti, tai jie netu
rėtų prisidėti prie naujo karo kurstytojų.

Kas Ką Rašo ir Sako Atsiminimai Apie Maskvą
NEMANO, KAD GREIT 
BUS NAUJAS KARAS

Žinių agentūros ONA ko
respondentas Bulgarijoje,. 
Milko Janev, kalbėjosi su 
daugeliu bulgarų, 'klausinė
damas jų nuomonės dėl bu
simojo karo, — kada jis 
bus, ką jie ikano apie tai, 
ir t.t. > ' • '

Vienas valstietis pareiš
kė korespondentui: “Aš ne
manau, kad šiandien būtų 
užsilikę tokių kriminalinių 
valdovų, kurie norėtų pra
dėti karą. Niekas nedrįstų 
jį pradėti. Juk visi atsime
na Goeringo ir Ribbentro- 
po teismą...”

Panašiai korespondentui 
sakė ir kiti Bulgarijos žmo
nės. Ne karo, bet taikos 
liaudies Bulgarija trokšta. 
Tą patį galima pasakyti ir 
apie kitas šalis.

Karo nori tik amunicijos 
ir ginklų magnatai-kapita- 
listai; karo nori tik fašis
tai. . Liaudis, darbo žmonės, 
nepaisant, kurioje šalyje jie 
rastųsi, nori taikos ir tik 
taikos!

ONA

SPAUDA IR RADIJAS 
BULGARIJOJE

Žinių agentūra 
skelbia, jog šių dienų Bul
garijos piliečiai yra labai 
palinkę skaityti sąvo spau
da ir klausytis žinių bei 
muzikos per radiją.

Laikraščius skaito jauni 
ir seni (kurie moka), gi 
radijo klausosi kiekvienas, 
kuris tik girdi. *

Bulgarijos sostinėje So
fijoje yra 25,000 radijo pri
imtuvų. Gyventojų Sofijoje 
yra apie 400,000. Žinant tai, 
jog kiekvienas . radijo pri
imtuvas, naudojamas keleto 
žmonių, tai galima drąsiai 
padaryti išvadą, jog tame 
mieste kiekvienas gyvento
jas girdi radijo. * 
■^Kaip gi su spauda?

• Dienraščio “Tėvyne s 
Fronto” (kuris yra Bulga
rijos vyriausybės organas) 
tiražas siekia 150,000. Gi 
Bulgarijos Komunistų par
tijos organo, “Rabotničesko 
Delo” tiražas siekia 250,- 
000 egz. kasdien! Na, o kur 
gi kiti dienraščiai!

SENATORIUI TAFTUI 
TEKS AIŠKINTIS

Dienraštis Vilnis rašo:
Senatorius Taftas nusitarė 

. pasibaladoti po Jungtines 
Valstijas, kad patirt, kokie 
jo šansai patekti į Baltuosius 
Rūmus. Iš savo pusės jis rū
pinasi, kad jo politinė ma
šina sklandžiai ristųsi ta 
linkme . Jo kalbos turi būti 
aliejus jo mašinai.

Senatorius Taftas daug pa-

fos. ;
Bet šitai veiklos programai nepritaria Amerikos 

Darbo Federacijos vadovybė. William Green teigia, kad 
apie sugrąžinimą OPA negalį būti nė^kalbos!

Štai ir vėl griežtas'darbininkų fronte pasidalinimas. 
Viena pusė traukia vienu keliu, kita pusė kitu keliu. Re
akcininkai republikonai—Taft, Hartley ir kiti — šimtu 
procentų pritaria Federacijos pozicijai ir sako: “Nerei- 

- kia nei Kongreso sesijos, nėl kainų kontrolės. Kainos nu
stos kilti, kai nebebus kur kilti!”

Nauja,Amerikos Taksų Mokėtojams Našta
. Anglijos valdžia praneša, kad su pabaiga šių metų 

ii nebegalės padengti savo dalies okupacijos kaštų Vo
kietijoje. Toji okupacija Anglijai kaštuojanti 300\milijo
nų dolerių per metus. Jungtinės Valstijos turinčios pa- 
.siimti tą finansinę atsakortiybę. O tas tik reiškia, kad 
Amerikes žmonės turės padengti anglų išlaidas Vokie
tijoje. Netenka abejoti, kad sfekr. Marshall ir prezidentas

* Trumanas anglų reikalavimą patenkins.

??■

<3*

Subrukti i piaukiojančiąsias koncentracijas, tie našlai
čiai dabar yra vežami iš koncentracijų Cyprus saloje, 
kur juos išlaikė per ištisus menesius, i “pažadėtąją,’’ 
bet neduotąją žemę—Palestiną. Tačiau tūkstančiai 
kitą tokių , nei dabar dar nesulaukė tos “laimės.” Tūks
tančiai

Kainų Kontrole ir Darbo Unijos'
Vis dažniau ir garsiau girdis balsai už sugrąžinimą 

kainų kontrolės. Pažangesni kongresmanai reikalauja 
speciališkos Kongreso sesijos sufaikymui kainų kilimo. 
Industrinių Organizacijų Kongreso (CIO) vadovybė tam 
karštai pritaria. Philip Murray sąko, kądJcainų kontrolė 
turi būti tuojau sugrąžinta, arba susilauksime katastro-

-

F < ;

į ' B
v

dėtą Amerikos žmonėms, jei
gu jis nepaskūpčtų informa
ciją apie savo ir savo šeimos 
milionus. Su kokiom korpo
racijom ir laikraščiais jis yra 
susijęs? ' Keno reikalus jis 
visuomet gynė? Ar teisybė, 
kad Wallstrycio sferose jis 
jaučiasi kaip savo namuose, 
kaip Senate ?

Mes manome, kad jeigu 
jis pasakytų visą teisybę apie 

. savo lobius, tai pasirodytų, 
kad tuo žvilgsniu jis labai to
li pralenkęs patį Hooverį.

’Senatorių Taftą bučiuoja 
McCormickas ir kiti akliau
si reakcijos pilioriai. Jau 
to vieno užtektų, kad jo pre
zidentinės aspiracijos būtų 
niekais paverstos.

Sen. Taftas lab'ai kukliai 
įvertina tą Aktą, po kuriuo 
yra jo paties ir kongresmano 
Hartley parašai. Girdi, tas 
aktas nelošiąs svarbesnės ro
lės būsimų rinkimų kampani
joj. Iš kur jisai tą girdėjo? 
Aišku, kad iš Wallstrycio, o 
ne iš darbininkų.
< Kur kuy, „bet jau Ohio .vals
tijoj darbininkai jau dabar 
turėtų masiniai organizuotis 
politinei kampanijai, kad Įti
kinus p. Taftą, jog jam ne 
vieta nei Baltajam Name, nei 
Senate.

Ohio darbininkų organiza
cijoms reikėtų jau
pradėti mėgsti ryšius su vi
sais tais elementais, 
stovi arti darbininkų, 
žinoma, su farmeriais.

Tuomet sen. Taftas
žinos, kaip plaka Amerikos! 
žmonių pulsas.

dabar

kurie 
ypač,

tikrai

PROPAGANDA Už SPE
CIALI KONGRESO 
SESIJĄ

Savaitraštis New Repub
lic pabrėžia, jog šiuo metu 
komercinė spauda pradėjo 
plačią propagandą už tai, 
kad prezidentas Trumanas 
sušauktų' sekamą rudenį 
specialę USA kongreso se
siją “Europai gelbėti.”

Per spaudą ir radiją val
stybės departmento padrą
sinti propagandistai kalba 
už specialę sesiją. Norima 
suagituoti patį prezidentą, 
norima taip viską suvesti, 
kad kongresas, susirinkęs 
specialėn sesijon, be ilgų 
ginčų paskirtų “Vakarų 
Europai gelbėti nuo komu
nizmo” naujus bilijonus do
leriu; • •

Sakoma, kad valstybės 
I departmento vyrai Europo
je, atidžiai stebį tenaitinę 
padėtį, nujaučia tai: jei 
Amerika neįpils į valdan
čiųjų sluogsnių kišenių nau
jų bilijonų dolerių, tai ru
denį Vakarų Europą (bent 
kėliose šalyse) tikrai laimės 
komunistai!...-

Va, kūm bus naudojami 
Amerikos • doleriai!

(Tąsa)

*111. , "
1941 metų birželio mėne

sio galas ... Maskva keitė 
savo kasdieninę išvaizdą. 
Lentomis užkalinėjo didžiu
les stambiųjų gatvių vitri
nas, langus lipino* popie
riaus juostomis. Zenitinės 
patrankos ir kulkosvaidžiai 
s’tovėjo miesto aikštėse i r 
ant namų stogų. Mes* pa
kliuvome vėl į Maskvą —šį 
kartą netekę savo tėvynės 
ir artimųjų, išmesti iš kas
dieninio darbo vagos. Gais
rų ir kraujo banga ritosi 
per Pabaltijį, vis toliau įi 
Tarybų Sąjungos gilumą. 
Fašistinis skorpionas, viską 
užliedamas krauju ir taš
kydamas* savo nuodingomis 
seilėmis, atkakliai šliaužė į 
rytus.

Karo pradžioje iš mūsų 
rašytojų Maskvoje atsirado 
trys: Liudas Gira, Salomė
ja Nėris ir aš. Vėliau atvy
ko čia dar Jonas Šimkus ir 
Juozas Banaitis. Negalima 
buvo sėdėti, sudėjus ran
kas, tuo metu, kada gatvė
mis ėjo į frontą tūkstančiai 
mobilizuotųjų ir savanorių, 
kada viršuųi mūsų ’ galvų 
pradėjo kaukti fašistiniai 
lėktuvai. Ir mūsų rašytojai 
tuojau surado tinkamą sa
vo jėgų pritaikymą. Pirino- 
siomis karo savaitėmis vo
kiškųjų grobikų pavergta 
Lietuva išgirdo aistringą 
tiesos žodį, raginantį į ko
vą prieš vokiškuosius gro
bikus. Nė valandėlei neabe
jodami, kad TSRS tautos 
laimės kovoje prieš vokiš
kuosius grobikus, neprileis- 
dami ‘ minties, kad Lietuva 
liktų neišvaduota, Lietuvos 
rašytojai į darbą stengėsi į- 
dėti visą savo talentą; ais
trą ir širdį... Ir reikia pa
sakyti, kad per visą karą 
nebuvo dienos, kad Lietu
vos darbo žmonės nebūtų 
girdėję savo tarybinės vy
riausybės, - savo partijos, 
savo rašytojų žodžio...

Pirmą karo žiemą orga
nizavosi Lietuviškoji divizi
ja. Lietuvos rašytojai ėmė 
telktis naujoje vietoje — 
Pavolgyje, Gorfiio srity, 
Balachnos miestelyje. Vė
liau, kai vokiečiai buvo at
mušti nuo Maskvos, kilo 
reikalas organizuoti inten- 
tyvinį mūsų spaudos ir li
teratūros darbą. Man su 
keletą draugų teko grįžti į 
Maskvą, jau seniai gyve
nančią nauja karine buiti
mi. Gimsta mūsų laikraščiai 
— “Tiesa”, “Tarybų Lietu
va”, divizija ir leidžia savo 
laikraštį “Tėvynė šaukia”, 
pafrontėje leidžiamas laik
raštis “Už Tarybų Lietu
vą”. Organizuojasi iš nau
jo LTSR Valstybinė leidy
kla. .

Radijas, laikraščiai, lei
dykla, Amerikos lietuvių 
spauda reikalauja iš mūsų 
rašytojų įtempti savo jėgas. 
Kyla reikalas organizuoti 
lietuvių-literatūros leidimą 
rusų kalba. Ir kada dabar, 
pasibaigus karui, t atsimeni 
Maskvęje praėjusį laiką, 
aiškiai matai, kad Tėvynės 
karas, kurio metu su tokiu 
istorijoje nematytu narsu
mu kariavo visos Tarybų 
Sąjungos tautos, tame .tar
pe ir mūsų lietuviškoji ’di
vizija, ir mūsą rašytojus į- 
kvėpė dideliam produl^tin- 
gam darbui, kuris sudaro 
ištisą epochą tarybinės lie
tuvių literatūros istorijoje. 
Nėra abejonės, kad geriau
sia, ką parašė Salomėja Nė
ris, buvo parašyta j 6 s tary-. 
binią'is laikais ir ypačiai per 
Tėvynės karą. Aistringiau
sius, kovingiausius savo ei-

Rašo Antanas Venclova
lėraščifcs ir dainas karo me
tu parašė Liudas Gira. Ka
rę metų žymiai išaugo ir 
kiti mūsų rašytojai, buvę 
Tarybų Sąjungoje. Šventoji 
tautų kova dėl savo laisvės 
įkvėpė mūsų literatūrą, su
teikė jai kovingumo, polė
kio, aistros....

Tėvynės karo metu Mas
kva mumst lietuvių rašyto
jams, vis tiek, ar mes dir
bome pačiame mieste, ar tik 
kartkartėmis atvažiuodavo
me į jį iš frontų ar tolimų 
^evakuacijos vietų — buvo 
tas kultūrinis centras, kur 
jungėsi į vieną vietą mūsų 
kūrybinės pastangos ir iš 
kur mūsų literatūrinis žo
dis sklido labai plačiu ra
diusu, užgriebdamas ne tik 
fronte kovojančius mūsų 
karius ir okupuotąją Lietu
vą, bet ir tolimiausias Ta
rybų, Sąjungos vietas, kur 
tik buvo evakuota mūsų 
tautiečių: Maža to. Per Vi
sasąjunginį Radijo Komite
tą lietuvių poetų eilėraš
čius ir'kitą kūrybą ne kar
tą girdėjo rusų kalba visa 
didžioji Tarybų Sąjunga. 
Lietuvių literatūra užka
riavo sau vis daugiau dė
mesio plačiojoje didžiosios 
mūsų šalies arenoje, o mū
sų rašytojai darosi vis la
biau pageidaujami bendros 
kovos draugai.

Ateis laikas, kada turės 
būti surinkta ir susiste
minta visa medžiaga, lie
čianti didvyrišką kovą prieš 
fašizmą, kurią vedė lietuvių 
tauta drauge su kitomis 
Tarybų Sąjungos tautomis. 
Tai bus puslapiai, kurie at
vaizduos* ir mūsų rašytojų 
darbą Tėvynės karo metu. 
Aš. norėčiau čia prisiminti 
'bent vieną kitą būdingesnį 
momentą, kuris iš to laiko 
man įstrigo į atmintį.

Lietuvių rašytojams teko 
dalyvauti ne viename lite
ratūros vakare, drauge su 
kitų tautų rašytojais. 1942 
metuzrugpmcio 9 dieną di
delis tarptautinis literatū
ros vakaras įvyko M. Gor
kio vardo Kultūros ir Poil
sio Parke, vadinamajame 
Žaliajame teatre. Tai buvo 
tikra to žodžio prasme 
tarptautinis vakaras, nes 
jame pirmininkavo tuo me
tu TSRS Tarybinių Rašyto
jų Sąjungos prezidiumo 
pirmininkas A.’ FadiejevaŠ, 
o dalyvavo įvairių tautų ra
šytojai, tuo metu gyvenę 
Maskvoje. Dalyvių tarpe 
buvo ukrainiečių rašytojas 
Kopylenko, baltarusių vie
nas talentingiausių poetų 
(tarp kitko kilęs įš Vil
niaus) — Maksimas^ Tan
kas, .įžymūs antifašistiniai 
vokiečių rašytojai — poe
tas tribūnas Erichas Vai- 
nertas ir dramaturgas Fri
drichas Volfas, .žinomasis 
ąntifašistinis italų rašyto
jas, pagarsėjusių “Barzda
skučio užrašų” autorius 
Džiovanni Džermanetto, is
panų rašytojas Sesar Arko- 
nąda, žydų rašytojas Perec 
Markiš, dabartinis Čeko
slovakijos švietimo minist
ras prof. Z. Needly, Estijos 
TSR Aukšč. Tarybos Pre
zidiumo pirmininkas poetas 
J. Barbarus — Varės; Lie
tuvių literatūrą atstovauti 
šiame literatūros vakare 
buvo pavesta man. Litera
tūros vakaras, tiesą sa- 
'kant, įvyko ne vakare, bet 
vidurdienį, atvirame teatre 
po grynu dangumi. Kiek
vienas autorius didžiulei 
auditorijai iš pradžių * skai
tė po vieną trumpą kūrinį 
savo, gimtą ją kalba, o vė
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liau rusiškai. Kiekvienos 
tautos atstovas kalbėjo apie 
didįjį visų laisvę mylinčių 
tautų tikslą, kuris jas jun
gė šventojoje kovoje prieš 
fašizmą.

Kiekvienas autorius į są- 
vo žodžius įnešė visą tą 
temperamentą, kuris jam 
buvo būdingas kaip rašyto
jui ir kaip savo tautos at
stovui. Kada atėjo piano ei
lė, trumpoje kalboje (ku
rios rankraštis išliko mano 
archyve) aš nušviečiau lie
tuvių tautos ilgaamžę kovą 
su vokiškaisiais grobikais, 
lietuvių literatūro^vaidme- 
nį tfcje kovoje ir savo kal
bą baigiau tokiais žodžiais:

— Geriausieji šių dienų 
lietuvių literatūros atstovai 
atiduoda ir atiduos visas 
savo jėgas, visą savo talen
tą kovai, vieninteliam šiuo 
momentu visų pasaulio lai
svę mylinčių žmonių tikslui 
— kuo greičiausiam fašiz
mo sutriuškinimui.

— Žalgirio kovoje kry
žiuočiai buvo sutriuškinti 
bendromis draugiškų tau
tų — lietuvių, lenkų, rusų, 
čekų ir totorių jėgomis. Ir 
šį kartą kruvinųjų vokiečių 
grobikų puolimas suduš į 
plieninį tautų, kovojančių 
dėl savo laisvės, pasiprieši
nimą ir ryžtumą. Didelio 
tautu ir jų literatų skai
čiaus dalyvavimas šioje 
šventojoje kovoje tebus tę
sinys puikiosios tradicijos, 
kurią mūsų protėviai sukū
rė Žalgirio laukuose. Lietu
vių rašytojai laimingi, ga
lėdami prisijungti prie di
džiosios pergališkos kovos 
dėl laisvės, dėl pažangos, 
dėl žmonijos išlaisvinimo iš 
kruvinųjų rudojo skorpiono 
nagų!

Po to aš perskaičiau ke
letą savo eilėraščių, jų tar
pe— “Lietuvai” ir “Gyvie
siems”.

Ne kartą mūsų rašyto
jams teko ^dalyvauti įvai
riuose literatūros .vakaruo
se TSRS Tarybinių Rašyto
jų Sąjungos klūbe Vorovs- 
kio gatvėje, toje pačioje sa
lėje, kur man su prieš lai
ką mirusiu P. Cvirka pir
mą kartą teko būti per Ma- 
jakovskio minėjimą 1936- 
metų pavasarį. Vis artimes
nė draugystė šiuo sunkiu ir 
drauge . didvyrišku metu 
mezgėsi tarp jaunos tarybi
nės lietuvių literatūros ir 
didžiosios rusų literatūros 
kūrėjų, o taip pat ir tarp 
Pabaltijo tautų literatūrų. 
Mano archyve išliko * 1942 
metų spalio 18 dieną pui
kioje Čaikovskio salėje įvy
kusio bendro Pabaltijo lite
ratūrų ir meno vakaro pro
grama. Kaip matyti iš pro
gramos, vakarą ątidarė 
drg. A. Fadiejevas. J. Bar
barus — Varės padarė pra
nešimą tema “Apie šių die
nų Pabaltijo tautų litera-, 
turą”. Po to savo kūrinius1 
skaitė Salomėja Nėris, lat
vių poetas F. Rokpelnis, es
tų poetas J. Semperis, lat
vių liaudies rašytojo A. U- 
pjčio prozą skaitė Vanags. 
Su savo kūriniais dalyvavo 
toliau L. Gira, latvių poetas 
A. Grigulis, E. Mieželaitis, 
estų J. Kiarneris, latvių J. 
Sudrabkalns, K. Korsakas, 
estų A. Raudas, A. Venclo
va, latvių rašytoja A. Kup- 
ša, estų E. Chijeris, latvių 
V. Kuss ir P. Cvirka. Kai 
kurių autorių kūrinius 
skaitė Maskvos teatrų akto
riai M. Lebedevas ir O. N. 
FrelichąsC

(Tąsa bus)

t )

—4,400—nuo pat Jeruzaliaus vartę tapo grą
žinti 'vėl Vokietijon, iš kurios jie bėgė.
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GEROS ŽINIOS FESTIVALIUI Philadelphia, Pa

Naujosios Anglijos Lietuvių Meninės Jėgos 
Ir LMS Rytinių Valstijų Didysis 

Meno Festivalis
mas ir gerai išlavintas. Prie jo pasilaiko 
garsus sekstetas ir dramos grupė.

Waterburio lietuvių Vilijos Choras, 
vadovybėje Gertrūdos Ulinskaitės, 'irgi 
yra vienas iš pažangesnių chorų, kuria- 
'me, be abejo, randasi kvartetas ir solis
tų.

Tie visi virš suminėti chorai yra stam
būs, kaip iš muzikos, taip iš organizaci- 
jinio atžvilgio. Kiekvienas jų talpina sa
vyje didelį skaitlių narių ir esti gerų' mo
kytojų rankose. Jųjų dalyvavimas meno 
festivalyje daug prisidės prie sudarymo 
plačios dainų programos. Tas liudija, 
kad Naujosios Anglijos lietuviai dar vis 
gerai laikosrprogresyviame judėjime.

Tai dar ne viskas. . Norwoodo Vyrų 
Choras, dabar vadovaujamas Št. Pauros,, 
yra žinomas plačioje apylinkėje. Jo dau
gelio metų- gyvavimas ir dažnas dalyva
vimas koncertų programose, padarė jį vi
sų mylimu ir gerai sutartinu č'horu.

Tas Vyrų Choras, gal būt, tiktai vie
nas šiuom laikotarpiu ir tesiranda visoje. 
Naujojoje Anglijoje. Jo dalyvavimas fes
tivalyje būtų labai reikalingas ir pagei
daujamas.

Šiuo momentu esti iš naujo organizuo
jama Harmonijos Grupė iš Bostono ir 
apylinkės žymesnių dainininkų ir daini
ninkių. Ją suda.ro keturi vyrai ir ketu
rios moterys. Organizavimo reikale dau
giausiai darbuojasi Julia Reinardienė, 
Ignas Kubiliūnas, S. Zavis ir kiti. Šion 
grupėn įeina visi gerai patyrę daininin
kai ir iš to galima laukti gerų rezultatų. 
Harmonijos Grupė, tinkamai prisiruo- 
šus, suvaidintų žymią rolę muzikos pro
gramoje festivalyje.

Kalbant apie dramos grupes, tai šiuo 
tarpu labai mažai jų 'teturime. Jų nėra 
‘daug ir visoje Amerikoje. Jos pasilaiko 
tiktai stambesnėse lietuvių kolonijose; 
Naujojoje Anglijoje pastovesnė dramos 
grupė randasi Montello, Mass. Ji yra 
užsilikusi iš senesnių laikų ir daug nuvei
kusi vaidybos srityje. Dar fr dabar joje 
randasi nemažai patyrusių vaidintojų. 
Kitos dramos grupės, nors vėliau suor
ganizuotos, bet jos gerai laikosi.

Hartfordo liet, dramos grupė sudary
ta iš Laisvės Choro narių, jau parodė 
gerus rezultatus. Vėlesni grupės narių 
vaidinimai išėjo pasekmingai. Hartfor- 
diečiai turi gabių veikėją ir ateityje ga
lima laukti daug ko gero.

Bridgeport© lietuviai taipgi turi sutve
rę dramos grupę iš LDS kuopos narių. 
Neseniai buvo pranešta, kad jie nusita
rė susimokinti vieno veiksmo komedija 
“Fifty-Fifty.” \

Waterburio liet. Vilijos Ch. irgi pa
laiko dramos grupę. Apie tos grupės vei
kimą neteko girdėti, bet tikiu, jog grupės 
nariai būna aktyviški.

Dar viena dramos grupė jau pradėta 
organizuoti po LMS 2-ros Apskrities di
rektyvų. Į šią grupę bus sutraukti Bos
tono ir apylinkės lietuvių geniausi dra
mos talentai. Tokia grupė galėtų suyai- 
dinti stambius scenos veikalus.

Visos virš suminėtos dramos , grupės 
yra užregistruotos kaipo dalyviai- Ryti
nių Valstijų Meno Festivalio pramos 
programoje. Iš to susidarys platus dra
mos vaidinimas. Tąs parodys, kokį pro
gresą mūsų lietuvių teatras yra padaręs 
per keletą desėtkų metų.

Kitokią" dailės artistų mūsų apylinkė
je daug neturime.^ Yra keletas gerų, pie
šėjų, kurių kūryba turėtų būti f esti va-' 
lio. parodoje. Skulptorių beveik negirdėt. 
Muzikalinio instrumento gerų artistų ir
gi randasi tiktai keletas. Aiškus daly
kas, jie visi yra pakviesti ir, gal būt, kai 
kurie dalyvaus mūsų- festivalyje.

Nors všių dienų chorai ir kitos meni
nės grupės nėra jau tokios skaitlingos 

, nariais, kaip kad buvo chorai ir vaidin
tojų grupės trisdešimts metų atgal, bet 
jie yra kur kas geriau išlavinti, kaip 
dainavime, taip ir vaidinime, šiandien

Neseniai tilpo mūsų i dienraščiuose ilgi 
autoritetingi straipsniai Lietuvių Meno 
Sąjungos reikaluose. LMS Centralinio 
Komiteto platus raportas, išduotas per 
sekretorių L. Joniką, suteikė daug vil
ties mūsų pažangesnei visuomenei. Ja
me buvo konkretiškai pabrėžta, k£s C. 
K. yra nuveikta, kas yra veikiama ir ką 
siekiasi nuveikti netolimoje ateityje? Iš 
to visko matyti, jog C. K. skubina pa
ruošti naujų sceniškų veikalų mūsų vai
dintojų grupėms; stengiasi pagaminti ’ 

' naujos medžiagos mūsų chorams, ’išlei
džiant naujos muzikos ir naujų dainų 
veikalus, kurių taip stokuoja lietuviams 
dainininkams. Galima tikėtis, jog LMS 
Rytinių Valstijų Meno Festivalio pasi
sekimas daug priklausys nuo C. K. veik
los.

LMS Rytinių Valstijų Festivalio vyk
dymo reikale drg.’V. Bovinas, dažnai ra
portuoja mūsų dienraščiuose^ apie lietu
vių menines grupes, kurios pasižadėjo 
būti dalyviais festivalio programose. Jo 
reikšmingi pranešimai iš progresuojan
čio besirengimo mūsų meno šventėms 
džiugina plačią visuomenę, matant dide
lį susidomėjimą mūsų choruose, vaidinto
jų grupėse ir visokiuose dailės rateliuo
se. Dainininkai nusitarė išsimokyti nau
jas dainas tam specialiam įvykiui; vai
dintojų grupės tam pačiam tikslui pasi
skyrė žymesnius scenos veikalus; šokių 
ir muzikos instrumento artistai lavinasi, ' 
idant savo talentais papuošti visų laukia

mu ą festivalį!
Tų visų grupių dailės mylėtojų labai 

maža dalis tegalėjo dalyvauti pereitų 
metų meno švenčių iškilmėse. Todėl, at
einantį rudenį pažangesniems dailinin
kams būtų verta, reikalinga ir, iš dalies, 
privalėtina imti dalyvumą būsimo fes
tivalio iškilmėse.

Leiskite man šiuo momentu trumpai 
pažymėti vieną kitą dalyką apie tas me
nines jėgas, kurios randasi Naujosios 
Anglijos ribose ir kurios yra pakilusios 
į aukštesnes lygumas dailės srityje. Visų 
pirma, pradėkime nuo tų meninių jėgų, 
kurias sudaro N. A. lietuvių mišrūs chox- 
rai. 4

Mano supratimu, Worcesterio Aido 
Choras turėtų užimti pirmą vietą visojex 
apygardoje. Šį cjiorą drąsiai galima ly
ginti su Brooklynd liet. Aido Choru, Chi- 
cagos LKM Choru, Roselando liet, choru, 
Toronto, Can.,fliet. Bangos Choru ir ki
tais stambesniais Šiaurinės Amerikos 
lietuvių chorais. Worcesterio Aido Cho
rą vadovauja gerai pasižymėjusi muzi
kos mokytoja Josephina Karsokienė. Il
gų metų jos sunkus darbas parodė ge
ms .rezultatus. Vėlesniu laiku minėto 
choro dainavimai tikrai nustebino publi
ką. Apart to, jų chore randasi atskira 
.grupė, kurią sudaro jaunesnės kartos 
dainininkai. Taipgi turi porą gerų solis
tų.

Worcesterio Aido Choras, J. Karsokie- 
nės vadovybėje, nelabai seniai keliose lie
tuvių kolonijose pasekmingai suvaidino, 
visiems gerai žinomą operetę “Kada Kai
mas Nemiega?’ Biskį vėliau Worcestery- 
je ir Bostone davė gerus koncertus. Tą 
'gali patvirtinti tų apylinkių lietuviai, 
kurie matė ir girdėjo. Minėto choro na
riai ir jųjų mokytoja užsipelnė sau lau
rų vainiką. Jųjų dalyvavimas būsimo 
festivalio iškilmėse turėtų būti neišven- 
giafnas.

Apart Worcesterio Aido Choro, turime 
dar tris gerai išlavintus mišrius chorus-. 
Jie yra sekanti: — Montellos Liuosybės 
Choras, vadovybėje Ečhvardo Šugerio, 
yra skaitomas kaipo vienas iš geresnių
jų. Šis choras dar neturi dešimties metų 
savo amžiaus, vienok, patekęs į gerų mo- 
kytojų rankas, padarė didelį progresą 
muzikos srityje. Jame pasilaiko moterų 
dainininkių grupe ir trys geros solistės.

Hartfordo lietuvių Laisvės Choras, va
dovybėje Wilma Hollis, yra plačiai žino

rin-

Aldona Klimaitė Dainuos Festivalyje

' Rytinių Valstijų Meno Festivalio programa 
didėja ir turtingėja. Plačiai Amerikos lietu
viams žinoma solistė, Aldona Klimaitė (De- 
Vetsco), šiuo laiku gyvenanti Clevelande, 
Ohio, dainuos mūsų festivalyje. Mes Aldoną 
girdėjome Chicagos, festivalyje dainuojant ir 
visi vienu balsu pripąžinome, kad ši mūsų 
mėgiama solistė per pastaruosius keletą metų • > 
aukštai iškilo dainos mene.

Iš vėliausia prisidėjusių prie festivalio pro
gramos, yra sekamos. Rašo Tillie Orentas, 
Liuosybės Choro. (Montello, Mass.) sekretorė: 
“Rožė Merkeliūtė. dainuos solo. Duetistės: 
Paulina Kundrotienė ir Betty Patrick. Choras 
dalyvaus 29 ir 30 lapkričio.” Liuosybės Chorą 
vadovauja, mokina, gerai žinomas muzikas- 
chorvedis, Edvardas J. Sugar.

Kreditas reikia duoti Liuosybės Choro se
kretorei, Tillie Orentaitei. Ji gerai veda ko
respondenciją su Festivalio Komitetu, greitai 
atsako laiškus ir gerai rašo lietuviškai. Mon
tello kolonija turi gerų meno jėgų ir veikėjų 
-r- daugiau reikia tokių jaunuolių.

z Taip pat ir artimos kolonijos jau veikia. 
Turėsime daug talentingų duetų ir solistų iš 
Aido, Sietyno ir Pirmyn. Violette čypaitė — 
solistė iš Great Necko. Taip pat Alma Kas- 
.močiūtė ir Violette čypaitė — duetas. Due- «
tistės iš Chicagos — Anelė Dočkieriė ir Kon
stancija Stanevičienė. Nancy Roman — so- 
listė. Duetų ir solistų bus daugiau, apie , juos 
kitu kartu rašysime.

Sveikinimai — Skelbimai Festivalio 
Programoje

Festivalis ne tik New Yorko-New Jersey 
valstijų, bet viso Atlantiko pakraščio lietuvių. 
Skelbimai-sveikinimai reikia gauti, rinkti vi- 

' sose kolonijose. Kol kas, ypač Brooklyne, mes 
šiame darbe stovime žemai, o šis darbas rei
kia gana greitai atlikti.

Gerai darbuojasi syeikinimų-skelbimų
kime Milda Žukas, Walterio žmona, Elizabeth, 
N. J. *Jau . pereitame Festivalio Komiteto po
sėdyje ji pranešė, kad turi surinkus sveikini- 
mų-skelbimų už $126.00. Brooklyne pradėjo 
veikti Mrs. Merk.

Pavyzdingai pąsidarbavo Vilijos Choro, 
Waterbury, Conn., dvi narės, M. Svinkūnie- 
nė ir O. Buzas. Skelbimų jos surinko už 
$117.00. Bbt šios dvi veikėjos ne tik gavo 
skelbimus, bet labai pagirtinai sutvarkė s^ivo 
darbą ir programos knygą su skelbimais jau 
grąžino Festivalio Komitetui?

Adomas Dagis, Festivalio Komiteto narys, 
vėl pasidarbavo. Skelbimų-sveikinimų jis ga
vo sekamai: J. Bekampis $15. Louis’ Bar & 
Grill — $8.00. Antanas Degutis — $10.00. J. 
Bender, Jerry, J. Deltuva ir A. Bagdonas — 
po $1.00.

Petras Grabauskas, Aido Choro veikėjas ir 
dainininkas, taip pat Liaudies Teatro narys ir 
vaidintojas, sveikina festivalį su $5.00.

Mes ir vėl norime šį reikalą pabrėžti, kad 
su sveikinimais ir skelbimais, kurie tilps gra
žioje festivalio progrąmos knygoje, reikia pa
siskubinti. Mes prašome visų tų, kurie dar
buojasi, ir tų, kurie patys manote prisiųsti 
savo sveikinimus ar pasiskelbimus Festivalio 
Programai, nesivėlinti.

Festivalio Programos Blankos
, Mes jau savaitė laiko ^tgal išsiuntėme vi

siems, grupėms ir pa vi en i abi s,, program’os 
blankas. Į šias blankas visi chorai, dramos 
grupės, solistai ir visi kiti, kurie tik dalyvaus 
festivalio programoje, turi įrašyti savo nu
merius, ką jūs dainuosite, grosite ar vaidin
site. Taip pat įrašyti reikia laikas, tai yra, 
kuriais vakarais jūs manote dalyvauti festi
valio programoje. Blankose yra pažymėta, kas 
reikia jose išpildyti.

Chorai, taip ir visi kiti,' kaip kad Liuosy
bės Choras, kuris festivalyje dalyvaus lapkri
čio 29 ir 30, turi išpildyti viepą blanką dėl

turime daugiau su didesniu patyrimu 
chorvedžių ir režisierių; turime geres
nių solistų ir dramos vaidintojų. Tai vis 
pasidėkavojant Naujosios Anglijos pa
žangesnei visuomenei ir jos veikėjams. 
Per jųjų pastangas lietuvių mepo kultū
ra tapo pakelta į aukštesnį jos išsivysty
mo laipsnį:

Po daugelio mėtų sunkaus triūso ir. 
pasišventimo; po daugelio metų nenuils
tančio besidarbavimo lietuviškąjn menui, 
sulaukiame svarbaus momento, kuomet 
turėjime progą išdemonstruoti savp jėgas 
dailės srityje, LMS Rytinių Valstijų Me
no Festivąlyje lapkričio 27 — 30 dd. 
New Yorke. O jei norime, kad mūsų at
stovybė būtų reikšmingesnė ir skaitlin- 
gesnė, turime dėti daug pastangų. Turė
sime sunkiai darbuotis per keletą savai
čių, pakol plati visuomenė bus išjudinta 
ir užinteresuota. Be visuomenės prijauti
mo mūsų tikslas nebus atsiektas. Turės 
būti‘Sukelti fondai, idant perkelti mūsų 
meno jėgas į New Yorką ant keturių 
dienų. Taipgi, nemažai lėšuos ir prisi
ruošimas. Bet suvienytomis spėkomis ir 
visu savo ryžtumu mes galėsime tai at
siekti. S. Baronas^

29 d., o kitą dėl 30-tos.. Kiek sykių dalyvau
site programoje, tiek blankų išpildykite. Taip 
Festivalio Komitetas galės tinkamai viso fes
tivalio programą sutvarkyti. Blankose yra 
pažymėta trys eilutės dėl “extra” dainų. Jei 
chorai, duetai ar solistai dar nežino, nepasi
rinko, ką jūs dainuosite, “extra” numerius ga
lite praleisti.
. Blankos reikia grąžinti Festivalio Komite
tui ta?ip greit, kaip galima. Greičiau — geriau. 
Programa bus didelė, spaudai reikia priduoti 
laiku, kad būtų galima atspausdinti dar prieš 
festivalį.

/ K . . Dramos Grupes — Paveikslai
Dramos vakaras įvyks lapkričio 28 d., penk- 

tadienį. Visos vaidintojų grupės turi pribūti 
minėtame vakare. Jei kurios grupės visai ne
gali dalyvauti 28 d., parašykite Festivalio Ko
mitetui. Komitetas ims tai domėn ir gal pa
darys pakeitimus, 
vaidintojų grupei
30 minutų.

(Nereikia daryti 
dėl tokio trumpo 
veikalo aktas, scena. Reikia dubti mažai; bet 
gerai. Jei jūs gerai susimokinsite, gerai vai
dinsite per 30 minutų, tai galėsite gerai vai
dinti ir ilgus veikalus. Geros vaidybos įgalima 
mokintis ir iš, vienos veikalo scenos, iŠ vieno 
tinkamo fragmento. Mūsų drama šiame festi
valyje turi pakilti, gerai pasirodyti.

Vėl priminsime, jog festivalio programai 
reikalinga visų dalyvių paveikslai-atvaizdai. 
Kurie chorai, vaidintojai, duetai, solistai ir 
visi , kiti dalyviai,' neturite tinkamų savo as
mens ar kaipo grupės paveikslų, nusiiimkite 
ir greitu laiku prisiųskite Festivalio Komi
tetui.

$0.65, $0.90, 
$3.00; taksai’

visi, kaip buvo

Vaidinimo laikas kiekvienai 
neturi imti daugiau kaip

išvados, kad “neapsimoka” 
laiko mokintis veikalas, ar

Kalbės Henry Wallace 
Conventidn Hali,
Rugsėjo (Sept.) 19-tą d. ,

Philadelphijos pažangiems 
lietuviams ir visiems tiems, ku
rie rėmė ir gerbė Prezidentą 
Rooseveltą, bits džiugu išgirsti 
ir matyti Wallace’a asmeni
niai. Jis kalbės CONVEN
TION ‘HALL, 34th ir Spruce' 
Sts., 8 vai. vakare. Tikietus 
galima gauti 1831 Chestnut/ 
St. Visos sėdynės rė^ervuo- 

j tos. Kainos: 
$1.30, $2.00, 
įskaityti.

Atsiminkime 
prie prezidento Roosevelto ir 
dabar. Dabar aukštos kainos, 
priešdarbininkiški įstatymai 
išleisti; vystosi, bedarbė, ir iš
rodo, kad susilauksime blo-x 
gesnių už Hooverio laikų. 
Greičiausiai, kad tversis tre
cia partija, kurią rems darbo 

' žmonės. Monopolis ryja pel- 
I nųs ir steigia fašizmą, panašų 

į Hitlerio ir Mussolinio laikų. 
Lai šie pelnų rakaliai pamato 
iš anksto, kad žmonės nebal
suos ateinančiais 1948 metais 
už juos. Lietuviai, nesnauski
te, veskite agitaciją, raginkite, 
kur 
šias 
kite 
mo 
plakatų.

V. Bovinas,
Fest. Komit. Sekret.

Leninas

tik lietuvį sutiksite, eiti į 
svarbias prakalbas. Nuei- 
į minėtą tikietų pardavi- 
vietą ir ten jūs gausite 

Skleiskite /uos.
Rausvietis.

Worcester, Mass
Einu ir žvalgausi 
Plačia krantine, 
O šerkšnos vis krenta 
Ir krenta.
Ir upė skaidri 
Pasitinka mane, 
Ir Kremliuje aidi 
Kurantai.
Praeina minia 
Susikaupus tyli, 
Žinau vieną sielvartą

Tai Draugą sutinka 
Veidai nebyli, 
Sutinka ir vėlei 
Palydi.
Kur Leninas, klausiu 
Aš upės greitos — 
Užkalbinu skrendantį 
Paukštį, — 
Šį narsųjį vyrą 
Taiybų tautos 
Mirtis negalėjo 
Palaužti.
Jis nemirė — šaukia 

^Bangelė greita,
Sudužus krantinėj 
Granito,
Man garsint jo vardą 
l5alis paskirta
Nuo ryto, lig auštančio 
Ryto.
Kur Leninas,*klausiu 
Sėjėjo laukuos,
Kur Leninas? — Čia jis 
Praėjo, — i 
Atsako pabėręs 
Kviečių iš rankos 
Man švintantis veidas 
Sėjėjo.
Jis nemirė, — kužda 
Auksiniai javąi, 
Laisva toji žemė 
Kuy augu, 
Ir tu gal našlaičiu 
Kadaise buvai, 
Ir nūn jo ranka 
Tave saugo.

■ Jis gyvas, — kartoja • 
Miestų fabrikai, 
Jis čia, kur gyvenimas 
Verda.
Ir ten, kur praėjo, — 
Nušvito takai, 
Ir žemė kartoja 
Jo ^ardą. ♦
Kur Leninas, — klausiu 
Aš saulės šviesios, 
Man saulė šviesioji 
Atsako:
Naršioji širdis
Draugo žemės visos — 1 
Krūtinėje Stalino 
Plaka. z

r

V. Valsiūnienė.

LIET. BALSUOTOJŲ ‘ KLIU- 
BO PIKNIKAS PAVYKO 
Rugsėjo 7 d. pirmas LPBK 

piknikas gerai pavyko. Oras 
buvo šiltas, arti 90 laipsnių ši
limos, dar toks slegiantis, šut- 
rus, tai publikos prisirinko į 
Olympia Parką skaitlingai. Iš 
toliau svečių taipgi buvo, iš 
Cambridge, Mass. Dr. J. Rep- 
šis, Al Petrušonis; iš Dorches- ’ 
ter, Mass. S. ir J. Rainardai ir 
Usevičiai; iš Lawrence, Mass., 
Adelė Keršulienė su dukteria 
ir žentu, ir iš artimesnių apy
linkių taipgi.

Programai pirmininkavo • J. 
J. Bakšys. Jis padarė paaiški
nimą reikale Balsuotojų Kniu
bo uždavinių ir perstatė pakal
bėti veikėją iš CIO. Tarybos 
politinės akcijos narį Ben Sir- • 
ver, kuris gana ilgoką prakal
bą pasakė kas link būsimų mu- 
nicipaHų rinkimų šį rudenį. Po 
prakalbos pirm, davė keletą 
pranešimų.

Reikia* pažymėti, kad Aido 
Choro rudeninis 'piknikas atsi
bus rugsėjo 21 d. Olympia 
Parke ir ALDLD 7-tos Aps
krities metinis piknikas bus 
Maple* Parke Lawrence, Mass, 
rugsėjo 28 d.

Dabar geras dalykas pasi
reiškia, tai išsijudinimas nuva
žiuoti į tolimesnius miestus po 
būrį draiįgų į parengtus pik
nikus; mat, kuomet tolimesnių 
svečių randasi, tai visa pikni
ko atmosfera pasidaro daug 
“kiltesnė,” kiek tai pasisveiki
nimų, rankų pakratymų, įvai
rių juokavimų ir rimtų pasi
kalbėjimų! Todėl aidiečiai dar 
sykį lauks svečių iš toliaus ir 
be abejo ne vienas worcesterie- 
tis pasistengs, nuvykdamas į 
Lawrence rugsėjo 28 d. Ten, 
kaip žinomai bus Literatūros 
Draugijos Centro Sekr. D. M. 
šolomskas iš Brooklyn, N. Y.

LPBK. Koresp.

“ASMENINĖS”
PAJAMOS

Washington. — Prekybos 
departmentas paskelbė, jog 
liepos mėnesi t šiemet visi 
amerikiečiai bendrai gavo 
porą bilionų dolerių dau
giau “asmeninių’’ pajamų,' 
negu pernai birželyje. Jei-. 
gu kiekvieną mėnesį būtų 
tiek asmeninių įplaukų, 
kaip š. m. liepoj, tai / visų 
amerikiečių įplaukos siektų 
197 bilionus dolerių per 
metus.

3 puslapis —■ Laisve (Liberty, 
Lith. Daily), šeštadienis, 

šeštad., Rugs. 13, 1947
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(Tąsa)

— Jei niekur neišvažiavo, tai kur ji?
—Tokios piktos, tokios baisios pasida

rė Heinco akys, taip, kad Anė ir rausta 
ir balsta. — Pasakyk, o šiaip aš tavęs 
nepaleisiu!

— Urtė sakė nesakyti...
— Bet aš noriu žinoti, aš eisiu į kai

mynus pasiklausti.
Į kaimynus? Ne, to nenori Anė ir ji 

pasiryžta:
—Urtė... Urtė paliko namie.

— Kur jos namai?
—Ji dabar gyvena pas Bintakius ir 

ji... paliko su vaiku namie.
—Su vaiku? Su kieno vaiku?

— Su... su savo vaiku.
Heincas Šimonis stabteli, nė pats .ne

žino, kaip jis paleidžia’ Anę, o taįa jis 
taip garsiai ir kaž-kaip nedailiai ,nusi- 
juokia, kad Anė, pabūgusi, l^ūlvertina 
nubėga į namus, o jis išeina pro vartus 
į mišką:

— Tai tu tikrai manęs nelaukei? — 
lyg jis tikrai su Urte kalbėtų, jis paklau
sia. Bet atsakymo nėra. Ir prūsiškasis 

• mokyklų inspektorius ima švilpianti kaž
kokią apsivylimo dainelę.

PASIMATYMAS
Adventai jau baigiasi. Kalėdos čia 

pat., Pavyzdingame ūkyje visi lauko 
darbai seniai jau užbaigti.

Sobrių ūkyje jau iš tėvų protėvių pa
veldėtas pavyzdingumas. Ir Mikas So- 
brys tvarkingas ūkininkas. Niekas jam 
neprikiš — negali prikišti jokio apsilei
dimo.

Lauke darbų nebeliko. Dabar reikia 
surasti bernams šiokio tokio darbo, nors 
iš kampų ištraukti. Šeimyna be darbo 
negali būti, piktas mintis gali įgauti. 
Bet ūky^e-darbų visada yra užtenkamai: 
čia virvių virvelių vyti, čia gembių ta
šyti, a grėblius vasarai taisyti, išlakioju
sius dantis įdėti. O prieš Kalėdas vis vie- 

jau jokio rimto darbo niekas kaip ir 
nebenori nusitverti, nori pasilsėti.

Vieno rūpesčio Mikas Sobrys šįmet 
atsikratė: nereikia naujos šeimynos ieš
koti: pernykščioji žadėjo palikti ir ki
tiems metams. Darbščią šeimyną nemie
lai ūkininkas atleidžia. O jeigu ji tačiau 
nori eiti, tai šeimininkas ne tik prikalbi
nėja palikti, bet dar ir algos vieną kitą 
dolerį prideda arba priedų' kitų kokių 
nors pažada.

Sobrių bernai visai nesipriešino palik
ti; "kada šeimininkas juos paklausė, ką 
jie manantys, — seniai jau buvo jie tar
pu savęs susitarę palikti: šeimininkas 
ne žvėris, jis geras žmogus.-Visada su 
šeimyna pasikalba? žmoniškai, kartais 
pajuokauja. O dėl šeimininkės... Juk 
bernai ne virtuvėje sėdi.

Tik mergos iš. karto nemielai. Bet pa
galiau jau lyg ir sutiko. Betgi, teisybę 
pasakyti, buvo jos tikrai apsiėmusios. 
Mat, ant šeimininkės jos pyko — netu
rėjo-geros širdies.

— Pernai Šilininkų Vilkienė visai ki
tokia prięš mane buvo, — ėmė aiškinti šį 
vakarą didžioji merga, Katre Ulpinikė, 
šeimininkui įėjus į virtuvę, dar galuti
nai dėl mergų palikimo tarnyboj persi
tikrinti.

— Ji niekada nedrįso man prikaišioti, 
kad aš negana dirbanti. Visada ji gyrė 
mane, ir kaip dar!\ '

— Na, aš manau, kad mano žmona 
taip pat jokių nereikalingų priekaištų 
nedaro, — pastebėjo Sobrys.

— Je, nedarys! — atkirto'tarnaitę, 
karingai nusiteikusi, bet daugiau nieko 
nebesakė, tik, užsismaukusi skepetą už 
akių, nuėjb prieTnūrio ir pagavo unkšti 
kaži kokią giesmę.

— Bet vifc dėlto, manau, paliksi, — 
maldino Sobrys,—juk seniai jau žadėjai.

— Paliksiu, žinoma, nemėgstu laks
tyti nuo vieno ūkininko prie kito. Ar tai 
malonė, manai? — pradėjo vėl Katrė: 
— Ką turi, žinai, ką gausi, nežinai. Pas 
Šilininkų Vilką būčiau mielai palikusi, 
tik jų valgis toks blogas ir drabužiai, — 
kaip baidyklės, mergos kartais ten at
rodo.

— Na, taigi, o pas mus dėl to tai jau 
nereikia skųstis,—priminė šeimininkas.

— Na, kaip lėlės ir neiname apsiren
gusios, — atrėžė vėl Katrė. t— Pasižiū
rėk kaimyno Strazdo mergų: baltomis

priejuostėmis, gražiomis, margomis bliu-' 
zėmis. Jos žydi, žaliuoja ir raudonuoja 
po laukus! O mes? Nušutusioj, kaip la
pės !

— Na, na, Katrele, taip blogai hera. 
Nereikia taip labai juodinti šeimininkus, 
tai negerai. Bet prie progos pasakysiu 
žmonai, kad ir jums nupirktų nors po 
vieną dailią šviesią bliuską. Taip labai 
žydėti ir raudonuoti po laukus ar namus 
nereikia. Juk mūsų namai — surinki
mo namai. Pasipiktins dar pagaliau sa
kytojai ir žmonės. O surinkimo metu už
vis dailiau su pirmočiais.

— Taip, taip! Iš juodvarnių niekas 
nesipiktina! — atidrožė Katre ir trupu
tį per garsiai nusijuokė.

Kaži kaip nejauku pasidarė šeiminin
kui, ir jis nusisuko į antrąją tarnaitę, 
kuri kitam rytui, pusryčiams, roputes 
skuto:

— Na, o tu juk ir paliksi, Trūde?
— Jei Katrė paliks — paliksiu ir aš,

— baimingai, o tik tvirtai atsakė* Trūdė.
Matyti, ir mergos buvo susitarusios.
Staiga atsidarė. stubos durys, angoj 

pasirodė jaunoji Sobriene, ir aštrus, lyg 
peilis, pasigirdo jos balsas.

— Ak, tu čia, Mikai! Dėl to ir žVing- 
lauja Katrė. Kur ir ne! Haha! Naje, kas 
nežino ...

Nesuspėjo daugiau pasakyti Sobrie
ne, nes Mikas ją įstūmė atgal į vidų ir 
užtrenkė labai nemandagiai — jai po 
nosimi duris. O patsai susisukęs, nuėjo 
į antrą trobos galą pas tėvus.

—Ta-mano žmona proto neįgaus dau
giau, man rodos, — ėmė skųstis Mikas:
— išpuolė šį vakarą į virtuvę, man besi
kalbant su mergomis dėl jų palikimo tar
nyboj. Jos nejtaip jau džiaugsmingai pa
lieka, bet žadėjo likti. Betgi dabar, kada 
Ėvė, išėjusi, taip įtariančiai užkriokė, 
vargu bepaliks. Negerai būtų, kad Katrė 
eitų. Tokią apsisukančią mergą ne taip 
greit rasime.

— Prikalbėk, paprašyk, paliks. Žinai, 
kad kartais ir šeimyna nori maldos, — 
atsakė tėvas Sobrys. !

— Apsaugok, to tu nedaryk! — nusi
gandusi perspėjo motina: — Tas tai jau 
šeimininkės dalykas. Į jos reikalus nesi
kišk! Dėl to ji ir pyksta, kad tu kiši nosį, 
kur nereikia. Dėl to ji ir pradeda piktai 
apie tave galvoti. Kam lendi į virtuvę? 
O kad tu ir šimtą kartų nieko blogo ne
manai — Ėvė jauna moteris, žinai, jai 
gali pavydas kilti. • t

— Bet, kiek jau metų kaip vedę, ar 
kada jau daviau jai priežasties mane 
įtarti? Ar kada daviau jai progos pavy
duliavimams? 0 kas samdo visada šei
myną: ar ne aš? Juk ji tuo visai nesirū
pina. Mergas pavaryti, — kartais iš me
tų, — tai ji moka labai gerai. Aš nieko 
nesakydavau, tylėdavau. Tu esi šeimi
ninkė — manydavau, tu turi žįnoti. Bet 
šįmet tikrai turime gerą šeimyną, stro
pias tarnaites, tai reikia pasirūpinti jas 
palaikyti. O matai, ką ji daro'! Kad nors 
pati kam tiktų! x •

Nutilo Mikas, lyg susigriebdamas, nes 
dar niekada nebuvo jis prasitaręs, kad 
jo žmona niekam tikusi. Bet šį vakarą jis 
ypatingai susierzinęs, piktas; kaktoj pa
sirodė rūpesčių raukšlės. Senis Sobrys 
skaitė toliau savo laikraštį; jis jau se
nas, jis nebemėgsta jokių niekingų bar
nių. Ir motina Sobriene nieko neatsakė. 
Jai baisiai nemalonu sūnaus nesutikimas 
su savo žmona.'Juodu kivirčijasi jau iš 
pat pradžios. Pirma tai atrodė lyg ir 
juokai. Bet vis aštresnis pasidarė mar
čios liežuvis. Ne kartą Mikas, vos besusi
valdydamas, pasiūlė žmonai į kuprą, O 
motina graudendavo sūnų, prikalbinėda
vo jam:

— Vaikeli, ji tavo žmona, dievas ją 
tau paskyrė. Gerbk ir mylėk ją! Nekelk 
rankos prieš ją!

Pagaliau jau ir kaimynai kaži, kaip 
šužįpdjo, kad jaunuoju Sobrių nesutin
kančiu, kaip “kiaulė su žąsinu.”. Kiti net 
žinojo pasakyti, kad juodu “piaunasi 
kaip du šuniu.” Žinoma, daug kas'buvo 
perdėta. Bet kodėl juodu nesutinka, niė- 
kas nežino — nė tėvai. Spėlioti, žinoma, 
galimą daug. Bet uošvienė dar nė pusės 
žodyčio nėra išsitarusi blogo apie savo 
marčią. Sūnaiis pasiguodimams ji tik 
galvos linkterėjimu tepritaria.

v(Bus daugiau)

Laisvoji Sakykla
\ /■

AMERIKOS LIETUVIAI 
) JAUNUOLIAI

Dienrašty Laisvėje met 
per tris dienas ėjo Jono 
Ormano, jaunuolio, parašy
tas labai puikus straipsnis. 
Straipsnis didelės svarbos. 
Skaitai žmogus ir jokiu bū
du negali tikėti, kad tai pa
rašyta Amerikoj gimusio ir 
užaugusio jaunuolio. Teisy
be, ne jaunuolis jau jis — 
tėvas. Bet tai visviėn jau
nosios kartos ir didelių ga
bumų žmogus, kuris su sa
vo straipsniu prieš senius 
išdrįso išstoti, kad ne tik 
atmušti kai kurių ne tėviš
ką kritiką, bet tėvus ir vi
sai gražiai, logiškai ir sū
niškai pamokyti, kaip ir 
kokiu būdu prie t jaunuolių 
reikia prieiti, kad juos į- 
traukus į lietuvišką judėji
mą, į vadus, pamokyti va
dovybės. Kiekvienas skai
tytojas, skaitydamas tą 
straipsnį, kurį parašė jau
nas amerikonas lietuvis, ga
li didžiuotis, pasidžiaugti 
autoriaus gražiakalbyste, 
jo minčių turtingumu, jų 
sudėstymu ten, kur reikia, 
kur tinka. O juk jis gerai 
žino, ką rašo. Jis pats už
augo ir subrendo, galima 
sakyti, pačiame sūkuryje 
progresyvio lietuviško judė
jimo.

Jayno žmogaus siela yra 
labai jautri ir opi, lygiai, 
k a i p < pernelyg ištempta 
smuiko styga, kurią dar 
truputėlį patempus— ji nu
truks. O ‘ant trijų.stygų, 
kad ir geriausias virtuozas 
jau ' nebeatliks užsibrėžto 
kūrinio. Taip yra ir su jau
nais žmonėmis. Jeigu mes, 
sėnimas, žodžiais ar dar
bais jaunuolį arba jaunuolę 
užgaunam iki tiek, kad sty
ga, jį rišanti su mumis, turi 
nutrūkti, ir nutrūksta, tai 
tokio jaunuolio, jau vėliau 
niekuomet nebematysi lie
tuviškame judėjime. Todėl 
visokiuose atsitikimuose su 
jaunu žmogum reikia elgtis 
labai švelniai ir atsargiai, 
taip, kaip mes kad elgėmės, 
kada buvome jaunuoliai, su 
savp mergelėmis meilužė
mis. ’

Man atrodo, kad jauni
mas, Amerikoj gimęs, yra 
mums kaip ta jaunų dienų 
5neilužė. Taip su juomi turi
me ir elgtis. Mylėti, paguo
sti, reikalui esant visur* ir 
visuomet jaunimui pagelbė
ti. Mes turime išmokti' su
prasti, kuomi juos užgau
name, įžeidžiame, ir kuomi 
pradžiuginame, akstiname. 
Išpiokim juos, paremti or
ganizacinėje veikloje ne tik 
žodžiu, bet' darbu ir finan
siniai. O tada džiaugsis jau
nuoliai, džiaugsimės ir mes 
patys savo' gerais darbais. 
Dabar gi, kai jau spaudoje 
matėme keleto draugų pa

reikštas mintis, diskusuo- 
jant jaunuolių1 veiklą lietu
viškame judėjime, nė visi 
pataikė į tašką. Nekuriu 
draugų rašiniai buvo šiurk
štūs, užgaunanti jaunuolio 
jausmus. Išsireiškimas, kad 
perdaug vienoj ar kitoj or- 
ganizaciįoj sporto, arba ne
suderinamas, neišlaiko jo
kios kritikos. Mes neesame 
vaikai" ir ne akli. Visi ma
tome, kad niekas taip ne- 
pri traukia jaunimo, kaip 
sportas. Kurioje organiza
cijoj yra ganėtinai sporto, 
neatsižvelgiant kokios ša
kos jis bebūtų, ten bus daug 
ir jaunimo.

Man yra gerai atmintina, 
kaip tik po pirmo pasauli
nio karo mes, veteranai, 
1919 metais; suorganizavo
me futbolės komandą ir 
rungtynes pradėjome visai 
su mažu būreliu. Bet jau po 
keleto savaičių, mėnesių, 
mūsų būrys išaugo į milži
ną apie 70 draugų. Ir dide
lė didžiuma jų buvo čiagi- 
miai jaunuoliai, iš kurių 
nei vienas nebuvo buvęs 
kare, kaipo perjauni. Kas 
juos traukė, ■ ir kodėl jie 
masiniai ėjo prie mūs? At
sakymas — sportas! Taip, 
pirma juos, traukė pamiltas 
sportas. Kai jaunuoliai pa
matė ir įsitikino, kad mes 
jų tikrai pageidaujame, 
priimame su entuziazmu, 
džiaugdamiesi su išskėsto
mis rankomis, buvome 
mandagūs visame kame, 
prašėm 'kitą savaitę atsivest 
ir savo draugus. Mes tuo
met jiems nesišykštėjomė ir 
pirmenybės, kur tik buvo 
galima, ir jiems prieinama, 
ir gražių, broliškų žodelių. 
Taip į trumpą laikotarpį 
jiems kiekvieną rugtynių 
dieną priėjo prie to, kad iš 
mūs čiagimiai paveržė visos 
komandos vadovybę, per
ėmė ,į savo rankas. O mes, 
kurie buvome ne gana ga
būs, senstelėję gramėzdai, 
netinkami pagal jų miklu
mą rungtis su kitomis ko
mandomis — su džiaugsmo 
ašaromis akyse turėjome 
pasitraukti. Bet visuomet 
tėmijome ir džiaugėmės, 
kaip mūsiškiai su kitų mie
stų komandomis 1 a i mi 
rungtynes. O iš karto, ne- 
kuriems jaunuoliams buvo 
sunku apversti liežuvį, su
prasti lietuvišką kalbą. To
kiems reikėjo paaiškinti 
angliškai. Bet * tas tęsėsi 
trumpai, nes jaunuoliai, 
nuolatos dalyvaudami su 
mumis, grinoriukais, ma-t 
tydami, kad mes juos ger
biame, nieko jiems nesišyk- 
štime, nepavydime, opiau
siuose reikaluose padeda
me, tartum geisdami atsi
mokėti, ne tik nesigėdino 
grynai lietuviškai kalbėti, 
bet daugelyje atsitikimų 
stengėsi vengti kalbėti ang

liškai, kad neatšaldžius 
draugiškumo. Ir po keleto 
mėnesių veik visi jaunuoliai 
išmoko gražiai lietuviškai 
kalbėti, nors tuomet jau 
mtis pagelba jiems nebuvo 
reikalinga. Jie turėjo savo 
vadus/ to sporto ekspertus, 
bet draugiškumo su mumis 
nenutraukė, ir savo pasise
kimais visuomet dalinosi su 
savo senesniais draugais.

Kurie .draugai mano,, kad 
jaunimas neturi patrauki
mo veikti lietuviškame ju
dėjime, nėra gabių jaunuo
lių, iš kurių būtų galima 
sudaryti vadovybė, kurie 
sugebėtų lietuviškam judė
jimui vadovauti tuomet, kai 
seniai išmirs, »taip pat neiš
laiko kritikos. Tokių jaunų 
žmonių yra ne mažai ir 
mes, pažangūs, jų turime. 
Tik mes nuneigdami, o gal 
užvydėdami tų gabumų jau
nuoliui ar jaunuolei, neiš- 
populiarizavome visuome
nėje iki reikiamo lygio. Ar 
Joną Ormaną- galima va
dinti negabiu? Ne, jokiu’ 
būdu ne! O yra dar W. Ku
bilius, Blažys, panelė Ma- 
sytė, ir daug^. kitų, kurie 
labaf kompetentiški vado
vauti organizacijoms; tai 
tikri mus įpėdiniai. Pasi
skaitykite sekamą:

Reikia turėti galvoj štai' 
ką: Bažnyčia dar vis turi 
apraizgius nešvarios pro
pagandos voratinkliu mili
jonines mases žmonių. Ir 
kaip senimą, taip jaunimą 
laiko savo apgaulės įtakoj. 
Daugumas tėvų, ne tiktai 
tikinti, bet ir šventi. Aišku, 
jie nori, jie trokša, kad toki 
būtų ir jų vaikai. Jeigu tė
vai, mylėdami, savo vaikus 
ir jiems velydami gero, bru
ka tikybą į jaunas galvas, 
juos apgaudinėja visai ne- 
sužiniai, o vaikai, norėdami 
tėvam^ įtikti, jų klauso ir 
tokiu būdu blogina sau ir 
savo vaikams ^ateities gyve
nimą taip pat nesužiniai,— 
tai kunigai, kurių sąžinė 
nešvari, tiesiog žvėriška, 
kaip matome jų atsinešime, 
elgsenoj linkui penkių me
tų karo, linkui krauju-ugni- 
mi ir ašaromis nuplautos 
jaunutės Tarybų Lietuvos 
respublikos, — tai šitie, 
kaip tėvus, taip ir jų Vai
kus apgaudinėja tiksliai, 
sužiniai. Biznis yra biznis.
Dėl to savo biznio, kunigai-
patapo priešais ne tik ta-
rybin^s Lietuvos, bet ir sa

 

vo tautos. Ir,\jeigu tokių 

 

tikinčių tėvų sūiįus ar duk

 

tė patenka į kokiąprogre- 
syvę organizaciją vėliau 

(Tąsa 5-me puęfl.)

įminus
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PADARYSIME VISOKĮ
SPAUDOS DARBUS
Malonu pranešti, kad Laisvės spaustuvės pa

dėtis su darbininkais yra pilnai normali. Jau 
turime reikalingą sąstatą darbininkų ir galime 
atlikti visokius spaudos darbus. /

Organizacijoms galime atspausdinti konsti- • 
tucijas, mokesčių knygeles ir visokius kitus 
spaudos, darbus. Taipgi greit galime padaryti 
parengimams plakatus, tikietufc ir kitokius dar
bus.

DAROME KALENDORIUS
Šiemet jau darome, bizniams kalendorius. 

Turime didelį pasirinkimą visokių paveikslų.
Biznieriai, kurie'norite apdovanoti savo kos- 

tumiorius kalendoriais, kreipkitės į Laisvės 
spaustuvę ir jūs būsitė tinkamai aprūpinti. J

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y. 

Telefonas STagg 2-3878

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiim

TELEPHONE
8TAOO 2-5048

RONKONKOMA 
8634

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) *

Laisniuotas Graborius •
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintąš ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. x BROOKLYN, N. Y

|

I

i

s
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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 

z pinigų, nesirgsite, nereikės' išmokėti gydytojui.
•U • {

Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, j krautuves 
ir j pavienius naikus; taipgi siuričiame ir į kitus miestus.

Sa4 V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. 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 pud., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), šeštad., Rugs. 13, 1347



Laisvoji Sakykla
, (Tąsa nuo 4-to pusi.) 

pradeda lankyti susirinki
mus ar kitas pramogas, tai 
jaunuolis turi slėptis nuo 
tėvų. O kaip greitai tėvai 
sužinos, kad jis arba j? pri
guli jiems nepageidaujamoj 
organizacijoj, tai pagra
sys: “pakaitysiu kunigui.” 0 
kunigas iš sakyklos tokius 
iškeikia ant visos bažny
čios. Žinoma, tas užgauna 
visus lygiai. Antrą vertus, 
kunigai ir taip į jų jaunas

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10191 has been issued to the undersigned 
to, sell beer. ,wine and liquor at retail under 
Section 107, of the Alcoholic Beverage Control/ 
Law at 61 63 Sands Street. Borough
Brooklyn. County of Kings, to be consuhied 
on the premises.

DOMINADOR M. PONCE

of

No.NOTICE is hereby "given that License 
RL 9636 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of. the Alcoholic Beverage Control 
Ijiw at 566 Fourth Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK MORIARTY

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 9907 hits been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the AJcoholic Beverage Control 
Law at 1578 Broadway. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DENNIS SLATTERY & 
MICHAEL J. NEVIN 

(Celtic Bar)

EB 1926 has. been issued to the undersigned 
NOTICE is hereby given that License No. 
to sell beer, <t retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
656 Flatbush Avenue, 
County of Kings, to be consumed on 
promises.

Control 
Borough of Brooklyn, 

the

MARLĖMS REST CORP.

No.NOTICE 
EB 1953 
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 1 
203 Neptune Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kihgs, to be consumed on the

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

107 of 
Alcoholic Beverage Control Ixiw at

County of Kihgs, to be consumed on 
premises.

JOSEPH COOPERMAN &
JOSEPH HELFĄNT

mirs, jaunimas, čia gimu
sieji jį plės. Jeigu tik mes 
visi bandysime laimėti /jau
nimą mūsų pažangiam ju
dėjimui,, mes jį laimėsime.”

Taip rašo ne kokis išgar
sėjęs senas rašytojas, o A- 
merikoj gimęs ir užaugęs 
lietuvis jaunuolis.

Susninkų Jurgis.

Laisves Red. Pastaba. — 
Labai gaila, kad d. S. Jurgis, 
parašęs ilgą straipsnį nepa
siūlė nuo savęs konkrečių 
sumanymų, kaip mūsų lie
tuvių jaunimą įtraukti į 
kultūrinį, politinį ir, žino
ma, organizacinį darbą. 
Kad sportas jaunimui rei
kalingas, niekas iš diskusa- 
vusiųjų tam nesipriešino. 
Drg. S. Jurgio pasakymas, 
jog po pirmojo pasaulinio 
karo jam ir kitiems pavyko 
suorganizuoti futbolininkų 
komanda ir jon įšitraukį 
čia augęs jaunimas, dar nė-/ 
ra jokis argumentas už 
spurtą, jei autorius nepasa
ko, kur šiandien tftsai jau
nimas^ ar jis, dalyvauda
mas sporte, įsitraukė mūsų 
judėjiman? Sportas juk nė
ra savaime tikslas.

Draugai, kurie 
jaunimo klausimu,
trumpiau ir konkrečiau, ką 
nors pasiūlydami.

rasys 
terašo

Ket- 
Per

Waterbury, Conn. HELP WANTED—FEMALE I HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NOTICE is hereby given that License 
EB 547 has been issued to the undersigned 
to sell beer. at retail under Section 107 of- 
the Alcoholic Bevcragę Control Law at 
172 Havemeyer St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BEN FRUM & ALLEN SCHAFFER

NOTICE is hereby given that .License
GB 2509 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ’ Control Law at 
2700 Albarmarle Jld., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

No.

the

(R)

No.

Alcoholic Beverage ’ Control

County of Kings, to be consumed 
premises.

ERM I NO GUERCI (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11221 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail ujader Section 19" of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
5501 New Utrecht Ave., 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DAVID STEIGMANN

NOTICE is hereby given that License

Control Law ^t 
Borough of B’klyn. 

the

No. 
GB 13138 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under ScoUon 107 of 
the Alcoholic Beverage ConWol Law at 
7301 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

SANTO GIANNETTO .

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

NOTICE
GB 9978
to sell beer, at retail under Section 107 ^>f 
the Alcoholic °--------- '
69 Tompkins
County of Kings, 
premises.

No.

Control Law at
Borough of Brooklyn, 

the

Beverage Control Law 
Ave., 

to be consumed off 
l 

PHILIP GOLDFEDER 
Goldfeder’s Dairy)

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

■i 10" of 
Law at 

Brooklyn, 
the

NOTICE 
GB 7335 
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 1 
19 Utica Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LEXINGTON P.. PEESE JR.

NOTICE is hereby given that License 
GB 7535 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section H»7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Grattan Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume/] off the 
premises.

Alcoholic 
Utica

WALDY L. PELOS

No.

No.

is hereby, given that License No.
has been issued i.o the undersigned

. . - -T
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn.
the

NOTICE
GB 7510 __ . ________ .... ......................
to sell oeer. Atarėtai! un^cr flection 107 of 
the Alcoholic
7824 — 3rd Avehue,
County of Kings, to be consumed off 
premises.

, JOSEPH WEINGAST 
(Colonial Dairy)

No.NOTICE js 'hereby given that License 
GB 10919 has been issued y> the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 — Avenue R, BdtKugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consum'd off the 
premises. f

SEYMOUR YATES
’ (Abe’s Dairy)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1909 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 197 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
15 Gates Avenue, Borough of Brooklyq, 
County of Kings, ' to be consumed off the

Beverage Control

County of Kings,-* to be consumed off 
premises.

JOHN RIZOS &
I ANTONNIOS ARGIANNIS

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 13293 has been issued to the un<ft>rsigned 
to sell beer, at retail under Section 197 of 
the Alcoholic Beverage Control Law zat 
65-67 Stutford Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID KAPLAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 155661 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undei-. Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
804 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARMELO FERRARA

galvas nuolat pumpuoja ti
kybos “bacilus”, kurie 
graužia jų sąžinę,'^smege
nis, nuodija protą, neleidžia 
išvysti šviesos t spindulėlio. 
Tai bažnyčios blogumai. 0 
jaunučiam protui dar rei
kia susidurti su keturiais 
galingais objektais, ‘kurie 
kaip ■ ir bažnyčia,’ jaunuo
liams nieko gero nedavė, 
neduoda ir ateityje nežada, 
dyoti. Pirmas, — tai valsty
binės mokyklos, kurios vai
ką jaunuolį paima nuo pen
kių metų amžiaus, o apart 
kalbos, ištikimybės kapita
listams ir kad jis kada nors 
galės patapti Suvienytų, 
Valstijų prezidentu, • .dau-’ 
giau nieko neišmokina. 
Antra, — tąi kapitalistų 
didlapiai su savo “funny 
paper” taip abiejų' lyčių 
jaunimą pritraukia skaity
ti, kad, apart kasdieninio 
darbo, daugiau vaikams ne- 
beatlieka laiko. Trečia, — 
tai nepadorūs judžiai. Ju- 
džiuose jaunuoliai prisižiū
ri visokių niekšysčių, va
gysčių, apiplėšimų, užmu- 
šėjysčių, šaudymosi, ant 
galo praturtėjimo ir toliaus 
savanaudiško, pasiturinčio 
gyvenimo. Todėl toki ne
apdirbti, neapšvarinti do
ros atžvilgiu judžiai, pakol 
iš jų nebus prašalinti kri
minaliai darbai, kur jauni
mas galėtų ką nors pasimo
kyti patys ir pamokyti ki
tus, gadina jaunimą, 
virtas — tai radijas.
radiją jaunimas taip pat 
prisiklauso visokių kvailys
čių. Ir visi šitie objektai— 
muša į vieną tašką. Visi-jie 
susitarę meilioj a kiek tik 
pajėgdami. 'Jei negali ki
taip, tąi nors gąsdina rau
donaisiais, komunistais ir 
tam panašiai. Tai ar gali
ma norėti, kad jaunuoliui 
augant tokiose aplinkybėse 
jis pats savimi būtų —apsi
švietęs, susipratęs, gatavas 
politinei veiklai net progre- 
syviškose organizacijose ir 
joms vadovauti, kuomet 
jaunuolis nuo pat gimimo 
dienos, pradedant nuo tėvų 
ir baigiant moderAiškais 
radijušais, negirdėjo tiesos 
žodelio, ypač politikos klau
simu? Ne, negalima! Pir
ma reikia juos išlavinti.

Nėra reikalo nei vietos 
kartoti ištraukas. Bet būti
nai noriu paduoti. iš Jono 
Ormano straipsnio nors du 
paskutinius punktus, kurie 
ytin yra įdomūs ir verti 
dėmesio. Jis rašo:

“Rašykimės, kurie nesa
me nariais, į LDS. Rašyki
me savo sūnus, ir dukteris. 
Raginkime juos dalyvauti 
kultūriniame, politiniame, 
organizaciniame v e ikime. 
Padėkime jiems organizuo
ti veikimą. Traukime juos 
į vadovybę ir lavinkime 
juos vadovybės pareigose. 
Iš jų taipgi lavinkimės. Sy
kį ant visados, meskimės vi
su entuziazmu veikti sulyg 
savo talento, patyrimo, pa
traukimui jaunimo prie sa
vęs. Taip mes ^laimėsime. 
Jaunas žmogus, susipažinęs 
su pažanga, pasiliks pažan
gus, bus veiklus. Nebijoki
me, kad turime . per daug 
vienokio -ar kitokio veiki
mo. Mes nei vieno veikimo 
neturime perdaug. Nebijo
kime ir klaidų padarytį,-nds 
jei bijosime, nieko neveik
sime. fcas nieko neveikia— 
to niekas nepeikia’. Kas y- 
ra svarbiausia bilė judėji
me, tai "apšvieta, spauda. 
Ieškokime būdų, • kad pa- 
skleidus daugiau spaudos, 
apšvietos musų jaunime. 
Panaudokime tam visokius 
būdus. Mūsų judėjimas ta
da nemirs, kai Genesnieji iŠ-

JAUNA MERGINĄ
KAIPO MOTINOS PAGELBININKR

Patyrimas nereikalingas, bet tinkamas dar
bas tai, kuri norėtų išmokti būti gera šei
mininkė. Vaikų nėra. Asmenybės paliūdi- 
jiirmi reikalingi. Gaus nuosavą kambarį 
ir maudynę. Maša alga laike mokinimosi.

RAŠYKITE Į
ADVERTISER z

105 REMINGTON ROAD 
MANHASSET, L. I. ,

IŠ SEA 11 KUOPOS PIKNIKO 
Rugsėjo 7 d. įvyko SLA 11 

kuopos piknikas, garsintas per 
vietoš anglišką spaudą net per 
dvi dieni. Buvo skelbta, būk 
Bagočius kalbės temoje: “Bol
ševikai šiandien.” Manau sau, 
reikia nueiti ir išgirsti, ką tie 
nelabieji bolševikai daro ir 
kaip Bagočius juos mano išnai
kinti. 1 '

Pas mus visokių yra bolševi
kų naikintojų. Andai masažis
tas Kolnis per radiją rkgino su
skaldyti Mine Mill and Smelter 
Workers uniją, kad tuo būdu 
uždavus smūgį komunizmui. 
Bet kas iš to išėjo? Atskelta nuo 
unijos keleto fabrikų darbinin
kai, — tai ir viskas. Unija 
kaip gyvavo, taip ir gyvuoja, o 
komunizmo sunaikinti *taip ir 
nepavyko.

Maniau, gal Bagočius turi 
geresnį receptą komunizmui 
sunaikinti. Bet nusivyliau.

M at as perstatė Bagočių kal
bėti apie SLA ir “mūs tėvų 
kraštą Lietuvą.”’ Ką gi persta
tytasis pasakė? Nieko ypatingo 
ir įdomaus. Bagočius pareiškė, 
jog apie Lietuvą jis nieko ne
žino, tai ir sakyti negali. Jam 
tik tas, girdi,, neaišku: kaip 
1940 m. galėjo dauguma Lietu
vos žmonių pasisakyti už šu
tą rybinimą Lietuvos, kuomet 
Lietuvoje yra tiekvdaug viso
kių klioštorių ir minyškų? Bet 
kalbėtojui tur būt neatėjo min
tis galvon, kad visokį zokonin- 

į kai ir minyškos negyventų, jei 
; nebūtų darbo žmonių, kurie 

ir 
Lietuvoje, tiesa, davatkų ir mi
nyškų yra nemažai, bet milži
nišką žmonių masę sudaro dar
bo žmonės, darbo valstiečiai ir 
darbininkai, kurie ir pasisakė 
už Lietuvos padarymą tarybi
ne respublika.

Apie Lietuvą daug ką kal
bėti, sakė Bagočius, neverta, 
nes tai būtų kurstymas vienų 
pažiūrų žmbnių prieš kitus. Jis 
nesistebėjo, kad Lietuva yra 
tarybinė. Girdi, tokios didelės 
valstybės, kaip' Lenkija, Rumu
nija, čechoslovakija, Vengrija, 
Bulgarija įr kitos yra Sovietų 
Sąjungos įtakoj, tai ko norėti 
iš Lietuvos. Kai “geležinė už
danga” bus pakelta ir jei jis 
tuomet pamatys, kad Lietuvos 
žmonės gyvena laimingai, tai 
jis jiems pasakys: “Dieve, pa
dėk jums!” / >

__________________ .____________________ (213)

Registruotos Slauges
ir

SLAUGIŲ PAGELBININKĖS 
Guolis ant vietos ar kitur 

Nuolatinis Darbas
, Kreipkitės

WOONSOCKET HOSPITAL
115 Cass - Ave. Woonsocket, R. I.

'• " (216)

REIKALINGOS 
OPERATORĖS 

Prie $5.75 ir $9.75 
SUKNELIŲ 

Kreipkitės Tūojau 
J. BELMONTE DRESS CO. 

5-43—481h Ave. Long Inland City
' (214)

1 ' .....y.-n1 ——.. '

PATYRUSIAS MOTERYS 
Avių Žarnų Atrinkimui 

Gera Alga. Nuolatinis Darbas • 
Linksmos Darbo Sąlygos 

Kreipkitės 8 A. M. Trečiadienį 
LEWIS & STONE, InK 

332 Johnson Avenue, Brooklyn.

MERGINOS MERGINOS
AMŽIAUS

18-30
MOKYTIS

DAILAUS AKURATNO DARBO -
APMOKAMOS ŠVENTĖS-VAKACIJOS SU ALGA

PAKILIMAI
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

Turi Būt Gero Typo Ir Su Gerom Rekomendacijbm

BAKER & CO., INC.
Employment Office Entrance

378 McCARTER HIGHWAY, NEWARK, N. J.
(216)

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

London. — Anglų valdžia 
tariasi su atvykusiu Ame-! 
likos iždo sekietoiium Sny-jjįems duoną uždirba. Taigi i

Po to paagitavo už SLA.
Kalbai pasibaigus, tūli klau

sė Mato, kodėl nieko nebuvo 
kalbama' apie bolševikus, juk 
jūs garsinote angliškoje spau
doje, jog kalbėsite. Matas at
sakė, būk ne jis taip kvailai 
garsinęs, bet kiti rengimo^ko
misijos nariai.

Taip ir praėjo visas tas pik
nikas.

REIKALINGI VYRAI
GEROS ALGOS , 

Ideališkos Darbo Sąlygą/ ‘
Kreipkitės •

CAUSSE MFG. & IMPORTING COMPANY
: LINCOLN BLVD.

BOUND BROOK, N. J.

Kenosha, Wis POLIŠIUOTOJAI

deriu apie naują “paskolą 
Anglijai.

' Washington. — Rugpjū
tyje armijon įstojo 23,112 
savanorių, bet reikią 30,000 
per mėnesį, sako karo 
partmentas.

Beje, Bagbčiui kalbant, bu
vo padaryta iš publikos pasta
bų : Kodėl nieko nepasakai 
apie Amerikos darbininkų rei
kalus, darbo unijas ir tt. Bet 
pastabų darytojai nežino to, 
kad Bagočiui toki dalykai neap
eina. ' Viską, Girdėjęs.

de Landon Perša Eisenhowerj 
į Prezidentus

Chicago. — Maisto 
deliai sako, valgiai 
brangs.

san
dai*

Washington. — Prastes
nis “kornų” derlius suma
žins grūdų siuntimą Euro
pai.

Alf M. Landon, Kansas 
valstijos ex-gubernatorius 
ir buvęs republikonų kan
didatas į prezidentus, perša 
republikonam nominuot ge
nerolą Eiisenhowerį 1948 
rinkimam.

m.

Svarbus Pranešimas
Visiems gerai žinomas fil- 

mininkas Jurgis Klimas, pa
siirtojo didelio masto darbą 
ir prašo visų mūsų organi
zacijų, 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, 
ląbai graži, spalvota filmą, 
užsivadina KUPROTAS 
OŽELIS. Tai iš Lietuvos gy
venimo, * muzikale komedi
ja.

vių Meno ir Kultūros Festi-i 
valid, įvykusio Chicago je,; 
pereitą rudenį.

Yra prąšoma, 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 kuri£: 
pagalba bus galimav pereiti; 
visas lietuvių kolonijas.

Todėl, draugai, rugpjūčio 
mėnesio susirinkimuose ap-< 
tarkite ir man tuoj praneš-; 
kite, apie kurį laiką jums; 
bus patogiau suruošti tih-! 
k^mą vakarą. Kaip tik pik-! 
nikai pasibaigs, šis darbas] 
turėtų prasidėff. 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 is, n. y.

(

PRANEŠIMAI
BAYONNE, N. J.

LLD 212 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 1(? d., 7:30 v. v., 2 West 
22nd St. Nariai dalyvaukite susirin
kime, nes yra svarbių reikalų ap
kalbėti. — P. Janiūnai sekr.

(212-213)

Pranešama, kad N. Y. 
valstijos gubernatorius re- 
publikonas Dewey viešai 
užgirs Tafto-Hartley’o įsta
tymą prieš unijas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker '

Tel. TRObridęe 6380

DR. JOHN REPSHIS
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 |r 6-8 • 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
niio 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman Si., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

Dvigubai Pakels Leidimu 
Kainas

Miesto Taryboje buvo svars
toma leidimų kainų kėlimo 
klausimas, ir jeigu galutinai 
nutars kelti, tai visi,, kurie už
laiko šunis, turės mokėti dvi
gubai už leidimą (license). 
Taip pat bus pakelta kainos 
ant leidimo karčiamoms, te
atrams, ir t.t.

Apskaičiuojama, kad Ke- 
noshoj yra apie 2,700 šunų. 
Sulyg nauju patvarkymu rei
kės mokėti po $2 už, šunį ir 
$4 už kalę. Visi pinigai su
mokėti už leidimus sausio mė
nesį, eina į apskričio iždą, o 
likusiais mėnesiais sumokėti 
eina į poliefetų pensijos fondą. 
Miestas, taigi, netiesioginiai 
pasinaudos iš padidintų mo
kesčių, kadangi mažiau reikės 
skirti pensijos fondui.

Gėrimų Class 13 leidimai 
kainuos $300, vietoj $150. Pa
kėlus leidimų kainą vien iš 
leidimų pardavinėti Class B 
gėrimus (arielką) miestui su
plauktų $24,900. Iš viso mies
tas mano gauti įplaukų už lei
dimus $27,265 pakėlus leidi
mų kainas. Alaus leidimo kai
na nustatyta valstijos, tad' 
miestas negali liesti.

Taip pat žadama pakelti 
dvigubai teatrams, bowling

SMILTIM ŠVEITĖJAI

TEKINIMO MAŠINŲ

OPERATORIAI

Pageidaujama

Tačiau Ne

Patyrusių
Būtinai

Bonai Mokami 1
Darba

4-

už Naktinį

Pasitarimas Fabrike 
nuo 8 iki 4 vai.

Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant Penktadieniu

ENGLISHTOWN
CUTLERY, LTD.
Harrison Avenue

Englishtown, N. J.
(215)

Boston.—Generalis Jung. 
Tautų, sekretorius Trygve 
Lie čia pareiškė, kad ir ga-. 
lingiausios šalys dabar lai
ko karą “nepraktišku daly
ku.” .

įstaigoms ir visiems kitiems, 
k&s tik naudojasi leidimais.

231 Bodford Avenue
Brtfbklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

J. J. KAŠK1AUČIUS, M. D. j
580 Summer Avenue, £

Newark 4, N. J. |
HUmboidt 2-7964 |

F.W.Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidptuves 

$150 ' ’ 
Koplyčias suteikiam nemokamai

• visose dalyse miesto. 
Tel Virginia7-4499

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI 
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROUKLYNR 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVATDEJE 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel, EVergreen 4-ML8 ,

Matthew A. 
BIYAISKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR.,
Newark, N. J.

: ’ !
Tel. MArket_2-5172, . " .. i

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Dayome^ritaito^Mns

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

3,94-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-884f

GREEN STAR BAR & GRILL 
lietOviskas kabaretas

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GUVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

5 pusi., Laisvė (Liberty, Ljth. Daily), Šestad., Rugs. 13, 1947
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Baigė Atostogas su 
Sveikinimu Radijui

Whiter Keršu lis, sykiu su 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi , 
Juozu Zakarausku ir Ona Za- | 
karauskiene smagiai atostoga
vęs Catskill kalnuose pas ' 
Bloznelius, aną vakarą užėjo ' 
pas Zakarauską i kliubą už- Į 
baigtuvių. O kad atostogos 
jiems ten buvusios smagios, I 
užbaigtu vės JLa.jp pat, tad ir 
visiems lai bus smagu, sako 
jie. Keršulis ir Zakarauskas 
bendrai įteikė $3 Laisvės Ra- 
dij’o Klubo programų išlaiky
mui. Jiedu sako, kad tą ra- i 
dijo pusvalandį žmonės myli. ■

TURĖS GAUTI LEIDIMUS

Pasimatykime Vyturėlio 
Koncerte šį Sekmadienį!

Sveikatos taryba nutarė rei
kalauti, • kad delicatessens, 
taipgi sandvičius -ir dėžutes 
užkandžių ar bile kokį gata
vą maistą sudarančios įstaigos 
išsiimtų iš departmento leidi
mus pradedant ateinančio lap
kričio 1-ma. Paliečia apie 4,- 
000 įstaigų.

Pašto Skyriai Gavo 
Naujus Vardus

Penkios pašto stotys Brook- 
lyne pavadinamos pilnais var
dais tų miesto sekcijų, kurio
se jos randasi.

Senukė stotis A, 41 Debe- 
voise St., dabar vadinsis Me
tropolitan stotimi .

B—dabar Brevoort, 1205
Atlantic Avė.

C—Bay Ridge, 5009 — 6th 
Ave.

V—Van Brunt, 303 — 8th
st.

W — Williamsburg, 263 So. Į 
4th St.

GVARDIEČIO REVOLVE
RIAI PAS JAUNUOLIUS

Henry Kane, New Yorko 
gvardiečių oficierius. šaukia
mas pasiteisinti, dėl ko jis pas 
save turėjo du revolverius, ku-j 
rių vienas panaudotas vieno 
jaunuolio pašovimui kito. 
Kane teisinosi, kad revolve
rius buvęs parsinešęs tikslu 
vartoti kempėje, bet jie buvę 
nuo jo išvogti.

Kane gyvena 107-16—103rd 
St., Ozone Park. Ten pat ne
toli, 105-25 Liberty Avė., gy
vena šovė j as Richard Ward, 
1/1 metų, ir pašautasis Jack 
McFarland, 15 metų, 104-09-r- 
103rd St/

■ ■■. -.y ■ ■ ........ -- ------------- -------- ---------- -----------------------------— -

.... . .    j į 
Pirmutinė tos Rūšies Filmą! Sujaudinus,; i 

drąsus aikitėn iškėlimas religinės 
neapykantos Amerikoj šiandien!

Į I

» DORK SOI AKY l’ERSTATO
* i j

Robert Young Robert Ryan į Į 
I Robert Mitchum

^Crossfire’’)] 
’ » * $ ’ 

Rodoma Dabar.

RIVOLI
Broadway ir 49th St.

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

Nebrang. Kainos

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk kruvinas riaušea tarp Indusų ir Mahometonų Punjnbel Tūkstančiai žuvusių, 
milionai benamių! Tragiki ir apgailėtini reginiai, bematant bėgančius žmones nuo i 
senovinės neapykantos įgėlimo!!! Italija . . . Desperatiškai trūkstant anglies,

U Italai džiaugiasi dėl 9.550 tonų jos atgabenimo iš J. V.! Maršalas Montgomery
apžvelgia lavinamą Franci jos armiją ir yra šiltai sveikinamas! Vokietija ... H
Matyk artistų Karlą Fischerj, kuris neteko kare abiejų rankų, o piešia puikius
paveikslus, vartodamas dantis! Holandija . . .. M, P's sugrąžina $2,500,000 H
deimantų, nacių pagroptų I Matyk

"ROMANCE AND DANGE?’ "
Techni-spalvj Specialum I '

EMBASSY NEWSREEL THEĄTRE, Broadway ir 4G St.

RADIO CITY MUSIC HALU 
TEATRIN& TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER

Žavintis, nuostabumų pilnas nn.ziki'is romansas . . .

RITA HAYWORTH • LARRY PARKS
“DOWN TO EARTH”

su
Mare Roland James Edward Everett Adele
Platt • Culver • Gleason • # Horton •' JeVgens

Columbia Judis TEHCNI-SPALVOMIS x
DIDŽIOJOJ SCENOJ: "FANFARE” . . . grožė, melodija ir linksmybė 
Šauniuose vaizduose, paruostuose Leonidoff’o, scenerijos Bruno Maine . . . 
su Baleto Grupe, Glee Club, Rockettes. Simfonijos Ork., vadovaujamas 
Alexander’lo Smallens. *

VYTURĖLIS MUSICAL ENSEMBLE
Rear, left to right: N. Nagui, L. Rastis, P. Kalvelis, S. Lasas, II. 

Bručas, V. Vance.
First row: F. Kazakevich, S. Kaza, E. Sidney, K. Norris, N. Ventą, 

Alice Stasiūnas.

Šiemet rudeninį meno sezo
ną, atrodo, pradėsime su už 
vis įdomiausiu koncertu. O 
gera pradžia, sako žmonės, 
didesnė pusė darbo. Ir tai 
labai tinka šiemet, kada lau
kiame iš visų rytinių mūsų ša
lies valstijų geriausių spėkų 
suskridimo į Brook lyną busi
majam meno festivaliui.

Gražiąją pradžią mene . 
mums teikia Vyturėlis, muzi- į 
kos ir dainos ansamblis. Vy-! 
turelio pirmasis ir nepapras-į 
tai turiningas koncertas įvyks : 
ši sekmadienį, rugsėjo 14-tą, 
3 vai., L. A. Piliečiu Kliubo

liefnviŲ Laisvės Radio Klubo Reikale
žmonėms vis labiau ir la

biau patinka mūsų radijo pro
grama, tad ir neatsisako ją 
paremti. šį sykį įstojo na
riais 'bei parėmė finansiškai 
sekami asmenys:

'Juozas Zeidat, Brooklyn, N. 
Y.. $10.

Po $5: Alice Tamm ('Shed- 
low). Brooklyn, N. Y.; A.nna 
Philipsie, Stamford, Conn.: 
J. Weiss, Brooklyn. N. Y.: 
Antanas Gliaubičius, Newark, 
N. J., ir Marė Dobinienė, 
Brooklyn, N. Y.

Po $2: Walter Keršulis, 
Brooklyn, N. Y.; Povilas Ku- 
konis, Ridgewood, N. Y.; L. 
I). S. 103 k p., Ridgewood, N. 
Y., ir Mare Lazauskienė, Hill-

I side, N. J. • '
Po $1: Juozas Zakaraus- 

į kas, Brooklyn, N. Y., ir Juo- 
I zas Banaitis, Flushing, N. Y.

Širdingai dėkojame už pui
kią paramą. Mes tikimės, kad 
jų pavyzdį paseks ir daugelis 
kitų gerų lietuvių, kurie įver
tina kultūrišką darbą.

Yra daugelis žmonių, 
rie turi giminių bei gerų 
žįątamų, kuriuos jie galėtų 
sveikinti per radiją. Tai 
puikus dalykas — pasveikinti 
ir tuo pačiu sykiu paremti 
mūsų radijo Klubą. Tad 
kreipkitės į mūsų Klubą, pa
siteiraukite dėl pasveikinimų 
ir pranešimų. ' Pasveikinimus 
ir pranešimus priimamo ne 

i vėliau trečiadienio. Mirties 

ku- 
pa- 
pa- 
yra

salėje, 280 Union Avė., Brook- 
lyne. Įžanga tik $1. < Progra
mą teiks:

Vyturėlis ir jo grupės, va
dovybėje Ed Sidney-židžiūno, 
taipgi armonikos solistė Flo
rence Kazakevičiūtė ir dainos 
solistės Lillian Bastytė ir Su
zanna Kazokytė.

Ignas Kubiliūnas iš Bosto
no, dainos ir muzikos solistas, 
ir

Aleksandras Nichil iš New 
Yorko, mandolinistas.

Jurgio Kazakevičiaus orkes
trą gros šokiams po koncerto.

Iki pasimatymo!

pranešimus, ne vėliau penkta
dienio. Prašome tai įsitėmyti.

Puiki Programa
šį nedėldienį turėsime įdo

mią programą. Pranešimų, 
sveikinimų, kalbų ir tt. Bet 
mums buvo laimė taipgi gau
ti vieną gerą dainininką, ku
rį, manau, teks mūsų klausy
tojams pirmą sykį girdėti — 
tai Albertas Vasiliauskas. Jis 
pasižadėjo mums suteikti ke
letą malonių lietuviškų , dai
nelių. ^Jam pianu palydės 
mūsų mylima Aldona Ander- 
son-žilinskaitė.

Tad prašomo pasiklausyti 
šios įdomios programos šį sek
madienį. Atsisukite savo ra
diją ant stoties WBYN, 1430 
klos., 10:30 vai. ryto, ir klau
sykitės iki 11 vai.—Ačiū!

Visais kitais radijo reika
lais kreipkitės į: Lithuanian 
Liberty Radio Club, 427 Lori
mer St., Brooklyn 6, N. Y. 
Tel.: Stagg 2-3878.

L. K—te, LLRlK Sekr.'

Sukniasiuviai Įkūrė 
Partinį Klubą

Sukniasiuvių mitinge, įvyku
siame Hotel Diplomat, New 
Yorke, praėjusį pirmadienį 
įkurtas , Amerikos Darbo Par
tijos Klubas/ Jo vyriausiu 
tikslu yra darbuotis suknia- 
siuviuose ir abelnai visuome
nėje už masinę piliečių regis
traciją ateinantiems rinki
mams, taipgi už piliečių užsi- 
rašymą American Labor Party 
balsuotojais. ...

Sųkniasiuviams kalbėjo Leo 
Isaacson, direktorius ALP rei
kalų valstijos seimelyje, taip
gi kaunsilmanas Michael J,. 
Quill.

Mirė
Agota Stanevičienė, 53 m. 

amžiaus, gyveno 90 Hope St., 
Brooklyn, N. Y., mirė rugsėjo 
10 d., namuose. Kūnas pa
šarvotas grab. S. Aromiskio 
koplyčioje, 423 Metropolitan 
Avė., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks rugsėjo 13 d., šv. Jono 
kapinėse.

Laidotųjų pareigomis rū
pinasi g^aborius S. Aromiskis.

Transportininkai
Streiką Atidėjo

Apie pusantro tūkstančio 
veikliu unijistų, CIO Trans
port Workers narių, suvykę į 
specialį mitingą rugsėjo 11- 
tos vakarą, vienbalsiai nutarė 
dar kartą savo streiką atidė
ti. Streikas prieš busų kom
panijas'būtų. kas dieną palie
tęs virš milioną keleivių mies
te ir priemiesčiuose.

Darbininkams priėmus ma
joro O’Dwyer prašymą streiką 
atidėti, unijos viršininkas Aus
tin Hogan’, kuris šiuo atveju, 
kaip in bile kada pirmihu, bu
vo atsisakęs bent ką pažadėti 
bosams be pačių narių pasisa
kymo, pareiškė:.

“Pasitikėdami, kad majo
ras ir teisėjo Pecora prašymas 
pagreitins pensijų nustatymą 
aukštesniuose teismuose, taip
gi su pilnu pasitikėjimu, kad 
New Yorko vyriausias teismas 
pripažins mūsų poziciją tei
singa, Transport Workers 
Unija nutarė priimti majoro 
rekomendaciją atidėti strei
ką.” ,

Darbietis Reikalavo 
Ištirti Peticijas

Miesto tarybos narys Eu
gene P. Connolly, darbietis, 
kreipėsi į distrikto prokurorą 
Frank S. Hogan ir kitus mies
to prokurorus, kad jie ištirtų 
ir patrauktų atsakomybėn 
prasikaltusius suktybėse prieš 
pažangią balsavimų sistemą— 
PR. Iškelta aikštėn, kad ant 
peticijos, reikalaujančios pa
naikinti tą sistemą, yra tūks
tančiai nelegalių parašų.

i
I

I

i

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

SENIAUSIA ir GERIAUSIA 
PUNDELIAMS

Į Sovietų Sąjungą su jau 
apmokėtais muitais ir į 

visas pasaulio šalis.
Maisto Pundeliai, Nauji ir 

Padėvėti Drabužiai
1. Mes cheminiai išrūkome
2. Mes pundelius apdraudžiamo
3. Mes duodame nuolaidų

organizacijoms.
UŽSAKYKITE PUNDELIO 

NUMERIU
PAVYZDINIS STAND/fRDINIS 

DRABUŽIŲ PUNDELIS
PUNDELIS B-15

3 jardai jrrynų vilnų medžiagos vy- 
Titkam švarkui, mėlynos, pilkos ar 
natūralūs spalvos; 3 jardai pamuššalo 
(rayon medžiagos) ; 1 pora čeverykų 

(M); 2 gabalai muilo; 2 
rankšluosčiai.

VISO $42.81, įskaitant apdi'nudų.

PAVYZDINIS STANDARDINIS 
MAISTO PUNDELIS

PUNDELIS WT-4
1 sv. sviel-.to, 1 dėžė salmonų, 1 dėžė 
sordinkų, 1 sv. džiov, slyvų, 1 sv. 
muilo, 1 sv. arbatos, 1 sv. ryžių, 1 
sv. uogienės, 1 dėžė kietų saldainių,

1 dėžė išgarinto pieno, 1 dėžė 
maltos kavos.

VISŲ $13.90, įskaitant apdraudę.

Yra ir Kitų Standardinių Maisto 
ir Drabužių Pundelį

Mūsų Kitos Agentūros 
BOSTON, MASS.

Treinont Travel Bureau 
1160 Columbus Ave.

MONTREAL, CANADA 
Jewish Immigrant Aid Society 

4221 Esplanade Ave.
Rąžykite, telefonuokite arba 
ateikite dėl mūsų katalogų 
' ir kitų smulkmenų.

omo TOURISTS
incorporated

18 W. 23 rd St..
NEW YORK 10, N. Y.
JU. 0»<b«t4 4*444*

I

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Paldydusioji Šiluma 
Dabar Atsimoka

Nesiskųskite, kad dabar per 
šilta! ' Atsimenate,** kaip rū- 
gojome, kada pavasarį ilgai 
nesulaukėme šilumos. Saky
davome — nėra pavasario. 
Tačiau lietuvių' patarlė, sa
kanti “vienam nueinant, kitam 
pareinant,” nemeluoja. Ko 
nedavė pavasarį, atiduoda ru
denį.

Rugsėjo 10-ta buvo 85 laips
niai šilumos ir 86 nuošimčiai 
Sutros. Bet nesiskųskime, oro 
gaspadorius neišėjo iš vėžių, 
yra buvę šilčiau, 1894 metais 
tą dieną buvo 94 laipsniai. O 
šalčiausia 10-ta buvo 1883 ♦k
m., 47 laipsniai. į

Kaltina Mažinime 
Mokytojams Algos

Mokytojų Unija, CIO, kalti
no miestą vają švietimų tary
bą, kad jinai davinėjanti re
guliarius mokytojų darbus, 
reikalingus kvalifikuotų moky
tojų, kaipo tik pavaduoja
muosius. Tas dąromh, sako 
unijos viršininkai, kad apeiti 
įstatymą, reikalaujantį to
kiuose darbuose mokėti aukš7 
tesnes algas.'

Dėl to — sakė unijos pre
zidentas Samuel Wallach- ir 
istatymdavystei atstovė Rose 
Russell savo telegramoje švie
timo tarybai — paskirti į ju
nior ir senior high mokyklas 
mokytojai nepriima paskirčių, 
kuomet atranda, kad jie tuose 
darbuose gauna po $440 ir 
$548 mažiau, negu uždirbo 
pernai.

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

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

Tel. SOuth 8-556!)

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadlenj.

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

Foto greitas
■ Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
: Iš senų padarau *• 
; naujus paveiks- 
: lūs ir krajavus 
: sudarau su ame- 
i rikoniškais. Rei- 
; kalui esant ir 
padidinu toki

; dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-

: pogi atmaliavoju 
i Įvairiom spalvom.

Kampas Broadway Ir Stone Avė. z , 
Į ■ prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES
f' 512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191
............... ................... ....................... ......................................— U—■■■ ,

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank • Domikaitis 

Savininkas /

417 Lorimer Street 
Laisvės Name 

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir viltos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
■ gražus pasirinkimas.

Sekmadienio ryte, 10:30 A.M., nusistatykite 
savo radio ant stoties WBYN, 1430 klc. ir par 
siklausykite gražios lietuviškos programos.
------------ -- ------------------------------------------------------ -J---------------------------------------------- --

Ar Dennis Byla Paliečia
- Ne Komuriistij Teises? •

Ką reiškia unjjistams ir 
bendrai liaudžiai atakos ant 
komunistų vadovybės? Ai* 
turi ką bendrą?

- Ar galima Dennis’o bylą 
laimėti? x Kas turėtų tuo rū
pintis ?
■ Ką bendrą sų tuo turi bu
simieji rinkimai? Kas tas PR, 
apie kurį tiek daug kalbama, 
rašoma šiomis dienomis New 
York'e ?

Ar Denni’so bylos kryptis tu
rės ką bendrą su mūsų darbo 
sąlygomis, uždarbiais ir gyve
nimo lygiu?

Tie ir kiti tolygiai svarbūs 
klausimai bus diskusuojami

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Bulių, Koncertų, Bnnkietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir ,t.t. Puikus 

steičius su naujausiais (taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave. i
Tel. STagg 2-3842

C

Peter Kapiskas

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 Is 7-ių pati^vų

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

Tai vi^ta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu.’Mandagus patarnavimas.

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

# f

Didelis Išpardavimas! 
/

Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 
Parduodami Labai Nužemintom Kafnom.

Nepaprastai Žemom Kainom!
• / - ' . * 

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

< Taipgi Links ir Pendants 
•4

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI’
■ STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM 

 ;-------- /-------- ,---------------------------------- — / 4

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukes 
' nužemintom kainom. t

4M»

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler /

. 701 Grand St., arti Grahatn Ave/, Brooklyn. 
________ - -- ----- - ---- ---- - ---  - —4----------- ----- - ----„ -------

•• ...-.-u—j........... T"T"nr*.., i w„. .

6 pusi.) Laisvu (Liberty, Litji. Daily), Šeštad., Rugs. 13, 1947

Lietuvių Komunistų Klubo 
į ruošiamame pirmame šio se- 
■ zono diskusijoms vakare šį 
antradienį, rugsėjo 16-tą, 
Laisvės salėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Yra kviečia
ma bendroji publika, ne vien 
tik nariai. Pradžia lygiai 8 
vai. Įžanga nemokama.

Yra pakviestas ir sutikęs Jo
nas Gasiūnas perstatyti klau
simus ir suvesti išvadas. At
eikite pareikšti savo mintis ir 
išgirsti kitų !

L. K. Klubo Valdyba.

Biznieriai, Skelbkites Laivėje

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: I 1— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vvnai ir Alus ’ 
RHEING OLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174




