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Pranešama, jog William 
».Randolph Hearst, žymiausias 

melų šinkorius ir nuodytojas 
Amerikos visuomenės, jau ren
giasi keliauti pas Liuciperj.

Sakoma, jis buvo sušaukęs 
savo imperijos ištikimų leite
nantų posėdį, kuriame įparei
gojo parinktinius asmenis tę- 

- simui to nežmoniško darbo, 
kurį jis’dirbo per metų eilę 
per hearstinę spaudą.

Dėl Ilearslo “persiskyrimo 
su šiuo pasauliu” neišlietų 
ašaros nei vienas pažangiau 
galvojąs žmogus.

Bet Grigaičiai ir šimučiai, 
žinoma, jo labai raudotų.

★ * ★ '
Aną dieną neangliškosios 

spaudos redaktorių pobūvyje 
pas New Y or k o miesto, ma
jorą sutikau niūjorkiškio slo
vakų dienraščio redaktorių. .

Prisiminėme europinius rei
kalus.

—D i d ž i u o j u osi Čech osl o- 
vakija, — pareiškė jis.—Tuo- 

.met, kai tūlos europinės šalys 
yi*a kočiojamos krizių, mano 
tėvų kraštas gyvena ramiai ir 
dideliais žingsniais žygiuoja 
pirmyn !. . .

—Tai ir aš sakau,—įsiterpė 
Russkyj Golos dienraščio re
daktorius dr. Krinkinas.

—Taip, taip,—pritariau aš. 
— Kas nesi did žinos čechosl'o- 
vakija!. ..

—šlovė prezidentui Bene- 
šui!—pareiškė slovakų kilmės 
laikraštininkas.

—šlovė ir premjerui Gott- 
waldui!—kažin kas įterpė.

★ ★ ★
čechoslovakijos vyriausybės 

priešakyje stovi komunistas 
Klemensas Gottwald as.

šiandien, kai Amerikos ir 
Francijos reakcininkai visa 
gerkle rėkia, būk komunistai 
Francijoje kelią suirutę, pra
vartu pažvelgti ne tik į Če
ch oslovakiją, bet ir į Lenkiją, 
į Jugoslaviją, į Bulgariją, į 
Albaniją, kurių vyriausybėse 
komunistai vaidina žymiausi 
vaidmenį.

Kodėl ten nevyksta jokių 
“suiručių“ ?

Nevyksta dėl to, kad ten yra 
patenkinti patys elementari
niai liaudies pareikalavimai.

O jie yra patenkinti dėl to, 
kad ten veikia liaudies * vy
riausybės, kurios pirmiausiai 
rūpinasi darbo žmonių gerbū
viu, io ne parazitų!

★ ★ ★
• “Negaliu susilaikyti nepra

šęs Amerikos žmonių, kad jie 
liautųsi rėmę Čiang Kai-še- 
ką.

šitaip aną dieną pasakė 
aukštas chinų karininkas, mar
šalas Feng Yu-hsiang, šiuo 
metu gyvenąs New Yorko 
mieste.

Maršalas Feng — vienas 
žymiausiųjų Chinijos vyrų. 
Pažįsta jis to krašto liaudį, 
žino jis gerai savo šalį.

Jis atvyko Amerikon 1946 
metais ir čia bus ligi 1948 m.

Gruodžio 7 d. City Center 
Casino salėje (New Yorke) 
maršalas Feng sakys kalbą 
apie Chinijos reikalus. Kurie 
galite, nueikite jo paklausyti. 
Pradžia 3 vai. p. p.

★ ★ ★ t
“Kuomet Kuomintango ar

mija pradeda kurį miestą pul
ti, pirmiausiai tasai miestas 
per tris dienas ir naktis vai
šinamas amerikinėmis bombo
mis iš amerikinių lėktuvų. 
Tuomet kuomintangiečiai per 
tris dienas ir naktis ameriki
nėmis patrankomis be atvan
gos jį šaudo. Po to miestan 
veržiasi kareiviai ir, susitikę 
išlikusius gyventojus, klausia: 
‘Kur komunistai?’ Jiems at
sakoma: ‘Komunistai pasi
traukė iš čia prieš dvi savai- 

’ (i/ Kareiviai klausia: ‘Tai

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Grnodžio-Dec. 6, 1947
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ITALU DARBININKAI 
PUOLĖ “PAŠALPA”
Valdžia Ieško Naujųjų 
Fašistų Talkos

Roma.— Streikieriai Ra- 
gusos uoste, Italijos saloj 
Sicilijoj, užpuolė naikint 
anglį, nešamą krantan iš 
Amerikos laivb. Jie sakė, 
tokia amerikinė pašalpa y- 
ra vartojama prieš italus 
darbininkus. Policija šū
viais išblaškė streikierių iš
stojimus prieš Amerikos 
anglį.

Klerikalas Italijos prem
jeras de Gasperi stengsis 
“pastiprint” savo valdžią, 
įtraukiant į ją bent vieną 
fašistų partijos atstovą ir 
vieną dešinį socialistą arba 
kokį dešinsparnį respubli- 
kietį. De Gasperi veda de
rybas su tų partijų ’ lyde
riais.

Jei Kur “Raudonieji” 
Ims Viršų, Amerika 
Sustabdys Pašale

Washington. — Demok
ratas senatorius Kenrieth 
McKellar užklausė: Ar 
Trumano valdžia ir tuomet 
siųstų maistą, anglį ir kitus 
reikmenis Francijai ir Ita
lijai, jeigu ten įsikurtų ko
munistinės valdžios? Vals
tybės sekretoriaus pava
duotojas Robertas' A. Lo
vett atsakė: Amerika su
stabdytų bet 'kokią paramą 
Francijai ir Italijai, jeigu 
jų valčĮžias užviešpatautų 
raudonieji.

Kongresmanų lėšų komi
tete eina ginčai, ar skirt vi
sus prez. Trumano reika
laujamus $597,000,000 grei
tajai pagalbai Francijos, 
Italijos ir Austrijos. Demo
kratas kongresmanas Eu
gene Cox pareiškė, kad rau
donieji, girdi, jau viešpa
tautų Italijoj, Franci jo j ir 
Graikijoj, jeigu Amerika 
nebūtų pastiprinus ten deši
niųjų.

PREZIDENTO KOMITETAS SKEEBIA 78 ORGANIZACIJAS “NEIŠTIKIMOMIS”
Washington. — Preziden

to Trumano komitetas dėl 
ištikimybės viešai paskelbė 
78 organizacijas, kurias ap
šaukė “totalitarinėmis, fa
šistinėmis, komunistinėmis 
arba neištikimomis” Ame
rikai. “Juodasis” organiza
cijų sąrašas pagamintas pa
gal nurodymus generalio 
prokuroro Tomo Clarko. Į 
“neištikimųjų” sąrašą yra 
įtraukta ir 11 progresyvių

ką mes mušėme?’ Atsakoma; 
‘Jūs mušėte, mūsų žmones, 
štai, mano brolio kūnas, čia 
mano motinos kūnas, o ten to
liau — mano dukters kū
nas !’...“

Šitaip šiandienę padėtį vaiz
duoja maršalas Fengas, 
“Krikščionis Generolas,“ kaip 
jį tūli vadina.

Ar nuostabu, kad Chinijos 
liaudis tūžta prieš Ameri
ką?!. . .

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

POILSIO DIENOMIS PUIKIAUSIA PROGA 
PASIDARBUOT ĮRENGIMUI LIETUVIŠKOS 
KULTŪROS TVIRTOVES AMERIKOJE
Laukiame Atsiliepimu Šerais ir Paskolomis

šeštadienių popiečiai ir sekmadieniai skaitomi po
ilsio laikotarpiu. Darbo žmogui darbo dienomis mažai 
laiko telieka dėl socialinės veiklos. Už tai reikia poilsio 
dienomis prisiminti savo socialinius reikalus. Šiuo tar
pu vyriausias socialinis visų Amerikos lietuvių reikalas 
yra parėmimas finansiškai Amerikos Lietuvių Kultūri
nio Centro. Todėl iki Naujų Metų kiekvienas susipratęs 
lietuvis šeštadieniais ir sekmadieniais turėtų tam reika
lui pasidarbuoti.

Kiekvienam pasitaiko progų susitikti su giminėmis, 
pažįstamais ir kaimynais. Tokiuose pašnekesiuose iškils 
klausimas Kalėdinių dovanų. Prašome kiekvieną ir vi
sus prisiminti mūsų finansinį vajų dėl įsteigimo Kultū
rinio Centro.

Už dvidešimt penkis dolerius šėras bus praktiškiau
sia ir naudingiausia dovana! Ją gavęs žmogus pagerbs 
jumis, nes žinos, kad jūs esate susipratęs lietuvis, susi
rūpinęs lietuvybės palaikymu Amerikoje, pakėlimu 
Amerikos lietuvių kultūrinio lygio ir garbės.

Tikimės, kad šis šeštadienis ir sekmadienis bus gra
žiai ir naudingai praleisti visų, kuriems rūpi Kultūrinio 
Centro reikalai.

Sekami asiųenys prisidėjo:
ŠERAIS

Augustas ir Mary Kazlauskai, Haverhill, Mass. $100.00
Juozas Kibildis, Bradford, Mass. Š0.00
Charles Stasis, Perkasie, Pa. 25.00
Juozas Masevičius, Haverhill, Mass. 25.00
Jonas Saulėnas, Haverhill, Mass. 25.00
Aleksandras Beržilionis, Haverhill, Mass. 25.00
Marijona Obraitis, Phila., Pa. , 25.00
Anne Spencer, Brooklyn, N. Y. 25.00

Tęsiasi Kruvinos Riaušės 
Tarp Arabų ir Žydų ■

Jeruzalė, gruod/5. —Ara
bai puolė žydus Tel Avive, 
Haifoj ir kitur Palestinoje; 
užmušė dar du žydus. Nuo 
antradienio iki penktadie
nio nukauta jau 22 žydai ir 
15 arabų. Įvyko arabų 
streikas per tris dienas; tai 
buvo protestas dėl to, kad 
Jungt. Tautų seimas nu
sprendė padalint Palestiną į 
nepriklausomas žydų ir a- 
rabų valstybes.

mokyklų.
Didžioji dauguma įtaria

mųjų organizacijų yra pro- 
gresyvės arba kairios. Bet 
valdžia dėl visa ko į tą są
rašą įtraukė ir trejetą fa
šistinių amerikonų grupių 
•— Ku Klux Klaną, Colum
bians ir Sidabramarškinių 
Legioną.
Komunistų Partija, Lincol- 

no Brigada ir kt.
Tarp organizacijų, kurios 

paskelbtos “neištikimomis” 
arba * “priešiškomis,” yra 
šios: . *

/

Komunistų Partija, Pilie
tinių Teisių Kongresas, A- 
merikiečiu Jaunimo Sąjun
ga dėl Demokratijos, A- 
merikiečiu - Sovietų Drau
giškumo Taryba, Abrahomo 
Lincolno Veteranų Brigada, 
International Workers Or
der (didelis broliškos savi

Komunistų Valdžia Įsikūrė 
Vidurinėje Burmoje

-------- Ar

Burma, gruod. 5. — Pra
nešama, jog komunistai į- 
kūrė savo valdžią,trijose a- 
pygardose vidurinėje Bur
iuos dalyje. — Burma buvo 
svarbi Anglijos kolonija, 
pietinėje Azijoje. Šiemet 
Anglija pasiž.adėjo duoti 
Burmai tautinę nepriklau
somybę panašiomis sąlygo
mis kaip Indijai.

ORAS.—Būsią apsiniaukę.

šalpos. susivienijimas) ir 
Bendrasis Priešfašistiųių 
Pabėgėlių Komitetas.

Prezidentinis ištikimybės 
komitetas įdėjo į (juodąjį 
sąrašą taipgi sekamąsias 
organizacijas:

Amerikiečių - Lenkų Dar
bininkų Taryba, Arrierikos 
Vengrų Taryba'dėl Demok
ratijos, Makedonų - Ameri
kiečių Liaudies Sąjunga, 
Amerikinė Sąjunga prieš 
Karą ir Fašizmą, Ameri
kiečių Taikos Mobilizacija, 
Amerikos Jaunuolių Kong
resas, Pažangiųjų Armėnų 
Sąjunga, Tautinis Negrų 
Kongresas, Darbininkų Są
junga, Connecticut Valsti
jos Jaunimo Konferencija, 
Hollywoodo Rašytojų Mo
bilizacija dėl Apsigynimo, 
Fotografistų Sąjungą. So
cialistų Darbininkų Parti
ja, Nacionalis Komitetas

BENT DU STREIKIERIAI NUŠAUTI, 
DAUG SUŽEISTA IR AREŠTUOTA

Paskelbė Streiką Policininkai ir 1,200,000 Valdžios
Tarnautojų; Streikieriai Faktinai Užėmė Nice Miestą

Paryžius, gruod. 5. — 
Streikieriai faktinai užėmė 
Nice, stambų miestą pieti
niame Francijos pajūryje.

Valence mieste žandarai 
ir morokiečių kariuomenė 
šaudė ir ašarinėmis bom
bomis atakavo streikierius, 
užėmusius geležinkelio sto
tį. Du darbininkai tapo už
mušti ir 50 sužeista. Gele
žinkeliečių Sąjunga (unija) 
reikalauja areštuoti ir teis
ti žmogžudžius. .

Streikams laužyti valdžia 
sumobilizavo jau 200,000 
karo veteranų ir rezervistų.

Nauji Streikai 
f

Civilių valdžios tarnauto
jų sąjungos komitetas pa-

Darbininkai Kovoja iri 
Duoną ir Laisvę, Sako’ 
Komunistą Vadas

Paryžius. ■— Francūzų 
komunistų vadas Maurice 
Thorez pareiškė, jog darbi
ninkai kovoja už duoną ir 
laisvę. Kalbėdamas 50,000 
streikuojančių mainierių 
susirinkime Pas de Calais, 
jisai sakė:

“Dabartinė Francijos val
džia, pagal Amerikos kapi
talo paliepimą, atmeta tei
singus darbininkų reikalą-, 
vimus, veda karą prieš mū
sų unijas ir atima streiko 
teisę. Bet darbininkai pasi
ryžę ginti sau duoną, uniji
nes laisves ir Francijos res
publikos nepriklausomybę.

“Mes nepriešingi pasko
loms iš Amerikos, bet mes 
stojame prieš diktuojamas 
Amerikos sąlygas, kurios 
gręsia Francijos nepriklau
somybei ir garbei ir grūmo
ja suardyti, mūsų pramonę.”

Trumanas išlėkė Floridon 
į - atostogas.
.......£_____________ :_____________

Taikai Laimėti, Socialistų 
Jaunimo Sąjunga ir kt. 

I

Neigiamųjų Mokyklų 
Sąrašas

“Neištikimomis” r Ameri
kai mokyklomis prezidenti
nis komitetas paskelbė šias:

Jefferson School of Social 
Science New Yorke, Abra
ham Lincoln School Chica- 
goj, / George Washington 
Carver School New Yorke, 
Ohio School of Social Sci
ence, Philadelphia School of 
Social Science and Art; Sa
muel Adams School' Bosto
ne, School of Jewish Studies 
New Yorke,. Seattle Labor 
School, Tom Paine School 
of Social Science Philadel- 
Phijoj, Tom Paine School 
Westchestery, N.. Y., ir 
Walt Whitman School of 
Social Science, Newarke, N. 
J.

šaukė streikan 1,200,000 
savo narių penktadienį. Po
licininkų Sąjungos centras 
taipgi paskelbė streiką. Ci
viliai tarnautojai atmetė 
valdžios siūlomą per mažą 
algų pakėlimą. Kitas prane
šimas teigia, kad jie eina 
streikan dviem dienom, 
“duodami įspėjimą val
džiai.”

Streikuoja Mokytojų Są
junga ir Paštininkų Fede
racija.

Teigiama, kad 250,000 
krautuvių ir privačių rašti
nių tarnautojų priėmė val
džios siūlomus algos prie
dus ir todėl susilaikė nuo 
streiko.

Neskaitant dabar skelbia-

SUSTREIKAVO VAL
DŽIOS TARNAUTOJAI

Paryžius, gruod. 5. —Jau 
prasidėjo 1,200,000 civilių 
Francijos valdžios tarnau
tojų streikas, kurio ypač 
bijojo klerikalas premjeras 
Schuman. Nes šis streikas 
apšlubina pačios .valdžios 
veikimą. Naujesne žinia tei
gia, kad streikas tęsis' _dvi 
iki penkių dienų.

Įvairių pramonių strei
kieriai užgaide kelis mies
tus bei miestelius.

“Nežinia kaš” mete spro- 
ginį i namą M. Thorez’o, 
Francijos Komunistų Parti
jos sekretoriaus. Sproginys 
nekliudė jokio žmogaus.

SUIRO IRANO MINIST
RŲ KABINETAS

Teheran. — Pasitraukė iš 
vietų visi Irano ministrai, 
apart premjero Ghavamo. 
Jo kabinetas suiro del ko
kių ten neišsprendžiamų 
klausimu. Bet pats Ghava* 
mas nežada pasitraukti. Jis 
paskelbė karo stovį. 

Ištikimybės komiteto pir
mininkas Seth W. Richard
son sako, priklausymas vie
nai ar kitai tų organizaci
jų nebus laikomas įrodymu, 
kad žmogus neištikimas: jo 
narystė bus skaitoma tiktai 
vienu iš .faktų, leidžiančių 
spėti, kad jis gal “neištiki
mas.”

Tie sąrašai bus vartoja
mi, kvočiant ištikimybę val
džios tarnautojų ir kandi
datų į valdines vietas.

Įtartųjų Pareiškimai
New York. — Daily Wor

ker pastebi, kad “Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas keliais atvejais pripaži
no, jog''Komunistu Partijoj 
nėra nieko fneištikimo ar 
priešiško” Amerikai.

Kunigas William H. Me- 
lish, pirmininkas Amerikie
čių - Sovietų Draugiškumo

mų naujų streikų, jau strei
kavo apie 2,500,000 pramo
nės darbininkų, geležinke
liečių, laivakrovių, anglia
kasių ir kitų.

Užimineja Įstaigas.
. Streikieriai užėmė telefo
nų stotis, paštus ir tūlas ki
tas įstaigas Nice, Cannes, 
Marseilles, Grenoble, Ni- 
mes. Toulouse ir kt. Bet 
kariuomenė ir žandarmeri
ja išmušė darbininkus iš 
daugumos užimtų ištaigią.

Tankai ir šarvuoti auto
mobiliai dunda Marseilles 
ir kitų miestų gatvėmis, 
baugindami s t r e ikierius 
kulkosvaidžiais ir bombo
mis. Nice, Toulone ir tūluo
se kituose miestuose strei
kieriai sustabdė gatveka- 
rius ir auto-busus; jie lei
džia įvažiuoti tiktai atga
benantiems maistą trekams.

Degaullistai Gadina 
Geležinkelius

Fašistuojantieji generolo 
de Gaulle’o šalininkai paga
dino geležinkelio bėgius 
tarn Lens ir Arras miestų, 
kad streikieriai negalėtų 
traukiniais siųsti savo 
draugams pastiprinimu iš 
vienos vietos į kitą. Tokiu 
būdu tano suardvtas ir vie
nas pašto traukinys, kaip 
rašo komunistų laikraštis 
Humanite.

Žandarmerija areštavo 
kelis šimtus veiklių strei
kierių. Darbininkai kartais 
suima ir policininkus. Už 
policininkų paleidimą jie 
reikalauja paliuosuoti tokį 
pat skaičių streikierių.

RIAUŠĖS MILANE

Milan, Italija. — Darbi
ninkai užpuolė šio miesto 
biržą, kur turtingi mekle- 
rai gembleriauia reikmenų 
pabrangimais. Policija blaš
kė šturmuojančius biržą 
žmones.

Tarybos, pareiškė:
“Mūsų organizacija yra 

pasiruošusi per teismus ko
voti prieš neištikimybės 
primetirųą mums.”

Dr. Edward Barsky, pir
mininkas Bendrojo Priešfa- 
šistinių Pabėgėlių Komite
to, sako:

“Mūsų komitetas yra 
žmoniškumo organizacija, 
kuri padeda nukentėju- 
siems kare prieš Franko ir 
prieš fašizmą. Todėl Jungt. 
Valstijų generalis prokuro
ras šlykščiai pasielgė, pa
skelbdamas mūsų organiza
ciją Totalitarine, fašistine, 
komunistine arba priešiš
ka’.”

Madrid. — Atbegeliai na
cių mokslininkai darbuoja
si Ispanijos fašistų karinė
se pramonėse.
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Politikieriai ir Suktoji Politika
New Yorko Miesto Taryboje viešpatauja demokra

tai. Jie dabar, kiek tenka išgirsti, ieško būdų, kaip už
pildyti mirusio komunisto Peter Cacchione vietų savo 
žmogumi. Jie nenori skaitytis su Miesto Čarteriu, kuris 
aiškiai nusako, kas reikia daryti tokiam atsitikime. Čar- 
teryje aiškiai nurodyta, kad taryboje tuščia vieta turi 
būti'užpildyta žmogum tos pačios politinės partijos.

Peter Cacchione buvo išrinktas Miesto Tarybon tri
mis atvejais — 1941, 1943 ir 1945 m. Paskutiniu kartu 
buvo išrinktas tokiu balsų skaičiumi, kokio negavo nė 
demokratų partijos lyderis Sharkey. Visais atvejais Cac
chione kandidatavo Komunistų Partijos tikietu. Todėl 
niekam netenka abejoti, kokiai partijai jis priklausė. Ta
čiau dabar-demokratai ir jų kolegos reakciniai republi- 
konai nori tąjį Čarterio punktą sumindžioti. Jie sako, 
kad New Yorko valstijos rinkimuose Komunistų Partija 
negavo 5(Ų)00 balsų ir todėl ji legališkai nėra pripažinta. 
Tuo būdu ir Cacchione negalėjo skaitytis tos patijos kan
didatu.

Tai tokia sukta politika, kurios nebegali ginti nė toks 
konservatyvus kapitalo organas, kaip “The New York 
Times”. Negalima, sako, šitaip nesiskaityti su miesto 
Čarteriu. Nesvarbu, kokioj legališkoje padėtyje Komuni
stų Partija stovi valstybiniu mastu, svarbu, kad Cacchio
ne buvo tos partijos kandidatas Brooklyne ir tos partijos 
tikietu laimėjo rinkimus. Apgavystė būtų dabar jo vie-, 
ton statyti kitos partijos žmogų. Toks žmogus neatsto
vautų tų Brooklyn© piliečių, kurie Cacchione išrinko į 
Miesto Tarybą, kaipo komunistą.

Atmestoji Negrų Apeliacija
Amerikos delegacija Jungtinėse Tautose vėl gali pa

sidžiaugti stambiu “laimėjimu.” žmogaus Teisių Komisi
joje didelė dauguma atmetė pasiūlymą apsvarstyti Ame
rikos negrų skundą prieš diskriminaciją Pietinėse Valsr 
tijose. Tiktai Tarybų Sąjungos delegatas balsavo už 
skundo svarstymą. -

Bet šis mūsų delegacijos laįmėjimas yra didžiulis 
moralinis pralaimėjimas. Tiesa, kad kiti komisijos na
riai, kurie atstovaują Amerikai prasiskolinusias šalisz ne
drįso balsuoti prieš Amerikos valdžią, bet kiekvienas pa
dorus žmogus žino, kokiais beteisiais yra paversti Ame
rikos negrai.

Ponas Dulles Prancūzijoje
•

Valstybės sekretorius Marshall ^kubiai pasiuntė iš 
Londono savo pagelbininką republikoną Dulles į Pary
žių. Jis ten, suprantama, nevažiavo gerus laikus turėti. 
Jį ten sekretorius pasiuntė suteikti reakcinei Schumano 
vyriausybei moralinę paspirtį ir padėti jai sulaužyti 
Francūzijos darbininkų streikus. Tiesa, kad Dulles ne- 
nusivežė armijos ir ginklų, bet nusivežė mūsų šalies ul
timatumą Francūzijai: Jos streikai turi būti sulaužyti, 
arba ji negaus Amerikos finansinės paramos. Jo ten vie
nas nuvykimas pasako, kur stovi Amerika. Ponas Dulles 
yra pasižymėjęs naujo karo kurstytojas. Kaip tik jį Mar
shall parinko įvesti Francūzijoje “tvarką”. Tai nežada 
gero nei Francūzijai, nei Amerikai.

Nauja Byla Lenkijoje
Varšavoje prasidėjo nauja byla prieš kontr-revoliu- 

cijonierius. Teisiami yra šeši Lenkijos slapto judėjimo 
organizacijos vadai ir viena anglų ambasados narė; Tei
siamieji yra apkaltinti šalies išdavyste. Jų laukia aukš
čiausia bausmė.

Kas šioje byloje svarbiausia, tai parodymai prieš 
buvusį Varšavoje Anglijos ambasadorių poną Cavendish- 
Bentinck ir Amerikos ambasadorių poną Lane. Iškėlimas 
aikštėn užsienio diplomatų kišimosi į Lenkijos vidinius 
reikalus išryškina tą faktą, kodėl mūsų, šalies komercinė 

•spauda taip įtūžusiai puola šių dienų Lenkiją.
Teisme parodyta, kad minėtieji užsienio diplomatai 

palaikė ryšius su slapta teroristų organizacija, kurios 
vienintelis tikslas buvo nuversti dabartinę Lenkijos vy
riausybę. Tiesa, kad Bentinck ir Lane tapo-iš Varšavos 
atšaukti ir jie šiame teisme nesėdi apkaltintųjų suole, bet 
jų kolegoms lenkams, kurie nespėjo išdumti iš Lenkijos, 
kaip Mikolaičikas, prisieis skaudžiai .užmokėti.------------------ T

CIO Tarybos Susirinkimas
Washingtone posėdžius laiko CIO Pildomoji Tary

ba, kuri susideda iš prezidento ir devynių Vice-preziden- 
tų. Susirinkimą sušaukė prezidentas Murray nustatymui 
CIO pozicijos linkui Kongreso specialės sesijos. Iš visų 
iki šiol paties Murray padalytų pareiškimų * galima 
spręsti, kad Tarybą užgirs prezidento Trumarto pateiktą
ją programą, išskyrus jos vieną punktą. Manoma, kad 
Taryba griežtai pasisakys prieš prezidento siūlomą algų 
kontrolę.

Jungtinių Valstijų moks
lininkas, kuris dirbo paga
minime atiminės bombos, 
Robert M. Hutchins, pa
reiškė, kad pasibaigė atomi- 
nės bombos slaptybė. Ja^ 
sakė, kad Sovietų Sąjungoje 
yra ne mažiau 700 univer
sitetų, jų tarpe 27 užsiima 
fizikos mokslu ir negali 
būti nei kalbos, kad jie ne» 
žinotų atominių pajėgų, 
slaptybių.

Į Jungtines Valstijas pri
buvo lenkų ponas Stanislo
vas Mikolaičikas. Orlaukyje 
jį pasitiko Mr. Bliss Lane, 
buvęs Jungtinių Valstijų 
atstovas Varšavoje, kurį 
Lenkijos vyriausybe kalti
no, kaipo nedraugišką at
stovą ir besikišantį į Lenki
jos vidaus reikalus.

Prezidentas Trumą nas 
paskelbė, kad į devynis mė
nesius iš Jungtinių Valstijų 
pirko Sovietų Sąjunga už 
$113.700,000. Jis stoja už 
tai, kad su T. Sąjunga pre
kybą reikia palaikyti.

Bet, kaip žinome, pasta
rajame kvartale prekyba su 
Sovietais veik visai nutrū
ko, nes mūsų šalies diplo
matai daro tokių kliūčių, 
kad Sovietų Sąjungom vy
riausybė skaito * prekybą 
veik negalima prie tokio 
anti - sovietinio atsinešimo. 
Jeigu Amerikos - Sovietų 
prekyba susiaurės, tai dėl 
tos priežasties Amerikoje 
didės nedarbas. '

Mr. Coffin kolumnistas. 
iš Washington©, Įapkr. 24 
d. paskelbė: Didelis Ameri
kos. agentų tinklas dirba 
Šnipavime Rusijos ir komu
nistų veiklos Europoje ... 
Tam verbuoja anti - komu
nistinius elementus..,. Tas 
daugiausiai paaiškėjo iš 
kongvesmanų, kurie lankėsi 
Europoje...”

Kada komercinė spauda 
ir radijo komentatoriai už 
visus pasaulyje vargus kal
tę verčia, ant komunistų ir 
Tarybų Sąjungos, tai Mr.. 
Henry Wallace, kalbėdamas 
Atlanta, Ga., pasakė:

“Atsiminkime , kad ne 
komunistai kalti už tas pro
blemas, kurioms išrišti jie 
siūlo radikales priemones. 
Ne jie nuėmė kainų kontro
lę ir įvedė infliaciją. Ne 
komunistai pravedė Tafto- 
Hartiey • įstatymą. Ne jie 
kalti už segregaciją mūsų 
valstijose. Neigi jie atsako- 
mingi už poli taksus.” Jis 
nurodė, kad riksmas prieš 
komunistus ir Sovietus yra 
reikalingas pelnagrobiams. 
Wallace sakė,:

“Taip ilgai, kaip ilgaį 
Wall S try to žmonės gali 
kalbėti apie komunizmo pa
vojų, taip ilgai jie gali pa
laikyti savo kontrolę ant 
Amerikos ekonominio gyve
nimo. Jie stengiasi nukreip
ti žmonių dėmesį išpūsdami 
komunizmo- pavojų.,.. ”

Albanija, Bulgarija ir Jiv 
gosią viją nesi s. k a i.tys, su 
Jungtinių, Tautų komisija, 
kuri skiriama Graikijos sie
nom, saugotų i

Bulgarija ir Jugoslavija 
pasirašė bendro, apsigyni
mo sutartį.; Maršąląs Tito 
sakė:. “Mūsiį abidvi, šalys 
kartu dirbs nugalėjimui vi
sų kliūčių ir ranka į ranką 
veiks liaudies gerovės pa
siekimui.” ■ 1 /

č e c hos 1 ovakija, pagal 
prekybos sutartų greitai 
gaus iš Sovietų Sąjungos 
50,000 tonų grūdų. Viso ji 
gaus 400,000 tonų grūdų. 
Mainais į Sovietų šalį bus 
išvežta industrinių gaminių.

Čechoslovakija pasirašė

^praplėtimo prekybos sutar
tį ir su demokratine Lenki
jos respublika..

Chinijos komunistai pa
skelbė, kad šiemet per pa
staruosius keturis mėnesius 
generolas Chiang Kai-she- 
kas neteko 452,600 oficierių 
ir kareivių 'užmuštais, su
žeistais ir patekusiais į ne
laisvę. Komunistai suėmė 
56 jo generolus tarpe kitų 
belaisvių ir daug ginklų. 
16^000 Chiango kareivių 
liuosa valia perėjo į komu
nistų pusę.

Frakcijos valdonai stu
mia šalį į piliečių- karą. Jie, 
pagaj užsienio komandą, 
pakrikdė koalicinę valdžią. 
Jie teroro pagalba nori 
viešpatauti. Bet streikai 
plečiasi. Liaudies neapykan
ta auga. Sugriuvo Ramadie- 
rio, valdžia. Nepavyko se
nam liaudies apgavikui Le
onui Blumui suorganizuoti 
valdžią. Pakriks ir reak
cinė Schumano valdžia.

Greta puolimų ant Fran- 
cijos liaudies, reakcinė val
džia provokuoja išstojimus 
prieš Sovietų Sąjungą. Bu
vo užpuolimas ant sovieti
nių repatriacijos piliečių 
stovyklos,. Mr. Pertinax ra
šo iš Paryžiaus,, kad reak
cininkai siekia nutraukti di
plomatinius ryšius su So
vietų Sąjunga.

Italijoje tas pats, kaip 
Franci j oje. Šalis yra^prie 
piliečių, karo. Jungtinių 
Valstijų armijos komanda 
paskelbė,, kad armijos dali
niai pasiliks Italijoje* po 3 
d., gruodžio., Ši diena buvo 
nustatyta visiškam Ameri
kos armijos ištraukimui, 
kaip reikalauja taikos sąly
gos.. Eilėje miestų reakci
ninkai užpuolė komunistų, 
socialistų, unijų ir demo
kratinės liaudies centrus. 
Yra žuvusių' žmonių. Mila
no miestas buvo patekęs į 
kairiųjų jrankas, Romoje 
liaudies batalionai maršavo 
gatvėmis. Komunistų vadas 
P. Togliatti sako, kad, jei
gu reakcija išprovokuos na
minį karą,, tai Italijos liau
dis jį laimės.

Indijos respublikos vy
riausybė sako*,, kad jos sie
na susieina su Sovietų Są
jungos siena į šiaurę nuo 
Kąšmiro provincijos. Indi
jos. vyriausybė kaltina Chi
nijos valdžią, kuri savinasi 
tam tikrą plotą teritorijos 
ir tokiu būdu atskiria Indi
ją nuo Sovietų Sąjungos.

Irano (Persijos) parla
mentas atmetė Irano-Sovie- 
tų sutartį žibalo , reikale. 
Sovietų Sąjungos spauda 
rašo, Įkad Irano parlament 
,tas pasielgė nedraugiškai ir 
pagal Mr. G. V. Alleno įsa
komą. Sovietų Sąjunga pa
siuntė Irano vyriausybei 
protestą.

Jugoslavijos v y r iausybė 
pasirašė su Italijos vyriau
sybe prekybos sutartį. Pa
gal, tą sutartį metinė abiejų 
šalių prekyba sieks $250,- 
000,000.

Japonijos taikos reikalu 
Sovietų Sąjunga siūlo lai- 
į^ti Keturių Didžiųjų (An
glijos, Jungtinių Valstijų, 
Chinijos ir Sovietų Sąjun
gos) užsienio ministrų kon
ferenciją būsimą sausio mė
nesį ir paruošti taikos są
lygas.

• Chinijos reakcininkai no
rėtų remti tuos, kurie siūlo 
atskirą taiką su Japonija, 
tąį .yra, be Sovietų Sąjun
gos. Bet tai darydami jie 
laužo Chinijos - Sovietų 
1945 metų sutartį.; Ta su

tartis draudžia skyrium be 
Sovietų Sąjungos daryti 
taiką su Japonija. Jeigu 
Chinijos reakcininkai tą da
rys, tai jie neteks Sovietų, 
pripažinimo, o to labai bi
josi generolo Chiang Kai- 
sheko grupė. Dabar jie vis 
demonstruoja c h i n i e č i ų 
akyse, kad net Sovietų Są
junga jo valdžią pripažįstą, 
kaipo Chinijos valdžią.

Iš Korėjos pranešė, kad 
pietinėje dalyje, kuri yra 
Jungtinių -Valstijų armijos 
okupuota, yra 17,867 kali
niai. Aišku, kad jų didelė 
dauguma — liaudies kovo
tojai, kurie kovojo už liau
dies laisvę. Dabar Pietų Ko
rėjoje yra daugiau kalinių, 
,kaip buvo laike Japonijos 
viešpatavimo.

Rumunija ir Vengrija ei
na prie draugiškumo ir 
bendro apsigynimo sutar
ties pasirašymo. Rumunija 
ir' Bulgarija sutiko pasta
tyti tiltą per Dunojaus upę 
tarpe Giurgiu ir Russe 
miestų. Rumunijos vyriau
sybė atsisakė priimti Jung
tinių Valstijų valdžios pro
testą J. Maniu reikale. Ru
munija pareiškė, kad Ma
niu ir jo grupė dirbo prieš 
savo šalį užsienio naudai ir 
kaipo tokie buvo nuteisti;

Vokietijoje eina didelis 
sujudimas už apvienytą Vo
kietiją. Laikraščiai rašo, 
kad tik Molotovas teisingai 
atsineša linkui vokiečių tau
tos.

Sovietų Sąjungoje V. A. 
Zorinas paskirtas Užsienio 
ministro Molotovo pągelbi- 
ninku. Dabar Molotovo pa- 
gelbininkais yra:* V?’A. Zo
rinas, A. J. Višinskis, F. T. 
Gusevas, A. A. ‘ Gromyko,. 
J. A. Malikas ir V. G. De
kanozovas.

D i e n r a š tis “Izvestija” 
smarkiai kritikavo Ameri
kos respublikonų vadą A. 
H< Varidenbergą, kaipo ka
ro kurstytoją. Radijo ko
mentatorius J. Jumašievas 
sakė, kad tik laikymasis 
Krymo ir Berlyno konfe
rencijų nutarimų atves prie 
pasekmingos taikos konfe
rencijos su Vokietija ir ka
ro baigimo. Jis sakė, kad 
“padiktavimo politika” nie
ko, gero nesiūlo nei Ameri
kos žmonėms, nei kitų ša
lių piliečiams.

Komunistų Veikla. Iš 
Varšavos tapo pranešta, 
kad Komunistų Informacijų 
Biuro nariai susirinks Bel
grade aptarti Franci jos ir 
Italijos liaudies reikalus. 
Pranešama, kad Pietų Ame
rikoje, Urugvajuje, šaukia
ma Amerikos komunistų 
partijų konferencija aptari
mui šių šalių liaudies reika
lų. United Press pranešė iš 
Pęipingo, kad Harbine, 
Mandžurijoje, įvyko septy
nių komunistų partijų kon
ferencija (Chinijos, Korė
jos, Mongolijos, Filipinų, 
Indijos, Burmos. ir Franęi- 
jos Indo-Chinų), kur įsteig
tas Informacijų Biuras.

Associated Press iš Mas
kvos. pranešė, kad. SSSR 
Komunistų Partija turi .6,- 
0.00,000 narių ir Jaunų Ko
munistų Sąjunga — 3,000,- 
00Q. Rumunijoje, 19'44 me
tais buvo tik 1,000 komu
nistų, o dabar yra/ 700,000. 
Francijoje yra 1,000,000; 
Italijoje — 2,200,000;.Chini- 
joje — 2,000,000, Japonijo
je, kur 11945 metais buvo 
tik 1,000 komunistų, tai da
bar yra 100,000. čechoslo- 
vakijoje Komunistų Partija 
turi 1,250,000 narių; Lenki-

IEVYNAS MYKOLAS

Lietuvoje Kuriama Galinga 
Statybinių Medžiagų 

Pramonė
. /

Pasikalbėjimas su Lietuvos TSR Statybinių Medžiagų 
Pramonės Ministro Pavaduotoju G. Mickevičium

Statybinių medžiagų pramo-. 
nė smetoninėje Lietuvoje buvo 
labai atsilikusi. Nedidelės 
amatininkiško tipo plytų-čer- 
pių gamyklos dirbo tik vasa
ros sezonu ir išleido nežymų 
produkcijos kiekį.

Gamtos turtai bei žaiiavos 
atsargos nebuvo tyrinėjami, 
todėl dažnai plytinės buvo 
statomos tokiose vietose, kur 
žaliavos užteko tik trumpam 
laikui.

Tuo tarpu žemės gelmėse 
buvo turtingiausi molio, smė
lio, gipso ir kalkių akmens 
klodai, kurie nebuvo naudoja
mi.

Iš rysiančių medžiagų sme
toninėje Lietuvoje buvo gami
namos tik kalkės. Gipsas, ce
mentas ir kitos vertingos sta
tybines medžiagos buvo im
portuojamos iš užsienio.

Karas padarė daug žalos 
statybinių medžiagų pramo
nei. Plytas, čerpes ir kalkes 
gaminančios įmonės vokiečių 
okupacijos metu buvo labai 
sunaikintos. Tų įmonių ga
mybinis pajėgumas sumažėjo 
pusiau. Kita dalis buvo iš
grobta.

Pagal naujojo penkmečio 
planą Tarybų Lietuvoje įku
riama galinga statybinių me
džiagą pramonė.

Ne tik atstatomos ir re
konstruojamos senos įmonės, 
bet įkuriamos taip pat naujos 
gamyklos ir naujos gamybinės 
šakos.

Daugelyje Vilniaus ir Kauno 
rajonuose atstatomųjų įmonių 
mechanizuojami plytų forma
vimo procesai, pastatomi pir
mieji žaliavos gavimui ekska- 
vatoriai. ' Tai davė galimybę 
pagaminti per 8 mėnesius du 
su viršum kartų’ daugiau ply
tų ir čerpių negu per visus 
praėjusius metus.

Tuo pačiu laiku atliekami 
rekonstruavimo ir išplėtimo 
darbai Daugelių, Anykščių, 
Sargėnų ir Dvarčėnų gamy
klose, kurios taps pagrindinė
mis plytų gamybos bazėmis.

Dvarčėnų gamykloje, esan
čioje 9 kilometrų atstume nuo 
Vilniaus, jau prasidėjo sta
tybos darbai. Čia, nedidelės 
amatininkiškos garny k lėlės 
vietoje išaugs didelė mechani
zuota gamykla, kuri paga
mins daugiau ’kaip U mili
jonų štukų plytų per metus. 
Gamyklą pradės veikti 1948 
metais. Jos statyba kainuos 
5 milijonus rublių.

Anykščių, Sargėnų ir Dau
gelių gamyklos taipogi paga
mins kiekviena po 10-1.2 mili
jonų vienetų plytų per metus. 
Viši gamybiniai procesai šio
se įmonėse pilnai mechanizuo
jami.

Vilniaus rajone statoma di
delė čerpių gamykla ir selika- 
tinių plytų gamyklą, kuri pa
gamins 20 milijonų štukų ply
tų p.er metus.

Baigiami Kauno tolio-rube- 
roido gamyklos rekonstruavi
mo dąrb.ai. M.etų pabaigoje 
šios gamyklos gamybinis pa
jėgumas pakils 30 nuošimčių.

žymiai kyla ir stiklo pramo
nės ’ gamybinis pajėgumas, 
šiam tikslui Radviliškio sti
klo fabrike pertvarkomas vi
sas gamybinis procesas. 1948 
metais ’Radviliškio stiklo fa
brikas gamins 1 milijoną 100 
tųkstančių, kvadratinią metrų 
stiklo per metus, vietoje 300 
tūkstančių.
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joje — 800,000; Bulgarijoje 
— 500,000; Jugoslavijoje — 
400,000; Anglijoje —43,- 
000; Švedijoje — 48,000; 
Belgijoje — 100,000 ir Ho- 
landijoje — 50,000 organi
zuotų kornunistų,

Akmenės kdlkių gamykloje, 
pristatinėjančioję pramonės 
įmonėms ir naujosioms respu- * 
blikos statyboms kalkes, o cu
kraus pramonės įmonėms — 
kalkių akmens, taip pat žy
miai pakils produkcijos išlei- 
dimas. Rekonstruotas karje- 
ris, mechanizuotas gaunamos 
žaliavos pakėlimas, įvykdytas 
pilnas iškrovimo - prikrovimo 
darbų mechanizavimhs. Ta
tai leis žymiai sumažinti dir
bančiųjų karjeru darbininkų 
skaičių, o kalkių gavimas pa
didėjo dviem kartais. ,

Šiauliuose pastatyta didelė 
alebastro gamykla. Dabar 
baigiami įrengimų montavimo 
darbai. Artimiausiu laiku ga
mykla pradės veikti ir kasmet 
išleis 10 tūkstančių tonų sta
tybinio gipso.

Lietuvoje pirmą kartą įku
riamos cemento ir statybinio 
gipso gamybos įmoflės.

Mažeikių apskrityje Karpė- 
nų kaime (Akmenės rajone) 
prasidėjo cemento gamyklos. • 
statyba. Čia yra stambiausi 
respublikoje karbonatų klo
dai, pradedant švariais kalkių 
akmenimis ir’baigiant dolo
mitais. Tiktai Menčių, Kar- 
pėnų ir Degerų vietovių geo
logų apytikriai ištirtuose že
mės sluoksniuose kalkių ak
mens atsargos siekia dešimtis 
milijonų tonų.

Iš čia esamų dolomitų klodų 
galima gaminti fibrolitą. Dė
ka turtingų durpių klodų ga
lima čia gaminti durpių izolia- 4 
cinių statybinių medžiagų. 4 
Išnaudojus milžiniškas lieka
nas galima gauti sausus ledus.

Cemento gamykla statoma 
pagal paskutinį technikos žo
dį. Gamykla duos 100 tūks
tančių tonų portlando-cemento 
per metus, šalia gamyklos at
einančiais metais pradedamas 
statyti darbininkų miestelis. 
Jame bus gražiai įrengti ko
tedžai darbininkams ir tar
nautojams, sava elektros jė
gainė, mokykla, ligoninė, vieš
butis, kultūros namai, vanden
tiekis.

Į busimąjį pramoninį mies
tą tiesiama geležinkelių linija. 
Jinai sujungs miestą su visa 
Lietuva.

Tokiu būdu Tarybų Lietuvo
je įkuriama galinga statybinių 
medžiagų pramonė. 1950 me
tais respublikos gamyklos ga
mins šimtus milijonų štukų 
plytų, čerpių, didelį kiekį kal
kių, cemento, alebastro, sto
gams dengti medžiagos, lako, 
dažų ir kt.

Didelę paramą šiai progra
mai įvykdyti suteikia broliško
sios respublikos.

Iš Ukrainos TSR gauti me
chanizuoti plytų presai, iš Le
ningrado — motorai, transfor
matoriai ir kiti elektros įren
gimai. Uralo ir Maskvos ga
myklos atsiuntė į Lietuvą di
delį kiekį skaldomųjų mašinų, 
elevatorių ii- daug sudėtingų 
mašinų naujai statomoms ga- 
my klonis.

Lietuvos TSR statybinių me
džiagų pramonė tampa prieš
akine liaudies ūkio šaka, ku- 
ri pajėgs pilnutinai aprūpinti 
respubliką visomis reikalin
giausiomis statybinėmis me
džiagomis.
Vilnius, 1947 m. spalio mėn. Z

Washington, -v Tūli kon- 
gresmanai gąsdino, kad So
vietai galėtų, per dieną iki . 
trijų savaičių užimt visą 
Europą.

Amarilio, Tex. — Nukri
tus privačiam lėktuvui, už
simušė W. Rahn ir visi 4 jo £ 
šeimos nariai.

' ' ’ ' . ’ ■ *'V -į kitoji Z' , ' *** *^‘

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)
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Kai Kurios Pastabos

LlT€ RATU RA 
IR IHcflAS

jos Lyros Choras, vadovaujamas Rožės j 
Merkytės; Montello Liuosybės Choras, 
vadovaujamas Edvardo Šugario; Water- 
burio Vilijos Choras, vadovaujamas 
Gertrūdos' Ulinskaitės.

Nelaimė su chorų dainavimu glūdėjo 
ir tame: jiems tebuvo leista sudainuoti 
tik po dvi daini. Na, ir jeigu, saugok per
kūnėli, viena daifla kuriam nepasisekė 
sudainuoti taip, kaip turėjo — viskas' 
ant šono! “Pasitaisyti” progos nebebu
vo.

Buvo vyrų ir moterų chorų.
Galima daug ką būtų pasakyti apie 

chorus ir kitas dainininkų grupes, bet 
čia vieta neleidžia.

III
Kaipgi sui mūsų solistais-solistėmis?
Man rodosi gražaus progreso dainos 

mene padarė Gertruda Ulinskaitė, Aldo
na Klimaitė-Devetsco, Violeta Čypaitė. 
Šias tris girdėjau dainuojant Chicagoje 

. prieš vienerius <netus — girdėjau dabar. 
Per tą laiką jos sudėjo daug pastangų 
balsui lavinti.

Gerą medžiagą, -gražius balsus ir jau 
pralavintus turi: Norma Chaponis, iš 
Shrewsbury, Mass.; Suzana Kazokytė, iš 
Brooklyno; Dolores Petronis, iš Maspeth, 
N. Y.; Rožė Merkeliūtė, iš Brockton, 
Mass.; Nancy Roman, iš Chicagos; Wil
ma Hollis, iš Hartford, Conn.; Lillian 
Simel, iš Hillside, N. J.;, Helen Mazil, iš 
Chicagos; Lillian Bastytė, iš Brooklyno; 
Helen Misevick, iš Chicagos, ir Erma 
Kiškiūnas, iš Hartford, Conn. Vieni jų 
pralavinti daugiau, kiti — mažiau, ta
čiau visos turi galimybės tapti geromis 
dainininkėmis,, kokių mes pageidaujame.

Apie Birutą Ramoškaitę čia nekalbu, 
kadangi ji jau išaugo vidutinės daininin
kės suknelę.

Vyrų solistų dainininkų teturėjome 
tik pėnkis: J. Sabaliauską, iš Worceste
rio; Walter Simel, iš Hillside, V. O. Wall 
(Valuką), iš Wilkes-Barre, Pa., Al
bertą Vasiliauską, buvusį detroitietį, o 
dabar brooklynietį, ir Igną Kubiliūną, 
iš Bostono.

Vasiliauskui šiuo metu labai gerai vy
ko; jis turi nepaprastai malonų, gražų 
tenorą ir jau gražiai pralavintą.

Buvo duetų, buvo didesnių ir mažes
nių dainininkų grupių, vyrų ir moterų, 
bet dėl vietos stokos.zsuminėsiu tik porą.

Duetistės čikagietės A. Dočkienė ir 
K. Stanevičienė turi įdomius balsus; jos 
Brooklyno visuomenei jau buvo girdėtos 
praėjusį pavasarį Demokratinių 'Lietu
vių'Suvažiavimo metu. Juodviejų abiejų 
dainavimas visuomet turi ką nors, kas 
nepaprastai klausovą nuteikia, jį tiesiog 
sužavi. Gal būt tasai jų nepaprastas dai
navimo “lengvumas” sudaro tą gerą 
įspūdį. Jiedvi dainuoja be jokių preten
zijų, tarytum ne publikai, o tik sau. Visa 
tai sudaro gerą įspūdį. Menas, mat, glū
di paprastume. Gaila, kad dainininkės 
tegalėjo tik du numeriu teduoti, — iš 
taip toli atvykusios! - . f

Įdomiai, gražiai pasirodė detroitiškių 
merginų sekstetas, vadovaujamas Stellos 
Smithienės. Šis taipgi gilų publikos susi- ( 
domėjimą iššaukė savo paprastumu, ne- 
pretenziniu prieš jos akis atsistojimu. 
Sustojo gražiose uniformose septynias 
grakščios merginos, jų vadovė trūkčioja 
armoniką, o jos sau dainuoja, linksmai, 
^įtartinai!...

Tiek apie dainininkus.
Buvo jaučiama nemaža spraga nebu

vimo nei vieno smuikininko. Smuikinis 
menas pas mus dar vis nėra tinkamai 
įvertinamas ir tiek. O smuikas — pats 
įdomiausias ir žavingiausias (kai jį 
smuikininkas moka griežti) instrumen
tas! *

Pianistus solistus turėjome šešis: Mi- 
riam Gottlieb, iš Brooklyno; Joan Mes
sage, iš Brooklyno; Arlene Grigaitė, iš 
Wilkes-Barrio; John Simel, iš Hillside, 
N. J.; Pearl Johanson, iš Chicagos, ir z m A 4 T • X

T.

Rytinių valstijų lietuvių meno festi
valis tenka skaityti vykusiu. Dalyvių 
(programoje) skaičius buvo didelis; 
publikos per pirmuosius du vakarus bu
vo mažiau, bet už tai kitais dviem vaka
rais ji aklinai sales perpildė. . Bendras 
vaizdas, bendras įspūdis žiūrovuose ir 
klausovuose pasiliko gražus, ilgai nepa
mirštamas.

Taip atrodė visuma.
Tačiau, jei imtume panagrinėti pa- 

skyrium kiekvieną programos numerį, 
surastume silpnumų. •

Man rodosi, jog, tiek Chicagoje (įvy- 
kusis praėjusiais metais)/tiek šiuo me
tu Brooklyne, ruošiant meno festiva
lius, nebuvo atsižiūrėta į tai, jog daly
viai privalėtų turėti tam tikrą pagrindi
nį pasiruošimą kaipo teisę dalyvauti to
kiose meno šventėse. Žinoma, tai saky
damas, neturiu galvoje mūsų chorų.

Šiaip ar taip, kiekvienas, ėjęs į meno 
festivalį, tikėjosi matyti ir girdėti pa
ties geriausio, o ne bent kaip atlikto to 
ar kito numerio.

Kai kurie asmenys .manęs klausė:
— Kaip jums atrodo, palyginus šį fes

tivalį su įvykusiu praėjusiais metais 
Chicagoje: ar mūsų menininkai pažengė 
pirmyn ar ne?

Sunku 'atsakyti į šįz klausimą. Pasky- • 
ri indivhdualai (gal ne visi) dalyvavę 
Chicagos festivalyje ir čia, atrodo, gero
kai pažengė pirmyn. Tačiau, kalbant ben
drai apie visumą, Chicagoje, ,man rodos, 
buvo duota svoresnių kūrinių, negu 
Brooklyne. Ten, be kitko, buvo suvaidin
ta pjesė “Prieš Srovę,” — didelis’ mos
tas mūsų meno padangėje, nepaisant to, 
kad su pjesės turiniu daug kas nesutiko. 
Ten Kanklių Choras buvo pateikęs ope
retę, kurios turinys, tiesa, buvo atitrū
kęs nuo gyvenimo, tačiau buvo rimtai 
suvaidintas-sudainuotas.

Ten buvo viena žymi amerikietė lie
tuvaitė pijanistė, kokios mes čią netu
rėjome.

Ten buvo visapusiai pasiruošęs toron- 
tiečių (kanadiečių) Choras.

Pasirodo, jog darbas, pastangos, dė- 
mesis- nusveria viską. Kur viso to įdėta 
daugiau, ten dalykas išeina rimtesnis.

Iš kitos pusės: Chicagoje buvo visos 
Amerikos lietuvių meno festivalis, gi 
Brooklyne — tik rytinių valstijųchi- 
cagiečiai ir detroitietės, taip sakant, čia 
buvo tik atsitiktini svečiai.

II.
Kalbant apie chorus, tenka pasakyti, 

jog Roselando (Chicagbs) Aido Choras, 
Worcesterio Aido Choras, Newarko Sie
tyno Choras, na, ir Brooklyno Aido Cho
ras — jau rimtos, su praeitimi, su savo 
tradicijomis meno įstaigos. Ne visi jie, 
tiesa, lygūs balsais, ne visi lygūs daini
ninkų skaičiumi, bet dainuoja šauniai.

Roselandiečiams antrą vakarą gal ne 
visai taip gerai išėjo su- “Birutės” dai
nomis, — jos sunkiai duodasi dainuoja- 

r mos, o jie, dainininkai, čia buvo po il
gos kelionės išvargę, išsiblaškę. Bet cho
ras įspūdingas, didžiulis ir mokytoja 
(Daratėlė Yudeniene) sugabi, rūpestin
ga ir darbšti.

Worcesteriečių choras permažas dai
nininkais ir jie buvo išvargę (per naktį 
keliavo;,be miego), tačiau savo uždavi
nius atliko meistriškai; turi gerų balsų; 
šis choras turi gabią, darbščią mokyto
ją J. Karsokienę.

Newarkieciu choras taipgi išlaikė sa
vo prestyžą; jam vadovauja sugabusis 
Walter Žukas. s

Brooklyno aidiečiai, vietos-choras, kai
po savos rūšies šeimininkas, dažnai 
brooklyniečiams girdimas, taipgi suda
rė gražų įspūdį; jam vadovauja Jurgis 
Kazakevičius.

Kiti chorai buvo mažesni ir, žinoma, 
silpnesni: Hartfordo Laisvės Choras, va- 
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Vaizdiiojamnjb Meno 
Paroda Brooklyne
Rytinių valstijų lietuvių meno festiva

lio metu grupė dailininkų išstatė paro- 
don savo kūrinių.

Paroda vyksta Laisvės salėje ir joje 
dalyvauja: Olga B. Matuck, Robertas 
Feiferis, John Gresh, N. Jasiukynaitė, 
Edvardas Skučas, Adolfas Reinhardtas, 
Arturas Skučas, John V. Degėsis, Rudol
fas Baranikas, A. Gilmanas, Jean Jocis, 
John W. Thompson, Ilsė Bimbienė, Ona 
Čepulienė ir Sophie Thompson.

Kiekvienas iš suminėtųjų turi išstatęs 
nemažiau dviejų kūrinių, — kiti žymiai 
daugiau (Feiferis).

Paroda sudaro gražaus įspūdžio.
Ne visi dailininkai, dalyvaują parodo

je, yra profesionaliai; tūli patys pradi
niai ir tapyba užsiima tik kaipo hobby, 
kaipą pamėgtu žaislu, kuriam atiduoda 
laisvas nuo kasdieninio darbo valandė
les.

Jean Jocis, pav., tik 14-kos metų am
žiaus mergaitė ir ji pasirodė su trimis 
įdomiais paišybos kūrinėliais.
' Ilsė Bimbienė išstojo su trimis gra

žiais pritaikomojo meno braižiniais; Ona 
Čepulienė — turi išstačius! du įdomius 
rankdarbius.

Tūli parodos dalyviai jau aukštai pa
kilę technikoje: Olga B. .Matuck, Adolf 
Reinhardt, John Gresh, Robertas Feife
ris, N. Jasiukynaitė, Edvardas Skučas iy 
kiti. Rudolfas Baranikas šiuo metu lan
ko meno akademiją New Yorke; iš jo 
eksponatų pažymėtinas Petro Cvirkos 
portretas. • ’

Kaip dainoje, kaip muzikoje, kaip vai
dyboje, taip ir paišyboje kiekvienas dai
lininkas turi savo toną, savo techniką, 
savo mintį, kurią jis išreiškia šepetuku. 
Vienam stebėtojui gali patikti tai, kas 
kitam — nepatinka. Tai priklauso nuo 
skonio ir, dalinai, nuo vaizduotės praplė
timo ir Smegenų lavybos.

Tokių kolektyvių vaizduojamojo meno 
parodų nuopelųąs keri tame, kad čia yra 
įvairybių — įvairybių spalvose, vaizda
vimuose— spalvų suderinime — ir te
mose.

Kas nori vaizduojamąjį meną suprasti 
ir mokėti įvertinti; kas nori juo pasinau
doti savo vizijai praplėsti ir pojūčiams 
patobulinti, privalo dažniau lankyti me
no parodas, akylai tėmyti ir stengtis iš
gauti iš jo juo daugiau meninių vertybių.

Jei norime^ kad iš Amerikos lietuvių 
išaugtų Čiurlionys ir Žmuidzinavičiai 
mes privalome jaunus dalininkus visaip 
paremti, — pirmoji sąlyga: matyti jų

■ kūrinius, lankyti vaizduojamojo meno' 
parodas.

Gi patiems dailininkams tariu: ruoš
kite savo kūrinių parodas kas vieneri me
tai, ruoškite jas reguliariai* padėkite 
mūsų visuomenei pamilti vaizduojamąjį , 
meną, kad ji traktuotų jūsų kūrinius ne 
kaip šventųjų “abrozdus,” o kaip savo 
gyvenimą, nutapytą ant audeklo.
' Kalbamoji paroda tęsis dar arti vieną 
savaitę. Ji atdara dienomis ir, vakarais.

Įėjims nemokamas.
Rojus Mizara.

Rudens Džiaugsmas
’ Tuoj lapkritys ant kauburių ir klonių 

Ugninį savo, kilimą paklos;
Jau krinta, krinta apdarai geltoni
Pirmų šalnų išgąsdintos gamtos.

Jau liūdinčiuos laukuos ilgiau kas dieną 
Ūkai klajoja, tingiai supdamies, 
Kasdien blyškiau sidabras mėnesienų 
Srovena žemėn iš dangaus gelmės.

Bet mano širdyje laku ir giedra, 
. Ir man dažnai vaidenasi nakčia
Greiti šešėliai skrendančių žuvėdrų, 
Ir aidas žirgo, lekiančio risčia. t

Lynoja. Per klanus ir drėgną smėlį 
Skubu į miestą. ,Kiek jaunų veidų!

. Ir aš savy nė vieno debesėlio, 
Nė vieno sauso lapo nerandu.n ' ' >
Nors vėjas dvelkia rudeniu, bet gatvė 
Pavasariško klegesio pilna.
Aš sveikinu tave; džiugi jaunatve, 
Senų dienų žalioji pamaina!

• Šis Tas Apie Meno 
Festivalį

Camden, N. J
Rytinių valstijų meno festivalis, kuris 

įvyko lapkričio pabaigoje ir traukėsi per 
keturias dienas, išėjo visais atžvilgiais 
gana gerai, o ypač dvasiniai ir moraliai. 
Žiūrėtojai į programas tiesiog stebėjosi 
iš jų gražumo ir įvairumo. Ir. kaip nesi
stebėti. Juk beveik kas keletas minučių 
vis kas nors naujo buvo ant scenos. Tai 
dainininkai, tai aktoriai, tai šokikai, tai 
chorai. Ir, žinoma, vis nauji talentai. Ir 
dar visų chorų bendras dainavimas.

Apie 15 metų tam atgal mums atro
dydavo; kad toks festivalis kaip ir ne
galimas. O dabar, matot, net iš Chicagos 
miesto, iš kur kainuoja atvažiuoti 75 do
nininkams apie keletas tūkstančių dole
rių, o štai Roselando Aido Choras ir Ci
ceros Moterų Choras, vadovaujamas Da
ra teles Yuden atvažiavo ir puikiai dai
nuodama! per dvi dienas linksmino mū
sų festivalio dalyvius. Tai neapsakomas 
pasišventimas. Garbė Daratėlei Yuden ir 
visam chorui. Žinoma, panašiai reikėtų 
pasakyti ir apie kitų miestų atvažiavu
siuosius, bet argi visus čia suminėsi. y

Šitame festivalyje komitetuose buvo ir 
veik viską vadovavo jaunuoliai. Ir reikia 
jiems duoti garbę už gerai jų atliktą 
darbą. Tas gi. geras žingsnis pirmyn.

Festivalyje, kiek, teko patirti iš daly- 
■ vių, tai daugelis jų klausinėjo, kodėl 

taip mažai vaidybos arba dramos buvo 
duota. Sako, ot, tik pradedi juoktis, 
džiaugtis ir žiūrėk jau ir pasibaigė. Tas 
yra tiesa. Vaidybos buvo per mažai. Se
kančiame festivalyje reikia jos duoti 
daugiau.

Kalbant apie pastabas arba pagerini
mus, tai man rodos, kad reikėtų page
rinti choristų aprėdalai. Labiausiai cho
risčių suknelės. Rengiantis prie, šio fes
tivalio matyti, kad daug chorų siuvosi 
aprėdalus dėl dainavimo scenoje ir, ži
noma, daug pinigų išleido, bet vis tiek 
nepasisiuvo tokių aprėdalų, kurie pilnai 
tiktų" koncertiniam scenos menui. Turiu 
pasakyti, kad tik Detroito Merginų Seks
tetas turėjo tikrai koncertinius- aprėda
lus. Mūsų chorų merginos įsivaizdina, 
kad jeigu jau jos pasisius visos vienos 

’ spalvos sukneles, tai jau ir užtenka. Ži
noma, geriau kaip kad paprastos, bet dar 
ne visai gerai. Reikia, mat, kad visų bū
tų vienos spalvos, vienokios materijos, ir 
vienakiai pasiūtos. Taip, kaip uniforma. 
Kada turėsit© tokią uniformą ir sustosi
te, susirikiuosite į eiles ant scenos, tai 
tas ir padarys meną. Dabar gi, ka‘da be 
uniformos dainuojat, tai apsirėdyme ma
žai skiriatės nuo publikos. Kad labiau 
arba geriau suprasti šitą klausimą, tai 
štai payyzdis: Daleiskim, darželyje au
ga gėlės, žolynai, bet jos būna tik grožė. 
Bet ’kada jas nuskinsi ir iš jų supinsi 
vainiką arba kokią nors žvaigždę, tai 
jau bus menas. Ir tas menas bus tavo 
supynimas, padarymas, o ne gėlės. Ir 
žinoma, kuo gražiau jas supinsi, tuo 
gražesnis bus menas. Jeigu kas matėt 
Sovietų filmą “Russia on Parade,” tai 
matėt, kad ten sportininkai taip sustoja, 
kad padaro žvaigždę iš žmonių. Ir tas jų 
sustojimas, tų kostiumų pritaikymas pa
daro gražų meną. Taigi ir mūsų chorai' 
siūdamiesi aprėdalus dėl dainavimo sce
noje, gali padaryti meną, jeigu tik jie 
žinos, kaip tas reikia padaryti.

Kita pastaba, tai tiems dainininkams, 
kurie dainuoja neišreikšdami savo jaus
mu dajnos . prasmės arba nejausdami, 
apie ką jie dainuoja. Dainininkui, mat, 
būtinai reikia jausti pačiam, ką sakai 
dainuodamas, tai reiškia dainos prasmė 
ir dvasia, tai tik tada žiūrėto jaį» gėrėsis 
ir jaus, o ne kitaip. Daleiskim, jeigu 
daina graudi, tai jau ir jausk taip, o jei 
meiliška, tai meilę ir jausk. žodžiu sa
kant, dainininkui, o ypač sotfstui, reikia 
pilnai jausti savo širdyje dainos dvasiu, 
kad galima būtų ją perduoti žiūrėtojam.

a Prie progos reikia pasakyti, kad šito
kie festivaliai duoda mums, meninin
kams, dau£ ūpo, daug energijos, daug 
mokslo ir paakstina visus dirbti meno- 
kultūros darbą. Ir taipgi subendrina vi
sų mūsų veikimą ir sykiu padeda gy
vuoti mūsų darbininkiškam judėjimui. 
Garbė sumanytojams tokių meno festiva
lių.

Taigi; brangūs menininkai, dar smar
kiau dirbkime meno-kultūros darbą ir 
dirbdami* ženkime per meną į šviesą — 
per šviesą į laisvę — per laisvę į geresnį 
darbininkišką rytojų.

'Jonas Juška.

Lapkričio 16 d. Lietuvių Li
teratūros Draugijos 133 kuo
pa surengė vakarienę drg. 
Kazlaučiūnienės name, 2115 S. 
9th Street. Namas yra artimai 
lietuvių bažnyčios, tai apylin
kė skaitlingiau apgyventa lie
tuvių. 'B'et kunigo Virbicko 
parapijonys boikotavo taip 
gražų parengimą, tūli iš jų ir 
tikietus buvo iš kalno pasipir- 
kę, bet parengime nepasirodė. 
Gal būti, jie buvo bauginami, 
kad neitų į parengimą.

Parengimas pavyko gerai, 
už tai reikia atiduoti kredi
tas Philadelphijos draugąms 
ir draugėms, kurie taip skait
lingai atsilankė. Ypatingai 
ačiū LLD 10 ir 141 kuopų 
nariams, kurie savo atsilanky
mu padarė mūsų parengimą 
gyvu ir draugišku.

Reikia paačiuoti ir gaspa- 
diriėms, kurios pagamino taip 
gražią vakarienę, tiek daug 
darbo įdėjo ir nekurios net 
pinigiiškai prisidėjo nupirkda- 
mos tūlų reikalingų maisto da
lykų ir neėrriė atlyginimo* 
Daugiausiai darbavosi U. Kaz- 
laučiūnienė, Korkauskienė, 
Bakšienė ir Petkienė.

Vyrai man atleis, kad ne
minėsiu jų visų, kurie darba
vosi parengimo pasekmingu- 
mui, tik tiek pasakysiu, kad 
vyriausias bartend oris buvo A. 
Korkauskas.

Lapkričio 30 d. turėjome 
LLD 133 kp. susirinkimą ir su- 
yedėme parengimo skaitlines. 
Pasirodo, kad pelno liko nuo 
minimos vakarienės apie $100, 
tai labai gerai.

* Nutarta nupirkti Lietuvių 
Kultūrinio Centro du serus už 
$50, paaukota Laisvės dien
raščio reikalams $10. Pinigus 
įdavė drg. Patten ir įgaliavo, 
kad pasiųstų ten, kur reikia.

Susirinkime draugų ūpas 
buvo geras. Visi stojo už pir
kimą šėrų kultūrinio centro ir 
už paramą mūsų mylimam 
dienraščiui, kuris atstovauja 
demokratinių lietuvių reika
lus. ,

Šia proga apie penki draugai 
atsinaujino Laisvės prenume
ratą, o drg.’ Lastauskas pasi- 
pirko keturis Lietuvių Namo • 
Bendrovės Šerus ir $3 paau
kavo Laisvės reikalams. Jis 
dar apgailestavo, kad-tuom 
kartu negali daugiau paauko
ti. Sakė, kad visgi bus nors 
tepalui, kad mašinos greičiau 
suktųsi.

Prieš išsiskirstymą drg. 
Bakšys, kuopos sekretorius 
įteikė nariams po naują LLD 
šių metų knygą “Viduram
žių Istorija.” šis LLD leidinys 
atrodo labai patraukiantis ir 
svarbi knyga. Patartina kiek
vienam lietuviui įsigyti kny
gą ir perskaityti, o perskaitę 
nesigailės, nes daug naujo su
žinos, ką iki šiol nežinojo.

Kaip gauti taip svarbią kny
gą ? Labai lengva, tik reikia 
įstoti į Lietuvių Literatūros 
Draugiją, užsimokėti į metus 
tik dolerį ir pusę ($1.50) 
duoklių, na, ir gausite knygą 
ir zdar per metus žurnalą 
“Šviesą,” nieko daugiau ne
mokant, apart kelių desėtkų 
centų įstojimo ir kuopos rei
kalams. Padarykite tą tuo
jau.

Širdingai link’iu visiems lais- 
viečiams smagiai praleisti Ka
lėdų šventes ir pasitikti Nau
jus Metus. Camdenietis.

Washington. — Nuo ne
darbo apdraudos pensijų }- 
vedimo 1936 m. iki šiol su
rinkta ll'bilionų dolerių į 
bedarbių fondą. Iš tos su
mos išmokėta bedarbiams 
tik apie $4,000,000,000. Tai
gi nedarbo fonde lieka dau
giau kaip 7 bilionai dole
rių. Dar kur kas didesnis 
nuošimtis pinigų susikaupė 
valdžios.rankose iš įmokė ji- 
mų į senatvės apdraudos 
fondą, kurį valdžia naudoja 
einamiesiem savo reikalam.

L

r
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Ritinių Valstijų Lietuvių Meno 
Festivaliui Praėjus

ftojus Mizara /

Akimirka Michigane
(Tąsa nuo 3-čio pus.)

Frank Bahvood-Balevičius, iš Wilmer
ding, Pa. (dabar bene bus newyorkietis). 
Pirmosios trys pianistės — jaunos mer
gaitės, mokinės; kiti trys — jau gerai 
prasisiekę pianiniame mene; Balevičius, 
beje, skambino savo paties kompoziciją.

Brooklyno Florence Kazakevičiūtė bu
vo vienintelė armonistė. Ji parodė, jog 
ir armonika gali “verkti ir juoktis,” kai 
grojikas moka ją valdyti.

Buvo programoje ir Brooklyno Stygų 
Ansamblis “Vyturėlis,” vadovaujamas 
Edvardo Sidnio; ši grupė per trumpą 
savo gyvavimo laikotarpį parodė didžiu
lio progreso.

Mažai turėjome plastikinio meno at
stovų, — faktinai tik viena chicagietė 
Vanda Žily te gabiai pašoko porą šokių.

Per keturis festivalio- vakarus buvo 
pateikta apie 6 paskyrių numerių. Iš 
to skaičiaus berods tik apie dvylika te
buvo ne vokalinių. Visą festivalio pro-> 
gramą žymiai nusvėrė dainos:( solistų, 
duetų, sekstetų ir chorų.

Lietuvių tauta, — dainininkų tauta, 
tiesa, bet nežiūrint to, man rodosi, mū
sų programoje dainų buvo neproporcio- . 
nalus perviršis.

Pastatytos keturios vienaaktės kome
dijos. Apie jas tenka pasakyti keletas žo
džių.

lentis kada nors specialiai, parinktinių 
žmonių sueigoje, tai pademonstruotų. 
Būtų rimtai ir naudingai praleistas va- 

, karas kiekvieno, kuris jin atvyktų.
VI.

Pabrėžtinas šis reiškinys: Festivaliui 
(padedamas V. Bovino ir kitų) vadova
vo čia augęs jaunimas — menininkai: 
Bob Žukauskas, Mildred Stensler, Harry 
Mitkus, Walter Žukas, ir Edwardas Sku
čas.

Visiems keturiems vakarams pirmi
ninkavo taipgi Amerikoje augusieji: 
Eva Mizarienė* Mildred Stensler, Anta
nas Merkis ir'Ona Stelmokaitė.

Didžiulis nuopelnas priklauso Newar- 
ko jaunimui, sietyniečiams. Jis šiame di
džiuliame darbe suvaidino svarbų vaid
menį; brooklynišįįis jaunimas stovėjo 
(kažin kodėl) nuošaliai.

Galima būtų prikišti ta ir kita pa- 
' klaida, šis ir kitas trūkumas, pasireiškęs 
festivalio metu, bet ar verta?

Esu tikras, jog kitas pan.ašus žygis, 
kurį anksčiau ar vėliau sutelktomis jė
gomis menininkai darys, bus tobulesnis 
ir pasekmingesnis.

Lauksime!
Rojus Mizara

' IV.
Būtų buvę kur kas geriau, jei visos 

keturios komedijos būtų buvę suvaidintos 
vienu vakaru. Jų įmaišymas su koncer
tais kažin kaip nesiharmonizavo.

Kita: perdaug komedijų.
Iš keturių, tik viena turėjo bendro su 

mūsų gyvenimu — “Fifty-Fifty ” — ku
rią suvaidino Bridgeport© scenos mėgė
jai/Įdomu tai, kad advokato rolę vaidi
no ne lietuvių kilmės vyras (John Rig- 
ley). Tiesa, jam lietuviškai nedaug ten
ka ten kalbėti, bet vis tik tenka ir jis 
gerai kalbėjo ir vaidino: kiti vaidintojai 
buvo: A. Gečienė, Lucė Mockaitienė ir 
J. Mureikiūtė-Rigley. Bridgeportiečiai 
turi sceninio meno talentų ir tenka jiems 
palinkėti kuo daugiausiai energijos! Ko
mediją režisavo J. Mockaitis.

Montelliečiai suvaidino “Teodolindą,” 
berods iš francūzų buržuazijos gyveni
mo. Komedija gan juokinga, sceniška, 
deja, ji tolokai atitraukta nuo šių dienų 
gyvenimo. Režisavo ir vaidino S. Baro
nas; kiti: K. Valangevičienė, J. Stigie- 
nė, A. Skliutienė, F. Čereška, ir J., Stoč- 
kus. Jie moka vaidinti; nprs ir buvo iš- 

7 vargę iš kelionės, montelliečiai parodė 
talento ir ryžtumo sceniniame mene. Tai 
parodymas, kad jie turi pajėgų rimtiems 
veikalams pastatyti.

Bropklyniečiai, režisuojami J. Juškos, 
suvaidino “Mirties Lažybas.” Vaidino 
patyrę ir Brooklyno visuomenei jau pa
žįstami Jonas Lazauskas, V. Pranaitie
ne, V. Bunkienė, K. Yuknis ir M. Stako- 
vas. Komedijėlė atitraukta nuo realybės 
ir žmonėms šviesti ji netinkama, ne
paisant to, kad “juokinga.” Režisoriaus 
ir vaidintojų talentas (ir laikas) galima 
buvo sunaudoti tikslesniam reikalui.

Brooklyno lietuvių kalbos ,mokyklėlės 
» berniukai ir mergaitės, vadovaujami 

Juozo Byropo, suvaidino “Jonuko Ligą.” 
Vaidino:- Billy Bready, Billy Kuliėk, 
Fred Feiferis, Jerry Wilson, Mary Ann 
Wilson, Natalie Jankus ir Eleanor Sta- 
koff. Pažymėtina, jog visi, ypačiai ber
niukai, gražiai kalbėjo lietuviškai ir tū
li jų parodė talento. Bet visa nelaimę ta
me, kad mes neturime vaikučiams tinka
mų sceninių veikalų.

Ateityje, ruošiant meno festivalius, ' 
dramas ar komedijas reikėtų tiksliau pa
rinkti.

Mūsų Dainos
(Rytinių Valstijų Lietuvui 

Meno Festivaliui)
Į šį Festivalį bendrai susibūrėm

Tam, kad dainos grožis išdiltų, 
Rusėjančią meno ugnelę atkūrėm, 

Kurioj jausmai mūsų sušiltų.

Mūs tėvų senolių brangų palikimą —
Dainelę — mylėti išmokom,

Per dainas įgavom darbui įkvėpimą, — 
Su daina kančioj atitokom.

Su daina atstūmėm kietąjį vargelį, — 
Daina širdgėlos atsikratėm,

Kai arėme dirvą ar plakėm dalgelį: 
Dainoje prošvaistes numatėm.

Kaip dienas audringas, taip naktis spei- 
Išmokom dainoj nubugdyti, [guotas 

Dainelių gražumas sapnais susapnuotas 
Nulėmė mums viltį ugdyti.

Naktis neužtemdė mūsų tvirtą valią • 
Tam, kad surasti teisybę,

Išėję į kovą už skriaudų begalę — .
Dainoj mes įgavom stiprybę.

Ilgais z laiko amžiais mes priespaudą 
Bet dainas nestojom dainavę [kentėm, 

Kai laisvė nušvito, džiaugsmo šventę
Nors kartą liuosybę įgavę, [šventėm,

Užpulti nedoro priešo piktadėjo
Nuo lūpų mes dainas nutraukėm, 

Bet kruvinos dainos mūs širdyj aidėjo
Kol pergalės kovoj sulaukėm.

Kai grobikų gale liko sudaužyta,
Tąi džiaugsmu mūs širdis pražydo, 

Nes brangi mūs žemė krauju nudažyta
Vėl spindulius laisvės išvydo.

Liaudis paliuosuota į darbą išėjus 
Sugriautą atstato tėvynę,

Kartu ji pagerbia ir dainos nešėjus, 
Kuriuos priešai buvo pamynę.

Dainuokit tad, daihiai, iš visos krūtinės: 
Jūs dainas sunku įkainuoti...

Kai aidės dainelės jūsų sutartinės, 
Ir liaudis nenustos dainuoti.

A. Dagilis.

Ketvirtadienį Jonas Kaškaitis dekla-> 
mavo visokiems savanaudžiams pašiepti 
eiles.

O penktadienį' Jonas Valentis skaitė 
ištraukąs iš Šekspyro “Hamleto.”

Supažindinti mūsų visuomenę su 
“Hamletu” ir bendrai su Šekspyro vei
kalais — gyvas reikalas. Jonas Valentis, 
matyt, yra gerai pasiruošęs “Hamletui” 
skaityti ir aiškinti. Jis moka perduoti 
klausovui jo'turinį, — jo esmę, jo intri- 

ir turi parinktas pačias dramatiš
kiausias veikalo dalis, išmoktas perduo
ti publikai ne tik žodžiais, bet fr judėsiu 
ir jausmais.

Deja, toks dalykas negalima rimtai 
atlikti tokiais vakarais —- kupinais viso
kių kitokių numerių — kokius turėjome 
šiame festivalyje. Gerai būtų, jei J. Va-

Plytos
Dar taip neseniai čia liepsnojo kova 
Ir paraku buvo dangus čia aptemęs. 
Plienu ir ugnim išakėta šį žemė, 
O tėn, kur kareivių prigludo galva 
Jų kraują sugėrė molėta kalva.

Dabar čia atėjo- kiti darbininkai 
Su dalbom, kastuvais- ir špatais.
Jiems reikia čia molio ir kalkių dėl tinko
Griuvėsiams, kuriuos jie atstato.

Iš kas jie šią žemę, permirkusią,kraujo,
Ir molį išdegins į plytas,
Ir miestas iš pelepo vėl atstatytas • 
Į saulę pakils, tartum naujas.

Jo sienose plytos raudonos žėrės, 
Kaip kraujas, ištriškęs iš kario širdies.

K. Korsakas.
1947 m. spalio men.

(Tąsa)
— Pieninės farmos, —jie 

man aiškina, — reikalingos 
sunkaus darbo. Žmogus turi 
karvę užauginti; turi žemę 
išdirbti, karvelei pašaro pa
ruošti, ją apliuobti, pašerti, 
žiūrėti, kad ji būtų sveika, 
pieninga, kad jos pienas bū
tų riebus, geras, sveikas; 
rytą vakarą privalai ją pa- 

( melžti. Na, pardavęs pieną, 
už jį perkiesi reikalingus 
daiktus.

Kitaip yra su vaisinėmis 
farmomis: vasarą sunkiau 
padirbęs, rudenį vaisius 
pardavęs, žiemą farmeris 
beveik neturi ko dirbti. Bet 
vaisinės farmos rizikinges- 
nes: jei vaisiai pigūs, — 

|farmeriui nelaimė.
— Kaip didelės jūsų far

mos?
60 akrų — vidutinė, 

žinoma, yra didesnių, bet 
yra ir mažesnių.

— Žemė derlinga?
— Visokios, — atsako 

man. — Yra smiltingos, y- 
ra gero juodžemio,’ yra 
kalvelių, yra slėnelių ir 
gražiųjų lygumėlių. Ku
riam pasitaikė derlinga že
melė — tas laimingesnis: 
tas pats darbas neša 
giau naudos.

Visa tai įdomu.
Dairausi, stebiu:

dau-

Dairausi, stebiu: visi 
mūsų pobūvio dalyviai gra
žiai, šventadieniškai apsi
taisę, gi vienas, bene se
niausias lietuvis — Lape
nas' — apsitaisęs pilnai 
sportiškai; jis tik ką‘buvo 
grįžęs iš stirnų medžioklės.

— Kaip seniai jūs čią įsi
kūrėte ?

Visaip buvo. Yra farme
rių (tokių nedaug), kurie 
įsikūrė net l|910 metais, bet 
didelė jų dauguma, pirkosi 
čia žemės sklypus 1919-1920 
m., — tuojau po pirmojo pa
saulinio karo.

— Kodėl čia pirkotės, o 
ne kur kitur?

Todėl, kad čia buvo pora 
lietuvių agentų, pardavinė
jusių žemę; jie vare plačią 
propagandą; jie net leido 
savotišką laikraštuką, ^pla
tintą miestuose, kuriame 
buvo agituojama pirkti čia 
žemę ir steigti lietuviškas 
sėdybas, farmas.

— Kuo jūs buvote pir
miau, negu farmeriais pa
tapote?

Fabrikų darbininkai, ang
liakasiai. Suvyko ęia jie: 
vieni iš Pennsylvanijos, kiti 
iš Illinojaus ir kitų Valstijų.

— Kodėl nevykote į Kali
forniją, kur klimatas geres
nis, kur lengviau farme- 
riauti ?

Visokių nuomonių šiuo 
klausimu buvo, bet vyriau
sia: Kalifornija buvo perto- 
li, be to — mažai težino
mai Na, o Michigano klima
tas artimas Lietuvos klima
tui. Nors gegutė Čia neku
kuoja, bet varnos panašios 
lietuviškoms, o tie pušy
nai!... . . .

Apart lietuvių, žinoma, 
čia gyvena ir kitokių tauty
bių farmerių: vokiečių kil
mės, “senų amerikonų” ir 
kitokių. Jie susimaišę. Lie
tuviška farmerių bendruo
mene nėra vienlypė.

Man įdomu, kaip lietu
viai farmeriai šeimininkau
ja, palyginti su kitatąučiais.

— Suėmus bendrai,' — 
kąlba užklaustieji,. —- lietu
viai daugeliu atžvilgių pa- 
vyzdingėsni farmeriai už 
kitataučius.

— Pavyzdingesni ? Kuo 
tai išaiškinti?

Atsakymą duoda Pakė
nienė (Reimundo žmona):

— Pavyzdingesni dėl to,

kad lietuvės moterys daug 
dirba, — sunkiai dirba, at- 
likdamos darbus išvien su 
vyrais. Kitataučių moterys, 
kaipo taisyklė, gyvena po
niškai, mažai tepadėdamos 
vyrams. * O mes pliūšiame, 
darbuojamės, nuo ankstaus 
ryto ligi vėlyvo vakaro; 
mums nėra darbo persun- 
kaus, nėra perlengvo.

Ši moteris, beje, Ameri
koje gimusi ir augusi; lie
tuviškai ji kalba rlaisvai.

Lietuvės moterys, pasiro
do, ir čia, kaip ir miestuo
se, netingios ir sumanios. 
Progresy vės farm erkos, 
kaip ir miestų darbininkės, 
skaito spaudą, domisi viso: 
kiaušiais klausimais. Galvo
ja jos, taip sakant, kaip 
apsišvietęs, kultu ringas 
darbo žmogus privalo gal
voti.

Džiugu!
Lietuviai farmeriai čia 

palaiko ir tris savo susišel- 
pimo draugijas. Tvirčiausia 
iš jų: Lietuvių ukininfkų 
Draugija (Lithuanian Far
mers Society) su 80. mokes
tis mokančių narių. Turi sa
vo salę Scotvillio miestelyj; 
turi ižde $2,500. Draugijos 
pirrhininku yra Žukas, sek
retorium Martinaitis, ižd.« 
— Lapenas.

Yra Šv. Antano Pašalpinė 
Draugija, taipgi Lietuvių 
Progresyv. Ūkininkų Drau
gija, kurios pirmininkas — 
Bajoras.
/ Tikintieji lietuviai farme
riai turi čia ir pusę parapi
jos, — kitą pusę anglai. 
Bažnyčia yra, rodos, Cus
tar miestelyje.

Gyvuoja Lietuvių Litera
tūros kuopa, taipgi kuriasi 
Lietuvių Darbininkų Susi-' 
vienijimo kuopelė.

Kai aš baigiau klausinėti 
farmerius, jie man pastatė 
visą eilę klausimų: ką mes 
veikiame? Koks tas mūsų 
Kultūrinis Lietuvių Cent
ras? Kaip žiūriu į dabarti
nę tarptautinę padėtį? Ar 
bus trečiasis pasaulinis ka
ras? Jei taip — kaip greit? 
Kaip Tarybų Lietuvai seka
si ?

Pasidiskusavę, vakarie
niavome. Suvykusieji susi
vežė čia visokių namie ga
mintų valgių, — tikrai bu
vo puikus pokylelis.

Pirmą naktį nakvojau 
pas draugus Klastaliskūs, 
su kuriais susipažinau Chi
cago je prieš virš 20 metų.

Stasys Klastauskas (Kla
stoti) yra pirmojo pasauli
nio karo veteranas ir čia jis 
eina vietos Amerikos Legi- 
jono posto komandieriaus 
pareigas. Abu malonūs 
žmonės.

Klastauskas pirko nau
ją farmą, esančią greta se
nosios. Naują jis pirko pa
dedamas savo brolių, kurių 
vienaš ar du kada nors ma
no čion atvykti gyventi.

Klastauskai — septyni 
broliai Amerikoje. Vienas 
gyvena Chicagoje, Stasys 
ant farmos, o septyni Broo- 
klyuio apylinkėje. Visi pa
žangūs ir draugiški. Asme
niškai pažįstu juos šešis. '

VL .
Ant rytojaus, sekmadienį, 

buvo prakalbos. Jos įvyko 
Fountain miestelyj Odd- Fe
llows organizacijos salėje.

Diena buvo saulėta; snie
ginė audra liovėsi siautėju
sį praėjusią naktį.

Gražu dairytis po baltuo
jančias lygumas, bet farme- 
riški keliai važiavimui ne 
koki. ' '

Salę radome užrakintą ir 
šaltą/ Susiradę kažin kur 
raktą, rengėjai pradėjo pir-

miausiai ieškotis medžio ir 
anglies šilimai gaminti. O 
kai viduryj salės stovįs di
džiulis pečius pradėjo įkais
ti, susėdome prie jo ir tu
rėjome prakalbas.

z Visi spvykusieji buvo jau 
suaugę vyrai ir moterys. 
Jaunimas farmose, mat, ne
silaiko: kaip paukštelis, pa
augęs, jis lekioja į miestus. 
Tik kur ne kur rasi lietuvio 
farmerio vaikus dirbančius 
žemę. Farmose, šitose gra
žiose lygumose, jam per- 
ankšta. Miestas jaunimą 
pasivagia.

Kur tik man teko pas 
farmerius būti, visur pas
tebėjau ant stalelių ir sie
nų jaunų žmonių fotografi
jų.

— Kieno šis paveikslas? 
— paklausi.

Tuojau pradeda tau aiš
kinti: šis, va, sūnaus, ans—

ansmarčios, ans žento, 
dukters ir t.t.

— Kur jie gyvena?
Tau atsakys: jis gyvena 

Detroite, .ji gvvena Chica- 
goje, ans — Milwaukeje, ir

Mihvaukės miestas nuo • 
čia netoli: tik skersai Mi
chigan© ežerą, kuriuo regu
liariai plaukioja laivai tarp 
Mihvaukės ir Ludingtono.

Taip, lietuviškas jauni
mas nenori, gyventi farmų 
gyvenimu.

— Kas jūsų farmas dirbs, 
kai numirsite? — ne vieno 
klausiau.

— Sunku pasakyti, —at
sako man. — Gal vaikai su
grįš. Kai nedarbas miestuo
se pasireikš, — tikrai su
grįš. Ką jie darys tuose 
miestuose!...

Po prakalbų vykome pas 
Wm. Stakėną. Išsikalbėjus 
su jo malonia ir apsiskai
čiusią žmona, sužinojau: ji ' 
yra seselė kadaise Tarybų 
Sąjungoje gyvenusios ir, 
Minske ėjusiame (prieš ka
rą) “Raudonajame Artoju
je” bendradarbiavusios poe
tės Lavėnos Liudos. Pasta-

roji žuvo nuo vokiečių ku- 
lipkos. Kita Stakėnienės se
selė Baltarusijoj ir neseniai 
rašė, 'jog esanti sveika ir 
linksma. Ji ten mokytojauja 
ir galvojanti apie Tarybų 
Lietuvon * grįžimą.

Ant rytojaus Wm. Stakė- 
nas, įsisodino mane į nau
ją buicką ' ir pavežiojo po 
lietuviškas farmas. Buvome 
sustoję šian ir ten. Aplan
kėme Lapėnus farmerius — 
vienus seniausiųjų šitoje 
apylinkėje, ir maloni La- 
pėnienė mus pavaišino; su
stojome pas jaunąjį Lape
ną, turinti Scotvillio mies
telyje didžiulį malūną. Ap
lankėme Longino Stakėno 
farmą.

Platokai kalbėjau su 
Wm. Stakėnu apie farmerių 
reikalus. Tenka pasakyti, 
kad jis šitoje apylinkėje be
ne yra vienas pasiturinčiau- 
sių farmerių. Gražiai įsikū
ręs. Triobėsiai puikūs; susi- 
pirkęs visokių farminių ma
šinų, kuriomis vasaros me
tu padeda apdirbti laukus 
ir savo kaimynams. Jo dar 
jauni.du sūnūfe (tai beveik 
išimtis) dirba išvien su tė
vais.

Reto kurio čionykščio 
lietuvip farmerio jis neži
no.

(Daugiau bus)

Palestina. <•— Arabai su
degino žydų medžių sandėlį 
Haifoj.

F

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST 2-8342

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

LIWM4
geriausia' duona 

^SCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

pinigų, nesirgsitė, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome Į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, 
i krautuves ir j.pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergrėen 4-8802

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

4—

1113 ML Vernon St.
PHILADELPHIA. PA 

TelefonUfi Poplar 411*

indėsio valandoj <vrem 
prip manę? dien

* n akt j greit suteiks 
np modernišku patam.

mn Patogiai ir graži* 
Modemiškai įruošti mft 

šermeninė Mūsų ‘ pa 
•amavimu ir kainom b 

patenkinti

’t&L i^jįįį^ HmnIhIM

4 pust—Laisvė (Liberty, Li$h. Daily)-* Šeštad., Gruod. 6, 1947
• • • ... - • -*■ ■ • ' v.” feiM
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L. M. M. RatelfRytą"
. Sao Paulo, Brazilija. — 

1935 metais lapkričio me
nes. 15 dieną, pora pažan
gių kultūringų draugų su
organizavo meno mėgėjų 
organizaciją, kuri ir po šiai 
dienai dar egzistuoja po 
“Cruzeiro do Sul” pavadi
nimu.

Šie draugai suorganizavo 
LMMR “Rytas” vardu šią 
jaunuomenės organizaciją, 
geriaus pasakius šį “san- 
būrį”, dėl ko? Ir ar buvo 
reikalas tikrai tokią orga
nizaciją organizuoti, kurią 
jau šiandien mini 12-kos 
metų laikotarpis?

Atsakymas, visiems aiš
kus ir greitas. Tuo laiku 
mūsų jaunimas blaškėsi po 
visokias - visokių prigavi- 
kiškų organizacijų, o la- 
biaus dar tuo laiku pradėjo 
maišytis pas mumis viso
kio typo Smetonos fašisti
nės Lietuvos valdžios vadu
kai, kurie visaip manė pa
traukti mūsų skaitlingą 
jaunimą ir jįjį ten suvedžio
ti fašistiniai dvokiančiose 
organizacijose — pagaliau 
juos suvedžioti (jaunuo
lius), užtikrinant vadukams 
čia sau duoną, su šiltomis 
vietelėmis, apmokamomis 
stambiomis litukų algelė
mis.

Taigi, kaipo matote, L.M. 
M. R. “Rytas” suorganįza-'

vimas buvo labai reikalin
gas, kad nepatektų mūsų 
jaunuomenė į didžiausį tuo
met ir dabartiniu laiku re
akcinių lietuvių fašizmą.

Ar buvo išgelbėtas mūsų 
pažangus jaunimas nuo 
aukščiaus minėto pavo
jaus?

Daug vargo visą gyveni
mą organizacijos laiko teko 
pergyventi šios draugijos 
organizatoriams, valdybai, 
jos nariams ir galutinai pa
čiai organizacijai nuo viso
kių fašistinių užpuolimų, 
užpuolimų, kurie buvo jo
kiais faktais nepagrįsti, įro
dymai geriaus, pasakius ne
turinti faktų. Taigi, per vi
są laiką — iki šiandien or- 
ganįzacijos gyvenime ma
toma, kad mūsų jaunimas 
ne tik kad buvo išgelbėtas 
nuo tautiniai - fašistinės 
“kilpos”, kuri jam buvo tai
koma, bet kartu išgyveno 
kultūriniai, demokratiniai 
klestėjo, auklėjosi ir mokė
si kultūrinėje dvasioje, su
kurdami apie “Rytas” di
džiausią skaičių mūsų kolo
nijos jaunuolių, ir “Ryją” 
padarydami didžiausia jau
nimo menine-kultūrine or
ganizacija.

Dar atmintis mums ne
duoda užmiršti, kad minė
ti tautininkai, neapkęsdami 
ratelio “Rytas”, visaip jie

— - ------------------------- -- ----- -- ----- - ------ M----- ■>----- a.----- --------m------m----- a-----n----- m—-a—- ------ a----- ■

| Living Room Cushions [
į Refilled With New Springs
i $3.75
i Sofa Apačios Perbudavojimas

Už $12.00
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

•T -a—a—a—a—a—a—a—— a—a—a—a—a—a—■— a—■!—i«J<

Prisiminus
norėdavo jįjį išprovokuoti, 
kad šis nukristų, garbės ir 
prestižo neužsitarnautų šios 
šalies organuose ir mūsų 
demokratinėje kolonijoje. 
Jie pasiųsdavo ^avo “ka- 
pangas” arba geriau pasa
kius “tautiškus mušeikas”, 
kad per “Ryto” parengimus 
iškeltų muštynes ir kad po
licija prisikabintų prie mū
sų demokratinės organiza
cijos ir, kad atatinkami po
licijos organai uždarytų 
“Rytą”, kaipo razbaininkų 
organizaciją. Bet kada šie 
“kytruoliai” norėdavo tai 
padaryti, būdavo surinkti ir 
išvesti į lauką už durų. Kur 
buvo parodoma, kad provo
katorių ir razbaininkų vie
ta yra plačioji gatvė. Ir jei 
joje susipeštų, tai tuoj bū
tų “vežimuko” nuvežami 
ataušti. Be to, dar per savo 
oficiozą “Lietuvį’’— visaip 
atakuodavo mūsų meno-kul- 
tūr. organizaciją, skūsdami 
atatink. policijos organuo
se, įrodydami, kaipo komu
nistinę. Bet nei muštynė
mis, nei skundimais provo
katoriai nieko nelaimėdavo 
neturėdami faktinų įrody
mų ir .gaudavo sugrįžti, 
arba geriau sakant, su sa
vo provokacijomis atsikelti 
atgal... Ir iki šiai dienai, a- 
čiu gabiai “Ryto” organiza
cijos valdybai, savo gudry
be ir kultūringumu pavyko 
viskas taip gabiai išvesti, 
numaskuojant kaukes pro
vokatoriams, ar jie organi
zacijoje, ar prieš atatinka
mų aky vaizdą.

Dar atmename gerai bu
vusio provokatoriaus mūsų 
kolonijoje, kunigo Benedik
to Suginto “Rytui” visu 
smarkumu metamas provo
kacijas, kad ne kaipo dva
siškis ir švento* rašto skel-

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETOS 60c. VAKARIENĖJ 85c.
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
♦

Steven Augustine & Frank Sanko 
§AVININKAI z ' :

PUIKIAUSIA RIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

. PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-M1J8

1 J. KAŠKIAUČIUS, M. D. | 
580 Summer Avenue, ’

New»urk 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
LiOdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Paiarnavinjas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Balkiai Įrengtos JDvt Koplyčios, 'Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius,
-

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patardauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

TeJ. MArket 2-5172 t

<3— J, ' ■ ..........
Z

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

be jas ir katalikiškos “vie- 
ros” mokytojas, bet kaipo 
fašistas ir provokatorius, 
kaipo įsiutęs vilkas visu 
gvoltu puldavo tiek per pa
mokslus, bažnyčioje, tiek 
per savo redaguojamą sa
vaitraštį “Šviesą”. , Bet ir 
to provokatoriaus visokias 
metamas provokacijas “Ry
to” valdyba mokėdavo at
mušti, nepaduodama toms 
provokacijoms kabliuko. Ir 
organizacija “Rytas” apart 
visų metamų jai provokacį- 
jų nenusilpnėjo, dar augo 
ir augo, ir kas kartas augo 
ir plėtėsi vis daugiau, ir 
daugiau. Savo nariais kas 
kartas vis daugiau ir dau
giau daugėjo. Ir per trum
pą laiką išaugo į stiprią 
organizaciją, kuri tųt’ėjo 
keletą šimtų savo narių 
skaičių. Be to, dar sugebėjo 
išleisti mėensinį žurnalą 
“Rytas”. ■

Pirmąjį “Ryto” žurnalo 
išėjimą tempą redagavo ga
bus mūsų kolonijos poetas, 
a. a. Pijus Storpiršti^. Apie 
Pijų pakalbėsime paskiaus. 
Mirus Pijui Storpirščiui, 
lietuviški fašistukai manė, 
kad žurnalas “Rytas” jau 
žus, daugiau neišeis. Tokiu 
manymu apsiriko lietuviš
ki “fašistiniai ’pastumdė
liai” ir visi LMMR “Rytas” 
priešai, kurie taip, ar kitaip 
manė.

Tiesa, mirusiojo Pijaus 
Storpirščio mirtis ne. tik 
kad buvo smūgis “Rytui”, 
bet kartu buvo smūgis visai 
demokratinei lietuvių kolo
nijai. Kolonija—netekdama 
dr-go Pijaus—- visa apsivil
ko gedulos rūbais. Visa ir 
visi nuliūdo. Bet neatsiekė 
to fašistukai, ko troško. Bu
vo jiems tas troškimas vel
tui. Ir taip anais laikais L. 
M. -M. Ratelis “Rytas”, taip 
šiais laikais, tęsiama orga- 
ūizacjja po nacionalizacija 
“Cru&eiro do Sul”, tęsia sa
vo užbrėžtą darbą bei už
simojimo tikslą per savo vj- 
sų eilę 12-kos metų.

Tai eilė 12-kos metų, ku
rie kartu buvo sunkūs lai
kai. Bet su savo sunkumu, 
jie mums, galima sakyti ir 
lengvi. Nors ir kada ir bu
vo daug darbo, sunkaus 
darbo pradėti, bet kuo dau- 
giaus dirbome, tuo tas dar
bas mums buvo lengvesnis. 
Ir kada nors daug kartų 
priešas mums parodydavo 
savo išaugintas smailias il
tis, rengdamasis mums įkąs
ti..T Ir negalėdamas —nie
ko nepešęs — sugrįždavo 
atgal. Tada, mes dar dau
giau gaudavome šaunaus ū- 
po dirbti po šios organizaci
jos pastoge, kur ta pastogė 
bebūtų ir kokiu pavadi
nimu ji nesivadintų, bet ji
nai grynai mūsų tautiniai 
demokratiškai lietuviška, 
kuri buria mūsų jaunimą 
nuo -nutautėjimo.

Taigi ’ dabar po vardu 
“Cruzeiro do Sul”, neša šią 
mūšų kultūrą, žengdama į 
13-tus savo gyvenimo me
tus, kur savaime nenustos 
'užsimoto tikslo, kurio pa
reiga suburti mūsų pažan
gų jaunimą po savąja kul
tūrine pastoge.

Baigdamas šį mano svei-. 
kinimą, -kviečiu visus Sao 
Paulo jaunuolius, kur jie 
tiktai nebūtų, bet kad stotų 
į “Crųeizero do Sul” orga
nizaciją .nariais ir prade
dant 13-sius metus tikrai 
jįją sustiprintu, padaryda
mi Brazilijos lietuvių jauni
mo kultūrinė Meno Mėgėjų 
pastoge.

Darbo Pelė

HELP WANTED—FEMALE

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. 

d Tel. EVergreen 8*9770

E-................................................ Š

Varšava. — Lenkijos teis
mas įkaitino dar 7 fašisti
nius lenkus, kaip Amerikos- 
Ainglijos šnipuSv .

“...ir atsiminkite, kuris nutvos daugiau pikietuotojų, 
% tas gaus vieną liuesą dieną ekstra.”

REIKALINGOS MOTERYS
JAUNOS, INTELIGENTIŠKOS MERGINOS 
ABELNAM FABRIKO DARBUI. WEE 
TODDLERS. 232— 13TH AVE., NEWARK, 

N. J.
(288)

Redakcijos Atsakymai
SLA Nariui, Girardville, 

Pa. — Klausiate, kokius asr 
menis mes patariame nomi
nuoti į SLA pildomąją ta
rybą. Mes tegalime patarti 
nominuoti tuos asmenis, 
kurduos siūlo pažangieji 
SLA nariai. Jais yra:

'Į prezidentus: B. F. Ku
bilius, 188 kūopos narys, 
Boston, Mass.

Vice prezidentu J. Žeb- 
rys, 136 kp. narys, Cleve
land, Ohio.

Sekretorium S. Masytė, 
352 kp. narė, Detroit, Mi
chigan.

Iždininku J. K. Mažukna, 
86 kp. / narys, Pittsburgh, 
Pa.

Iždo globėju, J. Miliaus-

FOXCROFT, ME.
Maine valstijoje rudiw buvo 

labai sausas. Todėl kilo dide
li miškų gaisrai, kurie ritosi 
po 30 mylių į valandą. Gi
riose daug žuvo įvairių gyvių: 
lapių, stirnų, zuikių ir kitokių. 
Medžioklė ant briedžių buvo 
uždrausta tūlą laiką, ji atsi
darė mėnesis vėliau, kaip pa
prastai, būtent 1 d. lapkričio.

Nuvykau į Foxcroft apylin
kę ir apsistojai pas dienraš
čio Laisvės skaitytoją M. Ra- 
čilą.' Na, taip su šautuvu ir 
vaikštinėjau girioje, bet nei 
vienos stirnos nemačiau. Gi 
Račilas. stirną nušovė, tai Ra- 
čilienė iškepė steiko ir labai 
skanių kilbasų padarė.

Buvo jos sesuo su vyru ir 
dukra atvažiavę iš Spring
field, Mass. Jų sūnus, kuris 
čionai dirba gazolino stotyje, 
taipgi buvo atsilankęs. Kitas 
jų sūpus gyvena. Worcesteryje.

Gaisras RaČilų kaimyno tro
bas nušlavė. Sudegė ir gal
vijai, jų tarpe penkios avys, 
kurias tik buvo pirkę prieš 
gaisrą. Matote, namie buvo 
tik moteris, ir kada 4-rių me
tų vaikutis gaisro išsigando ir 
pasislėpė, tai motina jieško- 
jo jo, o apie galvijus jau ne
buvo kada galvoti. Vaikas su
rastas sveikas. Račilai sako, 
kad jie ir išliko tik todėl, kad 
diena pasitaikė nevėjuota.

Medžioklis.

Oak Ridge, Tenn. ^-Ato
miniai darbininkai per bal
savimus pasirinko CIO uni
ją prieš Darbo Federacijos 
uniją.

Irakas atsiprašo Ameriką 
už Arabų žygį

Bagdad. — Irako valdžia 
atsiprašė Ameriką dėl to, 
kad arabai Bagdade sudau
žė baldus Amerikos ižinių į- 
staigoje ir padegė patį na
mą. Tuom arabai protesta
vo ' prieš Amerikos pritari
mą padalinimui Palestinos į 
žydų ir arabų valstybes.
AMERIKOS PINIGAI IR 

GINKLAI FRANKUI
Franko fašistų • valdžia 

Ispanijoj yra gavus $30,- 
000,000 paskolos iš Ameri
kos, ir Franko armija gerai 
apginkluota amerikiniais 
ginklais. Tatai buvo rapor
tuota Abrahamo Lincolno 
Brigados veteranų suruoš
tame pokilyje New Yorke 
praeitą trečiadienį.

kas, 286 kp. narys, McKees 
Rocks, Pa.

Iždo globėju P. Jatul, iš 
Stoughton, Massachusetts.

Daktaru kvotėju Dr.
Shimkus, Chicago, Ill.

Franci j os streikieriai bu
vo sustabdę susisiekimus 
telefonu ir telegrafu su An
glija.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 Iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman 8L. arti Cantral Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

LLD 25 kp. metinis susirinkimas 
jvyks gruodžio 8 d., 8 v. v. Liet. 
Salėje, 853 Hollins St. Susirinkimas 
bus svarbus, nes kuopos valdyba 
bus renkama, taipgi!' reikės apkalbė
ti ir kitus svarbius reikalus. Nariai 
gaus knygą “Viduramžių -Istorija’’— 
tad dalyvaukite susirinkime. Atsi
veskite ir naujų na/rių. — J. Deltu
va, f in. rašt. (284-285)

WORCESTER, MASS.
* ALDLD 4.55 kuopos metinis susi
rinkimas jvyks 8 dieną gruodžio, 
kaip 7:30 v. v. Lietuvių svetainėj, 
29 Endicott St. Visi nariai dalyvau
kite ir naujų atsiveskite. Yra meti
nis susiriftkimas ir bus renkamą 
valdyba ant sekančių metų. — A. W. 

(283-4)

LICENSES 
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that Lisence No. 
GB 14 250 has been issued to the underuignc<| 
to ’ sell beer at retail tinder Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2317 Voorhrcs Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

Voorhies Del.
'JACOBS GEORGE-JACOBS HENRY

NOTICE is hereby given that Lisence tyo. 
GB 14217 has been issued to the undersigned 
to ■ sell beer at. retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Henry Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, t,o be consumed OFF the 
premises.

GEORGE J. KENNEDY & 
MELVILLE T. GILLESPIE

NOTICE is hereby given that Lisence No. 
GB 11195 has been issued- to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
750 Sutter Ave., a-k-a 432 Miller Ave.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, tv 
be consumed OFF the premises.

LOUIS FIOfiPlLUN

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
t 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.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyn's

PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

* ■ ....................................... ■■ . '
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NewVtrto^/fe^Zlnloi
Koncertas Ligonines 

Paramai
Salvatore Baccaloni, Joseph

ine Antoine ir Thomas Hay
ward iš Metropolitan Operos 
dainuos Hunter Kolegijos As
sembly Hall, 69th St. ir Park 
Ave., New Yorke, šio sekma
dienio popietį, gruodžio J-tą. 
Pradžia 4 vai.

Programoje taipgi dalyvaus 
italų choras (Coro d’Italia), 
vadovybėje Edoardo Battente. 
Tikietai po $1.25 ir $2.25. 
Pelnas skiriamas Parkway Li
goninei, 149 E. 62nd St.

LDS Kuopy Delegatams
Brooklyno ir apylinkes LDS 

kuopų atstovų konferencija 
įvyks jau šį sekmadienį, gruo
džio 7-tą, 10 vai. ryto, 408 
Court St., Elizabethport, N. J.

Traukiniai nuo Liberty St., 
New Yorke, išeina 9, 9:20, 
9:30, 9:40 ir 10 vai. ryto.

Teisme už Šunis
Bronxe teisiamas Sven Sand- 

gren, 51 metų, liaudies moky
klos prižiūrėtojas, kurio būrys 
šunų mirtinai uždraskė 11 me
tų Stanley Balaban praėjusią 
vasarą. Keli liudininkai sa
kė, kad gauja jo šunų jau 
pirm to apdraskinėjo žmones, 
bet jis leido jiems palaidiems 
riaumoti gatvėmis. Pora ro
dė randus nuo šunų kandžio. 
Užkramtytojo vaiko motina 
teisme apalpo prisiminus savo 
vienturtį.

Rockefeller Center aikštėje 
jau pastatyta 65 pėdų aukščio 
kalėdinė eglė. Jos galūnę ap- 
dabino pirm pastatymo, apa- 

• čia padabins pasistoję ant ko
pėčių. Eglės pastatymui ant 
“kojų” vartojo sunkmenų kel
tuvą (derrick).

Susidūrime buso su taksi 
sunkiai sužeistas su tėvu tak- 
šike važiavęs Tommy Byrnes, 
11 metų. 
•______________

Prašome Talkos Namo 
Darbams

Šį šeštadienį ir sekmadienį, 
6 ir 7 gruodžio, vėl bus talka 
valymui, gražinimui ‘ naujojo 
Kultūrinio Centro. Reikia 
karpenterių, * maliorių, valyto
jų ir perkilnotojų sunkmenų 
iš vietos vieton.

Dienraščio Laisvės
BANKETAS
Įvyks Sekmadienį

JAN. 25 SAUSIO
Bus Naujame Name

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Avė. 

Richmond Hill, L. L N. Y.
ĮŽANGA $3.00

$41.54.

i

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Extra! Matyk neformalius paveikslui apie garsius naujavddžius, Elizabethą ir 
Philipą! Graikija: Valdžia pradeda visuotiną kampaniją prieš komunistinius par
tizanus Graikijos pasienyje. London: Keturių Didžiųjų užsieniniai ministrai su
sirenka svarstyti Lenkijos rubežius ir taikos sutartis su Vokietija ir Austrija! 
Siaurinė Korėja: Rusų ir amerikonų valdininki sueina * Pen Yan’o, "raudonosios” 
Korėjos sostinėje! Anglija: Hollywoodo ir Anglijos judžių žvaigždės susitinka

I karališkąją šeimą "įsakytame vaidinime" dėl labdarybės. Naujausias March of 
f Time ... i
I "END OF THE EMPIRE?"

J EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

KOKIĄ KEISTĄ JfiGĄ TURĖJO TIE AUKSINIAI AUSKARIAI!’! 
RAY MILLANp * MARLENE DIETRICH 

"‘GOLDEN EARRINGS” 
* Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoje 

BILLY DE WOLFE X 
Ir dar: McKinley ir Jo Orkestras 

EXTRA: Patrauklus Priedas... FRANKIE LAINE 
PARAMOUNT Times Square ir 43rd St

Brooklyno Gaso Firma Nori
Dar Pakelti Kainas

Brooklyn Borough Gas Co. 
įteikė prašymą Public Service 
Komisijai. Prašo leisti pakel
ti kainas, kad firma gautu dar 
$400,000 daugiau pajamų. 
Firma turi 92,360 vartotoj ų- 
kostumerių Flatbush, Benson- 
hurst ir Coney Island srityse.

-Paskiausia leistas pakėlimas 
kainų, šių metų rugpjūčio 9- 
tą, pridėjo firmai $225,000 
ekstra pajamų. O velionis 
Peter Cacchione, Brooklyno 
komunistas, dar pirm ano pa
kėlimo kainų nurodinėjo, kad 
firmos dar “ir pirm ano pakė
limo turėjo pelno.

Įdomių Informacijų 
Apie Daug Miliony 
Žmoniy Šalį—

Bus galima išgirsti šį sekma
dienį, gruodžio 7-tą, įvyksian
čiame Chinijos padėčiai aiš
kinti masiniame mitinge, ku
riame kalbės Chinijos pasku
bęs “krikščionis generolas,” 
karo vadas, maršalas Feng 
Yu-hsiang. Karo metu Feng 
Yu-hsiang buvo Chinijos vice- 
generalisimo, Chiang Kai-she- 
ko pirmoji ranka. Jis kalbės 
temoje:

“Dėl ko aš nutraukiau ry
šius su Chiang Kai-sheku.”

Mitinge taipgi kalbės ameri
kiečiai : kunigas Stephen 
Fritchman, Johannes Steel, Is
rael Epstein. Dainuos Chi- 
niečiu Liaudies Choras, c

Čia t'urės būti pateikta įdo
mių informacijų apie Chinijos 
vidujinę padėtį ir apie tai, ką 
veikia Chinijoje mūsų taksais 
sumokėti keturi bilionai dole
rių. Buvęs antruoju vyriau
siu. visoje šalyje valdininku 
Yu-Hsiang turi žinoti, ką kal
bąs. Ir jo nutraukimas ry
šių su Chiang Kai-sheku ne- 

į buvo dėl persimetimo žodžiu 
i kitu. Turėjo būti visai ša
liai ir pasauliui svarbios to 
priežastys.

Mitingas įvyks City Center 
Casftoo, 155 West 55th Street, 
NeVv Yorke, gruodžio 7-tą. 
Pradžia 3 vai. po pietų. Re
zervuotoms sėdynėms tikietai 

.$1.20, generalė įžanga 60c.

Trečiadienį vėl» oras atšilo, 
buvo 58 laipsniai, tik 3 laips
nių betrūko nuo buvusios re
kordinės šilčiausios gruodžio 
3-čios, 1932 m.

Mažiausiai 9 medžiotojai 
šiemet užmušti stirnų medžio
jimo sezonu New Yorko vals
tijoje.

Joseph Gerard, 47 m., užsi
mušė iškritęs pro langą iš sa
vo apartmento 4rmo aukšte 
9524 Fort Hamilton Parkway, 
Brooklyne.

Jau virš 5,000 asmenų prašė 
aplikacijų esamiems tūkstan
čiui miestavų paprastų darbų, 
kuriuose mokama algos tik

Kitoms miesto dalims tei
kiančios gasą firmos taipgi 
reikalauja' pakėlimo kainų. 
Consolidated Edison reikalau
ja leisti išrinkti virš 8 mili- 
onus dolerių ‘daugiau negu 
gauna dabar. Jos planas: 
gauti $8,239,700 ekstra paja
mų metams iš 1,100,000 var
totojų.

Long Island Lighting Co., 
taipgi jos skyriai: Queens Bo
rough Lighting Co. ir Nassau 
and Suffolk Lighting Co. pa
reikalavo leisti pakelti gaso 
kainas 25 nuošimčiais.

Gersono Kandidatūrą 
Taryba Pavedę Savo 
Taisyklių Komisijai

z
New Yorko Miesto Tary

ba savo reguliariame posėdyje 
praėjusį ketvirtadienį oficia
liai .priėmė naujai komunistų 
paskirto į kaunsilmanus Si
mon W. Gerson’o kandidatū
rą ir įteikė savajai taisyklių 
komisijai peržiūrėti ir rapor
tuoti.

Nežiūrint miesto čarteryje 
esamo aiškaus ^nusakymo, kad 
vieton mirusio kaunsilmano 
naują paskiria toji partija, 
kurios balotu buvo išrinktas 
tas, kuris mirė, randasi tokių 
akyplėšų, kurie norėtų komu
nisto kaunsilmano* vietą pa
veržti savo partijai. Dėl to 
esą ieškoma, ar kartais neras 
kokių kabliukų tą vietą pasi
grobti.

K a u n si 1 m an ą išr i n k u s i o j i 
partija nei tie 'virš 75,000 pi
liečių, kurie už jį balsavo, aiš
ku, tokio smurto netoleruotų. 
Tad kai kurie toliau prama- 
tantieji politikieriai, taipgi 
New York Times pasisakė 
prieš bylinėjimąsi po teismus 
tokiu aiškiai įstatymų-taisyk- 
lių nusakytu klausimu.

$10,000 Gaunantiems 
Viršininkams
Dabar Pakelė Algas

Miestavoji budžeto taryba 
(Board of Estimate) nutarė 
pagelti miesto valdininkams 
algas — pridėti nuo $1,500 
iki $2,500 metams, kaipo, pra
gyvenimo pabrangimo priedą, 
kad jų pragyvenimas prilyg
tų buvusiam 1932 metų ly
giui.

Viso tuo priedu aukštiesiems 
viršininkams prisidės' $36.320 
ekstra išmokesčių iš miesto iž
dinės.

Sutinkant, kad kiekvienas, 
įskaitant Ir atsakingų miesto 
darbų vedėjus, turėtų už at
liekamą darbą gauti bent 
ne mažiau mokesties, jeigu 
jau negalima mokėti • dau
giau, tačiau negalima už girti 
to, kad gaunančius po $40 sa-, 
vaitei visai užmiršo. O Cl6 
unij“a jau seniai reikalauja 
tiems eiliniams žmonėms po 
$600 priedo metams. Kadan
gi, iš atžvilgio į pragyveni
mo pabrangimą, gaunančiam 
po porą su virš tūkstančių 
metams, atmokėjus taksus, 
darosi sunkoka su šeima iš
gyventi.

Viršininkai gavusieji po 10 
tūkstančių, dabar gaus po 
$12,500. Gavusieji po- $12,500, 
gaus po $15,000; gavusieji 
$8,000, gaus $10,000; gavusie
ji $7,500, gaus. $9,000.

Staiga išbėgęs ant kelio prie
šais ateinančią mašiną, Bron
xe, sužeistas Howard Greens
pan, 11 metų.

Johnnie Pranckaitis 
Išėjo į Marintis

John Pranckaitis, 17 metų 
amžiaus, sūnus williamsbur- 

■giečių Onos ir Vinco Pranckai- 
čių, gruodžio 1-mą išvyko į 
militarišką tarnybą Jungtinių 
Valstijų Marinuose. ■ Pamati
nio apmokymo laikotarpį pra
leis Parris Island bazėje, o 
paskui, Johnnie tikisi, bus pa
siųstas į lėktuvų mechanikų 
mokyklą.

T lėktų vai—j ų mech an i zm as, 
ne skraidymas — Joną įdo
mauja jau nuo mažystės. Ir 
šiuo' tarpu, greta pamokų vi
durinėje mokykloje ir iš jos 
parsinešto vakarinio darbo, 
Jonas liuoslaikiais budavojo 
lėktuvėlius. Tam viskam, ži
noma, gyvenant didmiesčio 
ankštumoje, darbininkų tėvų 
šeimoje, vieta ir ištekliai buvo 
labai riboti. Tad Jonas išėjo 
su viltimi gauti tarnyboje ga
limybę dirbti prie tikrųjų lėk
tuvų, be rūpesties apie gavi
mą tam medžiagų.

Johnnie tūlą laiką dainavo 
Aido Chore. Jisai buvo pir
mas jaunuolis tarpe Lietuvių 
Kultūrinio xCentro šėrininkų 
dar tuomet, kada apie to cen
tro įsigijimą buvo vos tik pra
dėta kalbėti.

Linkime jums, Johnnie, sėk
mingos tarnybos ir laimingai 
sugrįžti pas saviškius ir pas 
mus visus! D-ė.

Pasitraukiantis ant pensijos 
teisėjas Henry II. Curran, 70 
metų, paskutinį prieš jį stoju
sį išteisino. Juomi buvo ma
riniu kas, kaltinamas parveži
me narkotikų. Jo pirmasis 
teisiamasis prieš 30 metų, ka
da jis tapo teisėju, irgi buvęs 
marininkas, kurį jis taipgi bu
vęs išteisinęs atžymėjimui sa
vo darbo pradžios.

PRAŠOME ATSIŠAU.KTI
Norime sužinoti, kur randasi .Jur

gis Griškėnas, aš labai norėčiau 
apie jį sužinoti ir būčiau dėkingas 
už atsišaukimą arba už pranešimą 
man apie jį. ,

Jurgis Griškėnas paeina iš Lietu
vos Gaidžgalės kaimo, Anykščių pa
rapijos. Seniau gyveno Brooklyn, 
N. Y., dirbo prie gatvėkarių kompa
nijos už motormaną.

Jonas Griškėnas iš Lietuvos pa
eina Sanavos kaimo, Suvainiškiu 
parapijos.

Buvau Brooklyne .Festivalyje ir 
negalėjau dasiklausti. ,apie Jurgį 
Griškėną.

Prašau man rašyti: J. Griškėnas, 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(283-4)
---------- -1- --------- -- Į -

PARDAVIMAI
Pasinaudokite gera progįgi! 

Richmond Hill, N. Y.
1 flioras tuščias, 2 šeimynų mū

rinis narnas, atskirai statytas, ♦alie
jum' apšildomas, vieta dėl garadžio, 
kaina $11,500.

3 šeimynų, 14 kambarių namas, 
2 fliorai > tušti, garadžius, žemės 
40x100, $13.950.

ZINIS,
499 Grand St., Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506
(283-5)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankfetų, 
Vestuvių, Susirinkimų Ir t.t. Puikus 

stelčius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

GERI PIETŪS!
Kada norite gerą pietą, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas r

417 Lorimer Street 
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Vokiečių Laikraščio 
Koncertas-Balius

Vokiečių liaudies laikraštis 
German American (urės savo 
metinį koncertą ii- balių šį 
sekmadienį, gruodžio 7-tą, 
Jugoslavų American Hali, 
405 W. 41st St., netoli 9th 
Ave., New Yorke. Pradžia 3 t 
valandą. Po programofc šo
kiai, grojant Tambariz Benui.

Dainuos vokiečių ir jugosla
vų chorai, taipgi žymi solistė 
Mildred Meditz; šoks Jugosla
vų šokikų Grupė. Kalbės 
Rups Nixon, žymus unijistas. 
Nuo 4 iki 7 specialė progra
ma vaikams. Vaikams iki 10 
metų įranga nemokama. Su
augusiųjų įžanga ?)6 centai, 
įskaitant taksus. 1

Kadangi šį sekmadienį lie
tuvių svarbių pramogų nebus, 
turintiems liuosą pusdienį ge
ra proga pamatyti, kaip kon
certuoja ir baliavoja kiti. At
siminus, kaip puikiai Jugosla
vų Choras pasirodė pas runs 
anais metais, jau aišku, kad 
nuvyksiančio tenai laukia ge
ra programa. i

$1.00 
IŠLAISVINS JUMIS 

Iš VARGO.
PIRKIMO, PAKAVIMO ir 

IŠSIUNTIMO MAISTO 
DOVANŲ SIUNTINIO 

Bikur į Europą, Lietuvon ir 
Rusijon 

JŪSŲ GIMINĖMS 
ŠAUKITE AR RAŠYKITE 

THE LEWNARD 
TRADING CO.

63 PARK ROW
NEW YORK 7, N. Y.

TEL. CORTLANDT 7-3962 
Leiskite mums atlikti šį darbą 
dėl jūsų teisingu, patikimu ir 

saugiu būdu. , /
VISI PUNDELIAI APDRAUSTI

padarau 
paveiks- 
krajavus 4

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ve* 
tuvių, kitokių grupių ir pavienit 
Iš senų 

,naujus 
lūs ir 
sudarau su arne-f 
rikoniškais. Rei-' 
kalui esant ir| 
padidinu tokio* 
dydžio, kokio pa- 
geidaujamą. Tai
pogi atmaliavoju 

: įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

, Knmpas Broadway ir Stono Ave.
> prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Gl^nmore 5-6191
iiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiniiiiiiiiftiiiiiiiiiiiiiiiiiiM .... .    •............... 1----------- -

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.
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: t

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” 0en and matching pencil. 

The demand will be great ... so avoid dis-

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

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

Išskiriant trečiadieni ' 
ir sekmadieni.

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

k Tet SOuth 8-5569 I

Mary Žilinskienė, 73 m. am
žiaus, gyvenusi 155 Green
point Ave., Brooklyne, mirė 
gruodžio 3 d., Greenpoint Li
goninėj. Kūnas pašarvotas 
grab. S. Aromiskio koplyčioj, 
423 Metropolitan Avė., Brook
lyne. Laidotuvės įvyks gruo
džio 6 d., šv. Traicės. kapinė- 
sb. Velionė paliko nuliūdime 
anūkę Dorothy Serbent.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius S. Aromiskis.

Telefonistės, kurios praėju
siame streike pasirodė gero
mis pikietuotojomis, turi ir ki
tų gerų ypatybių. Litioslai- 
kiais jos padarė ir sutaisė šim
tus lėlių, kurias išdalins bied- 
nuomenės vaikams po namus 
ir įstaigas ateinančiomis šven
tėmis.

USSR
Pundelių j Sovietu Sąjungą ir j vi«aH kitas pasaulio dalis, 

patarnavimą, vis tiek, ar siunčiate per 
mūsų agentūrų. 
TREMONT TRAVEL BUREAU 
1160 Columbus Avenue 
Boston. Massachusetls 
Tel: Highlands 7252 
FOREIGN PARCEL SERVICE n 
3H Weils St. (arti Main St.) 
Hartford, Connecticut 
Tel: Hartford 6-5164 
Parodančio I)aui< Gatavų Pasiuntimui (

JŪSŲ PARANKUMUI. . .
WORLD TOURISTS, INC.. įsteigė sekamas agentūras, kad palengvint jums siuntimą 
Maisto ir Drabužių...........
■lūs gaunate tokį pat greitą, užtikrintą 
vyriausią mūsų raštinę ar per viena ii 

S. O. S. COMPANY 
]()!> Wilis Avenue 
(prie 148th St. . ir 3rd Ave.) 
Bronx, New York
BOCSĘR TRADING COMPANY 
111 Fifth Avenue 
New York City 
Tel: ALgonquin 4-8711 

Pareikalaukite Dovanaf

iA

Mūsų Katalogo, 
Pundelių, ir dėl Pilnų Žinių.

WORLD TOURISTS nc
18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 10, N. V.

' > TELE ? H O N E., O5R C H A.ReO 4 -46 6 O
. ■ > ' & C " 1 ' ■ ■ .._________ _

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERLAI

Valandos: ji?
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Tel. E Vergreen 4-8174

952.50

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . .
17-jcwels. $33.75

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend-' 
able.

Peter Kapiskas

įvairybe kostu- 
džiuleriij. Suk- 
setai Elgin — 

išdlrbimo, 
Longines,

VW Graži
W miškų

nelėm
American
Laikrodžiai
Bulovą, Gruen, Hamil- 
ton, Benrus, etc. Vė-

įi liausiu madų Moterų 
į ir Vyrų Daimontiųiai 
p žiedai.

Atlikite savd pasirin-
& kimų dabar. Rankpi- 
iį nigiai jums palaikys

bį kuri daiktą iki
? Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir
į Laimingų Naujų Metų appointment . . . choose tomorrow!
fl visiems mūsų Patro- t .
gf nams! . , s •17.50
? DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
f • KALĖDINIŲ DOVANŲ!

t ROBERT LIPTON
' ■’ ■ t ? ‘ Jeweler
? 701 Grand St., arti Graham A ve.,x Brooklyn
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Nuteisė už Remtos 
Bonus

Irving Weinus, 37 m., kolek
torius rendų puošniame apart
mento, 587 Riverside Drive, 
nubaustas pasimokėtj $500 ir 
kalėti 6 mėnesius. Tačiau ka
lėjimo bausmė panaikinta.

VVeinus’ą kaltino, kad jis 
reikalavęs ir paėmęs $750. 
Jis reikalavęs $1,000 už iš- 
rendavimą apartmento, kurį 
vieni lo namo gyventojai no
rėjo perleisti savo draugams. 
Greta bonų, jis taipgi pakėlęs 
rendą nuo buvusių $90 iki 
$103.50 mėnesiui. Perl ei dėjai 
ir ieškotojai apartmento sutiko 
įmokėti iš karto $750, bet 
įmokėjo sužymėtais pinigais, o 
policija tuojau gavėją su tais 

| pinigais areštavo.
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