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Bostone Tremont gatvėje* 
prieš Tremont Temple randa
si Granary Burial Grounds 
kapinynas. Aną vakarą, jau 
gana vėlai, atsistoju prie var
tų ir nusi,rašinėju garsiųjų 
Amerikos revoliucijos vadų 
vardus ir pavardes. Eina pro 
šalį jaunuolis, sustoja, žiūri 
į tuos pačius vartus ir sako: 
“What in a hell he sees in 
there!” Vargšas, matyt, gerai 
jsikaušęs, tai nieko jam nesa
kiau.

Tuo tarpu iš antros pusės 
atsvyruoja senyvas žmogus. 
Aut kojų dar pastovi, bet eiti 
tiesiai nebepajėgia. Jis susto
ja, nusiima kepurę ir gana 
garsiai u ž t r a ūkia “Star 
Spangled Banner.” Jam. ma
tyt, ta vieta yra gerai žinoma.

★ ★ ★
Kapinynas aukšta geležine 

tvora aptvertas. Ant vartų
* skaitau užrašus, čia ilsis Sa- 

muel Adams, Johif Hancock 
ir Treat Paine, pasirašiusieji 
Amerikos nepriklausomybės 
paskelbimą, čia amžinu mie
gu miega 1770 metų bptų su
ruoštos skerdynės aukos, taip 
pat Josiah Franklin ir jo žmo
na, tėvai Benjamino Frankli
no. šiame kapinyne palaidoti 
palaikai revoliucinio agitato
riaus James Otis, Paul Revere 
h- daugybės kitų anų senų lai
kų kovotoju už Amerikos lais
vę ir demokratiją.

★ * ★
Kapinynas įsteigtas 1660 

metais. Apart didžiulio ak
meninio antkapio ant Samuel 

4 Adams kapo, kitų maži ant-
♦ kapiai jau sulindę į žemę, su

silyginę su žole.
★ ★ ★

čia taipgi palaidoti jau vė
lesniu laikų Massachusetts gu
bernatoriai. miesto rh a j orai ir 
kiti žymūs politikai. ’ Kokia* 
garsi istorija! Kokis įspūdin, 
gas būtu paradas, jeigu šitie 
visi veikėiai atsikeltų ir pra
dėtų maršuoti Bostono gatvė
mis !

★ ★ ★
Nežinau, kiek daug Bosto

no lietuviu yra šį kapinyną 
aplanke ir įsigilinę i jo istori
ją. į jo gyventojus. Su kai ku
riomis tų istoriniu įžvmybiu 
galima susipažinti iš Lietuviu 

^Literatūros Draugijos išleis- 
4 tos knygos “Amerikos Demo- 

fkratijos ^Steigėjai.” Ten rasite 
daug informacijų apie gyve
nimą ir veikla žymiausio tų 
laiku Naujosios Anglijos re
voliucijos vado Samuel 
Adams.

. Pasiskaitykite apie ji, ap
lankykite jo kaną, įsigilinkite 
i anų revoliuciniu laiku dva
sią. Tuomi. tikiu, sustiprinsite 
savo revoliucinius įsitikinimus, 
kad Amerika, negalės būti 
paskutinė šalis pasaulyje susi
laukti socialistinės gadynės.

★ ★ ★
Naujienų galvočius vėl gra

žiai pademonstravo savo krei
va politine išmintį, garsiai ir 
storai surikdamas:

“Kol Sovietu Rusija nebus 
išmesta, arba pati nepasitraus 
iš pasaulio organizacijos, pa- 

9 staroįi paliks bejėgė, kaipo 
tarptautinės taikos gynėja” 
(N., rugs. 23 d.).

* A * \
Grigaitis kalba apie Jung

tines Tautas. Jis norėtų, kad 
iš iu būtu išmesta arba išsi
kraustytu didžioji Tarybų Są
junga. B^t kaip su kitomis ke
liomis šalimis, kurios Tarybų 
Sąjungos pozicija įvairiais

* klausimais palaiko? Kas be- 
pasiliktu iš tarptautinės orga-

• nizacijosv jeigu ir tos šalys, 
kartu su Tarvbu Sąjunga, iš-

2 sikraustvtu iš jos.
w Kaip diena aišku, kad Jung

tinės Tautos nebegalėtu skai
tytis tarptautine organizacija.

Trumanas Ragina 
Mažiau Valgyti, 
Maistą Taupyti 

z 
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Prezidentas Atmeta Siūlymus vėl įvest Kainą Kontrolę ir 
Racionuot Maistą; Vengia Speciales Kongreso Sesijos
Washington. — Prezid. 

Trumanas ketvirtadienį sa
kė reporteriams, kad nesą 
jokios galimybės iš naujo 
įvest Hainų kontrolę ir ra
cionuot maistą prieš bran
gininkus. Jis tik ragino a- 
merikiečius savanoriai mai
stą taupyti, ypač mažiau 
pirkti brangesnės mėsos. 
Geresnei mėsai, girdi, rei
kia ilgiau gyvulius penėti; 
o kai mažiau jos bus per
kama, tai liks daugiau grū
dų alkanoms tautoms šelpti 
vakarinėje Europoje.

Prezidentas paskyrė 26- 
šių piliečių komisiją, kad 
duotų patarimus, kaip mai
stą taupyti.

Vienas reporteris pastatė 
klausimą: “Ar tamsta, p. 
Prezidente, siūlai amerikie
čiams mažiau valgyti?” 
Prezidentas atsakė, kad jis 
ragina mažiau eikvoti. Tuo
met viena moteris reporte
rė užklausė: “Kaip tamsta 
manai, ar toks liuosnoris 
maisto ‘racionavimas’ ne
reikš, jog piniguočiai ir be-

1,000,000 Palestinos 
Arabų Demonstruosią

Jeruzalė. — Aukštasis 
Arabų Komitetas nuspren
dė pašaukt* milioną savo 
tautiečių į streikus ir de
monstracijas a t e i n a n tį 
penktadienį protestui prieš 
sumanymą padalint Palesti
ną į dvi valstybes — žydų 
ir arabų. Anglų kariuomenė 
darė kratas ir surado gink
lų sandėlius pas arabus. — 
Sumanymas dėl Palestinos 
padalinimo įteiktas Jungt. 
Tautų seimui.

•* \_____________________

Sovietai Siūlosi Sykiu su 
Amerikonais Apleist Korėją

Washington. — Sovietų 
Sąjunga pasisiūlė ištraukti 
visą savo kariuomenę iš 
Korėjos, jei Amerika sykiu 
ištrauks savo armiją iš ten 
1948 m. Amerikos valdinin-. 
kai kreivai žiūri į tą pasiū
lymu. Jie bijo, kad Korėjos 
“raudonieji” paimtų visą 
šalį į savo rankas, jeigu 
jankiai pasitrauktų. Pietinė 
Korėjos pusė yra jankių ži
nyboj, o šiaurinė— Sovietų.

Roiųa. — Italijos seimui 
įteikta trys siūlyčiai pa
reikšt nepasitikėjimą prem
jero de Gasperio klerikalų 
valdžiai.

Išmestos arba išsikrausčiusios 
šalys susiorganizuotų atskirai. 
Visas pasaulis būtų perkirstas 
beveik per pusę.

Tokiame atsitikime išlaiky
ti pasaulyje taiką ir ramybę 
būtų daugiau sunkiau.

Jungtinių Tautų suskilimo 
šiandien gali trokšti arba rei
kalauti tiktai tas, kurio gal
voje fašistiniai gaidukai gie
da.

sąžiniški žmonės vartos 
tiek ir tokio maisto, kaip 
jiems patinka? Juk taip 
naudojo juodąją rinką net 
Kainų Administracijos lai
kais?”

Trumanas atsakė; kad 95 
nuošimčiai a m e r i kiečių 
klausysią valdžios paragini
mo ir taupysią maistą.

CIO unijų generalis pir
mininkas Philip Murray ir 
kiti unijiniai bei pilietiniai 
vadai prašė prez. Trųmaną 
sušaukti specialę kongreso 
sesiją kainų kontrolei at-_. 
steigti ir įstatymiškai mai
stą racionuoti. Trumanas1 
nežadėjo specialėst sesijos 
šaukti..

Taigi iš esmės preziden
tas siūlė prasčiau bei ma
žiau valgyti.

IRANAS geidauja 
$500,000,000

London. — Irano valdžia 
ieško 500 milionų' dolerių 
“tarptautinės p a s k o los” 
(daugiausiai iš Amerikos), 
girdi, viešiems darbams. 
Leidžiama suprasti, kad jei
gu Iranui būtų užtikrinta 
tokia paskola, tai jo valdžia 
atmestų sutartį dėl leidimo 
Sovietam naudot žibalo 
versmes šiauriniame Irane.

Amerikos Iždo Galva Laukia 
Vokietijos Atsigriebimo

f

Berlin. — Jungtinių Val
stijų iždo sekretorius John 
W. Snyder čia pareiškė, jog 
turi būti išvystyta Vokie
tijos pramonė, kad (vakari
nė) Europa galėtų ūkiniai 
vėl atsistoti ant savo kojų. 
Snyderis pranašavo, kad 
Vokietija per keletą metų 
“atsigriebs”. Jis tarėsi su 
amerikonų komandierium 
generolu L. Clay apie Vo
kietijos pramonės gaivini
mą.

Scranton* Pa.—Krisdama 
uola užmušė 3 mainierius 
num. 9 kasykloje.

Maskvos Spauda Rašo, kad Trumanas ir < Marshallas
Ardo Jungtines Tautas ir Siekia Pavergt Pasaulį

Maskva. — D. Zaslavskis 
rašo Literatūros Laikrašty
je, sovietinių Rašytojų Są
jungos organe:

“Po to, kai buvo sumušta 
Vokietija, tarptautinės re
akcijos ir. karinio užpuoli
mo lizdas, tai atsirado kitas 
lygiai pavojingas lizdas. Šis 
lizdas yra Jungtinėse Vals
tijose. Jo centras yra Wall 
Stryte. Jo galvos yra Tru
manas ir Marshallas (vals
tybės sekretorius). Naujojo 
lizdo agentai visame pasau
lyje yra Anjerikos genero-
lai ir diplomatai. Jo gončai
yra kapitalistiniai ameriko
nų laikraščiai.”

Sovietų vyriausybės laik
raštis Izviestija išspausdino milionus paprastų

Gromyko Reikalauja Priimt ir 
Kitus Buvusius Ašies Palydovus 
Į Jungt. Tautas9 ne Tik Italiją

Lake Success, N. Y.' — 
Amerikos delegatas Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje, 
Herschelis V.- Johnsonas 
piršo priimt Italiją į Jungt. 
Tautas, bet jis. priešinosi 
Vengrijos priėmimui. So
vietų delegatas Andrius 
Gromyko pareiškė, jog jis 
balsuotų už Italijos priėmi
mą tiktai tokia sąlyga, jei 
kartu būtų priimta į Jungt. 
Tautas ir Vengrija, Rumu
nija, Bulgarija ir Suomija.

Visi šie penki kraštai bu
vo fašistinės Ašies-nacių 
padėjėjai kare. Gromyko 
nurodė, kad Potsdamo-Ber- 
lyno sutartis įpareigojo So
vietus, Ameriką ir Angliją 
remti Vengrijos, Bulgari
jos, Rumunijos ir Suomijos, 
lygiai kaip ir Italijos priė
mimą į Jungtines Tautas

Komercinė Spauda 
Melavo ‘apie Didelį 
Streiką” Lenkijoj

/
Varšava. — Lenkijos val

džia užginčijo melagingas 
pasakas, būk 40,000 audėjų- 
verpėjų streikavę Lodzėje 
ir būk jų susidūrimuose su 
policija “12 darbininkų už
muštai” Lenkų užsienio 
reikalu ministerijos atsto
vas Viktoras Grosz pranešė 
spaudos atstovams, jog bu
vo įvykęs tik mažas ginčas 
vienoje audykloje dėl to, 
kad 8 moterys pasisiūlė 
dirbti keliomis staklėmis 
tuo pačiu laiku. Kitos audė
jos pasipriešino. Tuomet 
buvo sušauktas darbininkų 
ir darbininkių pasitarimas, 
ir greitai gražiuoju-išspręs
tas visas ginčas,- be jokios 
skriaudos niekam.

Chinija Platins Prekybą su 
Anglais

Nanking. — Chinijos val
džia planuoja daugiau reik
menų pirkti iš tokių kraštų, 
kurie parduoda už angliš
kus pinigus-sVarus sterlin
gų ir nereikalauja dolerių.

London. — Numatoma, 
kad anglai mažiau plieno 
pagamins, negu planuotą. 

riėbaus Dėdės Šamo kari
katūrą, pavadinta Wall 
Strytu. Dėdės Šamo ranka 
su ilgais nagais siekia ap
glėbt pasaulį. Karo Lursty- 
tojas su ,atomine t boiųba 
rankoj ragina Dėdį Šamą1 
veikti., ‘

Literatūros Laikraštis 
tęsia, kad gen. Marshallo 
pasiūlymai Jungtim Tau
toms “veda jink Jungt Tau
tų organizacijos suardymo 
ir link paširuošimo naujam 
kriminaliam ; karui.” Tas 
laikraštis klausia: ‘

“Ar žmonija turi laukti 
antro Nurnbergo teismo 
kariniams piktadariams po 
to, kai jie bus sunaikinę 

žmonių,

po to, kai bus galutinai, pa
daryta taikos sutartys su 
tais kraštais.

Anglų-amerikonų blokas 
nusiteikęs prieš Bulgariją 
ir Rumuniją, o ypač prieš 
Vengriją. Amerikos delega
tas kalbėjo, kad Vengrijoje, 
girdi, “nėra demokratijos.” 
Anglijos 1r Australijos at
stovai plūdo Gromyko ragi
nimą pripažint lygias teises 
visiem buvusiem nacių pa
lydovam kas liečia narystę 
Jungtinėse Tautose. Gro
myko siūlymą jie apšaukė 
“arklių mainais”, “juodran- 
kyste” ir kitaip.

Suprantama, kad Sovie
tai atmes Italijos priėmimą, 
jei anglai-amerikonai nesu
tiks įleisti į Jungtines Tau
tas Bulgariją, Rumuniją, 
Vengriją ir Suomiją.

Palestinos Žydai 
Kovūnai Užmušė 4 
Angly Policininkus

Jeruzalė, rugs. 26. —Per 
susikirtimą Tel A.vive tarp 
anglų policininkų ir Irguno, 
žydų kovūnų slaptosios or
ganizacijos narių, tapo už
mušti 4 policininkai ir keli 
sužeisti. Irguniečiai pagro
bė iš šarvuoto automobilio 
$180,000 ir pabėgo. Be to; 
jie bėgdami pametę dar ke
lis destėkus tūkstančių do
lerių. 1

Jeruzalėje per 15 minu
lių zvimbė kulkos. “Bend
roji spauda” praneša, kad 
šaudęsi griežtieji anglų 
priešai irguniečiai su pa
taikaujančiais anglam Ra
ganos, slaptosios žydų mi
licijos, nariais. Apie veiks
mus prieš anglus Jeruzalė
je tu p tarpu nieko nesako
ma.

BAIGIASI ŠVIESOS
TAUPYMO LAIKAS

Vidunaktį iš šeštadienio 
į sekmadieni pasukite laik
rodžius viena valanda atgal 
tose vietose, kur btfvo vadi
namasis dienos šviesos tau
pymo laikas.

geisdami dar didesnių kari
nių pelnų?”

Trumanas, girdi: “Neno
ri būti valdovu tiktai visų 
amerikinių kraštų ir Azi
jos žymios dalies.-Jisai no
ri būti ištiso pasaulio val
dovu ir naudoti Angliją 
kaip savo pasiuntinį.”

“Gen. Eisenhower (pas
kutinėmis dienomis) kalbė
jo Hearsto ir Hitlerio kal
ba, — rašo Vsevolodas Vi- 
šenskis minimame laikraš
tyje. — Eisenhower šaukė 
amerikiečius, pasiruošt nau
jam visuotinam karui, ka
rui iki visiško išsieikvojimo 
ir sunaikinimo. Jis pareiš
kė, jog amerikiečiai yra 
pašaukti pasauliui viešpa
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Amerikos Manevras 
Armijoms Siųsti j 
Balkanų Kraštus
Jungtinių Valstijų Atstovas Perša Apeiti Saugumo Tarybą 

Veiksmuose Neva Graikijai Ginti prieš Jos Kaimynus

H

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos atstovas Hersch
el V. Johnson reikalavo, 
kad Jungtinių Tautų sei
mas pasmerktų Jugoslavi
ją, Albaniją ir Bulgariją už 
tai, kad jos, girdi, “padeda” 
graikų partizanams ka
riauti prieš Graikijos mo- 
narchistų valdžią. Johnso
nas savo rezoliucijoje, įneš
toje politiniam Jungt. Tau
tų seimo komitetui, todėl 
ragina seimą paskirti ko
misiją, kuri turėtų tėmyti 
sienas tarp Jugoslavijos, 
Bulgarijos ir Albanijos, iš 
vienos pusės, ir Graikijos, 
iš antros.

Gromyko Veto
Sovietų delegatas Jungt. 

T^utų Saugumo Taryboje, 
Andrius Gromyko pirmiau 
atmetė - vetavo tokią tėmi- 
jimų • komisiją. Jisai sakė, 
jog už pilietinį. karą tarp 
monarchistų ir demokrati
nių paftizanų yra kalta 
provokatoriška monarchis
tų valdžia ir svetimoji ka-

Anglija Nori Įvelti 
Ameriką į Palestiną

Lake Success, N. Y. — 
Anglijos delegatas Jungt. 
Tautose pagrąsino, kad an
glai atšauks savo kariuome
nę ir valdybą iš Palestinos, 
jeigu Jungt. Tautos greitu 
laiku neišspręs Palestinos 
klausimo tarp žydų ir ara
bų. Anglija nori, kad Ame
rika su karinėmis jėgomis 
prisidėtų prie Palestinos 
“tvarkymo.” Štai kame an
glų grūmojimo prasmė.

LAIVŲ SUSIDŪRIME 
ŽUVO 6.

Iroquois, Ont. — Per eks- 
ploziją> po dviejų prekinių 
Kanados laivų susidūrimo 
Stx Lawrence upėje, buvo 
užmušta 6 žmonės.

New York. — Dar pa
brango sviestas.

taut. O Amerikonų Legiono 
suvažiavimas pasižymėjo 
tokiomis laukinėmis, kari
nėmis prieš - sovietinėmis 
demonstracijomis, kad at
rodė, kaip hitlerininkų są- 
skridis Nurnberge pirm ka
ro.”

Karikatūra Literatūros 
Laikraštyje rodo, kaip 
Franci jos premjeras Rama- 
dįer duoda (nacių), geležinį 
kryžių generolui Eisenho- 
weriui, amerikonų koman- 
dieriui Vokietijoje.

Panašiai rašo ir kiti so
vietiniai laikraščiai -apie 
amerikonus karo kurstyto
jus.

ORAS.—Bus vešu.
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riuomenė Graikijoje; o ru- 
bežių tėmijimo komisija 
tiktai pridengtų monarchis
tų ir svetimosios kariuome
nės išsišokimus prieš Grai
kijos kaimynus — jugosla
vus, albanus ir bulgarus.

Manevras link Karinio 
Įsiveržimo

Kadangi Saugumo Tary
boj nupuolė tas amerikonų 
sumanymas, tai jie kreipėsi 
į Jungt. Tautų seimą. Bet 
seimas gali tiktai patarti. 
Jis neturi galios daryti pri
valomus sprendimus be 
Saugumo Tarybos. Todėl 
Amerikos diplomatai pasi
ngojo šitaip apeiti Saugu
mo Tarybą:

Amerikonams užtikrinta 
seimo dauguma nukaitins 
Graikijos kaimynus. Tuo
met Amerika panaudos 51- 
mą skyrių Jungtinių Tautų 
konstitucijos. Tas skyrius 
sako, jog visos tautos turi 
teisę gintis; taigi ir Graiki
jos monarchistų valdžia, e- 
są, turi “gynimosi”” teisę 
net su svetimųjų (ameriko- 
nų-anglų) pagalba. Ameri
konai, remdamiesi šiuom 
konstitucijos skyrium, to
dėl gales atsišaukti ir i ki
tus kraštus, kad prisidėtų 
prie Graikijos “apgynimo.”

Šis planas yra tiktai ma
nevras Amerikai ir jos šali
ninkams siųsti armijas 
Graikijon prieš partizanus 
ir prieš Jugoslaviją, Bulga
riją ir Albaniją, kaip pa
stebėjo vienas Jungtinių 
Tautų delegatas.
Neduoda Balso Bulgarijai 

ir Albanijai
Bulgarijos ir Albanijos 

atstovai prašė teisės kalbė
ti, kupmet seimas svarstys 
Amerikos rezoliuąįją, palie
čiančia Graikijos kaimynus. 
Arderikos delegatas pasiūlė, 
kad bulgarų ir albanų at
stovai turi iš anksto sutik
ti su busimuoju seimo tari
mu, jeigu jie nori gauti bal
są seime (kaipo nepriklau
somų Jungtinėms Tautoms 
šalių pasiuntiniai).

Politinis seimo komitetas 
38 balsais prieš 6 užgyrė šį 
pasiūlymą, o arabiškųjų 
kraštų delegatai susilaikė 
nuo balsavimo.

Šis komiteto tarimas rei
škia tokias pinkles: Jeigu 
bulgarai ir albanai iš ank
sto priima seimo sprendi
mą, tai jie sutinka, kad sei-. 
mas pasmerktų Bulgariją 
ir Albaniją, nes pasmerki
mas užtikrintas. Jeigu jie 
su tuom nesutinka, tai ne
gaus balso.

Sovietų atstovai — Gro
myko, Manuilskis ir Kisele
vas — kelis kartūs nurodė, 
kad Jungt. Tautų konstitu
cija niekur nereikalauja 
panašių sąlygų pirm balso 
davimo. Jie sakė, tai yra 
tik'priekabė neleist Albani
jos ir Bulgarijos atsto
vams kalbėti. »
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Menas N e-Amerikinio Komiteto Teisme
Eisleris — garsus vardas pasaulinio meno padangė

je. .
Jis garsus todėl, kad Hans Eisler, žymus muzikas- 

kompozitorius yra sukūręs daug kūrinių, kurie- žymiai 
praturtino pasaulinį meną.

Hans Eisleris yra parašę populiarių, darbininkiškų 
dainų, dainuojamų ne tik Vokietijoje, ne tik Amerikoje, 
ne tik Čechoslovakijoje, bet ir Tarybų Sąjungoje, ir Chi
nijoje ir Japonijoje ir kituose kraštuos, kur tik yra dar
bininkų.

Bet nelaimė! Hans Eisleris yra brolis Gerharto Eis- 
lerio, žymaus Vokietijos .darbininkų vado, šiuo metu nu- 
smerkto kalėjiman už “paniekinimą” Neamerįkinio Ko
miteto ir kt. Jo byla, tiesa, yra pateikta aukščiausiam 
teismui, bet visvien Gerhart Eisleris yra nusmerktas ir 
jis žinomas kaipo komunistų veikėjas, vadas.

Kita Hans^Eisleriui nelaimė: jis turi seserį, kuri pa
tapo judoška, kuri, beje, siekiasi smeigti durklu nugaron 
skvo broliams dėl to, kam jiedu ją"pasmerkė ir jos išsi
žadėjo; kam jie nėjo jos, judoškos, keliais.

Ir štai dėl šitų ir kitų priežasčių Hans Eisleris buvo 
pašauktas pas Ne-Amerikinį Komitetą ir ten pradėtas 
inkvizuoti.

Kaip visur, taip ir čia, reakcininkai, kuriems rūpi iš
niekinimas prezidento Roosevelto vardo, neapsiėjo’ /e 
kirtimo Roosevelto šeimai smūgio.

Jie įkergė “tyrinėjimuose” Rooseveltienės vardą, kam 
ši moteriškė, kadaise būdama Baltajame Name, ragino 
valstybės departmentą įsileisti į Jungtines Valstijas 
Hans Eislerį muziką, menininką, gilų mąstytoją.

Eisleris tuomet gyveno Meksikoje ir Rooseveltien^, 
patariama kitų žymių visuomenininkų ir menininkų, ak
stino anų laikų valstybės sekretoriaus padėjėją Sumner 
Welles įsileisti Eislerį ir jo žmoną j Jungtines Valstijas.

Tai buvo 1939 metais. ,
Eisleris buvo įsileistas. Jis čion atvyko’ su ži^ona ir 

sau ramiai gyveno. Jis, kaip žymus muzikas, buvo pa
kviestas į Hollywoodą filmoms muzikai rašyti. Parašė 
jis muziką visai eilei žymių filmų, tarp kurių buvo: 
“Hangmen Also Die”,'“None But the Lonely Heart” il
ki toms-. Be. to, jis parašė knygą apie tai, kaip rašyti fil
moms muziką ir tą knygą išleido Oxford University 
Press. , . /JĮ

Greta viso to, Eisleris, kaipo anti-fašistas, gal but 
kai kur susirinkimuose su kitais menininkais ir artistais 
išsitarė žodį kitą prieš fašistus.

Karo metu jis, galimas daiktas, net ir smarkiai dar
bavosi prieš fašistus, — nebūtų jis buvęs ištikimas vokie
čių darbininkų klasės sūnus, jei jis to nebūtų daręs; ne
botų buvęs jis anti-faišstas, jei jis to nėbūtų daręs.

Na, dėl to viso šiandien Eisleris turi užmokėti!
Jis inkvizuojamas. Jis gal būt bus, skiriamas depor

tuoti. Jis gal būt bus bandomas įkaitinti ir perduoti teis
mui kaipo neteisingai priesaiką padaręs 1940 mtais, kai 
jis atvyko Amerikon. Tuomet jis turėjo pasirašyti ir pri
siekti, jog nesąs komunistas. Gi šiuo metu iškyla aikš
tėn, jog 1926 metais Eisleris buvo įstojęs į Vokietijos Ko
munistų Partiją...

Tai kas, jei jis šiandien nėra komunistas! Tai kas, 
jei jis šiądien nepriklauso jokiai partijai. Užteko, kad 
jis buvo juo 1926 metais, — nors, kaipo menininkas, jis 
ten jokios politinės rolėš nevaidino ir jokio organizaci
nio darbo nedirbo, — pabuvęs 'kiek laiko,—iš partijos pa
sitraukė.

Tai tik pradžia.
Po Eislerio seks inkvizavimas kitų Htfllywoodo ar

tistų *— žymių menininkų, aktorių ir net direktorių. 
. Jiems gal būt bus primetama kaltė—palaikymas kontak

to su Hans Eisleriu. Gal kokia konspiracija bus iškepta ir 
primesta jiems visiems.

Rasistas Rankin surinka:
Eislerio dainos yra šiukšlės.

Eisleris ramiai atsako:
— Ne, jos nėra šiukšlės; jos yra svambios dainos.

Pagalvokit tik: Rankinas yra kompetentingas spręsti 
muziką ir dainas!...

Eislerio inkvizavimas, Eislerio “tyrinėjimas” yra in
kvizavimas meno, dailės. ' 4

Ne-Amerikinis Komitetas bando surasti, kuris me
nas yra amerikinis, o kuris — neamerikinis. Koks paže
minimas paties to garbingo “menas” vardo!

Visoks menas, kuris tarnauja liaudžiai, savaime pa
tampa tarptautiniu menu. Kas tinka Amerikos liaudžiai, 
tas tinka Vokietijos, Francijos, Rusijos liaudžiai. '

Kiekvienas svarbesnis muzikos kūrinys, kiekvienas 
svarbesnis piešinys, kiekviena (reikšmingesnė drama 
šiandien yra tarptautinė, nepaisant, kur ir kokioje kal
boje ji kurta. . y

Walt Whitman yra tiek pat Amerikos poetas, kaip 
ir Rusijos. Tas pats su Theodore Dreiseriu, tas pats su 
amerikiniais skulptoriais, kompozitoriais, piešėjais, sce
niniais kuriniais ir t.t. * ,

Šekspyras—šiandien tarptautinis poetas dramatur
gas.

Kįekviena filmą, išėjusi iš Hollywoodo, jei tik ji ob
jektyvi, nuosekli, gyvenimiška, — ji yra.lygiai tiek pat

Tarptautinė Apžvalga
Rašo D. M. š.

BRAZILIJOS LIETUVIAI PASVEIKINO 
PREZIDENTĄ TRUMANĄ

Prasidėjo Jungtinių Tau
tų Organizacijos Antro Sei
mo sesijos New Yorke. Ei
na didelė kova. Svarbu tas, 
kad Tarybų Sąjungos dele
gacija pareikalavo imtis 
žingsnių prieš naujo karo 
organizatorius ir kurstyto- 

Šis reikalaVimas ras 
pas

jus. 
karščiausio pritarimo 
visus taikos mylėtojus. A- 
pie kitus- klausimus teks pa
kalbėti skyriumi. t

Mūsų šalyje neišpasaky
tai kyla kainos ant pragy
venimo. Prezidentas Tru- 
manas, leisdamas vakacijas, 
įsakė* prisaikinti visų kari
nių jėgų direktoriumi Ja
mes V. Forrestalį.

Henry Wallace, buvęs vi- 
ce-prezidentas vėl kalbėjo 
Madison Square *Gardene, 
New Yorke, kur susirinko 
iki 20,000 žmonių jo pasi
klausyti. Kalbėjo proga 
metų sukakties pernykštės 
kalbos, kada jis už savo 
prakalbąV r e i kalaujančią 
taikaus sugyvenimo su Ta
rybų Sąjunga, buvo pavary
tas iš Prekybos Sekreto
riaus vietos.

Šį kartą jis dar griežčiau 
reikalavo kovoti prieš karo 
ruošėjus, kurstytojus, už 
taiką, prieš neišpasakytą 
brangumą. Reiškia, tie, ku
rie manė uždaryti Wallace 
burną, apsirikę. Šiandien 
jis mūsų demokratinėje 
liaudyje turi dar daugiau 
pritarimo, negu metai at
gal. Kitaip yra su Mr. Tru* 
mano įtaka. Numatomas 
republikonų kandidatas į 
prezidentus senatorius Ro
bert A. Taft, autorius re
akcinio biliaus, kur tik pa
sisuka, tai prieš jį masiniai 
liaudis pikietuoja.

Išvežimas grūdų į užsie
nius griežtai sumažintas, 
nes šių metų derlius pras
tas. Dar nėra pilnų davi
nių,** bet manoma, kad pusė 
kukuruzų žuvo dėl sausros 
ir kitų priežasčių. '

Anglija jau baigė karą 
su Austrija. Tokis jos pa
sielgimas yra laužymas 
Jungtinių Tautų susitari
mo, kad nei viena iš jų pa- 
skyrium nebaigs karo su 
buvusiais priešais. Austrija 
buvo Vokietijos dalis ir to
dėl ji skaitoma priešų vals
tybė. Ar tik Anglijos poli
tikai* nepadarė šį žygį kai
po pradžią,- kad jie ir. Wall 
Stryto politikieriai galėtų 
toliau, -laužydami susitari
mus, > daryti skyrium taiką 
su Vokietija ir Japonija?

Albanijoje prasidėjo teis
mas, kuį- teisiami 24 asme
nys už šnipavimą. šalies 
vyriausybė kaltina, kad tie 
asmenys su užsienio valsty
bėmis darė viską, kad nu
veltus 'esamą liaudies, vy
riausybę. Penki iš kaltina
mųjų teismo salėje pasisa
kė, kad jie turėjo ryšius su 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų diplomatais ir. gaudavo 
iš užsienio pinigų ir ginklų 
savo veiklai.

čechoslovakijos vyriausy
bė suėmė .80 suokalbininkų, 
kurie siekė nužudyti prezi
dentą Edwardą Benešą ir 
nuversti dabartinę liaudies 
valdžią. Jų tarpe suimta ke
li ukrainiečių teroristų va

ju 

London. — Anglijos val
džia įsakė policijai areštuot 
anglų fašistus, kurie kupsto 
riaušes prieš žydus.

........ .... . w 1 1 l<" 1 1 " r 1 ~

amerikonų, kaip ir kitų. r. ,, «
Tą patį tenka sakyti ir apie muziką ir. muzikus.
Tai kokią sau teisę Ne-Amerikinis Komitetas pasi

rinko šiandien spręsti, kas yra amerikinis menas, kas ne
amerikinis? '

Raudęnbaubizmas, raganų gaudymas šiandien pa
siekė labai žiauriai juokingo laipsnio.

Kuo visa tai baigsis, mes nežinome, bet žinome tiek, 
jog toki Ne-Amerikinio Komiteto veiksmai daro didžiulę 
negarbę visai amerikiečių tautai ir padoriajai žmonijai.

%

dai, kurie nuo sumušimo 
nacių slapstėsi giriose ir 
darė ant ramių žmonių už
puolimus.

ChinijęTje 
demokratai 
akcininkus, 
veikdami Mandžurijoje ir 
šiaurinėje Chinijoje, davė 
suprasti reakcijai būk ten 
vfsos komunistų jėgos su
trauktos. Kada generolas 
Chiang Kai-shekas permetė 
į Mandžuriją dar tris savo 
armijas, kada jis iš 248 ka
riuomenės brigadų centrali- 
nėje Chinijoje paliko tik 21- 
ną brigadą, tai staigiai už
klupo devynios komunistų 
ir demokratų armijos, su
malė tuos Chiang Kai-she- 
ko likučius ir į porą savai
čių numaršavo 300 arba 
vietomis 400 mylių pirmyn. 
Komunistų ir demokratų 
liaudies armijos daliniai vi
sai prisiartino prie Sįan- 
ghajaus ir Nanking^.

Reakcininkai iš karto 
manė, kad tai mažos “ko
munistų” partizanų grupės, 
bet vėliau apsižiūrėjo, kad 
vien generolas- Liu Po- 
cheng turi iki 80,000 aroni
ją. Chiang Kai-shekas pa
skubomis vėl griebė s i 
traukti jėgas iš šiaurinės 
Chinijos apgynimui centra- 
linės, het tuo kartu Liau
dies Armija pradėjo jį pulti 
šiaurinėje Chinijoje ir 
Mandžurijoj. Reiškia, Liau
dies Armijos kariniai vadai 
yra gudresni.

Chinijos komunistai skel
bia, kad į mėtus ir pusę lai
ko karo generolas Chiang 
Kai-shekas neteko 900,000 
kareivių ir 353,000 pagalbi
nių (nereguliarės armijos) 
vyrų užmuštų, sužeistų ar
ba perėjusių į liaudies pu
sę. Kitais žodžiais, jo jėgos 
pusiau sumažėjo; o Liau
dies Armija sustiprėję. Chi
ang Kai-shekas siūlo net 
bilioną chiųiškų doleriu 
(amerikoniškais $200,000) 

Jam, kas užmuš ar suims 
Liaudies Armijos generolą 
Liu Po-chengą, kurį vadi
na “vienaakiu” iš priežas
ties, kad jis yra netekęs a- 
kies. Gi ^Liaudies Armijos, 
vadai už Chiang Kai-sheko 
galvą siūlo tik $1, nes sa
ko, kad ji daugiau neverta*.

Chinijos studentai smer
kia Amerikos generolą We- 
demeyerį ir mūsų valdonų 
politiką.

Graikijoje sudaryta “li
beralų” valdžia tik iš 
vardo. Jos politika 
yra tokia pati, kaip ir bu
vusių monarchistų. Pakai
tos padaryta tam, kad vien 
monarchistų režimas darė 
nesmagumo, prezid. Trūma- 
nui ir tiems, kurie gelbėja 
“Graikijos d e mokratiją.” 
Išleistas manifestas į par
tizanus, kad jie padėtų gin
klus ir pasiduotų — nefrado 
pritarimo. Associated Press 
žinia iš 19 d. rugsėjo pa
duoda sekamą partizanų 
radijo stoties atsakymą:

“Demokratinė Graikija 
atsako anglo - amerikiečių 
tyronams ir jų ^.samdiniui 
Sophoulisui, kad ji nepadės 
ginklo ir nepasiduos, o kas 
nori mus paimti, tai lai at
eina ir pabando.”

komunistai ir 
vėl apgavo re-

Jie, plačiai

Italiją purto milžiniški 
darbininkų streikai ir de
monstracijos.- Nuo metų 
pradžios ant pragyvenimo 
reikmenų kainos dubeltavai 
pakilo. Reikmenų stoka. Ša
lyje auga žmonių nusistaty
mas ne vien prieš klerikalų 
Alcide de Gasperi režimą, 
bet ir Jungtines Valstijas.

United' Press žinių agen
tūra 14 d. rugsėjo-perdavė 
žinią iš Romos, kad ten kal
bėjo komunistų vadas Pal- 
miro Togliatti, kur buvo 
susirinkusi 100,000 minia ir 
šaukusi: “Mirtis Truma
nui!” Tas parodo, kad Ita
lijoje yra didelis nepasi
tenkinimas Trumano politi
ka. Nors žinia sako, kad 
tai buvo susirinkę “komu
nistai”, bet kodėl žmonės 
stoja į komunistų pusę, jei
gu šie negeri? Kodėl Itali
joje dabar yra apie 3,000,- 
000 komunistų, kuriuos per 
20 metų naikino Mussolinio 
fašistai? Reiškia/ Italijos 
komunistų obalsiai ir rei
kalavimai atsako žmonių 
reikalams ir todėl su jais 
žmonės eina. •

/ !

> Ispanijoje vis turi prie
glaudą atkaklūs hitlerinin
kai. Korespondentas Mr. 
Sam Pope Brewer rašo iš 
Barcelonos, kad vien tame 
mieste yra apie 3,000 žy
mių hitlerininkų ir jų tar
pe 4001 kriminūlistų, ku
riuos Jungtinės Tautos rei
kalavo išduoti teismui.

Bendrai, visoje Ispanijoje 
yra apie 100,000 Hitlerio ir 
Mussolinio sėbrų, pabėgu
sių iš Vokietijos ir Italijos. 
Jie ten rado sau “prieglau
dos dangų”, kaip žymi Mr.- 
Brewer. Reiškia, Vakarų 
“demokratai” sąmoningai' 
nedaro' žingsnių, kad išrei
kalauti kriminalistus ir ati
duoti liaudies teismui.

Jugoslavijos armija per
ėjo į tą plotą, kuris pagal 
taikos sąlygas grąžinamas 
jai iš Italijos teritorijų. Ju
goslavai sako, kad miestai 
apiplėšti, fabrikai išvežti, 
kraštas nuteTiotas. Gi 
gal taikos sąlygas tai 
kas turėjo1 būti palikta 
toje.

Polo mieste 5,000 vietos 
piliečių laikė masinį mitin
gą ir kaltino anglus-ameri- 
kiečius viršininkus, kad jie 
ne vien leido italams išga
benti fabrikus, bet net prie 
to juos ragino.

Tuo pat kartu komercinė 
spauda Amerikoje ir Angli
joje skleidė išmislus prieš 
Jugoslaviją.

Japoniją vėl palietė gam- 
.tos,-rykštė. Iš priežasties di
delių lietų, taifūnų, vėtrų, 
3,000 žmonių žuvo ir daug 
padaryta nuostolių.

Tarpe Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos atstovų 
yra nesusitaikymas ne vien 
reikale padarymo taikos su 
Japonija, bet ir bendrai dėl 
Amerikos generolo Mac- 
Arthuro pravedamos politi
kos 'Japonijoje.

Lenkijoje apsilankė gru
pė Amerikos architektų, jų 
tarpe Hermai Field. Jie 
nustebo lenkų architektų ir 
darbininkų sūgabunfąis.

Lenkija ir Tarybų Sąjun
ga pasirašė sutartį del Ste-' 
ttino prieplaukos. Sovietai 
daugiau perleido Lenkijai 
p'rieplaukoje įrengimų. Len
kija siekia šią prieplauką 
padaryti viena iš svarbiau
sių.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė įteikė Turkijai protes
tą, kad pastaroji globoja 
tūlus karo kriminalistus.
Tarybų- Sąjungoje maisto ir 2 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), šestad., Rugs. 27, 1947

pa- 
vis- 
vie-

“Ir Jėzus tarė: Atleisk 
jiems, Viešpatie, nes 
jie nežino, ką daro.’’ 

Luk. 23,34.

smetonėlė, 
viešai pa- 

lietuviai,

(Specialiai “Laisvei”)
Šį sykį, gerbiamieji, mū

sų .kolonijos “tautiškos,” sa
liamoniškos galvos padarė 
tikrą sensaciją, ir galime 
prisiekti Kęstučio barzda, 
kad neperdėsime nei per 
nago juodymą, jei pasakysi
me, kad tai buvo tikras fu
roras*! Ir žinote, kame da
lykas ? Labai paprastas! 
Kaip sakiau, mūsų parapiš- 
kai-tautiška 
nemirkčiodama, 
reiškė, jog mes, 
esame gryna Vakarų Civi
lizacija! Gryna, be jokių 
ten priemaišų! O svarbiau
sia, tai Vakarų. Tik gaila, 
kad nenustatė geografinės 
linijos, nes čia žmogūs gali, 
mat, abejoti; priklauso nuo 
to, kur randi'esi, pavyz
džiui: filipiniečiams vaka
rai yra Azija, anglams — 
Amerika, — vis ta nelemta 
geografinė padėtis! Ir taip, 
anot mūsų civilizacijos ži
novų, dabar mes turime tu
zinais civilizacijų: vakarų, 
rytų, šiaurės, pietų, pu
siaujo, ašigalio ir gal dau
gelį kitų. Bala juos žino, 
afgi suvaikysi jų gudrybes!

Ir be juoko, dalykas, ma
tyti, yra gana rimtas, ne
paisant komiškų apystovų. 
O dalykas atsitiko maždaug 
taip jau iškilmingose aplin
kybėse.

Po uždarymo Petropolio 
konferencijos, prezidentas 
Truman as paliko paviešėti 
savo kolonijos sostinėje Rio 
de Janeiro, žiūrinėjo ir ste
bėjosi atogrąžų (tropikų) 
gamta, ir šypsojosi, many
damas, kad dalykai eina 
kaip sviestui patepta, ir pa
sitenkinimo įkaityje sveiki
no ir gavo daug pasveikini
mų savo asmens ir savo ša
lies “stebėtojų.” Tarpe jų, 
mat, būta ir mūsų vivšminė- 
tų patrijotų, garsaus “lie
tuviško memorandumo” au
torių! Taigi, pasveikino jie 
“štatų” prezidentą, padarė 
pustuzinį “kultūringų” re
veransų prieš frakuotus do
lerių ponus ir kartu su lat
vių ir estų sėbrais įteikė 
Trumanui trilypį, dabar jau 
“Baltijos Valstybių” memo
randumą “nepriklausomy
bės reikalu.”

Ir grynai angliškai, su 
lengvu žemaitišku akcentu, 
prabilo: “Pareiškiame, kad 
nieko neturime bendro su 
kitomis Sovietų • Sąjungos 
tautomis, — nei kalba, nei 
kilme, nei kultūra, nei tiky
ba—esame Vakarų civiliza
cijos tauta!”

Čia pr.ezidentas, pakasęs 

kitos reikmenys nupigo. 
Mėsa nupiginta 20 ntioš. 
pirmom rūšies, o antros — 
30 nuoš.; žuvis — 20 nuoš.; 
paukštiena — 16 nuoš., deš
ros — 15 nuoš., sviestas ir 
riebalai nuo 16 iki 23 nuoš.

Sovietai pasirašė su Len
kija sutartį, pagal #kurią 
pastaroji gaus 300,000 tonų 
grūdų iš Tarybų šalies.

Maskvos radijo įspėja 
piliečius, kad jie budėtų, 
nes tūlos imperialistinės ša
lys nori kenkti tarybinei 
liaudžiai ir siunčia šnipų.

Maskva minėjo 800 metų 
sukaktį, Stalinas savo pa
reiškime atžymėjo, kad re
akcininkai ir imperialistai 
nenusiraminą, ,kad visoki 
liaudies priešai trokšta 
naujo karo prieš Tarybų 
Sąjungą.

kairės rankos nykščiu pa
kaušį, amerikonišku gestu 
nusiėmė nuo nosies akinius 
ir pašaukęs Brazilijos 
Spaudos Asogiacijoq pirmi
ninką Herbert Moses prašė 
“ištlumočyti” mūsų tautiš
koms asaboms, jog, girdi, 
jis to memorandumo dabar 
neskaitysiąs, bet parvažia^ 
vęs į “kutrą” peržiūrėsiąs 
atydžiai, nes 
valstybės yra 
dyje!

Rūpestingai 
memorandumą ir įsidėjo gi
liai į liemenės kišenių, pa
dėkojo ir šypsodamasis at
sisveikino su mūsų tautie
čiais.

Ir miegok, jei nori, žmo
gau, prie tokio triukšmo!

šiauliškis.
13—19—47.

esą Baltijos

sulankstė tą

■■'■Į— ■■ I I

Dr. A. L. Graičiūnui
Gal bus biskį per vėlu, bet, 

sakau, geriau vėliau, negu 
niekad. Tai ir rašau.

Dr. Graičūnas bara žmo
nes, kad jie jauni miršta, 
vos sulaukę 50 metų ar dau
giau. Tai esanti saužudys- 
te.^

Tokis patarimas būtų bu- 
vęs^geras 30 ar 40 metų at
gal; kada tie žmonės buvo 
sveiki, drūti, jauni žaliukai. 
Tada reikėjo pradėti gerai 
gyventi, iš jaunų dienų. Da
bar tie žmonės jau paliegę, 
jau serga ir miršta. Dabar 
tokie patarimai per vėlai.

Mano • receptas: Paval
gyk, gerai išsimiegok, o 
svarbiausia, negirtuokliauk, 
tai gal dar gerokai pagy
vensi. Žinoma, pradėk taip, 
jei dar ne per vėlu, iš jau
nų dienų, tai sulaukęs 50 
metų nemirsi.

John Vaivada.

SUTAN SJAHRIR, 
buvęs Indonezijos premjeras, 
o dabar randąsis Jungtinėse 
Valstijose kaipo bendriesiems 
reikalams ambasadorius, pa
reiškė k “Jeigu J. V. išstotų 
oficialiai ir aiškiai prieš Ho- 
iandijos pastangas pavergti 
mūsų krašto 60 milionų žmo
nių, karas greit paliautų.” Ji
sai tai pareiškė straipsnyje, 
specialiai parašytame darbi-\ 
ninku žinių agentūrai Allied 
Labor News.

UŽSIMUŠĖ PAŠTININ
KAS VAGIS

El Paso, Tex. — Nušoko 
žemyn iš viešbučio ir užsi
mušė Leo F. *Na^h, buvęs 
New Egypt, N. J., pašto 
viršininkas, gaudomas kaip 
vagis. Jis buvo išvogus $10,- 
000, bet • nepaspėjo Tseikvot. 
$8,860, kurie ir surasti, pa
gal nurodymus jo palikta
me raštelyje. .
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Vyturėlio Koncertas Brooklyne
Rašo JONAS KAŠKAITIS' 

priedo — komišką dzūkišką dainušką. - 
Kazokaitė gerokai pažengė pirmyn ir 
pralavino savo stiprų alto balsą. Ir ji 
turi ką lavinti.

• Mūsų baltoji Lelijėlė Bastytė buvo ki
ta solistė. Jos soprano balsas toks švel- 
nučiukas, sidabriškai tyras, taip tau ir 
limpa prie širdies. O ji dainavo ne vie-, 
nai viena, bet su specialiai Aleksandro 
Kutino pritaikyta orkestracija, kuri net 
užgožia gludes,nius balso niuansus. Ilge
singoji, liūdnoji Miko Petrausko “Ty
kiai, tykiai Nemunėlis teka” taipgi tau 
kirbino smarkiai plazdančias širdies sty
gas. Jos gražutis lyriškas sopranas 
skambėjo skaisčios jaunatvės tyrumu.

Pakui mūs energingoji programos 
vedėja Leliją Kavaliauskaitė - Beltienė 
pristatė tolimą ir podraug tokį artimą 
svečią — bostonietį Igną Kubiliūną. Tai 
nulietas artistas. Čiupteli publikos pul
są ir pataiko stačiai į tašką. Jis kaip 
tai saviškai, magnetiškai užvaldo klau- 
sovų nuotaiką ir gražiai sau nusiveda 
juos su savim skambių ir prasmingų ai
dų aidijon. Bet kokion dainon jis įdeda 
tiek ryškumo, gyvumo ir to kutnaus hu
moro, kad publiką siūbuote įsiūbuoja. 
Jo baritonas spalvingas ir malonus klau
syti.

Kubiliūnas pritikliai išpildė kelias 
daineles: “Kur tas šaltinėlis?,” “Nei 
aria, nei sėja,” “Be meilės serenada” ir 
“Saulė teka, nusileidžia.” Jį lydėjo 
fortepijonu Elena Mantuškaitė-Incienė.

Laike pertraukos ir tarpe šurmulingo 
išsispaisčiusios publikos ūžesio ir klegė
jimo kalbėjo Vincas Bovinas, LMS dar
buotojas. Kvietė rengtis į Rytinių Vals
tijų meno festivalį, paremti jį kuo tik 
kas išsigali.

Antrąją programos dalį ir vėl pradėjo 
visas Vyturėlio ansamblis. Čia vėl ga
lėjom gėrėtis taikliai parinktomis dainų 
ir liaudiškų motyvų melodijomis.

Merginų gražus kvintetas vėl sustojo 
greta ir puikiai padainavo “Paimsiu aš 
lyrą,” “Kur bėga Šešupė” ir priedą dar 
vieną rinktinę sutartinę. Puikios mer
gaitės! Patraukliai visos uniformomis 
apsirėdę: minkštai melsvutės bliuzelės,

(Tąsa 4-me pus.),

Vyturėlis džiaugsmingai vyturiavo
I Brukline, Piliečių Klube!

* Puikiai atsirekomendavo prieš rinkti
nę publiką. Vyturėlio Muzikinis Ansam
blis davė mums pirmąjį didžiulį metinį 
savo koncertą, sekmadienį, rugsėjo 14 d., 
1947 m. Ir išėjo pergalingai, triumfin
gai. Įrodė savo muzikinį subrendimą, 
išdavė egzaminą su dideliu pagyrimu.

Ir tai tokiame nesezoniškai karštame 
ore, pikčiau negu liepos mėnesy. Dauge
liui pirma to atrodė, kad koncertui su- 
visu netikęs laikas, tokia sutra,—kas čia 
dabar tau sėdės ir šus tris valandas 
ankštoj, tvankioj salėj ... O vis dėlto 
tikrųjų muzikos ir dainų mėgėjų susi
darė pilna salė. Nęt ir pasieniais sto
viniavo grupelės entuziastų.

Programą pradėjo visas ansamblis, su- 
* dainuodamas J. V. tautinį himną ir Lie- 
f tuvos himną. Ir tuoj paskui sekė me

lodijų melodijos. Skambėjo viena pas
kui kitą dainos be žodžių, mandolinų, 
gitarų, didžiosios balalaikos, akordiono 
ir fortepijono sutartiniais virbėjimais. 
Visa ilga miela grupė dainų ir dainelių. 
Vienos jų buvo girdėtos žaliosios vaikys- • 
tės dienomis, kitos kada paskiau. Daug 
jos atnešė brangių atminimų, daug su
kėlė šurmulingų minčių. Visus klauso- 
vus jos nuteikė bendru gludžiu sentimen
tu, suartino, subendrino šiltų pojūčių 
ryšiais.

Taip, Ui jau tokia meno ve’ikmė, to
kia jo žavingoji įtaka, kad visa salė įsi
siūbuoja ir giliai persiima jausmų ir 
proto žavėsiu. Menas organizuoja pu-

* blikos jausmus, iškelia krūtinėj slypin-
* čius norus, pasiryžimus, veiksmų dai

gus.
Dainos be žodžių, bet jos apdainavo 

daugybę margo gyvenimo sričių, aplaks
tė daugybę mielos gimtosios šalelės už
kampių. Ansamblis davė jų tris dideles, 
skirtingas savo nuotaikomis grupes: pat 
pirma ėjo ilga, mirguliuojanti rusiškų 
melodijų eilė. Ai, kokios jos gyvos, 
smarkios, sielon smingančios! Paskui— 
grupė lenkiškų tautinių šokių ir '‘dainų 
melodijų. Ir aut galo—mėlynojo Du- 

. no jaus bangų įkvėptieji valsai ir dainos. •
Žiūri žmogus, klausais visas apsalęs, o 

vaizduotė tau vaizdų vaizdus piešia. O 
miklieji vyturiečių piršteliai .taip ir 
varsto instrumentų stygas. Gerai jie 

.visi išmokslinti, išlavinti menininkai. 
. Jaunučiai, jauni ir jaunyvi savo išvaiz

da, bet visi jie jauni savo jautria, kūry
bine siela. Pridarniai uniformuoti visi— 
ir mergytės ir berniukai. Jie sudaro 
malonu, patrauklų vaizdą. Smalsios 
akvs laksto nuo vieno veido ir veidelio 
prie kito, sekioja jų lainų pirštelių ju
desius, o ausys gaudo glostančių melodi
jų bangas.

Specialiai pribuvęs talkininkas AleM 
sandras Kutinas valdingai kutina savo 
didžiulį kontrabasą balalaiką ir storai 
pabrėžia plonučių melodijų šilkines gi
jas. Ir išeina labai efektingai.’ /Melodi
jos įgauna savingo brandumo ir spal
vingumo.

Ir visa šita miela grupė ir kiekvienas 
jos narys paskirai atrodo tokie broliš
kai artimi, brangūs, kad norisi kaip 
nors daiktingiau pareikšti savo gilų 
jiems sentimentą, negu tik katučių plo
jimu. '

> Antras programos numeris—Vyturė
lio merginų kvintetas—tikrai gražiai ir 
mielai sudainavo porą sutartinių dai
nelių. Prie piano—At Stasiūnaitė.

Jaunučiutė, šmikšti Florutė Kazoke- 
vičiūtė energingai valdė savo didžiulį 
akordeoną ir išpildė visą eilę liaudiškų 
melodijų. Buvo kuo pasigėrėt ir buvo ko 
pasiklausyt. . O merginutė dar tik pa- 
auguolė—ta jos armonika beveik už ją 
pačią didesnė. ' Ir, žiūrėk, kaip valdin
gai ji ją suvaldo!

Suzana Kazokaitė buvo solistė, jai 
akompanavo mūsų įžymioji muzikė Bro- 

l nė Salinytė-Sukackienė. Kazokaitė su-
* dainavo bent tris dainas: rimtą, beveik 

dramingą “Visuomet širdis surakinta,” 
azartiškai energingą “Ničevo,” ir dar

LIETUVOS DRAUGAS
Praeitą savaitę LMS Cęntre turėjome 

vieną maloniausių staigmenų. Atidarius 
vieną LMS Centrui adresuotą laišką 
“išbiro” iš po penkios simtadolerinės! 
Prie jų prisegtas bene rekordiniai trum
piausias sekamas laiškutis:

“Lietuvių Meno Sąjungai auka nuo 
Lietuvos Draugo $500.00. Širdingi lin
kėjimai visiems.”

Perskaičius šį laiškutį ir “pačiūpinė- 
jus bumaškas” kaip labai biednai atro
dys, kada LMS Centro Komiteto vardu 
tarsiu: Širdingiausias dėkui Jums, Lie
tuvos Drauge/

------o------
RYTINIŲ VALSTIJŲ FESTIVALIS
Pasiruošimas Rytinių Valstijų Meno 

Festivaliui, kuris įvyks lapkričio pabai
goje Brooklyne, jaučiamas ir Centre., 
Chicaga, mat, irgi' jame turės .nemažą

c atstovybę. z .,7- ----------- # -----
Kad rytiečiai menininkai nejuokais . kiek žinoma, neį viena menininkų grupė 

ruošiasi Festivaliui, liudija į Centrą at
einą užsakymai dainų, laiškai su pa
klausimais informacijų* ir tt. Štai keli 
h: <

Brooklyno “Vyturėlio” narys Karol' 
Mesk liepia žaibo, greitumu pasiųsti 
“Geismai ir Svajonės.” Jis (ar gal 
“ji”?) ne tik sudainuos tą gavingą dai
ną, bet pats sau akompanuosiąs ant 
mandolinos. Puiku!

Hartfordietė E. Kishkiunas užsisakė 
visą glėbį dainų, solo ir duetų, daugu
moje operetiškų. ' ■*

Roselandięčių Aido ir Ciceros Mote
rų chorų direktorė Daratėlė Judzenta- 
vicienė (LMS Centro iždininkė) bile rei-

DIDŽIOJI MENO IŠKILMĖ NETOLI Chicagos Žinios
DAUGIAU TALENTŲ REGISTRUO-

. ' JASI PROGRAMOJE
Mes turime garbės pranešti lietuvių 

visuomenei, kad Rytinių Valstijų Meno 
Festivalyje dalyvaus "garsioji solistė- 
aktorė:

Birūta Ramoškaite.

Viena mūsų solisčių ir meno veikėjų, 
Ona Mineikiūtė, negalės dalyvauti festi
valio programoje. Savo laiškutyje Onu
tė mums rašo: “Labai apgailestauju, 
kad šiame festivalyje negalėsiu dalyvau
ti.” Jos sveikata neleidžia. Bet draugė 
Mineikiūtė rašo, kad Montello bus gerai 
atstovaujamas. Rožė Merkeliu^ daly
vaus kaipo solistė, duetistės Elzbieta Pe- 
trukevičienė ir Paulina Kundrotienė, 
taip pat visas Li uosybes Choras.

Savo laišką d. Mineikiūtė gražiai, hu- 
moristiškai baigia: “Aš dar turiu sykį 
sakyti, kad ši Onutė labai-labai yra nusi
minus, kad negalės būti sykiu su visais 
menininkais festivalyje . Perduokite vi
siems brooklyniečiams mano gerus lin
kėjimus.” O mes, visi brooklyniečiai, 
linkime šiai Onutei geriausios sveikatos, 
greito sustiprėjimo, kad jūs galėtumėt 
būti su mumis festivalyje.

Vėliau mes duosime daugiau žinių, 
dalyvaus festivalyje. V. Bovinas.kas

. Birūta dainuos festivalio iškilmėje, 
lapkričio 30 d., paskutinėje festivalio 
dienoje. Apie Birūtą Ramoškaitę mažai 
tenka kas sakyti. Ją žino rytų lietuviai 
ir gerai ją atsimena chicagiečiai iš per
eito festivalio, kai ji pravirkdė publiką- 
savo žavėjamu balsu-jausmu, dainuoda
ma “Tykiai, tykiai Nemunėlis teka.”

Birūta Ramoškaitė yra viena iš labai, 
labai mažo skaičiaus lietuvaičių, kurios 
gyvenimas — yra daina, muzika ne tik 
tarpe lietuvių, bet pačioje dainos-vaidy- 
bos meno širdyje, New Yorko Broadway.

----- o------
Meno Festivalyje dalyvaus ir daugiau , ‘ 

naujų, jaunamečių lietuvių talentų. Flo
rence Kazakevičiūtė, ąkordionistė, viena 
iš jaunų, talentingų lietuvaičių, gros so
lo. Brooklyno publika ją jau girdėjo, bet 
tolimesnės kolonijos tik festivalyje gir
dės šią jaunuolę harmonistę.

Ir daugiau bus jaunamečių. Štai, 
gauname registracijos blanką su įrašu: 
“Lietuvių Kalbos Mokyklėlė,” Brooklyn, 
N. Y. Juozas Byronas, daugiausia dir
bęs prie šios jaunamečių, mergaičių ir 
berniukų mokyklėlės, .sako: “Lai jau- 
namečiai pratinasi prie meno, vaidybos, 
tai kelias į organizaciją, į socialę veiklą;”

Taip, festivalyje pasirodys jauname- 
čiai su vaidyba, veikalėliu “Jonuko Li
ga.” Kaip matome, festivalyje turėsime 
talentų nuo pačių jauniausių, pradedan
čių augti, kilti, iki aukščiausių, pasie
kusių parinktųjų žvaigždžių eiles. - 1 -

----- 0------
Tarpe gerų, gražių žinių mūsų festi

valiui, turime ir nemalonių, nesmagių.

Pelene
(Iš ciklo “Naujos Pasakos’’) 
Gyveno sau Pelenė — .
Užuita, užvaryta.
Ji dirbo sunkų darbą 
Nuo pat ankstyvo ryto.

Gerų, meilių žodelių
Pelenė negirdėjo,
Tik verpiant prie ratelio 
Už lango staugė vėjas.

Gražuolio — karalaičio 
Mergaitė nesulaukė, 
Tik niūrią, šaltą naktį 
Už kampo vėtra kaukė.

Batuko paauksuoto 
Pelenei nemieruota, 
Neruošta jai vestuvių 
Karališkoji puota.

Ilgai vargšelė skurdo 
Ir sunkų vargą kentė, 
Ji poilsio nematė, 
Ji neturėjo šventės ♦..

kalu užėjusi į Centrą, vis pasiperka nau
jų dainų tai vienam chorui, tai kitam. 
Atrodo, abu šie chorai Rytinių Valstijų 
Meno Festivalyje pasirodys su šauniu 
repertuaru.

Greatneckietė Alma Kasmocius žada 
dainuoti Festivalyje solo ir duete su Vi
olette Čypas. Gaila, kad jų pageidau
jamos dainos Centro sandėlyje neturime. 
Patarėme kreiptis kitur, kur nujautė
me randasi minima kompozicija.

------o——
’ RECENZIJA

Į mūsų atsikreipimą parašyti spaudai 
naujų scenos veikalų recenziją jau atsi
liepė du menininkai — Jonas Kaškaitis 
ir Jonas Juška. Abu parašė labai ku
klias recenzijukes. Bet visgi geriau kaip 
nieko nerašius. , >

Jonas Kaškaitis ‘ trumpai peržvelgė 
pjesę “Javai Žydi.”, Veikalas išleistas 
jau treti metai — puikus veikalas. O

Štai vieną gražią dieną — 
Tai buvo mėnuo spalio — 
Sujudo darbininkai! 
Parodė, ką jie gali!

Kartu su darbininkais
Kovon Pelenė ėjo, 
Drąsi ir pasiryžus
Prieš audrą ir prieš vėją.

Žaizdre paliko gęsti 
Išblėsusią ugnelę — 
Išrinko sau garbingą 
Kovos ir darbo kelią.

Ir daug tokiu Pelenių 
Nelaukė žemės rojaus — 
Žygiavo pasiryžę, 
Kaip karžygės kovojo.

Sunkus tas žygis buvo — 
Auku nemąža krito ...
Po didelių kautynių 
Šviesaus sulaukė ryto!

Pakilo darbininkai —
Jie pergalę laimėjo!...
Sigutė ir Pelenė —
Jau didelės veikėjos!

Ar moksle, ar kūryboj 
Pasižymėti gali — 
Juk moteriai Tarybų 
Laisvai atvertas kelias!

dar jo nepastatė scenoje. Kodėl?
Prie Jono Juškos apibraižos naujosios 

Žemaitės-Miliūno dramos “Marti” pa- 
sivelipsiu pridėti sekamas informacijas? 

. naudingas norintiems šią dramą pasta
tyti:

Drama “Marti” parsiduoda po 50 c. 
egzempliorius. LMS nariAms, iman- 
tiems ant svk už $1 ar daugiau, duoda
me 25 nuošimčius komiso. Aktorių 11. 
Be to, trys ' žemaitiškų vestuvių muzi
kantai ir būrys šokėju. Veikalo pastaty
mui reikalinga nemąžiau 12-kos knyge
lių (jei režisierius 
“pasiskolinti” nuo 
rinčių aktorių).

FANTASTIŠKOS MAISTO 
KAINOS IR RECEPTAI 
KOVOT
Mero Kennely Planai; Belau

kiant Kongresinės *
Investigacijos

Maisto produktų kainoms be
siveržiant j stratosferą, siūlo
ma visokiausių planų kainoms 
pažaboti.

•Chicagos CIO Unijos, kon- 
gresmanas Sabath ir šiaip jau 
progresyviai žmonės reikalauja 
atsteigti Kainų Kontrolę ir pra- 
vest griežtą federalę investiga- 
ciją.

Bet tūli Chicagos laikraščiai, 
pavyzdžiui, “Daily Times” pra
dėjo gaminti paikus receptus, 
kaip “sveikai pasisotinti,” mo
kant 50 nuoš. mažiau, negu da
bar mokama. Tuose receptuose 
rekomenduojama valgyti pras
tos rūšies mėsa ir rinktis tik 
pigiausias daržoves ir grose- 
rius.

Tai tik žmonėms akių dūmi
mas. Daržovės ir vaisiai taip 
pat nėra pigūs, žuviena taip 
pat labai pabrango.

Tokie receptai tai tik viš
toms ant juoko.

Meras Kennelly šaukia kon- 
ferencijon viešbučių savininkus, 
restoranų savininkus ir šiaip 
jau biznio atstovus. Jis reko
menduoja dvi dienas savaitėje 
apsieiti be mėsos. Tą pat re
komenduoja ir gaspadinėms. Jis 
pataria dieną ar dvi apsieiti be 
sviesto.

Kodėl, betgi, meras Kennely 
užmiršo apie darbininkų orga
nizacijas, apie vartotojų Sąjun
gą?

Be to, kodėl meras Kennelly 
“užmiršo” apie mėsos kompa
nijas, kurias kongresmanas Sa
bath skaito drapiežniausiom 
kainų kėlime?

New Yorko miesto mero 
O’Dwyer’io nuskirtas komite
tas nasisakė už federalę investi- 
gaciją ir už kongresinę akciją. 
Meras Kennelly turėtų pasimo
kinti iš newyorkiečių.

Pirmą spalių dieną Chicagon 
atvyksta Kongresinis Sub-Ko- 
mitetas tais pačiais tyrinėjimo 
tikslais. Visa eilė-Chicagos or
ganizacijų pilnai prisirengę ap
siginkluoti faktais ir daviniais, 
kad iškėlus aikšt., kas yra pel- 
nagrobiai. kas atsakomingas už 
besarmatiškai išpūstas kainas. 
Tarpe tų organizacijų yra var
dai šių: CIO, Chicag. Vartoto
jų Sąjungą, Amerikos Vetera
nų Komitetas, Amerikos Mote
rų Kongreso chicagiškis sky
rius, savaitraštis “Star.”

Ir lietuvių organizacijos, o 
ypač moterų klubai taip pat pri
valo prabilti.

Tūli komerciniai laikraščiai 
pranešė, kad kiaušiniai ir svies
tas atpigo kelis centus. Jei tai 
ne blofas, tai būtų labai žiopla 
tikėtis, kad kainos pasuko že
myn. Chicagietįs.

Tėvai ir Policija Ieško 
Mergaitės

Rugsėjo 8 d., Betty Schroe
der, 2332 Jannsen, išėjo j mo
kyklą ir negrįžo. Betty motina 
sako, kad Betty buvusi gera 
mokinė, labai mėgdavusi ark
lius ir teatrą. Draugų jokių ne
turėjusi.

Tėvai smarkiai susirūpinę 
dėl dukters negrįžimo. Dabar 
policija jos ieško.

Betty yra 16 metų, 5 pėd. ir
2 colių aukščio, rausvų plaukų, 
mėlynų akių ir šviesaus veido.

i Išgelbėjo Seserį
W. Johnson vakare nuėjo pas 

savo seserį Mrs. Bonnie Berg
man, 840 Montrose, rado pilną 
stubą gaso, o jo sesuo buvo jau 
be sąmonės.

Johnson tuojau pašaukė po
liciją ir ugniagesius. Pasta
rieji pribuvę atgaivino Mrs. 
Bergman.

3 puslapis—Laisvė ( Liberty, 
Lith. Daily), šeštadienis,

Rugsėjo 27, 1947

Ar motina — didvyrė,
Ar darbo laureatė,

. Ją renka į Aukščiausiosios 
Tarybos deputatę.

Sulaukė savo laimės * 
Pelenė mūs naujoji! 
Tiktai ne karalaitis 
Klaupėjo po jos kojų.

Į sostą ji nesėdo, 
Šilkų ji nedėvėjo, 
Vairavo ji lėktuvą 
Ir skrido greičiau vėjo!

Ir deimantų karūna 
Nepuošė jos galvelės — 
Pati plieninėm rankom 
Sau laimėn skynė kelią!...

Aldona Kazanavičienė.

ir suflerius sutiks 
mažesnes roles tu- '

L. Jonikas.
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J. ž. pasiūlė Dr. Margerio pa
rašytą paskaitą: “Sutukimo 
Reikšmė.” Visi su tuomi suti
ko, tokiu būdu 55 kp., lapkr. 
mėn. susirinkime bus pasisku
binta su bėgančiais reikalais, 
o po to bus skaitoma pirmiau
sia paskaita: “Sutukimo 
Reikšmė,” o jeigu bus laiko ir 
reikalavimas, bus galima skai
tyti ir antrąją paskaitą. Visi 
LDS nariai turėtų tai įsitėmy- 
ti ir visi dalyvauti tame susi- ■ 
rinkime. Taipgi 
Ryti ir ne nariai 
sikl ausyti. Tas 
įvyks lapkričio
svetainėje, 6835 
Avė., 8 vai. vakare.

'Tolimas Svečias
Per paskutines kelias savai

tes Clevelande viešėjosi pas 
brolį ir kitus pažįstamus Luis 
Valaika iš Hot Springs, Ark. 
Pas marią užėjęs paliko $15. 
Vienas doleris, jis sako, lai 
bus dėlei jūsų organižuojamo 
Radio Klubo, o $14, tai bus 
Laisvės prenumeratai ant 
dviejų metų. L. Valaika turi 
gražų didelį napią, išrenduo- 
ja kambarius į maudynes at
važiavusiems žmonėms. Va
žiuojantiems į Hot Springs 
lietuviams, patartina sustoti ir 
susipažinti su«L. Valaika ir jo 
dalininke 
antrašas: 
Prospect 
Ark. *

Mažosios Lietuvos Buities Romanas
Simonaityte ...........—

— Rytoj būsi vėl sveikas, tėteli!
Kitą dieną viduriai kaip ir neskauda, 

tik šiaip labai bloga ant širdies.
— Matyt, senatvė jau spaudžia, — 

liūdnai sako sau senis, — mirtis ieško 
priekabių. Jau reiks ir man taisytis na
mo eiti.

— O kaip tau šiandien, tėti? — kuo 
meilingiausiai klausia martelė.

— Rodos, aš veik seksiu motiną. No
rėčiau, kad Anė dar pareitų apsilankyti, 
kad Bintakienė ateitų.

Kaži kas tokio sušvytravo marčios 
akyse, bet senis to nepastebėjo.

— Ale, tėteli, tu nemirsi, — pradėjo 
ji vėl saldžiu liežuviuku, — ir man daž
nai pilvas skauda, bet kas jau čia tuo
jau manys apie mirimą. Tiesa, juk visi 
kartą mirsime. Jei nori, galime ir kuni
gą parvežti.

— Aš visada prisirengęs kelionei į 
anuos amžius.

Šventą dieną atsilankė Anė. *Etmė pa
ti buvo davusi jai žodį. Atvyko ir visa 
Bintakių šeima, net Roželę atsigabeno.

Pamatęs Rožę, senasis Šimonis skau
džiai apsiverkė.

— Kaip mažas vaikas, — pastebėjo 
Šimonienė. Bet niekas nesuprato, kaip 
tatai buvo manyta, ar užjausdama, ar 
su pašaipa ji tai pasakė. Niekas į ją do
mės ir nekreipė.. Senis neleido Rožės nuo 
savo šalies,. įgraudeno Bintakienę mylėti 
globoti našlaitę, neskriausti.

Bintakienė verkšlendama ir prisiek
dama aiškino seniui niekada nemananti 
Rožės skriausti, mylinti ją daugiau, ne
gu savo vaikus.

— Juk Rožė pati gali tai patvirtinti. 
'Bet Rožė tylėjo. Ne tai iš baimės, ne 

tai dėl ko kito. Šiuo akimirksniu jai tik
rai pasirodė jos likimas ne toks jau bai
sus. Jai tik skambėjo ausyse dėdienės Ši
monienės žodžiai, kuriais ji pasveikino 
atvykstančiuosius Bintakius:

(Bus daugiau)

Rašo Ieva
s (Tąsa)

Kad senis nežinotų, kokia marti> mie
lai jis sutiktų, bet... ar nereikės ir taip 
badėti? Iki šiol išimtininkai, turėję pusę 
karvės, milžo kas antrą dieną. Dabar 
jam vienam paliko kas trečią dieną, bet 
ar duos jam marti, ar beužleis? Juk'ji 
žino, kad senis nemoka atsibarti.

Senis nežino, kad marti, ausį prie du
rų pridėjusi, klausosi ir nekantriai lau
kia, ką pagaliau jis atsakys.

Bet senis dar vis tyli. Matyt, jis ne
gali atsisverti. Ramybės jis norėtų bai
giantis amžiui. Be keršto jis norėtų į 
grabą griūti. Jis atleidžia marčiai visus 
iki šiol padarytus nemalonumus, visą jos 
atbulumą. Kad ji nors dabar protą įgau
tų ir jam ramybės duotų — jis mielai 
jau ir prie jų stalo eitų.

Ir senis dar vis tyli, o marti nežino, 
ką daryti iš nekantrybės. Ne, ji nebeiš
tveria: tyliai ji nueina ligi laukėjų vir
tuvės durų, triukšmingai jas atidaro ir 
vėl uždaro, lyg iš kiemo ji įeitų, o tada* 
dideliais žingsniais ateina ji lig stube- 
lės durų, atidaro ir įeina.

— Na, ką sako tėtelis? — saldus lyg 
medus Etmės balsas.

— Aš dar nieko nesakiau, martele, 
dar negaliu atsisverti.

— Kam čia tiek daug galvoti ir.svars
tyti, uošvi, sutiksime, nesibarsime, jei
gu iki šiol ką negerai padariau, atleisk, 
krikščionis esi. Juk visi esame silpni 
žmonės; arklys keturiomis kojomis su
klumpa, o žmogus vienu liežuviu.

Taip, Krizas Šimonis žino, kad reikia 
atleisti kaltajam, dar juo labiau, kada 
jis atsiprašo. O Krizas Šimonis taįp mie
lai atleidžia ramybės dėliai.

Ramybės dėliai sutiko jis ir su sūnaus 
pasiūlymu.

Ir štai koks stebuklas! Marti visai ne
be ta pati. Visai.ji kitokia, lyg kad se
nąjį savo kailį ji visiškai būtų išnėrusi.

Išeina senis Šimonis malkų kapoti ar
ba dirbinėja šiūrėj — veltui duonos val
gyti jis nenori; kol įstengia, nori pasi
darbuoti. O marti jau ir čiulba:

■— Pasilsėk, tėveli, nedirbk tiek daug. 
Mes jauni, mes jau atliksime tuos dar
bus. Tu per savo amželį gana dirbai, var
gai. Pasisėsk į saulelę, prie lango; ji vis 
mažumytį šildo. Jei tik nori, aš pakursiu 
krosnį. Juk gana malkos prikapojai. Bet 
dabar aš Jau rūpinsiuos už tai, kad tau 
to nebereikėtų daryti. Kiek prižiūrėsi 
vąikdlius. Bęt ir to daug nereikės. JTik 
mergą turime. Aš norėčiau, kad tu už
mirštum visus, vargus, kad tu užmirštum 
ir tą skausmą; kurį tu dar kenti, nusto
jęs mamužės. Aš jau žiūrėsiu, kad tau 
nieko netrūktų.

Patiko senki i Šimoniui meilieji marte
lės žodžiai. Ir pirmą kartą po ilgų lai
kų jis vėl prasišypsojo.

Ir tikros šventos dienos prasidėjo se
niui. Martelė glaudi, kaip balta vilna.

—t Tėteli, ar nori šio, tėteli, ar nori 
to?

Jau tiesiog iš akių išskaito ji uošvio 
pageidavimus. O tos rankos gali būti tik
rai angeliškos]

— Tėteli, aš blynuką iškepsiu, — ko
kių nori, ar iš miltų, ar -iš ropučių? 
Įplaksiu kelis kiaušinius. Ar apibarstysiu 
saldumu? O jei nori, aš mėlynių putrikės 
išvirsiu.

— Vaikai, nepulkite ant tėtyčio taip 
labai! Nejodinėk jų, tėtukai. Išdykaus 
paskui per daug mano vaikai. O tu jų 
atsikratyti negalėsi.

— Jokūbėlis jau didis, bet tą mažu
lėlį reikia kiek 'pagloboti, — sako senis 
Šimonis ir nešioja po stubą jauniausiąjį 
Šimoniuką, kuris silpnas, sergalingas.

— Jau tu perdaug geras, — giria 
marti.

— Kokia ramybė dabar! — negali at
sidžiaugti senis Šimonis.

— Rasi buvo ir motina kalta, kad 
marti tokia pikta. Žinoma, kur du ba
rasi, čia abu ir kaltu, — protauja senis.

Bet vėl pamažu pradėjo apsiniaukti 
mėlynasis senio Šimonio dangus. Be
rodo, marti savo gerumo, lipšnumo, mei
lumo nepavydi jam. Kasdien ji darosi 
meilesnė, kasdien rūpestingiau prižiūri 
ji uošvį, nes jis pradėjo sergalioti. Tai 
širdis silpna, tai viduriai skauda.

— Bus piūtis, — sako marti, — bėg
siu žolių suvirinti.
" Suvirinusi užduoda seniui pipirinį, 
paguldo į lovą, pašildo patalus, suklusto.

—63— Rašo Danielius Jakubonis

Vyturėlio Koncertas Brooklyne
(Tąsa nuo 3-čio pus.) 

juodutės j upelės dabino riestas figūras. 
Žiūrėk, stebėkis klausyk sveikutis.

Antruoju išstojimu Suzana Kazokaitė 
mums patiekė vėl trejetą dainų: Šim
kaus “Vai pūtė, pūtė,” Kačanausko “Vai 
tu, karvelėli” ir dar vieną komišką dai- 

’ nužę. Jai tapo prinešta graži ’gelių 
puokštė. Kaip ir pirma, akompanavo 
ją pianu mūsų įgudusi muzikos ir dainų 
mokytoja Šalinytė-Sukackienė.

Toliau—vėl smarkiai brūkštelėjo vi
sas Vyturėlio ansamblis: iš operos “Sten
ka Razin” garsiąją Volgos burlokų me
lodiją ir aną liūliuojančią Ivanoviči Du
nojaus bangų valsą.

Tuoj pridurmui, Vyturėlio orkestrui 
padedant, Lelijėlė Bastytė padainąvo 
“Užbaikalinę,” ir tada — Merginų kvin
tetas ir ansamblis — visi susiliejo krū
von ir didingai išpildė Jungtinių Tautų 
himną.

Jau būtų buvę ir po koncerto, bet čia 
triumfalingą finalą padarė Ignas Ku
biliūnas. Iš pirmo pats vienas, Ineienei 
akompanuojant pianu, sudrožė vis tokias 
smagias, kutniai juokaulyvas dainuš
kas, kaip “Barbora,” “Lopšinė,” “Šei
mos sukaktuvės” ir šaliapiniškai garsią
ją “Blusą.” Šią “Blusą” Kubiliūnas dai
navo dinamiškai, dramatiškai, su šalia- 
pinišku spalvingumu.

Išjudinęs publiką iki pat virpulio, 
Kubiliūnas uždėjo ir patį dugną. Pats 
užtraukė ir ' publiką pakvietė kartu 
traukt: “Kai aš turėjau kaime mer
gelę.” Nu, kur tu, broliuk!... Furoras, 
susiūbavo salėj oras ... Kur buvę kur 
nebuvę, Grabauskas, Velička, dar ten 
keli gerklingi pusbernėliai — kad jau 
šūkters, kad suriaumos, tai netrukus ir 
mergos ir merginos, ir bernai ir berne
liai pasileido krūvon dainuot/ Visi da
vė garo, kiek tik valiojo'. . . Dar negana. 
Taigi dar vieną . Ir vėl Kubiliūnas ir 
visa salė pratrūko: “Oi gaila, gailė
jau!” ... ’ , .

Taip ir. pasibaigė urmingai Vyturėlio 
koncertas. Paskui tik ir ėjo pašaliais 
kalbos ir pagyros: Tai, bra, tau ir Vy
turėlis ! Oho! Bruklinas pradėjo, tai 
tegul dabar ir kiti miestai savo Vyturė
lius suharmonizuoja . O mes turim kuo 
pasididžiuot! Valio, Vyturėlis! . . . Va
lio., mūsų mielasis! ...

(Tąsa)
Buvo žadėjęs pagerinti 

ekonomines liaudies sąly
gas. Užėmęs valdžią, tuoj 
paskelbė GO^dienų pragyve
nimo nlipiginimo kovą. Vi
sa darbininkija pritaria tai 
kovai, bet, kuomet iš vie
nos pusės eina nupiginimas 
nekuriu reikalingiausių, bet 
labai blogos vertės daiktų, 
tuo pat kartu kiti yra žy
miai pabranginami. Tas 
vyksta todėl, kad stambusis 
kapitalas ir užsienio impe
rialistai, nežiūrint antiim- 
perialistinių valdžios parei
škimų, turi pilniausią lais
vę skriausti šalies liaudį ir 
branginti gyvenimo reika
lingiausius reikmenis.

Visoje šalyje vyksta ne
paprastai didelis judėjimas 
už liaudies vienybę, už pil
dymą valdžios duotų paža
dų. Argentinos Komunistų 
Partija 11-tame savo Kong
rese pareiškė, jog nedarys 
jokių kliūčių, bet dar padės 
vykdyme tų darbų, kurie 
gerina liaudies būvį ir liuo- 
ąuoja šalį nuo imperialisti
nio kapitalo.

Tokia yra Argentinos 
liaudies padėtis, — tokia y- 
ra lietuvių šioje šalyje gy
venančių padėtis. Ir lietu
viai, visoje didžiumoje bū
dami darbininkai, grumiasi 
kartu su visa šalies .liaudi
mi už kasdienį gyvenimą.

Negeresnė padėtis yra 
Brazilijoje, kur šalis pergy
venusi ilgametę Vargas 
diktatūrą, turėjusi pernešti 
visokius persekiojimus, ir 
dabar, po karo, kuriame da
lyvavo, dar turi kęsti viso
kius varžymus ir persekio
jimus. Ypatingai jaučiamas 
tas persekiojimas svetim
taučiams, kurie yra varžo
mi daugybės specijalių įsta-

mūsų tautinį darbą. Tik ge
rai pažindami ją, mylėsime 
mūsų tėvynę ir veiksime, 
kad jos meilė neužgęstų 
liėtuvių išeivių širdyse.

1918 metais, tapūs Lietu
va savarankiška valstybe, 
jos liaudis ilgai nematė tik
rosios demokratiškos lais
vės, nes iki 1|926 metų esant 
krikščionių demokratų val
džiai, ir nuo šių iki 1940 
metų Smetonos diktatūrai, 
Lietuvos liaudis turėjo kęs
ti baisų skurdą ir nedatek- 
lius. Ji buvo suvaržyta — 
sukaustyta reakcinių val
džių ir už kiekvieną žings
nį būvio pagerinimui, už 
kiekvieną laisvesnį išsireiš
kimą, buvo persekiojama ir 
kalinama. Ir tikros nepri
klausomybės Lietuva netu
rėjo, nes priklausė nuo At- 
tantės valstybių — ji buvo 
viena iš tų, po pirmojo pa
saulinio karo atsteigtų val
stybių, kuriomis buvo ban
doma užsmaugti Tarybų 

sudarant aplink 
“nepriklausomų” 
frontą.

būtų klaidinga

Mrs.

Ave.,

Charnes. Jų
Valaika, 538

Hot Springs,

galės atsilan- 
paskaitos pa- !
susirinkimas ,

5 d. Lietuvių
Superior

Parengimas LLD Centro 
Naudai

LLD 190 kp. nutarė ką 
nors surengti Centro iždo pa
rėmimui, o kad parengimas 
būtų pasekminge^nis, prie to 
darbo pakvietė ir kitas vieti
nes — 22 ir 57 kuopas. Kaip 
greit atsilieps pastarosios kuo
pos, taip greit rengsimės prie 
bendro parengimo. Kiek pa
menu, .tokia buvo nuomonė 
paskutinio suvažiavimo, nuta
rus nekelti narines duokles.

eina smarki progresyvė ko
va už liaudies reikalus, ku
rioj dalyvauja ir tos šalies 
lietuviai po vadovybe Bra
zilijos Komunistų Partijos.

Skirtinga padėtis yra 
Urugvajuje. Ši šalis nuo se
nai yra pagarsėjus kaipo 
laisvę gerbianti demokrati
nė šalis. -Joje liaudis tūri 
dideles teises, palaiko diplo
matinius ryšius su;Tarybų 
Sąjunga ir svetimšalių vei
kimas nėra tiek varžomas. 
Tačiau, ir čia matomos žy
mės imperijalistinių Šalių 
įtakos, ir čia, kaip kiekvie
noje šalyje, dar trūksta iki 
liaudis gaus pilną laisvę, 
kol nebus kliūčių progrese 
ir bus aprūpinama geru 
gyvenimu.

Tokiose sąlygose gyvena 
Pietų Amerikos lietuviai ir 
dalyvauja toj kovoj. Esame 
šių šalių liaudies dalis ir 
negalime atsitraukti nuo jų 
judėjimo, tūkstančiai mato
mų ir nematomų ryšių tam
priai mus riša prie jo.

Ekonominės ir socijalės 
gyvenimo sąlygos, žmogų 
supanti aplinka sudaro jo 
pasaulėžiūrą, jo idėjas.

Mes, gyvendami šiose ša
lyje esamume sąlygose, pri
valome būti pažangūs, eiti 
su visu liaudies judėjimu 
už būvio pagerinimą ir tu
rime būti lojalūs šioms-mus 
priglaudusioms šalims.
y IV. Lietuva

Mūsų,* išeivių lietuvių 
tautiniam darbe, mūsų nu
sistatyme ypatingai daug 
paveikia mūsų1 gimtinė Lie
tuva. Yra reikalas turėti 
aiškus supratimas dabarti
nės Lietuvos padėties, pa
žinti, kokia buvo ji praeity
je, kad tuo būdu orientavus

Sąjungą, 
ją tokių 
valstybių

Tačiau
manyti, kad lietuvių tauta 
nesiekė tikros nepriklauso
mybės. 1919 metais išvarius 
vokiečių kariuomenę, Lie
tuvoje .buvo paskelbta Ta
rybų valdžia su Mickevičiu- 
Kapsuku priešakyje. Tai 
bandymas įkurti laisvą Lie
tuvą, tikrai nepriklausomą 
nuo užsieninio kapitalizmo. 
Bet gi, ta tikroji Lietuvos 
nepriklausomybė, greit bu
vo likviduota Antantės ir 
jos pakviestos vokiečių ka
riuomenės. Tą vėliau Lie
tuvos ir Europos buržuazi
ja pavadino “nepriklauso
mybės atstatymu.”

Sugniužinus pirmąjį ban
dymą įkurti tarybinę san
tvarką Lietuvoje, užėjo bai
sūs teroro ir reakcijos lai
kai, kurie tęsėsi suvirš dvi
dešimts metų. Lietuvos 
liaudis mylėjo savo kraštą, 
bet šalinosi iš jo, spruko 
kur galėdami į visus pasau
lio kraštus, bėgo nuo skur
do ir persekiojimų, ieškoda
mi prieglaudos svetimuose 
kraštuose. Ir šitaip atėjo 
1940 metai, kuriuose įvyko 
ta didelė permaina mūsų 
gimtinėje. — Smetonos dik
tatūra, privedusi šalį prie 
nepakenčiamų sąlygų, ne
galėjo daugiau užsilaikyti, 
o Tarybų šalies Raudonoji 
Armiją, įėjusi į Lietuvą už
imti jai užleistas bazes ap
sigynimui nuo fašistinės 
Vokietijos ruošiamo užpuo
limo, davė padrąsinimą Lie
tuvos liaudžiai, kuri nu
trenkė nuo savo sprando į- 
kirėjusią diktatūrą. Smeto
na ir jo šalininkai spruko į 
užsienį ir tąpo sudaryta 
nauja Lietuvos vyriausybė 
su Justu Paleckiu pryšaky- 
• \ Xje.

1940 m. liepos 14-15 die
nomis Lietuvoje įvyko rin
kimai į liaudies seimą,- ku
riuose dafyvavo milžiniška 
gyventojų dauguma 95 ir 
į nuoš., ir šituose rinkimuo
se ^9 su viršum nuoš. rinkė
jų balsavo už Lietuvos Dar
bo Liaudies Sąjungos kan
didatus. Tada Lietuva atga- 

1 vo laisvę ir įžengė į senai 
jos laukiamą tarybinę san
tvarką. ' Džiaugėsi mūsų 
broliai Lietuvoje. Džiaugėsi 
ir viso pasaulio lietuviai,1 
daugumoje išvykę žiaurio
sios smetoninės reakcijos 
laiku, jie džiaugėsi ir ruo
šėsi • grįžti į savo gimtąją 
šalį.

(Bus daugiau)

Lietuviškos Knygos Kelias — 
Paskaita

LLD 15 Apskritis rengia 
pramogą, kurioje bus skaito
ma paskaita: “400 Metų Lie
tuviškos Knygos ♦ Kelias.” 
Kviečiami visų vietinių kuopų 
nariai ir visa Clevelando pu- 
blika atsilankyti. Paskaitą 
skaityti apsiėmė J. žebrys. 
Įvyks spalių 19 d., White Eag
le svetainėje, 8315 Kosciush- 
ko Avė. Po paskaitos bus 
domas judis, po to tęsis 
kiai rki vėlumos.

Turkių Pietūs ir Koncertas

LDS 55 kp. Padėkavonės 
dienoj (Nov. 27 d.), rengia 
turkių pietus, kurie prasidės 
2-rą vai. po pietų, o 6 vai. 
vakare turėsime koncertą, ku-' 
rio visą programą išpildys 
Chicagos Moterų Choras, va
dovaujamas Daratėlės Yuden. 
Bus keletas Chicagos solistų, 
taipgi ir šokikų grupė. Jie vi
si čia sustos pakeliui, važiuo
dami į Meno Festivalį, New 
Yorke. Po koncerto tęsis šo
kiai. Taigi visi clevelandiečiai 
ir apylinkės lietuviai vengki- J 
me kitokių Užsiėmimų tąxdie- ' 
na, nes tokių progų ( retai 
mums pasitaiko, tad pasinau
dokime. Įvyks Sachsenheim 
svetainėje, 1400 E. 55th St., 
prie St. Clair Ave.

J. Žebrys.

St. Lawrence upėje, susi
dūrus dviem laivam, 2 žmo
nes žuvo ir 10 sužeista.

ro- 
šo-

Daugiau Paskaitų
LDS 55 kp. jau per keletą 

susirinkimų kalbėjo apie pa
skaitas. J. žebrys buvo apsi
ėmęs skaityti paskaitą gyve
nimo persivertimas, bet Mote
rų Klubas tą paskaitą skaitė, 
todėl LDS 55 kp. susirinkimas 
pageidavo kitokios paskaitos.

Tel. TRObridge 6380

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėllomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.
........... .  , ■ ,,, .. .. .

Lwuviaa
w/.- . .L........... ........S,--------------------

GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING
2 532 Grand Street,~Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR* 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

pinigų, tfesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 
ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus niiestus.

Sav. 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 
modemiškai įruošti; mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA., 

Telefonas Poplar <110

4,£usl., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), šešt., Rugs. 27, 1947
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Los Angeles, Calif.
Iš Atsiminimų

Man prisimena tie laikai, 
10-15-20 metų atgal, kada čia 
Los Angeles buvo tik kelioli
ka susipratusių pirmeivių lie
tuvių. I parengimus sueidavo 
50 ar 60 ypatų, ir tai iš visų 
srovių. Kada tik mažas skait
lius lietuvių |ebuvo, tai į skir
tingas partijas nesidalinom: 
lankydavom visus parengimus, 
be skirtumo pažvalgu.

Keletas iš mūsų mylimų 
draugų jau seniai yra pasi
traukę iš gyvųjų tarpo, kaip 
tai: Savickas, Pečiulienė, Pau- 
likonis, Savis, Savienė, Šelvis, 
Saulis ir gal 'dar vienas, kitas. 
, Mes, kurie turėjome
užsilikti iki šių laikų, be ma
žos išimties, dirbom kaip ir 
pirmiau visuomeniškoj dirvoj, 
skleisdami apšvietą tarp lie
tuvių.

Smagu pažymėti, kad pas 
mus nebuvo jokių sklokų ir 
kitokių degutninkų, kurie bū
tų ardę vienybę ir trukdę mū
sų progresą.

Dabartinė Los Angeles lie
tuvių kolonija yra visai skir
tinga nuo tų senų laikų. Da

bar yra daug padidėjus ir jau 
susidarė trys srovėspirmei
vių, katalikų ir reakcininkų, 
kurie save vadina visokiais 
vaidais, žinoma, dėl pagraži
nimo visi prideda “tautiečiai.” 

Nežinau, kaip su kitų pa
rengimais, bet į pirmeivių su
eina ne po keliąsdešimtš, bet 
po kelis šimtus. Kiekvienas 
mūsų parengimas duoda geras 
pasekmes.

Kas smagiausia pažymėti, 
tai tas, kad mūsų jaunimas ge
rai susigrupavęs ir gana veik
lus. Jis rengia parengimus, 
dalyvauja perstatyme veika
lų, dainuoja chore. Kitą sykį 

pažymėda
mas vardus tų, kurie daugiau 
darbuojasi.

Taigi, mes manome dar ge
riau sustiprėt ir išauklėt Čio- 
naitines mūsų organizacijas 
daug didesnes.

Dabar, kada mūsų tėvynė 
Lietuvi yra laisva, daugelis iš 
mūsų dar galėsime nuvažiuoti 
pasižiūrėti. Ir haip smagu bus 
matyti ir džiaugtis, kad ir 
mes, nors toli gyvendami, pri
sidėjome su s’avo aukomis,* su

savo triūsu prie sukūrimo lais
vos Lietuvos.

Eidami visi išvien, mes pa
rodysime pavyzdį daug di
desnėms lietuvių kolonijoms.

JR-ka.

Waterbury, Conn.

Oakland, Cal.

laimę'* aprašysiu^plačiau,

Paskaita apie Nervų Ligas
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 49 kp. nutarė turė
ti sveikatos klausime paskai
tą. Tam išrinko komisiją, kuri 
praneša, kad paskaitą apsiė
mė skaityti gerbiamas dakta
ras Stanislovaitis, plačiai ži
nomas lietuvių visuomenei. >

Paskaita įvyks, trečiadienį, 
spalių (Oct.) 1 d., 8 vai. va
kare, Klubo svetainėje, 10,3 
Green St?, temoje —1 Nervų 
Ligos. Daktaras Stanislovaitis 
plačiai išaiškins, iš kur ligos 
paeina, kaip reikia.jų saugo
tis ir kaip gydytis susirgus.

Tema labai svarbi. LDS 49 
kuopos komisija prašo visus ir 
visas lietuvius, kaip Waterbu
ry, taip ir apylinkės, atsilan
kyti į šias paskaitas, o vėliau 
nesigailėsite. Įžanga veltui!

Mary Strauss.

Oaklande Darbo Dienoj 
AFL ir CIO bendroj demons-” 
tracijoj dalyvavo virš 50 
tūkstančių darbininkų, šis mil
žiniškas paradas buvo protes
tas prieš Taft-Hartley įstaty
mą. s

Kalifornijos valstijos AFL 
konferencijoj prezidentu iš
rinktas gabus vadas, buvęs 
valstijos senatorius Jack Shel
ly. Jis užėmė tymsterių unijos 
reakcinio vado Charles Rteal 
vietą. Real, sulaužė streiką 
Oaklande praėjusiais metais 
ir už tai buvo priverstas pasi
traukti iš prezidentystės.

P pfpr '
KAPISKAS | 

i 
BAR & GRILL I 

Į 
Degtines, Vynai ir Alus į 

RHEINGOLD I 
BEER & ALES į

* ' I

32 Ten Eyck St. |
BROOKLYN, N. Y. į

I 
Tel. EVergreen 4-8174 1

II

Minneapolis, Minn.
_ ____ t

Metė NLRB, Kad Kovojus
Prieš Taft-Hartley Aktą

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį *

EVergreen 7-4774

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

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

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

MATTHEW P. BALLAS ,
„ (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas njus 

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

Mylimiems Pašarvoti povanal

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c 
4

Iš 5-itj patrovų Iš 7-ių patrovų
VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

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

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

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

Valgia^ ir gėrimais aptarnaujame .žemom,kainom-." „ . ....
I I ] I I HHMn —■— 11 »pl !■ | 1*1 »»> lIVRU'UM ■ I |II »l

James M. Shields rezigna
vo iš NLRB direktoriaus vie
tos, protestuod’amas prieš 
Taft-Hartley aktą. Dviejuo
se darbininkų masiniuose mi
tinguose jis aštriai pasmerkė 
tą aktą.

Shields sakė, kad per /pa
staruosius 10v metų jam dir
bant valdžios darbą jo burna 
buvo uždaryta. Hatch aktas 
neleidęs jam politiniai nieko 
veikti, apart balsavimo. Da
bar, metus valdžios darbą, jis 
galėsiąs kalbėti, ką tik norė
siąs, ir jis pareiškė, kad jis 
kovosiąs prieš tą begėdišką 
aktą iki jis bus atšauktas.

. Shields nurodė, kad tas ak
tas geras tik unijų griovėjams 
ir šnipams. Jis plačiai aiš
kino akto kiekvieną 'paragra
fą. Jis ragino visus vienytis 
ir rengtis prie 1948 .metų 
balsavimų.

^Publika karštai plojo ant 
kiekvieno svarbaus pareiški
mo šio ištikimo valdžios dar
bininko, kuris per 10 metų 
dirbdamas NLRB visuomet 
gynė darbininkų reikalus.

Rep.

LICENSES 
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor 
—• . ■' *......... ........

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13405 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 525 
Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ' < I

HYMAN ROTHMAN

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEID AT
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N.Y.
0...... ........... ‘ ..... . ----ra

JosephGarszva
Undertaker & Embalmer

Manager ,
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
v c

BrooWyn 11, N./Y.
Tel. EVergreen 8-9770

EH................  -...-  .......—@

M. Guerin, Francijos Dar
bo Konfederacijos atstovas, 
kalbėjo AFL Centralinės Ta
pybos susipilkime. Jis sakė:

“Pas jus yra didelė permai
na nuo to, kas buvo kada čia 
pirmiau buvau. Jūs didelius 
darbus nuveikėte, kovodami- 
bendrai su CIO. Aš norėčiau 
matyti, kad jūs bendrai su- 
muštumė't Taft-Hartley įstaty
mą.

Santa Cruze Advokatų Su
sivienijimo suvažiavime kalbė
jo sen. Taft. Tarp kitko, jis 
pasakė, kad kainos už tai 
daug pakilo, kad žmonės per
daug valgo. Sako: “Valgykite 
mažiau, tai bus kainos mažes
nės.” Jam kalbant šimtai or
ganizuotų CIO ir AFL darbi
ninkų pikietavo su iškabomis 
prieš Taft-Hartley Aktą.

San Francisco Veteranų 
Administracija atstatė nuo 
darbo 20 namų apiprekiuoto- 
jų (appraisers) už tai, kad 
jie neprižiūrėjo ir neteisingai 
apkainavo statymą • namų ir 
nepranešė senų. namų trūku
mus (defects) ir už tai daug 
veteranų pirkdami namus bu
vo apgauti.

didžiausių universitetų visame 
pasaulyje, čion studentų at
vyksta iš visų pasaulio dalių.

VSenatorius Downey šaukė 
smarkiau kovoti prieš gengs- 
terius. Jis sako, kad iš visų 
didmiesčių gengsteriai traukia 
į Kaliforniją.’ Jis ragino gub. 
Warren subruzti į kovą. Jis 
sako, kad permažai atydos 
kreipiama į ši pavojingą pa
sireiškimą. /

t - - -

Oaklande nuteisti du poli- 
cistai: Edward Baur ir Robert 
Bell. Jiems bausmė priskirta 
nuo 2 iki 100 metų kalėti už 
išžaginimą 17 metų merginos. 
Gerai sako sep. Downey, kad 
Teikia daugiau kovoti prieš 
gengsterius.

Richmondo mieste advokato 
C.arlsono šuniukas išspruko iš 
jo ahtomobiliaus. Jis taip su
sirūpino, kad net per radiją 
sušaukė visą Richmondo poli
ciją ieškoti jo šuniuko. Nežiū
rint, ką policija darė, turėjo 
viską mesti ir daryti ablavą, 
kol surado tą nelaimingą šu
niuką. Jie skundėsi, - jog tąip 
nuvargę jie laukė, kol Carlson 
atėjo pasiimti šuniuką. Nežiū
rint, kad tuo tarpu Richmon- 
de galėjo įvykti trafiko aksi- 
dentas ir žulikysčių,- Carlsono 
šuniukas buvo pirmoj vietoj.

K. Mugianiene.

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS 

• '

REIKALINGOS
Siuvamųjų Mašinų Operatorės'

Su arba be patyrimo

Nuolatinis Darbas 
Vakacijos su Alga

Lengvus Išdirbiniai
Linksma Aplinkuma 
Tik Dieninis Darbas

KREIPKITĖS

DU-RAY MILLS, Ine.
Michelin Building, Milltown, N. J.

(226)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

■
REIKIA PATYRUSIŲ VYRŲ

Rimkom nutrinti lengvos rūšies rakandus. 
Linksmos darbo sąlygos. Gera alga. 

Nuolatinis darbas ir viršlaikiai.
Matykite Mr. C. S. Pedersen, 

Furniture Division, Fairfield Lumber 
1700 POST ROAD, FAIRFIELD, CONN.

.(224)

SUPERINTENDENT
$100.00 j rrjenesj, pridedant 4 kambarių 
apartmentą. šešių aukščių apartmentinis na
mas Williamsburgh sekcijoje. Garu apšildo

mas. šaukite savininkų. SOUTH 8-6243.
(226)

Oaklando Balsuotojų Lyga 
gerai veikia. Sušaukto j' konfe
rencijoj delegatų dalyvavo 
nuo 49 organizacijų ir unijų, 
viso 149. Konferencijoj svars
tyta, įaip pagerinti miesto 
transportaciją, numažinti tak
sus, sulyginti didžiųjų biznių 
taksus (jų taksai daug ma
žesni už paprastų namelių),' 
vesti vajų, kad visi žmonėh re- 
gistruotųsi dėl ateinančių .rin
kimų. Balsuotojų Lyga daug 
prisidėjo prie išrinkimo /4 
kaunsilmanų Oaklando rinki
muose šf pavasarį.

gar-
Ein-
Ein--

Berkeley apsigyveno 
saus mokslininko Albert 
stein sūnus, Hans Albert 
stein. Jig mokins inžinierys*
tęs Kalifornijos Universitete. 
Šiam sezonui tame universite
te užsiregistravo 50 tūkstan
čių studentų. Tai bus vienas iš

Springfield. III.
Rugsėjo 1 dieną, Darbo 

Dieną, pas mus įvyko didelis 
paradas. Įvairių unijų na
riai marša vo miesto gatvėmis, 
su * įvairiausiomis iškabtomis, 
obalsiais, o įvairiausi “flotai” 
važiavo gatvėmis. Muzikališ- 
ki benai grojo maršus. Oras 
pasitaikė gražus, geras. Tai 
paradas buvo didelis ir įdo
mus. 

I

Po pietų žmonės ėjo ir va
žiavo į fėrų vietą. Ten su
sirinko apie 10,000 pasiklau
syti prakalbų. Kalbas sakė 
unijų vadai. Jie- visi smerkė 
reakcinį Tafto-Hartley įstaty
mą, kuris atkreipiąs prieš dar
bo unijas ir liaudies laisves. 
Reiškia, f>arbo Dienoje ir mū
sų miesto darbininkai pasakė, 
ką mano apie savo reikalus ir 
žmonių gerovę.

I

Vasaros karščiai jau praė
jo, oras malonus, tinkamas vi
siems. Po buvusių karščių ge
rai pasilsėti.

Rugsėjo 16 d. mirė Vincen
tas Zapkus, 37 metų. Paliko 
liūdesyj žmoną Evą ir sūnų, 
taipgi tėvelius Zapkus, brolį 
Juozapą ir sesutę Julę.

Rugsėjo 16 d. mirė Dora 
Bates-Batienė. Paliko liūdėti 
dvi dukras ir du sūnus, taipgi 
4 anūkus.

Ilsėkitės mirę, o jų gimi
nėms reiškiu užuojautą.

A. Čekanauskas.

Seymour, Conn.
Seni Laisvės skaitytojai ir 

rėmėjai Ignas ir Elzbieta Li- 
sajai apvaikščiojo 40 metų 
ženybinio gyvenimo sukaktu
ves rugsėjo 21 d.

Bankietas įvyko namuose, 
jų pačių sode, tarpe medžių 
ir žydinčių gėlių. Svečių bu
vo apie penki desėtkai. Lai
ke bankieto svečiai gausiai 
apdovanojo Lisajus dovano
mis. Visą popietį, iki dešim
tos valandos vakaro, svečiai 
buvo vaišinami įvairiais val
giais ir gėrimais. Muzikai 
grojant svečiai šoko įvairius 
šokius ir žaidė.

Bankietą surengė jų duktė 
Ona,' jos vyras žemaitaitis ir 
jų sūnus Juozas ^Lisajus su 
savo jauna žmonele Hilda.

Svečias.

MERGINOS — FABRIKUI
Lengvas, linksmas darbas.

40 Valandų 
šeštadieniais Nedirbama 

Patenkinanti Bonai.
Kreipkitės:

161 DUANE ST., NEW YORK CITY 
(2 trumpi blokai nuo Chamber St.

West Side Subway.) 
._________ .______ (225)

OPERATORĖS 
PRIE MOTERIŠKŲ 
SIUTŲ IR KOUTŲ 

Rankovių {siuvėjos, Finišerkos, 
Telpų Siuvėjos.

Linksmos darbo sąlygos, 
nuolatinis darbas. 

Šviesi moderninė dirbtuvė.
English Tailors, Ltd. 

31-35 Prospect St. 
YONKERS, N. Y. 

Yonkers 5-1484.
(226)

MERGINOS
Darbas prie surinkimų, sudėstymų ir 

išsiuntimų liuesų lapų leidinių.
GERA ALGA PRADŽIAI 

Linksma Aplinkuma 
TRUMPOS VALANDOS IR VIRŠLAIKIAI 

Kreipkitės j Employment Department 
N. Y. EMPLOYING PRINTERS 

ASSOCIATION 
461—8TH AVE. (34th St.), N. Y.

ATRINKEJOS
Nuolatinis darbas. Linksmos darbo sųlygos. . 

Gera alga. 
Kreipkitės

J. EISENBERG, INC. 
173 Hudson St., New York City 

________________ (226)

OPERATORĖS-PRESERKOS
Prie Suknelių 

Nuolatinis Darbas, gera alga.
NEW PARIS DRESS SHOP 

1514—70th ST., BROOKLYN, N. Y. 
BEnsonhurst 6-6324.

> *. (227)

Trenton, N. J.

OPERATORĖS
Paprastos siuvėjos ir apkarpytoios. 

Vien tik patyrusios oi>eratorės tesikreipkite.
Nuolatinis Darbas.

L. NACHMAN & SON, Inc.
1307 MARKET ST., PHILADELPHIA, PA.

(227)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves

tuvių, kitokių grupių ir pavienių 
; Iš senų padarau 
: naujus paveiks- 
; lūs ir krajavus
sudarau su ame-M 
rikoniškais. Rei-f^ 
kalui esant ir| 

; padidinu t o k i o| 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 

; Įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyn, 
Kampai Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GT^nmore 5-0191

Matthew A. .
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR
, , J I \

z Newark, N. J.
•Jtel. MArket 2-5172

4IUIIII

šeštadienį, 20 rugsėjo, čio
nai kalbėjo velionio preziden
to Roosevelto draugas, buvęs 
vice-prezidentas H. Wallace, 
žmonių susirinko daug. Jis 
smerkė reakciją, įsigalėjusius 
reakcininkus Demokratų Par
tijoje ir aiškino, kad liaudis 
•turi išgelbėtL Amerikos žmo
nių laisves: “Liaudis turi su
daryti naują partiją, tai yra

partiją, stojančią už taiką ir 
laisvę.”

Susirinkusi minia jo dėsty
mams karštai pritarė. Rep.

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HU m bold t 2-7964 # I
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LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS, PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną diehą yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

j GREEN STAR BAR & GRILL
j LIETUVIŠKAS KABARETAS Į
? Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina
? pas “Green Star Bar and' Grill," nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS:
į Geriausias Alus Brooklyne
I PARĖ KIEKVIENĄ šfešTADIENl
L / • Į
5 \ J

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
§ (Skersai nuo Republic Teatro) * Telefonas EV. 4-8698 J
I ■ \ ■

■ '"t.1, . < l'.l. J "I II..ĮĮ.I.I,     , I. I  ................................................  . .......................... ......................... —■ ■■■ —
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Bušo Nelaimėje 15
Sužeista

Queens busui susidūrus su 
sunkvežimiu ant Kissena 
Boulevard, busas nušoko že
myn 12 pėdų, sužeista 15 ke
leivių, viena jaunuolė — pa
vojingai. Troko vairuotojas 
kaltinamas važiavus prieš rau
donas šviesas.

Brooklyn© Darbiečiai 
Renka Parašus «

■ ■■'■■■■ v

Jeigu pas jus, Amerikos 
Darbo Partijos balsuotojus, 
atsilankys parašų rinkėjai, pa
sirašykite. Brooklyno darbie
čiai yra pasimoję šį sekmadie
ni viena diena surinkti 50,000 
parašų. Taipgi jie primins pi
liečiams, kad jie užsiregis
truotų spalių šeštos-vienuolik- 
tos savaitę.

Peticijoje prašo miesto ta
rybos veikti įvedimui kainų 
kontrolės.

Kalbos Brangiai 
Kainuoja

Neskaitant kalbėtojų įdėto 
laiko pasiruošti kalbas, New i 
Yorke dabar vykstančioje 
CIO marininkų konvencijoje, 
kiekviena minutė kalbos (ar 
kad ir tylos) kainuoja daug 
pinigų. Konvencija aprokuo- 
jama lėšuojant apie $10,000 
per dieną.

Marininkai Sveikino Marcantonib - 
Prašymą Laikytis Vieningai

Progresyviai Piliečiai 
Veikia

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio, New Yorko darbietis, 
CIO National Maritime Unijos 
garbės narys, buvo pakviestas 
kalbėti konvencijai. Jo šauks
mas : “Paliaukite kovoję prieš 
save — vienykitės! Kovokite 
prieš laivų savininkus!” sukė
lė delegatuose nepaprastą en
tuziazmą. Delegatai atsistoji
mu ir audringa ovacija užgy
nė vieningumo idėją.

Marcantonio buvo sulaiki- 
nėjamas ovacijomis ir toliau, 
kada jis sakė: “Mus pastatė 
prie sienos. Jie bando mus su
naikinti su savo Taft-Haitley 
įstatymu, su savo Parnell Tho- 
mas’ais ir Rankin’ais.” Jis sa
kė :

“Aš šaukiu panaikinti Taft- 
Hartley įstatymą tokiu pat 
būdu, kokiu amerikiečiai su
naikino pabėgusių vergų įsta
tymą (Fugitive Slave Law) 

| 1854 metais. . . Amerikos 
žmonės niekad nepagerbs bi
le nuosprendžio, kuris palai
kytų tą įstatymą.’’

Kongresmanas toliau sakė:
“Jeigu abi partijos vis dar 

tebesilaikys karo ir depresijos 
partijomis, iŠ Amerikos liau
dies, iš masių, iš eilinių pakils, 
kaip kad buvo pakilę 1854 ir 
1860 metais, naujas politinis 
judėjimas ir nauja politinė 
partija.”

Konvencija trečią savo dar
bo dieną užgyrė 771 delegatą 
ir išrinko taisyklių komisiją iš 
15-kos 'asmenų. Dar sepUZhių 
komisijų trūko.

Harry L. Alexander, su
spenduotas New Orleans virši
ninkas. pasiūlė neleisti nei vie
no viršininko į konvencijos ko
mitetus, bet delegatai didelėje 
didžiumoje atmetė.

Kilo aštrių diskusijų, prane
šus, kad narys Francis XaviSr 
Boyle trauksiąs konvenciją į 
teismą, jeigu jo nepriims de
legatu. Jis iy 50 kitų nebuvo 
priimti, einant nusistatymu, 
kad delegatais gali būti tik 
tie marininkai, kurie yra dir
bę ant vandenų nors 30 die
nų.

Joseph Stack, laivo Ameri-

ca delegatas, pastebėjo, jog 
bile kas, kuris konvencijos di
džiumos nuosprendį vilktų į 
teismą, “nebūtų geresnis už 
skebą.” Curran, unijos prez., 
taipgi patarė “neišsigąsti” 
grąsintojų teismais. Galop nu
tarta, kad, nežiūrint grąsini- 
mų, mandatų komisija dar 
kartą persvarstytų jų bylą.

IŠGĄSTIS PATARNAVO. 
\ --

Kay Frier, • patarnautoja 
pančekinėje, 63 W. 42nd St., 
New Yorke, atėjus plėšikui ir 
paliepus nejudėti iš vietos," 
taip išsigandusi, kad paskiau 
ir paliepta judėti, nepajėgusi. 
Plėšikas nuėjęs pats prie ka
sos, bet nemokėjęs atidaryti. 
Liepęs jai eiti, bet ji atsisa
kiusi. Plėšikas išėjęs, palik
damas neatrakintą kasą su 
$325.

ŽYDU PAŠALPINĖS 
KONVENCIJA

žydų Liaudies Broliškas Or
dinas, pašalpos ir apdraudos 
organizacija, turės <#savo kon
venciją šį šeštadienį ir sekma
dienį, Brooklyne, Hotel St. 
George. ’

Nauja šauni Filmą, 
Kuri Jaudins Milionus; 
Žavinčios Grožės Filmą

Beprotiški Bučkiai — Stabdo Jos Verksmus 5

“THE FOXES OF HARROW” j
Pirmą Kartą New Yorke 

“THE FOXES OF HARROW” 
su

REX HARRISON * MAUREEN O’HARA 
Scenoje: Asmeniškai

* Milton Berle — Vienas Didžiausių Pasaulio Komedininkų. 
Žvaigždė Philip Morris NBC Radijo Programos.

ROXY THEATER 7th Ave. ir 50th St. 1

New Yorke jaunas vyras 
pašautas policijos. Sakoma, 
norėjęs ištrūkti, kada jį, nu
žiūrėtą narkotikus nešant, po- 
licistas norėjo sulaikyti, poli- 
cistui spyręs.

Kainos Per Pigios, 
Areštavo

Areštuoti- keturi jauni 
brooklyniečiai jiems pradėjus 
gatvėse labai pigiai pardavi
nėtu drabužius, įvairius daik
telius ir net degtinę.‘Po dvy
liką dolerių krautuvėse per
kamoji degtinės bonka čia pa
matyta už dolerį, detekty
vams pasirodė per gerai par
duodama, kupčius areštavo.

Kvočiant, anot policijos, jie 
prisipažinę, apvogę bankie- 
riaus Arthur H. Bunker na
mus rugsėjo 4-tą, jam išvykus 
atostogų.

Pagundą pasipelnyti jie ga
vę gyvių naikintojui Sylvester 
Bowen, 23 m., dirbusiai^ toje 
apylinkėje, pastebėjus atvirą 
skiepo langą Bunker’io name, 
208 E. 62nd St., New Yorke. 
Jis įlindęs pažiūrėti ir pama
tęs visą sandėlį degtinių. Se
kamą dieną< sugrįžę keturie
se, su auto. Prisikrovę viso
kiausių daiktų. Policija sako.

Progressive Citizens of 
America mokslininkų, meni
ninkų "ir profesidnalų skyrius 
šaukia konferenciją New Yor
ke kultūrinėms ir civilėjns 
laisvėms ginti. Jvyks spalių 
25-26 dienomis, Hotel Com
modore, New Yorke.

Muzikantą Unija 
Pagerbs La Guardia

Muzikantų Unijos Lokalus ‘ 
802 pagerbs velionį La Guar
dia, buvusį Nevr Yorko majo
rą, su koncertu šio sekmadie-* 
nio popietį, 1:30 vai., Brook
lyno Muziejaus salėje. Pro
gramoje 100 instrumentų or
kestrą, vadovybėje Alexander 
Smallens. Ji bus transliuoja
ma ir per radio iš miestavo- 
sios stoties WNYC, ^30 ant 
jūsų radio.

Gros tam pritaikytas Moore, 
Bach, Stokowski, Wagner b- 
Beethoveno kūrinius.

Mergiščią Atidavė 
Jos Motinai

■

Vyriausio teismo teisėjas 
Francis Q. Hooley įsakė 
Brooklyno Vaikų Globos drau
gijai atiduoti 11-kos metų 
Barbarą Ann Smith jos tik
rajai motinai. Jos motina, 
Mrs. Daisy Nisch, gyvena 14 
Evergreen Ave., Brooklyne.

Teisėjas pareiškė, kad drau
gijos argumentai prieš atida
vimą nėra pakankami už
drausti mergaitę1 jos tikrai 
motinai. Jis manąs, kad tarp 
mergaitės ir jos motinos yra 
stiprūs natūraliai ryšiai ir mei
lė. Tačiau teisėjas sakė, kad 
jeigu Mrs. Nisch mergaitę ati
duotų buvusiai jos auklėtojai 
Mrs. Koch, kaip kad spaudo
je buvo daleidžiama, jis iš 
naujo atidarytų bylą.

Byla iškilo 'draugijai mer
gaitę atėmus nuo jos auklėto
jos, pas kurią ji buvo draugi
jos padėta ir užlaikoma nuo 
6 menesių amžiaus, tikrajai 
motinai per draugiją. damo- 
kant už mergaitės išlaikymą. 
Po išvežimo į naują, vietą, 
mergaitė abiem savo moti
noms rašė liūdnus laiškus ir 
iš naujos vietos pabėgusi pas 
buvusią auklėtoją.

Polyna Staska Priimta j 
Metropolitan Operą.
Soliste

Polyna Stoska, Worcesteryj 
gimusi lietuvaitė, pagaliau 
dasisiekė' i visų dainininku 
siekį — Metropolitan Operą, 
dalyvaus jos statomose opero
se šį sezoną.

• 'v. <;.x . t- y a-i [

Sekmadienio ryte, 10:30 A.M., nusistatykite 
savo radio ant stoties WBYN, 1430 klc. ir pa- 

į siklausykite gražios lietuviškos programos.
I įk

J

Neužmirškite! Falšyvi “Detektyvai”
P-lė Stoska dainavo jau ir 

pirmiau keliuose muzikališ- 
kuose veikaluose pagelbines 
dalis. Gal būt, daugiausia lie
tuvių ir bendrai teatrų lanky
tojų ją girdėjo praėjusią žie
mą jai dainuojant vieną iš žy
mesniųjų rolių muzikališkame 
veikale '‘Street Scene,” — ta
me pačiame, kuriame daina- 
vo-vaidino ir kita lietuvių dai
nos žvaigždė Biruta Ramoš
kaitė.

Stoska dainuoja jau ne nuo 
vakar, ne su diena įėjo į ope
rą. Jinai prieš virš 'desėtką 
metų ir pirm pat karo važinė- ' 
jo, buvo Europoje — Lietuvo
je, Vokietijoje. . Pastaraisiais 
metais, po sėkmingo išstojimo 
veikale Street Scene, ji buvo 
pakviesta žymiems koncer
tams scenoje ir per radiją.

Lietuvių Laisvės Radio pro
grama šį sekmadienį bus gir
dima nauju laiku, 10:30 vai. 
ryto “Ea stern Standard 
Time,” kadangi rugsėjo 28-tos 
rytą laikrodžiai atsukami vie
ną valanda atgal. Dainuos Ve
lička ir Grabauskas, akompa
nuos Kazakevičius. Stotis — 
WBYN, 1430 klcs. .

Arthur W. Tasker, Jr., 
Queens Village gyventojas, 
užsimušė su savo auto atsimu
šęs į sunkvežimį, stovintį prie 
garadžiaus ant Hempstead 
Turnpike, Elmont, L. 1,

Trylika tūkstančių publikos 
matė rodeo pirmą vakarą ją 
buvimo Gardene.

REIKALAVIMAI

New Yorke areštuoti John 
Carroll, 45 m., gyvenęs 221 
W._ 233rd St., ir Frt^k Smith, 
49 m., 1669 Macombs Place, 
New Yorke, kaltinami persi- 
statinėjus detektyvais ir iš pa
siturinčių asmenų išgaudinėję 
daug pinigų kyšiais už viso
kias sudarytas neva bylas. Se
iliau buvo areštuotas iš grupės 
trečias, Robert Knapp, 37 m., 
200 Dyckman St.

Juos areštuodino Albert 
Drillich, kailininės savininkas, 
gyvenąs Marcy Hotel, 720 
West End Aye. Jam grasinę 
distrikto prokuroro tyrinėji
mais. Sakę, kad jam būsią 
bloga, jeigu byla nebūsianti 
per juos sušvelninta.' Susiderė
ję už $2,000. Tūkstantį jis 
tuojau sumokėjęs, o antrąjį 
sumokant areštuodinęs. Areš
tuotieji turėję pasidirbtą vi-

World Tourists, Inc.
(įsteigta nuo 1927 m.), n

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 apdraudžiame n
3. Mes duodame nuolaidų

, organizacijoms.
UŽSAKYKITE PUNDELIO

) NUMERIU
PAVYZDINIS STANDARDINIS 

DRABUŽIŲ PUNDELIS
PUNDELIS B-2!>

3 jardai Gj'ynų Vilnų Medžiagos 
(Tweed) Moteriškam Apsiaustui, mė
lynos, juodos, žalios: 3 jardai Rayon 
medžiagos (pamušalui) ; 1 pora 
rykų (L); rankšluostis; 1 pkl. 
tų (įvairių) ; 3. špūlės siūlų, 1 
tų šepetukas, 2 šukos, 2 poros
čių čeverykam, 2 Kabalai muilo, 

VISO $42.78, įskaitant taksus.

ceve- 
ada- 
dan- 
raiš-

PAVYZDINIS STANDARDINIS 
MAISTO PUNDELIS

PUNDELIS WT-6
1 sv. sviesto, 1 dėžė salmonų, 
kavos, 1 sv. uogienės, 1 
slyvų, I sv. miežienės, 1 
1 sv. ryžių. . ;

VISO $12.54, įskaitant

8V.
SV.

1 sv. 
džiotf. 
košes,

taksus.

Reikalinga senyva 
galėtų pagelbėti stubą aptvarkyt ir 
būt sądrauge farmos 1 savininkui. 
Vieta, netoli Lake George, N. Y. 
Dėl informacijų kreipkitės vakarais 
tarp 6—8. Mrs. Hoffman, 113 Ralph 
Ave., Brooklyn, N. Y. (224-226)

moteris, kuri sapusiškai atrodantį geru dis-
trikto prokuroro raštinės liū- 
dymą.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

TONY’S

! BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

8AL£S d?l Balių, Koncertų, Banktetų, 
Veatnvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KirTURTŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
1 T»L STagg 2-8842

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

TeL SOuth 8-5669

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENT1STAS

Pirmas Paramount’s Rudeninis Paradas šaunių Judžių! 
Nepaprostos Grožės Judis su Muzika Garsaus 

Vengrų Kompozitoriaus Dr. Miklos Rosza. 
su 

RANDOLPH SCOTT . LIZABETH SCOTT - BURT LANCASTER

“DESERT FURY”
Techni-Spalvomis 

Asmeniškai: “MR. TphfPO,” DĖSI ARNAZ ir Jo Orkestras.
PARAMOUNT THEATER Times Square ir B’way 

VIDUNAKTI RODOMA KAS NAKTĮ

kad susiglemžę apie $10,000 
vertybių. Ir papuolę ne už va
gystę, bet už nemokėjimą su
naudoti. Kiti trys areštuoti 
yra Louis Viggiano ir John ir 
Elizabeth Stanley, vyras ir 
žmona.

Henry Aversą, 19 m., 109 
Second Place, Brooklyne, bus 
teisiamas už priėmimą vogtų 
daiktų. Jį kaltina priėmus tris 
balnus, kuriuos pavogę jau
nesni už jį vyrukai nuo ark
lių > pasisamdytų pajodinėti 
Prospect parke. Balnai lėšuo- 
ją po $180. Vagiukus padavė 
į vaikų teismą.' 

t

Yra ir Kitų. Standardinių Maisto 
ir Drabužių Pundelių

Mūsų Kitos Agentūros 
BOSTON, MASS.

Tremont Traver Bureau 
1160 Columbus Ave.

MONTREAL, CANADA 
Jewish Immigrant Aid Society 

4221 Esplanade Ave.
Rašykite, telefonuokite arba 
ateikite dėl mūsų katalogų 

ir kitų smulkmenų.

WORLD TOURISTS
incorporated

18 W. 23rd St.
NEW YORK 10, N. Y.

^Į^^Į^ĮĮ^^Į^^ĮĮ^Į^ĮĮ^ĮĮ^ĮĮ

August Gustas
Į BELTAIRE FLORIST

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

? (kamp. 68th St.)
? Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų
i ir tt., telefonuokite 

SHoreroad 8-9330
? Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką,
L ko jūs reikalausite. '
5 Specialistai Pritaikymui

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
5 Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
5 FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. į

RA Art IMI RAM M Art M M M M ĄĄ.IVI M AA AA AA

“Geriausias Rusijos judis nuo laikų pirm karo.” 
—pM- 

“Viršija mūsų baletus.”—Herald Tribune
Iš Leningrado — Klasikinio Balleto tradicinių namų — ateina 
ši pirmutinė užsceninė istorija naujų Rusijos žvaigždžių.

Artkino .

“Russian Ballerina”
t

vaidina GALINA ULANOVĄ, žymiausia Rusijos Prima Balle
rina, ir MARIA REDINA, su Balleto Korpusu iš Leningrado 
Valstybinio Teatro Operos ir Balleto.

Lenfilm Veikalas-

STANLEY 7įh Avė., bet. 41st ir 42nd Sts.
THEATRE Vėsus Tel. WI 7-9686

Mirė
Brooklyno Kolegija pradė

jo registruoti mokinius muzi
kos kursams. Robert Levėn- 
stein ir Elie Siegmeister mo-
kys suprasti ir įvertinti dainas 
ir muziką, taipgi grupėse-cho- 
ruose dainavimo.

Italijos filmą iš karo ir par
tizanų veiksmų “Open City” 
baigia antrus metus World 
Teatre, New Yorke.

*■ ! z *
> - ;■

Keturiolika asmenų mažiau 
ar daugiau sužeisti dviejuose 
atskiruose Brooklyno gatveka- 
rių susidyrimuose su sunkveži
miais.

Rugsėjo 24-tą New Yorke 
šilumos buvo 63 laipsniai, 
drėgmės 80 .nuošimčių.

New Yorke 5-tą iki 11-tos 
spalių būsianti saugumo' nuo 
gaisro savaitė.

Helen Belik (Belskienė), 50 
m. amžiaus, gyveno 210 Scho
les St?, Brooklyne, mirė \rugsė- 
jo 25 d., St. Catherine ligoni
nėje. Kūnas pašarvotas Bie
liausko koplyčioje, 660 Grand 
St., Brooklyne. Laidotuvės 
įfyks rugsėjo 29 d., Šv. Jono 
kapinėse. Laidotuvių pareigo
mis rūpinasi graboriųs Mat
thew P. Ballas (Bieliauskas).

Velionė paliko nuliūdimi 
vyrą Felix, du sūnus, Vincą ir 
Felix, dukterį Frances Dike- 
vičienę ir 1 anūkę.

... ................A .......  — 

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal'Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai1 

Parduodami Labai Nužemintom Raibom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

ORGANIZACIJŲ KUOPOMS
Artinantis prie dienraščio Laisvės 

vajaus, pasiuntėme ALDLD ir LDS 
kuopoms laiškus, , prašydami vajui 
paramos. Kviečiame tų organizacijų 
narius stoti į kontestą, prašome 
,kuopos vardu surengti kokią nors 
pramogą sukėlimui dienraščiui bud- 
žeto 1948 metams. Būkite malonūs 
išklausyti sava dienraščio balso per 
laišką kuopų susirinkimuose ir sto
kite ęj vajų. (224,226)

---------------------i,--------------------- X-------------------- -

GERI PIETŪS!
Kada norite gerQ pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coifec Shop 
I ‘ 

Frank Domikaitis
Savininkas 9

417 Lorimer Street „ 
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos> valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių, 
gražus pasirinkimas.

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

! Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

* - • • I

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi.. Laisvė '(Liberty, Lith. Daily), šeštad., Rugs.27, 1947




