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Chicagos Draugas dar vis 
tebeverkia dėl nelaimės, kuri 
ištiko Rusijos poniją anais 
audringais ibi7 metais. Ne
atsilaikė Lvovo kabinetas, vel
niop nuėjo Kerenskis su savo 
kabinetu.

Ir vis tik dėl to, sako 
Draugas, kad “Rusija neturė
jo autoritetingo ir išmintingo 
žmogaus, kuriuo žmonės būtų 
galėję pasitikėti.” Tuo tarpu 
bolševikai, girdi, būdami ne
skaitlingi, buvo “ugningos 
dinamikos, veikė greitai ir be 
jokių kompromisų,” todėl 
jiems visas kraštas ir atitekęs 
(D., lapkr. 12 d.).

★ ★ ★
Kas kita, žinoma, būtų bu

vę, jeigu vietoje Lvovo, būtų 
buvęs Draugo redaktorius ši
mutis, o vietoje Kerenskio — 
Naujienų redaktorius Grigai
tis. Rusija būtų buvus “iš
gelbėta.”

Bet ką per visus paskutinius 
trisdešimt metų būtų veikę tų 
srovių spaudos redaktoriai, 
jeigu nebūtų turėję bolševikų, 
ir Rusijos lojoti ? »

★ ★ ★
Jei tai priklausytų nuo 

Draugo redaktoriaus valios ir 
troškimų, tai mes jau seniai 
būtumėme turėję naują karą. 
Jis ištroškęs naujų kraujo 
upelių. “Reikia,” jis šaukia, 
“kalbėti apie naują karą, kad 
įgyvendinti tai, kas buvusiais 
karo metais buvo žadėta (D., 
lapkr. 12 d.).

Buvus pažadėta “teisinga ir 
pastovi taika,” o jos dabar 
nesą. Todėl reikia naujp pa
saulinio gaisro, todėl reikia 
vėl nuo žemės paviršiaus šluo
ti miestus ir žmones, kad 
įgyvendinti tokią taiką!

O tokia taika, ’kokios nori 
Draugas, būtų klerikalinė tai
ka—taika, kurioje ..prabėgu
siųjų amžių inkvizicija būtų 
atsteigta, kurioje vėl viešpa
tautų Tlitleriai ir Mussoliniai.

★ ★ ★
1917 metais Grigaitis sakė, 

kad bolševikai neišsilaikys ga
lioje nė vienerių metelių. 1941 
metais jis netikėjo, kad So
vietai atsilaikys prieš Hitleri
nę Vokietiją ilgiau karp vieną 
kitą savaitę, o ilgiausia—vie
ną kitą mėnesį. Hitlerio vais- 
kas, girdi, pereis pei’ Rusiją, 
kaip aštrus peilis per minkštą 
sviestą!

Dabar ir vėl šis amžinasis 
neviernasis Tamošius netiki, 
kad Molotovas turi atominę 
bombą. Tai esąs -paprastas, 
eilinis “sovietų propagandos 
burbulas” (N., lapkr. 12 d.).

Bet jeigu gandai pasitvir
tintų ir pasirodytų, kad So
vietai tokią bombą turi ? Gri
gaičiui nesvarbu! Jis akis tu
ri geras. Jis žino, kad jo ne
laimingi skaitytojai už ,fį dau
gumoje kvailesni ir vis tiek 
jam tikės, norš jis ir gryniau- 
sį melą jiems pasakotų.

★ ★ ★
Labai geras patarimas Lie

tuvių Literatūros Draugijos 
kuopų valdyboms: kai išduo- 
date šių. metų knygą “Vidur
amžių Istoriją,” priminkite 
nariams pasimokėti duokles 
už ateinančius metus. Juo 
anksčiau pradėsime duokles 
mokėti ir rinkti, tuo sveikiau 
bus'visai Draugijos veiklai.

★ ★ ★
Jau keletas šimtų demokra

tinių lietuvių yra įsigiję Lietu
viu Namo Bendrovės šėrų ir 
tuomi prisidėję prie įsteigimo 
Brooklyne Amerikos Lietuvių 
Kultūrinio Centro. Tikiu, 
jog kiekvienas tuomi didžiuo
jasi ir nė vienas dėl to ne
mirs badu. Kiekvienas jaučiasi 
atlikęs gražų, prakilnų darbą.

★ ★ ★
Bet vajus tebėra neužbaig-

ITALIJOS KOMUNISTAI SAUKIA NUVERST DE GASPERĮ
Italų Komunistai Smerkia 
“Pasivergimą Amerikai”
Komunistę Partija Ragina Visus Demokratinius Piliečius 
Suvienytomis Jėgomis Nušluot Naujo Fašizmo Pavojų

Gręsia Streikas Visiems
Francijos Uostams
Suimta 1,500 Streikierių Marseille; Jei Valdžia Vis 
Laužys Tą Streiką, Tai Visi Marininkai Mesią Darbą

Roma. — Italų Komunis
tų Partijos komitetas pa
smerkė ’ Jungtinių Valstijų 
kišimąsi į vidujinius Italijos 
reikalus ir šaukė visus de
mokratinius piliečius išvien 
nuversti de Gasperio kleri
kalų valdžią. Tuo tarpu 
siautė darbininkų demons
tracijos prieš fašistų cent
rus. Valdžia įsakė tuojau 
padidint valstybinės polici
jos skaičių nuo 65,000 iki 
75,000 ir grūmojo siųsti ar
miją prieš demonstruojan
čius darbo žmones^

Išleistas sekmadienį, ko
munistų. pareiškimas sako:

— De Gasperio valdžia 
kriminališkai pavergė Itali
ją Amerikai pagal Marsha
ll© planą. Negana, kad A-
-i------ -----------------------------

Amerikos Oficieriai 
Lavins Dar Vieną 
Čiangui Diviziją

Nanking, Chinija.—Ame
rikinė patariančiųjų ofi- 
cierių grupė lavins Čiang 
Kai-šeko armijos divizija 
Formozos saloj, pradedant 
nuo gruodžio 1 d. Amerikos 
oficieriai pranešė, kad jie 
taipgi padės chinų tautinin
kų komandieriams įsteigti 
mokyklas oficieriams ir 
saržentams mokyti Formo- 
zoje. Tų amerikonų atsto
vas, atsakydamas į United 
Press korespondentų klau
simus, pareiškė, kad Jungti
nės Valstijos toliau jau ne
silaikys “bešališkai;” vadi
nasi, tiesioginiai padės Či
ang Kai-šeko valdžiai ka
riaut prieš chinų komunis
tus. — Chinijoj esą apie 2,- 
000 jankių oficierių.

AMUNICIJOS SPROGI
MAI ITALIJOJ

Roma. — Per trįs dienas 
susprogo du ginklų-amuni- 
cijos sandėliai, Brughieroje 
ir Cssanoj d’Adda, Milano 
srityje, šiaurinėj Italijoj. 
Eksplozijos užmušė keturis 
kareivius ir sužeidė kelis 
kariškius ir civilius žmones. 
Klerikalų valdžia, supran
tama, s kaltina “raudonuo
sius.” • »_ _ _

ORAS.—Būsią giedra.

Komunistai Sako, Amerikai Paliepus, Francijos Valdžia Užpuolė Rusų
fe)

tas. Dar vis reikia keleto de- 
sėtkų tūkstančių dolerių.

* Todėl tiems, kurie esame 
pirkę šėrų bei suteikę pasko
lų, tenka užsidėti kita, taip 
pat garbingą pareiga: kitus, 
dar neprisidėjusius, paagituo
ti. Kiekvienas turite pažįsta
mų, kaimynų bei giminių. 
Prisiminkite jiems apie šį rei
kalą ir paraginkite tuojau pa
sipirkti šėrų.

Patys stebėsitės savo agita
cijos pasisekimu.

merika užkorė savo ekono
minį ir politinį imperializ
mą Italijai — Jungtinės 
Valstijos palaiko savo kari
nio laivyno ir lėktuvų bazes 
mūsų šalyje, kad galėtų^pa- 
vartot mūsų tautą, kaip pa
pėdę imperialistiniam ka
rui.

Komunistų Partija tvirti
na, kad de Gasperio val
džia užgyrė panaujintą fa
šistinį judėjimą ir fašistų 
terorą prieš demokratinius 
žmones.

Romoje įvyko visuotinas 
važiuotės darbininkų strei
kas per dvi valandas. Jie 
protestavo prieš fašistų ir 
policijos daromas atakas 
prieš darbininkus.

Buvęs .Jūreivis Padegė 7 
Namus iš Nuobodumo

Newark, N. J. — Buvęs 
jūreivis Joseph Soriano, 22 
metų amžiaus, padegė 7 na
mus per dvi savaites. Pa- 
galiaus areštuotas, jis taip 
teisinosi: “Kada aš naktį ei
nu namo, atsisveikinęs savo 
merginą, man pasidaro nuo
bodu; todėl padegioju na
mus. Gaisrai man duoda į- 
spūdžių ir įvairumo.”

Ramadier Planuojąs, 
“Pastiprint Valdžią”

Paryžius. — Eina gandai, 
kad socialistas Francijos 
premjeras Ramadier pakei
siąs kai kuriuos savo minis
trus* ir įtrauksiąs valdžion 
stipriausius klerikalų va
dus, girdi, prieš komunistus 
ir girdi, “prieš generolo de 
Gaulle’o šalininkus.” Dėl to 
Ramadier tarėsi su P. Rey- 
naudu, seniau buvusiu 
premjeru.

Detroit, Mich.
Mirė Charles Tvaska. Kū

nas pašarvotas Brazis Fu
neral Home. Bus laidoja
mas ketvirtadienį 10 valan- 
dą.

Tvaskų šeimyna.

London. — Karalaitė Eli
zabeth ą per streikierių eilę 
atėjo į viešbutį.

Paryžius. — 2,000 gink-
luotos policijos su tankais 
ir kitais kariniais įrengi
mais užpuolė išvietintų so
vietinių rusų stovyklą Be- 
auregarde, Paryžiaus prie
miestyje. Žandarai viską iš
krėtė, išvartė; pagrobė tris 
sovietinės pilietės Sofijos 
Stepčinskos vaikus ir kelio- 
liką senų šaunamųjų gink
lų, ir paskelbė, jog stovykla 
visai bus uždaryta po pen
keto dienų.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

-............  ■ . ...................................... ■ ą

Jau Turime Šerais ir Paskolomis Sukėlę
$91,40įBet Dar Trūksta $48,600

-------------------

Prašomi Pasiskubinti Tie, Kurie Dar Nesate Prisidėję 
Prie Namo Nupirkimo Kultūriniam Centrui

Kaip matote, mūsų finansinis.vajus po biskį stu
miasi pirmyn ir jau turime silkelę gražią sumą tam 
gražiam tikslui. Tačiau dar labai toli tebesame nuo pa- 
sibrėžto tikslo. O mes jį'esame pasimoję atsiekti ir tu
rėsime atsiekti.

Labai daugelis draugų bei draugių lūkinėja ir ati
dėlioja. Jie žada prisidėti prie. įsteigimo Amerikos Lie
tuvių Kultūrinio Centro, pasipirkdami šėrų arba suteik
dami paskolų, bet, sako, “suspėsime”. Tas kaip tik ati
dėlioja užbaigimą viso darbo. Norime ir darbuojamės, 
kad Centras būtų kuo greičiausia atidarytas. Neturėji
mas, pakankamai pinigų privers ir atidarymą atidėti. 
Todėl prašome visus ir visas pasiskubinti.

Lietuvių Namo Bendrovės vienas Šeras kaštuoja 
tik $25. Bet kiekvienas gali pirkti tiek šėrų, kiek pajė
gia. Taip pat dar kartą-prašome paskolinti Bendrovei 
šimtą kitą ar daugiau. Už paskolas, kaip jau žinote, bus
mokamas antras nuošimtis.
, Sekami asmenys prisidėjo!

ŠERAIS
Edward Green, Brooklyn, N. Y. $150.00
Anicetas Vildžius, New York, N. Y. 100.00
Mikolas Trakimas, Lawrence, Mass. 50.00
Olga A. Joneiiunas, Brooklyn, N. Y. ■ 25.00
Albert B. Mozurka, Worcester, Mass. „ 25.00
Antanas Butėnas,’ Lawrence, Mass. 25.00
Stephen ir Blance Shlakis,, Lawrence, Mass. 25.00 
Antanas Kąvalauskas, Lawrence, Mass. 25.00

Money orderius bei čekius išrašykite ir siųskite se
kamu adresu: Lithuanian Building Corporation, 427 
Lorimer Street, Brooklyn 6, N.Y.

LIŽĖS JAUNIKIS GAUS 
$52.43 SAVAITEI, 0 JI 
$200,000 METAMS

London. — Anglų kara
laitės Elizabethos jaunikis 
Philipas Mountbatten gau
davo $33.60 algos savaitei, 
kaipo pavienis laivyno leite
nantas. Kai jis ateinantį 
ketvirtadienį susituoks su 
Anglijos sosto įpėdine Eli- 
zabetha, tai bus pakelta 
jam alga iki $52.43 savaitei, 
kaipo vedusiam. Bet Elzbie
tai po vedybų bus padidinta 
pensija iki kokių $200,000 
per metus.

Mountbattenas buvo Grai
kijos karalaitis, vokiečių- 
danų veislės. Dėl Elzbietos 
jis pakeitė savo pavardę ir 
tapo Anglijos piliečiu.

Buenos Aires. — Wa
shington valdžios sumany
mu, organizuojama Pietinės 
Amerikos kraštų ašis prieš 
komunistus.

Tie ginklai buvo nuosa
vybė grįžtančių namo sovie
tinių piliečių, kaip paaiški
no Sovietų ambasada. Jie 
tajs ginklais kovoję kaip 
partizanai prieš nacius 
Franci jo j. Minimi vaikai 
taipgi sovietiniai piliečiai, 
pagal ' Sovietų įstatymus. 
Stepčinska yra gavus teis- 
miškas perskyras nuo savo 
vyro. Dabar eina byla dėl 
to, ar tie Vaikai turi pri
klausyti jam ar jai. Frari-

AMALGAMEITŲ SIUVĖJU 
UNIJA IŠGAVO ŽYMŲ 
ALGOS PAKĖLIMĄ

New York. — CIO Amal- 
gameitų Rūbsiuvių Unija 
išsiderėjo savo nariams po 
pustrylikto cento daugiau 
algos per valandą. Tokį al
gos priedą gausią 150,000 
Amalgameitų rūbsiuvių. U- 
nijos pirmininkas Jacob S. 
Potofsky pareiškė, jog šis 
priedas vos tik išlygina gy
venimo reikmenų pabrangi
mą per paskutinius 12 mė
nesių. Komercinė spauda 
skaičiuoja, kad dabar A- 
malgameitai gausią viduti
niai po $1.50 per valandą. 
Vyriškų drabužių fabri
kantai dėl to tariasi pakelti 
“siūtų” kainas $1 iki $2.

Belgrad. — Vieni Jugo
slavijos jaunuoliai savano
riai pastatė 150 mylių gele- 
žinkėlį.

cūzų valdžia savinasi juos 
kaip savo piliečius; ir so
cialistas Francijos vidaus 
ministras užsiundė policiją, 
girdi, kad tuos vaikus “pa- 
liuosuotų nuo rusų.”

Francūzų komunistų laik
raštis Humanite rašo, jog 
tas užpuolimas buvo “šlykš
ti provokacija pries Sovietų 
Sąjungą, Francijos draugę 
ir talkininkę.... tai žygis, 
kurį francūzų valdžia pada
rė pagal įsakymą ameriki

Marseille, Francija. —Po
licija ir kariuomenė areš
tavo daugiau kaip 1,500 
streikuojančių unijistų ir 
paskelbė, kad jie esą “ko
munistai, streiko kurstyto
jai.” Po ilgų kvotimų, kiti 
buvo paleisti, o 400 laikomi 
teismui.

Valdžia atsiuntė naujus 
kareivių ir jūreivių būrius, 
kuriem įsakyta ypač laiva- 
krovių streiką laužyti. Su
streikavo Nice’s ir Sete’s 
laivakroviai ir marininkai 
iš pritarimo Marseille strei- 
kieriams. Unijų vadai grū
moja paskelbti laivakrovių- 
marininkų streiką visuose1 
Francijos uostuose, jeigu

Susprogo Jankių Amunicijos . Smarkėja Susikirtimai 
Sandelis Japonijoj

Tokio, lapkr. 17. — Su
sprogo didelis amerikonų a- 
municijos sandėlis Ikegoj, 
už 28 mylių nuo Tokio, Ja
ponijos sostinės. Sproginė
dami minosvaidžių šoviniai 
drebino plačią apylinkę per 
kelias valandas; sužeidė 
tam tikra skaičių žmonių.

Partizanai Grobia
Monarchist^ Ginklus

Athenai, Graikija: — De
mokratiniai graikų partiza
nai įsiveržė į Yeraki mies
telį Pelloponese, pietinėje 
Graikijoje; nukovė 42 mo- 
narchistų karius; pasigrobė 
gana daug ginklų ir pasi
traukė j kalnus. Žuvo 15 
partizanų, ir sužeista 45.

Panašius žygius partiza
nai daro ir šiaurinėje Grai- 
kijoje.

GEN. MEYERS IR PATS 
SAU DAVĖ KARINIUS 
UŽSAKYMUS

Washington, lapkr. 17. — 
Buvęs generolo Bennetto 
Meyerso sekretorius La- į
Marr liudijo tyrinėjančiai 
senato komisijai, kad Me
yers karo metu įsteigė savo 
Ohio Electrical kompaniją 
ir davė jai miliono dolerių 
vertes karinių valdžios už
sakymų. Meyers’ pridavė 
valdžiai išmislytus neva 
kompanijos savininkų var
dus.

nių karo kurstytojų.”
Stovykla norintiem grįžti 

namo sovietiniams pilie
čiams buvo įsteigta pagal 
sutartį ‘dęl Francijos pilie
čių grąžinimo iš Sovietų 
Sąjungos.

New Yorko Times kores
pondentas Harold Callen
der teigia, jog valdiniai 
Francijos socialistai tuom 
užpuolimu norėjo parodyti, 
kad jie mokės lygiai aštriai 
elgtis prieš komunistus, 

socialisto premjero Rama- 
diero valdžia nenustos lau
žius Marseille streiko.

Marseille eina visuotinas 
streikas protestui prieš de- 
gaullistą miesto majorą. 
Majoras sauvališkai pa
brangino važinėjimą gatve- 
kariais 50 nuošimčių. O 
kuomet’darbininkai dėl to 
demonstravo prieš miesto 
valdybą, tai fašistiniai ma
joro padaužos nušovė vie
ną jauną komunistą ir su
žeidė daug kitų unijistų. 
Tuomet ir buvo paskelbtas 
visuotinas streikas.

Streikas suparalyžiavo 
Marseille važiuotę ir dauge
lį kitų įmonių.

Ir Fašistinių Jėgų
Roma. — Darbininkai de

monstruodami apardė kle
rikalų ir kitų reakcininkų 
centrus Ascoli Satriano, 
pietinėje Italijoje? Policija 
kulkosvaidžių ugnim nušo
vė du darbininkus laike su
sidūrimo tarp darbininkų ir 
fašistų. Nukautai ir vienas 
policininkas. Padua mieste, 
šiaurinėje Italijoje, policija 
kulkosvaidžiais ir ašarinių 
dujų bombomis gynė fašis
tų raštinę nuo demons
trantų.

Carturoj, arti Padua, 
darbininkai suardė fašistų 
raštinę. Fašistai pašovė, 7 
darbininkus.

Ferraroje darbininkai su
naikino naujųjų fašistų 
partijos centrą ir sudegino 
fašistinius laikraščius. Pa
našūs žygiai prieš fašistus 
padaryti Perugijoj, Brindi
si ir kituose Italijos mies
tuose.

TRUMANO KALBA
Beinant Laisvei spaudon,

prez. Trumanas pradėjo sa
vo kalbą bendroje senatorių 
ir kongresmanų sesijoje; 
ragino tuoj paskirt $597,- 
000,000 Francijai, Italijai ir 
Austrijai, o ir toliau nesi- 
gailėt pinigų vakarinei Eu
ropai, kad sulaikyt ten ko
munistus, pagal Marshallo 
planą.

Stovyklą
kaip ir Charles de Gaulle 
su fašistuojančiais savo ša
lininkais.

Maskvos radijas sakė: 
“Pa^angūnų rateliai Pary
žiuje yra įsitikinę, kad val
džia norėjo nukreipti pilie
čių mintį nuo sukliurusios 
politinės padėties Franci- 
joj; tu<> sumetimu valdžia 
ir užpuolė stovyklą grįžtan
čių namo sovietinių pilie
čių.”
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Yra Informacijos ir “Informacijos”
Pradžioje lapkričio prezidentas Trumanas, pasikal

bėjime su spaudos atstovais, kritikavo juos už “rankioji; 
mą trupinių ir iš jų bandymą sudaryti informacinius da
vinius.”

Jungtinių Tautų asamblėjoje Lenkijos atstovas Ste
phan Wierblowski smarkiai kritikavo mūsų komercinę 
spaudą. Jis sakė, kad šioje spaudoje kurstomi žmonės į 
karą prieš liaudiškas demokratines šalis, kad komercinė 
spauda užslepia, arba nežymioje vietoje talpina svar
bias žinias, kad skaitytojai nepastebėtų, bet anti-darbi- 
ninkiškas žinias, sensacijas arba prasimanymus labai iš
pučia.

Čia mes ir paduqsime kelis pavyzdžius.
London, spalių 8, 1946, AP (Associated Press) pra

nešė, kad Sovietų Sąjungoje pastatytas 50,000 gyventojų 
miestas Sumgait, prie Kaspijos Jūros. Žinia svarbi, bet 
gavo’tik penkias eilutes vietos.

Helsinki, spalių 16, Reuthers agentūros žinia tik tri
mis eilutėmis pranešė, kad Suomijos darbininkai pusę 
dienos šventė besidžiaugdami vokiečių karo kriminalistų 
pakorimu.

Londonas, spalių 16, 1946, specialiai New York 
Timesui praneša, kad Sovietų Aukščiausios Tarybos po
sėdyje dalyvauja Maksimas Litvinovas. Ši žinia gavo 6 
eilutes. Bet ta pati spauda apie'M. Litvinovo “nukryžia- 
vojimą” buvo prirašius daug straipsnių.

Varsa va, liepos 19, 1946, “AP” praneša, kad Lenki
jos saugumo policija sučiupo iš užsienio pristatytų terori
stams .$500,000. Pinigai buvo amerikoniški ir angliškai. 
Žinia gavo tik kelias eilutes vietos.

Iš antros pusės, toje spaudoje mažiausios svarbos į- 
vykiai bandomi perduoti didžiausiais antgalviais, rašomi 
ilgi straipsniai, kad atsiekti savo tikslo.

Jungtinių Tautų asamblėjoje buvo smarkiai kritikuo
jama komercinė spauda už kurstymą prie karo, ypatin
gai prie kamprieš Tarybų Sąjungą ir demokratines liau
dies respublikas, kuris būtų pragaištingas ir Amerikos 
žmonėms.

Tas kurstymas Vedamas visokiais būdais. Štai rug
pjūčio 31 d., 1946 metais, iš Frankfort-on-Main, Vokieti
jos, “AP” šaukė: “Amerikos armija areštavo 15 vokiečių, 
kaip Rusijos, šnipus...” Spaudoje “žinia” tilpo dideliais 
antgalviais, buvo rašomi redakciniai, kurstomi žmones į 
antgalviais, buvo rašomi redakciniai,'kurstomi žmonės į 
sekamo turinio informaciją:

“United States Army officially repudiated today its 
own story about a Communist spy-ring, announcing that 
it was purely local affair.” ♦

Lapkr. 9 d. iš Vienos teigė, kad Vengrijos armijos 
kuopa (apie 150 vyrų) su savo konjandieriais pabėgus į 
Austriją, kad išsigelbėt nuo “raudonųjų teroro” Vengri
joje. Buvo smarkiai išplūsta Vengrijos “komunistų val
džia,” taipgi nesigailėta “komplimentų” ir Tarybų Są
jungai.

Bet sekamą diepą New York Times išspausdino jau 
tik kelių eilučių žinią, kad tai buvo ne kuopa, bet tik 
vienas vengrų kareivis, kokis tai I. Boldizar, kuris pasa
kojo,' kad su juomi yra dar ir kitas kareivis pabėgęs.

Aišku, kad tokios “informacijos” nėra jokios infor
macijos, tai tendencinė propaganda. Ši propaganda ne 
vien klaidina žmones, bet galų gale kenkia ir Amerikos 
žmonių gerovei, nes kenkia mūsų šalies politiniams ir 
prekybiniams santykiams su kitomis šalimis.

Du metai atgal Tarybų Sąjunga kas mėnesis Ameri
koje pirkdavo iki $35,009,000 vertės įvairių reikmenų. 
Dabar jau ji perkasi tik apie $4,000,000 vertės daiktų.

Kaip atrodo, tai prekyba tarpe mūsų šalies ir So
vietų Sąjungos dar daugiau mažės. Nuo to kentės Ame
rikos žmonės. Amerika yra industrinė šalis. Ji turi daug 
fabrikinių dirbinių -išvežti į užsienį. Kitaip, Amerikoje 
prasidės didelis nedarbas, nuo kurio kentės ne vien darbo 
liaudis, bet ir smulkūs vertelgos.

Kad žinoti tikrą padėtį pasaulyje ir mūsų šalyje, tai 
reikalinga skaityti mūsų spaudą. Daba f yra vajus už 

• dienraščio Laisvės senų skaitytojų prenumeratų atnau
jinimu ir gavimą naujų skaitytojų. Kiekvieno skaitytojo, 
kiekvieno demokratinio lietuvio pareiga yra pasidarbuo
ti, kad gauti kuo daugiau naujų skaitytojų. '

Platinkime mūsų dienraštį, kuris visados buvo, yra, 
ir bus liaudies demokratinių laisvių gynėjas. Atminkite, 
kad Laisvėje visada rasite daug žinių apie Lietuvos žmo
nių gyvenimą, apie Amerikos ir kitų šalių darbo žmonių 
reikalus. »

’ i

DEŠINIEJI DIRIGUOS 
CIO AUTO. UNIJĄ

Atlantic City, N. j. — 
CIO AutomobiliųvDarbinin- 
kų Unijos suvažiavimas iš
rinko 14 dešiniųjų ir 4 kai
riuosius centro direktoriais. 
Taigi unijos vykdomojoj 
Taryboj bus 18 dešiniųjų ir 
4 kairieji. Pirmiau išrinkta 
Reutheris pirmininku, du

reutherieciai vice-pirminin- 
kais ir toks p&t sekreto
rium iždininku.

Reutheris pareiškė, kad 
jis “nei demokratas, nei re- 
publikonas, nei socialistas, 
nei komunistas.”'

Anglijos valdžia pakėlė 
taksiis alkoholiui ir kt. pra
bangos dalykam.

finiįįgftj ryVr

Maskva — Tautų Draugystes 
Ramstis

Rašo V.
Laimė, aplankyti Tarybų 

Sąjungos sostinę jos astuo
nių šuntų metų nuo įkūri
mo šventės proga, teko ir 
LTSR lietuvių delegacijai, 
kuri rugsėjo mėn. 3 d. spe
cialiame vagone išvažiavo 
Vilniaus į Maskvą. 

«

Delegaciją sudarė LTSR 
Aukščiausios Tarybos- Pre
zidiumo pirmininkas ir de
legacijos vadovas J. Palec-, 
kis, prof. Mažilis, prof. 
Žmuidzinavičius, poetė V. 
Valsiūnienė, Vilniaus mies
to vykdomojo komiteto pir
mininkas Kareckas, Lietu
vos TSR Aukščiausios Ta
rybos deputatai A. Rimku
tė Tarnauskas, Tarybų Są
jungos Didvyris St. Apiva- 
la. * r

Baltarusijos stotyje, Mas
kvoje, delegaciją sutiko 
miesto vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas, 
kino darbuotojai ir fotogra-' 
fai.

Nuo pirmos atvykimo į 
Maskvą minutės prie dęle- 
gacijos buvo paskirtas spe
cialus darbuotojas, kuris 
nesigailėjo nei žinių, nei pa-, 
tarimų, nei paslaugų, kad 
patenkintų delegacijos pa
klausas, kad ji per savo bu
vimo Maskvoje laiką susi
pažintų su visomis įžyminy- 
bėmis.

Delegacija buvo nuvežta 
į viešbutį “Maskvą”, kur 
jau išanksto buvo paruošti 
kambariai. Čia buvo visa 
tai, kas reikalinga žmo
nėms, atvykusiems iš toli
mos kelionės.

Eidamas į viešbutį Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninkas Paleckis pareiškė, 
kad Maskva jį pasitinka, 
kaip savi namai, sava pas
togė, kurios niekas negali 
pakeisti. Tos nuomonės bu
vo ir kiti delegatai, kurie
grožėjosi šventiškai besi- sai: 
puošiančia Maskva.

Kada delegacija susitvar
kė, ją pakvietė pusryčiams 
į “Metropolį”. Reikia pa
brėžti, kad nuo pirmos ligi 
paskutinės viešėjimo dienos 
delegatai buvo vaišinami vi
su tuo, ką Tarybų Sąjunga 
turi brangiausio- ir geriau
sio.

Puikioje restorano salė
je, kur mes pusryčiavome, 
rinkosi vis nauji ir nauji 
svečiai. Štai margi moldavų 
tautiniai rūbai, ukrainie
čiai savo spalvinguose kos
tiumuose, uzbekai, gruzinai 
ir kiti. Atstovai visų res
publikų atvyko pagerbti 
tautų draugystės miesto, 
atsinešdami su savim dide
lę pagarbą ir -meilę tarybų 
sostinei. Ne tušti atvyko. 
Atsivežė dovanų, norėda
mi kuo nors atsilyginti už 
sostinės meilę ir globą savo 
gimtuoju kraštu.

Dovanų atvežė ir lietuvių 
delegacija. Ji atvežė ginta
ro, tautinių audinių irįšsiu- 
vinėjimų.

Pirmąją savo buvimo 
Maskvoje dieną delegacija* 
aplankė Lenino muziejų, 
kuris paiiko jai neišdildomą 
įspūdį.

Rugsėjo 6 d. įvyko iškil-. 
mingas posėdis, pašvęstas 
Maskvos 800 metinėms,. Po-V 
sėdįs įvyko Didžiajame te
atre.

Sunku pasakyti visa tai, 
ką pergyveno atvykę dele
gatai susipažinę su didžiojo 
miesto praeitim, kova už 
socialistinę Tėvynę.

Posėdyje tarp kitų svei
kinimų nuskambėjo ir Lie-

gintarinės

(ĮSPŪDŽIAI VIZITO Į MASKVĄ).
Valsiūnienė
tu'vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninko Paleckio sveikinimas 
Maskvai nuo
Lietuvos krantų. Posėdžio 
dalyviai karštai sutiko šį 
sveikinimą.

Neišsakysi tai, ką pergy
veno ir pamatė delegatai 
tarybinio krašto sostinėje, 
nes reikėtų išvardinti iš ei
lės viską, ‘ pradedant nuo 
pirmo susitikimo, baigiant 
kiekvieno namo išpuošimu. 
Visa tai —r nuo didelio ligi 
mažo — kalba apie tai, kaip 
karštai maskviečiai myli 
savo miestą, kurį tiek kar
tų apgynė nuo priešo, iš
puoselėjo ir šiandien gali 
visiškai pamatuotai didžiuo
tis.

Darbininkas Tarnauskas 
nustebintas visą laiką dai
rosi ir paklaustas atsako: 
“Aš nebegaliu Maskvos pa
žinti. Kaip ji pasikeitė! Tai 
ne tas miestas, kuris buvo 
prieš 30 metų!”

Ir štai pati šventės diena 
rugsėjo septintos vakaras. 9 
valandą saliutas nušviečia 
visą sostinės padangę, jau 
ir be to šviesiai iliuminuoto 
miesto. Virš Maskvos krin
ta milijonai žvaigždžių, ša- 
lygatviuose, aikštėse, ant 
balkonų ir stogų stebi mili
jonai akių, kurios su pasidi
džiavimu širdyje stebi iš
kilmes. O žvaigždės vis 
krinta ir krinta, nušviesda
mos jūrą žmonių Raudonoje 
ir kitose aikštėse. Prožekto
riai be paliovos nardo 
virš minios, kuri banga liū
liuoja visame mieste.

Virš miesto, virš pasakiš-. 
kai apšviesto Kremliaus ir 
jo bokštų aukštai, aukštai 
danguje’ žvelgia draugo 
Stalino portretas — didin
go miesto pasididžiavimas, 
liaudies meilė- ir pasitikėji
mas. Iš minios girdisi bal- 

“Garbė draugui Stali
nui!” “Garbė mūsų didžia
jam vadui draugui Stali
nui!”. Ir taip be paliovos.

Čia pat gatvėse minia šo
ka, linksminasi, vaišinasi, 
sveikinasi.

Transporto judėjimas su
stabdytas. Šalygatviais,.per 
grindinį juda ištisa žmonių 
masė,, eina gyva Maskva, 
kuri kvėpuoja milijonų šir
džių meile.

Tai tarybinė Maskva, nu
galėjusi caro tironiją, ver
govę, nugalėjusi baisiausi 
žmonijos priešą — fašizmą, 
nugalėjusi mirtį.

Minia apgulusi Lenino 
mauzoliejų ir visų lūpos šio
je didelėje sostinės šventėje 
mini Leniną. Minia kreipia
si į jį, lyg jis būtų gyvas. 
Taip, Leninas gyvas. Tą ži
no kiekviena tarybinė šir
dis. ,

Rugsėjo mėnesio aštuntą 
dieną delegacija aplankė 
Kremlių, kurio grožis nu
stebino mus. Aplankėme 
Aukščiausiosios T ar y bos 
Prezidiumo posėdžių salę,* 
kur jauna Tarybų Lietuvos 
respublika buvo priimta į 
didžiąją tarybinių tautų 
šęimą, kurioje svarstomi ir 
sprendžiami visos tarybų 
šalies reikalai.

Kiekvienas darbo žmogus 
žino, kad Kremlius priklau
so liaudžiai, kad neįkainuo
jamos brangenybės priklau
so visam kraštui.

Tarybinė santvarka di
džiai rūpinasi, kad visų epo
chų menas, meno daiktai 
būtų išsaugojami. Prieš de
legatų akis, kaip gyva pa
saka praslenka XIII - XIV -

XX amžių didieji meno ku
riniai, kurie čia kruopščiai 
saugojami būsimoms kar
toms.

Neišdildomą įspūdį palį; 
ko Tretjakovo galerija, ku
riai aprašyti neužtenka žo
džių'

Delegacija aplankė pen
kių jūrų uostą — Chimki, 
eilę muziejų ir išsinešė gi
lią pagarbą tam, kuris glo
boja meną, mokslą ir visa 
tai, ką žmogaus protas su
kūrė gražaus ir'vertingo.

Delegatai dalyvavo fiz
kultūros šventėje, kuri įvy
ko milžiniškoje Dinamo'aik
štėj e. Tai taip pat nė su kuo 
nesulyginamas menas svei
katos ir grožio, kurio tega
li pasiekti laisvas tarybinis 
jaunimas.

Delegaciją graudeno mas
kviečių meilė vadams. Mar
šalų Vorošilovo ir Budiono 
pasirodymą iškilmėse mili
joninės minios sutiko su 
ovacijomis.

Rugsėjo 8 d. Maskvos 
miesto burmistras draugas 
Popovas sukvietė delegatus 
vaišėms, pas save miesto 
vykdomojo komiteto salėje. 
Vaišės buvo įvairinamos ge
riausių Maskvos meno jėgų 
pasirodymais. Netrūko dai
nų ir muzikos.

Vaišėse delegatai dar kar
tą suprato didžiąją Tarybų 
Tėvynės jėgą, kurios įveik
ti niekas neįstengs. •

Šalia ruso sėdėjo lietuvis, 
latvis, estas, uzbekas, balta
rusis ir visus juos jungė 
vienas pasididžiavimas Ma
skva, viena meilė didžiajai 
tėvynei.

Žinios iš
Respublikoje Auga
Specialistų Kadrai

Kaunas. Lietuvos TSR 
Kinematografijos Ministe
rijos organizuotuose penkių 
mėnesių kursuose prasidėjo 
mokslas. Geriausieji mies
to specialistai skaito radio
technikos, elektromechani
kos ir mechanikos paskai
tas. ' - |

Kaunas. Valstybinio dra
mos teatro studija išleido 
naują savo auklėtinių laidą. 
Studija paruošė 10 naujų 
aktorių, iš kurių tarpo ke
turi — M. Juodgalvis, J.’ 
čaikevičiūtė, J. Juška, ir M. 
Vaineikytė palikti . Kauno 
teatro trupėje. Kiti akto
riai išsiųsti į ‘Šiaulių ir Ma
rijampolės teatrus? Atei
nančiais metais studija iš
leis dar 28 jaunus aktorius..

Panevėžys. Prasidėjo 
mokslas FGA (fabrikinio 
gamyklinio apmokymo) mo
kykloje, ruošiančioje , nau
jus mūrininkų, tinkorių ir 
grindikų kadrus. Egzaminų 
komisija priėmė 100 naujų 
jaunuolių.

1 Pirmoji mokinių laida pa
rodė jų puikų amatininkų 
paruošimą. Daugumas mo
kyklos auklėtinių šiuo metu 
dirba įvairiose miesto sta
tybose.

Kėdainiai. Lančunavos že
mės ūkiu mokykloje moks
leiviai ruošiasi išleidžiamie
siems egzaminams. Kasdie
ną po teorinių pamokų jie 
praeina praktiką mokoma
jame ūkyje.

Naujais mokslo metais, 
kurie prasidės x lapkričio 
Įnėn. 1 dieną, ■ mokykloje 
bus įsteigtas naujas sky
rius tarybinių ūkių skyrių 
vedėjams paruošti.

Vilnius. Vilniaus agrono
mų technikume pasibaigė 
išleidžiamieji egzaminai. 
Vidutinės kvalifik a c i j o s 
agronomo vardą gavo 30 
žmonių, kurie, bus išsiuntę 
nėti darbams į apskritis.

Naujais mokslo 'metais

Rytinių Valstijų Festivalis Jau Arti
Čia duodame keletą trum

pų pranešimų Festivalio 
reikalu. Mūsų Festivalio, 
programa jau spaudoje. Kai 
kurie sveikinimai,' atėję per 
vėlai, nebus programos 
knygoje.

Visi sveikinimai, kuriuos 
gausime iki Festivalio, bus 
skelbiami ir skaitomi laike 
Festivalio programos. Taip 
pat mes duosime platesnį 
pranešimą sveikinimų, au
kų ^klausimu spaudoje.

Festivalio Vieta ir 
Programa

Festivalis įvyks taip, kaip 
buvo planuota iš anksto. 
Lapkričio 27, 28 ir 29, La
bor Lyceum svetainėje, 947-
9 Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y. Lapkričio 30, 
Schwaben Hall svetainėje, 
474 Knickerbocker Ave., 
Brooklyn, N. Y. Festivalio 
programų laikas: Lapkričio
27, 3:30 vai. po p., lapkričio
28, 7:30 vai. p. p., lapkričio
29, 6:00 vai. p.p.

Repeticijos, susirinkimai 
choristų, vaidintojų taip 
pat eis minėtose svetainėse. 
Svetainės bus atdaros nuo
10 vai. ryto. Tad atvyku
sios grupės turi važiuoti 
tiesiai į minėtas svetaines. 
Buvo manyta, kad bus gali
ma Festivalis laikyti nau
jam Lietuvių Kultūros Cen
tre, bet kol kas dar nėra 
žinių, kad bus galima.

Festivalio programa bus 
didelė, tiršta. Jame daly
vauja grupės, chorai iš De-

Lietuvos
* ' ♦

technikume atidarytas biti
ninkystės skyrius.

Kaunas. Šį rudenį prie 
Kauno mokytojų seminari
jos atidaromas biblioteki-' 
ninku skyrius kvalifikuo
tiems bibliotekininkų ka
drams paruošti. Apie 100 
žmonių pareiškė norą mo
kytis šiame skyriuje. Tarp 
jų daug jaunuolių, baigę 
progimnaziją.

Aštuoniuose respublikos 
žemės ūkio technikumuose 
naujais mokslo metais pra
dėjo mokytis daugiau kaip 
500 žmonių. Klaipėdos ir 
Joniškio'technikumai ruoš 
agro nomus - laukininkus, 
Kauno ir Vilniaus techniku
mai — jaunesniuosius sodi
ninkus, daržininkystės ir bi
tininkystės agronomus, Ma
rijampolės technikumas — 
jaunesniuosius zootechni
kus, Gruzdžių technikumas 
— veterinarijos specialis
tus, Kauno technikumas 
—ž e m ė t v a r k os techni
kus, melioratorius, žemės 
ūkio statybininkus ir me
chanikus.

Šiais metais Klaipėdoje 
įsteigtas laukini n k y s t ė s 
technikumas.

RASEINIŲ APSKRITIS
Kražių miestelyje šiomis 

dienomis pradėta naujo di
delio klubo - skaityklos sta
tyba. Klube bus įrengta bi
blioteka, vaidinimo salė ir 
t.t. .

Skirsnemunėje nuo 1. X.! 
1947 m. pradėjo veikti nau-| 
ja progimnazija, kurią lan
ko šimtai darbininkų ir val
stiečių vaikų.

Kelmės gimnazija naujus 
mokslo metus pradėjo su 
615 mokinių t— 100 dau
giau, kaip praėjusiais mok
slo metais. Raseinių aps
krityje šiuo metu veikia 21 
vidurinė mokykla, tame 
tarpe 8 gimnazijos, 0 bur
žuazinėje Lietuvoje apskri-

troit, Chicagos ir visiĮ ar- .
timesnių kolonijų talentai. »
Viso programos dalyvių, 
išstojimų turime sekamai: 
ketvirtadienį 11, penktadie
nį 18, šeštadienį 19, sekma
dienį 18. Viso 66 išstojimai. 
Nakvynės Viešbučiuose ir. 

Namuose
Nakvynės geriausiai, pri

einamiausiai galima gauti 
tiems, kurie planuoja nak
voti viešbučiuose (kote
liuose), yra Hotel Piccadil- k 
ly, 227 W. 45th St., New 5 
York City, N. Y. Šį viešbu
tį rekomenduoja nakvynių 
komisija. Viešbučio reika
lais darbuojasi Harry Mit
kus.

Kurie nakvosite pas lie
tuvius, gausite informaci
jas atvažiavę. Nakvynių 
Komisija taip pat prašo vi
sų Brooklyno ir apylinkės 
lietuvių, kurie tik galite 
priimti nakvynei mūsų me
nininkus, praneškite Lais
vės raštinei.

Organizacinė Sesija 
šeštadienį

O r gan i z a c i n ė sesija $ 
įvyks šeštadienį, lapkričio 
29, lygiai 1 vai. dieną. Sesi
ja turės atlikti visus savo 
darbus į 4 vai. laiko. Vie
ta, kur ši sesija įvyks, bus 
prandšta spaudoje ir ant 
vietos, Festivalio programų 
eigoje.

Organizacinėje sesijoje 
gali dalyvauti visi chorų, 
gbupių, kuopų nariai, meni
ninkai, svečiai. Tai bus 
kaip ir pasitarimo, meno 
reikalais, konferencija. Vy
riausiu klausimu bus pakė
limas mūsų meninio judėji
mo kokybiniai ir organiza- * 
ciniai.

Chorai, dramos grupės 
turi paruošti trumpus, bet 
ko n k r e čius pranešimus, 
ypač kreipiant dėmesio į 
tai, kaip galima pagerinti 
meno veiklą jūsų kolonijoj. 
- šioje sesijoje turės būti 
nutarta ir patiekta planai 
organizavimui vasari nes 
meno mokyklos sekančiais 
metais.

Tikietai, Skelbimai
Iki Festivalio beliko la

bai mažai laiko. Per šį 
trumpą laiką Festivalio Ko
mitetas prašo visų talkos. 
Festivalio skelbimai, poste-* 
riai, lapeliai turi pasiekti A 
plačiausias minias lietuvių. 
Mes kviečiame visų organi
zacijų narius padėti pa
skleisti Festivalio skelbi- • 
mus. Lapeliai, posteriai yra 
Laisvės raštinėje. Platini
mas Festivalio skelbimų 
yra ne tik talka Komitetui, 
bet ir pareiga, kad pasaky
ti lietuviams apie šią dide
lę meno iškilmę, kokios dar 
nebuvo rytuose, čia mes 
pirmu kartu matysime, gir
dėsime chorus, atvykusius 
net iš Chicagos.

V. Bovinas, Fest. Sekr.

tyje buvo tik 3 gimnazijos. f
Šiais metais apskrities 

mokyklose mokosi daugiau 
kaip 14 tūkstančių • vaikų. 
Apie 2,000 vaikų pirmą kar- < 
tą peržengė mokyklų slenk
stį.

Vilnius. 1947 rugsėjo mėn.
L. LEVINIENĖ ,

IŠDAVIKAS — ROXASO 
KANDIDATAS

Manila. — Vienas prezi
dento Roxaso kandidatų į 
Filipinų sdnatą, vardu Ca
milo Osias,' taip karštai 
bendradarbiavo su japonais 
buvusiais okupantais, kad 
jis patrauktas teisman kaip 
savo krašto išdavikas.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Antr., Lapkr. 18, 1947
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Del Reakcinių Amerika Lietuvių
Laikraščių Šmeižtų

A’

Laisvoji Sakykla

CIO generalis patarėjas Lee Pressman Įspėjo konven
cijos delegatus, kad didžiausias pavojingumas Taft- 
Hartiey Įstatymo yra tame, “jeigu mes leisime Taft- 
Hartleyjiečiams ir bosams panaudoti jj tam, kam tai- 
ham už jo aršiai priešnegrišką kalbą.

LIETUVIU KALBA IR 
RAŠYBA

Negalima pasakyti, kad 
reakcinė Amerikos lietuviij 
spauda, pavertusi melą sa
vo pagrindiniu amatu, būtų 
labai išradinga, befabrikuo- 
dama tuos antitarybinius 
prasimanymus ir šmeižtus. 
Iš jos skilčių į skaitytoją 
kasdieną byloja prisikėlęs 
Gebelsas, duosniai maiti
nantis pokarinę reakcinę 
snaudą visame pasaulyje. 
Kai skaitai visas tas pasa
kėčias, tiek kvailas kiek 
bjaurias, apie bada, ekono
minę suirutę, NKVD žiau
rumus, sukilimus Tarybų 
Sąjungoje, turi tik nusiste
bėti protiniu ubagiškumu 
visų tų “Tėvynių”, “Kelei
vių”, “Draugų”, “Naujie
nų”, kurie nepralenkiamu 
bukumu įkyriai kartoja se
nus nuvalkiotus gebelsi- 
nius melus. Kai mes čia Lie
tuvoje, nugalėję savyje pa
sišlykštėjimo jausmą, pai
mame į rankas kokį nors 
reakcinį Amerikos lietuvių 
laikrašti, mums susidaro į- 
spūdis, kad jų redaktoriai 
tiesiog išsikirpo iš “Atei
ties”, “Naujosios Lietuvos” 
ir kitų okupacijos meto hit
lerinių laikraštpalaikių išti
sus puslapius ir juos persi
spausdino. Atlikdami šį pla
giatą, amerikiniai redakto
riai tik pakeitė datas: vie
toj 11940 - 1941 m.m. jie deda 
1946-1947 metų datą. Nesu
teikia reakcinei Amerikos 
lietuvių spaudai jokio origi
nalumo ir nuo savo tautos* 
pabėgėliai be sąžinės ar su 
nešvaria sąžine, kurie, ap
gavikiškai užsidėję “tremti
nių” etiketę, nesusilaiko 
nuo jokių melų prieš Tary
bų Lietuvą, kad tuo patei
sintų savo pačių išdavystę 
prieš lietuvių tauta.

Toks nuvalkiotas melas 
yra reakcinės Amerikos 
spaudos pasakos apie būk 
tai vvkstančią “partizaninę 
kovą” Tarybų Lietuvoje. Ta 
“kova” taip pat gimė Gebel
so melo dirbtuvėse tomis 
dienomis, kai hitleriniai o- 
kupantai ir jų talkininkai 
iš dabartinių “tremtinių” 
tnrpo turėjo galvotrūkčiais 
išsinešdinti iš Lietuvos. Šitą 
legenda uoliai skleidžia vi
si tie. kuriems nepakenčia
mos lietuviu liaudies laisvė 

.ir ios nepriklausomybė nuo 
imnerialištų. Ji *jiems rei
kalinga savo išdavikiškam 
darbui prieš išvaduotąją 
T .ietuvą varyti. .

Sistematinga melo kam
panija, įgaunanti tiesiog 
herkulesinius mastus, be 
abeio, gali dezinformuoti 
kai kuriuos skaityto jus, ne
pažįstančius Tarvbų Lietu
vos tikrovės. Dėl to norė
čiau šiame savo laiške pa
rodyti, kas ištikrųjų yra tie 
banditai ir kieno reikalus 
jie gynė.

Niekam ne paslaptis, kad 
4. okupacijos metais hitleri

niai budeliai turėjo Lietu
voje savo liokajų. Jų buvo 
nedaug, bet tai, kad jų bu- 

i vo, deja, lieka faktu. Juo 
labiau, kad tokios rūšies 
žmonės per daugiau kaip 
20 metų buvo uoliai auklė
jami ir ugdomi buržuazinės 
Lietuvos vairuotojais —vi
sais tais krupavičiais ir bis- 
trais, Smetonomis ir Volde
marais, plechavičiais ir raš- 
tikiais. Iš buvusiųjų pava
sarininkų, šaulių, jaunalie
tuvių tarpo, iš smetoninės 
kariuomenės ir policijos a- 
parato išėjo žmogėdros*, ku
rie 1941 m. vasarą padėjo 
vokiečiams išžudyti dešim
tis tūkstančių Lietuvos dar
bininkų ir valstiečių. Vokie-

k

čių okupacijos metu dėka 
jų buvo nužudyti šimtai 
tūkstančių nek altų 
žmonių — vyrų ir moterų, 
kūdikių ir- senelių. Iš jų 
tarpo išėjo išgamos, kurie 
vykdė vaikų skerdynes Pa
neriuose ir Kauno IX forte. 
Iš jų tarpo išėjo dvikojai 
žvėrys, kurie savanoriais 
vyko į Maidaneką žmonių 
deginti. 
Lietuvos 
nalizmo pagimdytieji gai 
valai su 
ko bendro neturėjo, nors jie 
savo žvėriška veidą maska
vo “nacionalistų”, “akty
vistų” ir kitomis kaukėmis. 
Tarybinei Armijai pradėjus 
vaduoti Lietuvą dalis tų iš
gamų paspruko su vokie
čiais — karui pasibaigus jie 
išnėrė Vakarų Vokietijoje 
kaip “tremtiniai.” Labiau
siai kvalifikuoti galvažu
džiai buvo vokiečių karo 
vadovybės grąžinti atgal ir 
nuleisti parašiutais į Lietu
vos teritoriją diversiniam 
darbui Tarybinės Armijos 
užnugaryje. Žymi dalis pro
fesionalių žudikų, tarnavu
sių vokiečiams, nespėjo pa
bėgti. Bijodami savo tautos, 
jie slapstėsi miškuose, susi
dėjo į nedideles banditų 
gaujas, kurias organizuoti 
pradėjo vokiečių diversan
tai karininkai.

Neginčijamai į r o d y ta, 
kad banditines, gaujas Lie
tuvoje 1945 m. organizavo 
hitlerinė karinė žvalgyba. 
Banditų gaujos teismo pro
cese, įvykusiame 1945 m. 
Raseiniuose, paaiškėjo, kad 
Šios gaujos štabas, buvęs 
Birbiliškių miške, turėjo 
glaudžius ryšius su fašisti
ne Vokietija. Štabe buvo 4 
vokiečiai, kurie turėjo radi
jo ryšius su vokiečių šta
bais ir duodavo nurodymus 
gaujų dalyviams.

Taip pirmaisiais mėne
siais po Lietuvos išvadavi
mo krašte atsirado banditų 
gaujos iš Panerių ir IX 
forto žudiku likučių. Jų vie; 
nintelis darbas buvo žudvti 
iš pasalu naujakurius ir 
šiaip valstiečius, darbinin
kus. inteligentijos atstovus 
ir bendrai nekaltus žmo
nes. nesigailint moterų ir 
kūdikių gyvvbių. Lietuvos 
darbo žmonės pagrindine 
mase tų banditų išgaudė. 
Daugelis jų pasinaudojo 
Tarvbu Lietuvos paskelbta 
amnestija. Banditu likučiai 
kai kur tebesislapsto miš
kuose, kaip laukiniai žvė
rys. Lietuvos darbo žmonės 
šituos dvikojus žvėris, kurie 
nakties metu iš pasalų žudė 
vaikus, moteris, senelius, iš
gaudo, šiuos nusikaltėlius 
atiduoda į valdžios organų 
rankas.

Pažiūrėkim, kas tai per 
vieni tie banditai ir kokia 
jų buvo veikla.

Štai Juozas Adomaitis. 
Buvęs smetoninis policinin
kas, jis kelius mėnesius 
prieš karą tapo hitlerinin
kų šnipu; Vokiečiams įsi
veržus į Lietuvą, jis pasi
darė profesionaliu žmogėd
ra. Hitlerininkų paskirtas 
Palangos valsčiaus policijos 
virširiinku, 'jis asmeniškai 
organizavo ir įvykdė masi
nes vaikų ir moterų skerdy
nes prie Kunigiškių kaimo.

Pats Adomaitis apie ši
tuos savo žvėriškumus teis
me parodė:

— Mes juos šaiftėme prie 
Kunigiškių kaimo, 800-900 
metrų nuo kelio. Aš pats as
meniškai viską tam darbui 
paruošdavau: suorganizųo-

Tie buržuazines 
zoologinio nacio-

lietuviu tauta nie-

KALBOS DARKYMAS, 
AR GERINIMAS?

Pastaruoju laiku vis 
giau balsų pasigirsta

mes jau sustodavo- 
sunkvežimiais per 
80-i90 metrų nuo 
paskui varydavome

davau transportą, išrinkda
vau vietą... Vien 1941 m. 
spalio mėn. iš 12 į 13 naktį 
buvo sušaudyta 350 žmonių- 
moteini ir vaiku. V

Adomaitis teisme ramiai 
išdėstė, kaip jis pats tam 
masiniam žudymui paruošą 
ir tikrino duobę — 18 x 14 
m. platumo, 2 m. gilumo, 
kaip vyrus - darbininkus, 
tarnautojus — jau prieš tai 
nužudė už Palangos, prie 
kelio į Liepoją... Kaip prie 
mirties duobių atvežtus vai
kus ir moteris išrengdavo, 
jaunas merginas išniekin
davo ir tada, suvarę visus 
į duobę, pradėdavo šaudyti.

— Bet paskui mes perėjo
me prie kito darbo metodo, 
‘— tikro kanibalo ciniškumu 
dėstė jis. — Mat, visus ur
mu į duobę suvarius, pasi
taikydavo, kad dar vienas 
kitas po šaudymo toje krū
voje išlikdavo gyvas. Kitais 
kartais 
me su 
kokius 
duobės,
po keturis, nurengdavome 
ir tada šaudydavome. Šalia 
stovėdavo prožektorius ir 
apšviesdavo duobę. Tokiu 
būdu niekas negalėdavo lik
ti gyvas.

Liudininkė Adomaitienė 
teisme pasakojo apie savo 
vyrą:

— Po pirmojo žmonių su
šaudymo kitą dieną aš jį 
paklausiau: “Kodėl pas-ta
ve ant palto kraujo dė
mės?” Jis man atsakė: “Aš 
pats nešaudžiau, tik buvau 
kelis kartus nusileidęs į 
duobę ir pribaigdavau vai
kus, kurie dar liko gyvi, nes 
motinos juos uždengdavo 
savo kūnais.”

Vokiečiams pasprukus iš 
Lietuvos šis dvikojis žvėris 
mėgino toliau varyti savo 
banditinę veiklą atsistojęs 
panašių į jį gaujos prieša
kyje. Tačiau valstiečiai jį 
sugavo ir perdavė į teisin
gumo rankas.

Štai vienas ryškiausių at
stovų šitų “kovotojų dėl 
Lietuvos n e p riklausomy- 
bės”, apie kuriuos svaičioja 
reakcinė Amerikos lietuvių 
spauda. Jis tikrai vertas, 
kad ji visaip garbintų krik
ščioniškos meilės skelbėjai 
iš “Draugo” ir “Garso” re
dakcijų.

Panašios f i z'ionomijos, 
kain Adomaitis, buvo ir ki
ti banditai.

Buvęs likviduotos gaujos 
vadas Jonas Urbonas hitle
rinės okupacijos metais tar
navo jefreitorium vokiečių 
kariuomenėje. Jis dalyvavo 
masiniuose Lietuvos pilie
čių šaudymuose, žudė vai
kus, degino kaimus ir vien
kiemius, prievartavo mo
teris. Tarybinei Armijai iš
vijus hitlerinius okupantus 
iš Lietuvos, Jonas Urbonas 
drauge su vokiečių nuleis
taisiais pafašiutinink a i s 
Dobrovolfekiu ir Viešu lu, 
praėjusiais banditizmo kur
są specialioje mokykloje 
Vokietijoje, mėgino suorga
nizuoti banditų gaują, ta
čiau buvo sugauti ir nu
teisti.

Aš čia pateikiau kelius 
faktus, kurie ryškiai rodo 
tikrąją fizionomiją tų 
žmonių su vampyro širdimi, 
žodžių nėr, tie išgamos tik
rai verti jų užjūrio draugų 
garbinimo.

Pažiūrėkim, kokie buvo 
jų kruvinieji darbai.

...Daug vargo tebetarnau
dama dvarininkams matė
savo gyvenime Bukolskienė čiais ramius gyventojus.

iš Butrėnų kaimo Raguvos 
valsčiaus Panevėžio apsk
rities. Nuo amžių ji svajo
jo apie žemės sklypą. .Po 
vokiškųjų okupantų išviji
mo iš Lietuvos ji gavo že
mės. Džiaugsmingame dar
be ėjo dienos.

Atėjo 1945 metų pavasa
ris, kovo mėnuo. Kartą 
vakare kažkas pasibeldė į 
duris.

— Kas ten? — paklausė 
Bukolskienė.

— Atidarykite, telegra
ma!

Moteris atidarė duris. Ją 
nuo durų atstūmė nepažįs
tami žmonės. Atėjusių akys 
bėginėjo po kambarį, kažko 
ieškojo. Pagaliau jie pasa
kė: •

— Tu prašei žemės. Mes 
tau duosime žemės. Išeik!

Moteris nesitraukė nuo 
vaikų. Jai užlaužė rankas 
atgal, ilgai mušė šautuvų 
buožėmis, o paskui drauge 
su vaikais — 3-jų ir 5-ių 
metų amžiaus — sušaudė.

Banditas Jonas Daškevi
čius, okupacijos metais bu
vęs profesionalus budelis, 
1945 metais nužudė Labū
navos kaime Ukmergės ap
skrityje 70 metų naujakurį 
Praną Lisauską, jo 60 metų 
žmoną ir 18 metų sūnų. 
Teisme, į klausimą, kodėl 
iis įvykdė 'šias žvėriškas 
žudynes, Daškevičius atsa
kė:

— Lisauskas gavo iš ta- 
rvbų valdžios žemę, džiau
gėsi tuo. dėkojo tarybų val
džiai už tai.

Į kitą teismo pirmininko 
klausimą — “Ką jūs pirmo
je eilele užmušinėjote,” žu
dikas Daškevičius be svy
ravimų atsakė:

— Naujakurius.
Nužudyto malūno direk

toriaus Antanavičiaus žmo
na, Daškevičiaus bylos liu
dininkė, teisme paprastais 
žodžiais davė teisingiausią 
banditų apibūdinimą:

— Tiems išgamoms buvo 
reikalingas liaudies krau
jas — ar tai būtų senelio, 
moters ar mažo kūdikio 
kraujas. Tai ne žmonės. Jie 
baisesni už žvėris.

Taip, baisesni už žvėris— 
šitie Maidaneko, Osvenci
mo, Tremblinkos budelių 
mokiniai, okupacijos me
tais praėję visą hitlerinio 
kanibalizmo mokyklą ir no
rėję tęsti išvaduotoje Lietu
voje savo buvusiųjų šeimi
ninkų žudymo* metodus. 
Bet iš šito nieko neišėjo. 
Lietuvių liaudis griežtai ko
voja su šiais dvikojais žvė
rimis, besislapstančiais miš
kuose ir iš pasalų puolan-

Tai kriminalistiniai nusi
kaltėliai ir banditai, menka 
išsigimėlių saujelė, nieko 
bendro neturinčiu su lietu
vių tauta.

Lietuvių tauta, vieningai 
susitelkusi apie tarybų val
džių, broliškoje draugystėje 
su kitomis tarybinėmis 
tautomis tvirtai kuria savo 
nauja, laimingą gyvenimą.

manau, 
lietuvių 

kalbo- 
kalboje 

su-

Klaidų Pataisymai
Pirmadienio Laisvėje, tre

čiame puslapyje, Įvairu
muose, dedant skaitymą į 
formą, tapo sumaišytos dvi 
žinutės. Todėl tas dvi žine
les čionai pakartojame taip, 
kaip jos buvo parašytos, 
atitaisant įvykusįjį sumai
šymą.

Žinelė “Sparčiai Plintąs 
Motorlaivių Biznis” skaito
si šitaip:
SPARČIAI PLINTĄS 
MOTORLAIVIŲ BIZNIS

Amerikiečiai kasmet iš
leidžia apie $600,000,000 
motoriniams laiveliams bei 
valtims, kuriuos jie perka 
vien tik smagesniam laiko 
praleidimui — pasivažinėji
mui ant vandens. Motorlai
vių biznio plėtimąsi rodo 
dar ir tas faktas, kad laivi
nių motorų s gamyba nuo 
1929 m., kuomet jų metinė 
produkcija siekė 59,000, o 
dabar, pirmaisiais 1947 m. 
septvniais mėnesiais, pašoko 
iki 289,366.

Antroji žinelė “Vienas 
žmogus Dviem Galvom” 
skaitosi sekamai:
VIENAS ŽMOGUS 
DVIEM GALVOM

Kariaujant su 
1683 metais, ties 
lenkams į nelaisvę
vienas turkas su dviem gal
vom, kurios dvi kalbėdavosi 
tarpe savęs, kaip du paskiri 
asmenys. Dvigalvis' belais
vis buvo pilnai ginkluotas 
saidoku ir vilyčioms—pagal 
tų laikų militafinį apsigink
lavimą, Vėliau jis buvo pa
rodytas Lenkijos karaliui 
Sobieskiui ir Austrijos im
peratoriui Leopoldui, taipgi 
ir kitiems, kaipo nepapras
tos rūšies apsigimėlis.
Įkalintas Dar Vienas Maiš

tininkas Bulgarijoj
Sofija, Bulgarija. —Tapo 

nuteistas 5 metus kalėti 
Trifon Kunev, vienas iš va
dinamų valstiečių partijos 
vadų. Jis drauge su Nikola 
Petkovu kurstė ginkluota 
sukilimą prieš bulgarų Tė
vynės Fronto valdžią. Pet- 
kovas, teismo sprendimu, 
jau sušaudytas kaip išdavi
kas.

turkais 
Vienna 
pateko

dau- 
apie 

lietuvių kalbą ir rašybą. Vie
nas iš tų aš esu susidomėjęs 
tuo klausimu. Lietuvių kalba 
yra graži, viena iš senesniųjų 
kalbų, ir pamatinė kalba ki
toms kalboms. Ji yra skir
tinga nuo kitų* kalbų, neturi 
priemaišų, t. y. pasiskolintų 
žodžių iš kitų kalbų. Paim
kime lenkų, ukrainų, čecho- 
slovakų, bulgarų, ir tūlas ki
tas kalbas, ir ten atrasime ti
krą mišinį susidedantį iš įvai
rių kalbų, žydų kalba labai 
artima vokiečių kalbai; žydas 
su vokiečiu gali susikalbėt. Gi 
lietuvių kalboje, jei yra sveti
mų žodžių, tai tik todėl, kad 
lietuvių tauta per ilgą laiką 
buvo pavergta svetimtaučių, 
ir neišvengiamai lietuviuose 
prigijo svetimtaučių žodžiai— 
daiktų pavadinimai, ir tt. Po
etams rašyt poezijas, 
yra daug lengviau 
kalboje, negu kitose 
se, nes lietuvių
daug lengviau žodžius 
taikyt, todėl kad daiktvardis 
išlankstomas keleriopai, kad 
gražiau švelniau skambėtų. 
Pav., paimkime žodį motina, 
ir kur reikia sakome: motina, 
motinėlė,. motutė, mamytė, 
motulė. ' O anglų kalboje tik 
“mother.” Arba vėl: mergi
na, mergelė, mergužėlė, mer
gaitė, mergytė. O anglų kal
boje tik “giri.” Jonas, Jone
lis, Jonukas, gi anglų kalboje 
tik “John.” Ir taip yra su 
visais i daiktais, kuriuos lietu
viai pavadina, ir kurie skamba 
dainose ir kalboje. Kitų tau
tų kalbose to nėra.

Senovėje lietuviai neturėjo
raštiškos taisykliškos ir vie
nodos kalbos. Atskirose gu
bernijose, apskrityse, ir net 
parapijose kalbėjo skirtingai, 
skirtingą turėjo (ir dar tebe
turi) akcentą. Todėl ir turi
me aukštaičius, žemaičius, 
dzūkus, zanavikus, kapsus, ir 
kitokius.

Bet jau ir pirmiaus atsira
do žmonių, kurie pagamino- 
sutaisė lietuvių kalbos grama
tikas, išrado ženklus ant rai
džių, kurie parodo kaip raidės 
ir žodžiai išsitaria, kur tariant 
balsas nusitęsia, ir kur trum
pai, minkštai, arba kietai iš
sitaria. Vienąs iš gramati
kos autorių yra Damijonaitis, 
ir jo sutaisyta gramatika, ma
no manymu, yra tinkamiausia.. 
Pagal tą gramatiką lietuvių 
kalba būtų suvienodinta, gra
ži, švelni; ir rašyba būtu vie
noda. ir iš rašto išmokt lietu
vių kalbą būtų nesunku.

Gal ir dabar lietuvių kalba 
dar ne tobula? Gal reikėtų 
pagražint, pašvelnint, kad 
skambėtų * gražiau ? Tūliems 
daiktams lietuviai dar neturi 
skirtingų pavadinimų - vardų. 
Daug daiktų vadiname sve
timtaučių išrastais - paskirtais 
vardais.

Liežuviai Kuolais Pavirto
Tačiau tūli rašytojai ir re

daktoriai, vietoje gerint - grą
žint lietuvių kalbą ir rašybą, 
pradėjo ją darkyti Skaitant 
įvairius, laikraščius tenka pa
stebėt,-kad tūliems rašytojams 
liežuviai kuolais pavirto, ir 
nebegali jų tinkamai lankstyt, 
prispaust, ir kur reikia minkš
tai ištart lietuviškus žodžius. 
Iš tūlų žodžių jau išmesta rai
des — i, j, e, o kur nereikia 
deda siaurąją — ė, ant kurios 
tariant balsas nusitęsia ir su
gadina akcentą. Jau rašo 
štai kaip: “klubas,” “pagal
ba,’’ “pašalpa,” “ieško,” “pa
bėgėliai,” “perėjo,” “disku
tuoti,” ir tt. Pakeičia ir tūlus 
daiktavardžius. Pirmiaus ra
šydavome—cigaretai, o dabar 
“cigaretės,” buyo: apskričio,

Pabandykite ištart 
jieško, ir pagalvo- 
gražiau skamba? 
jau dabar rašo ir

pagalba,” “pašalpa,”

o dabar “apskrities.” Iš vy
riškosios gimties, tie daiktai 
pasidarė moteriškosios gim- 
ties. Kodėl negalima rašyt: 
kliubas, pagelba, pašelpa, 
jieško, jis, pabėgėliai, perejo? 
Atrodo, kad tūli “autoritetai” 
pradės rašyt ir kitus žodžius 
be raidės “i,” tai bus: “klu- 
tys,” “klubas turi daug klu- 
ču,” “neludėk, “man ludna,” 
“pabučuok,” “mažukas,” “bu- 
su,” “suvejąs šuva,” ir tt. 
Tariant žodį “ieško,” ir čia 
nebereikia liežuvio paspaust, 
nes išmesta raidė “j” (jot), 
ir tarmė skamba pusiau kietai, 
taip, kaip kad būtų tik viena 
raidė—e.
“ieško,” ir 
kite kaip 
O kuomet 
kalba
tai tu o j aus pradės rašyt ir 
“marga,” 
“marga 
blauna,” 
rubly.” 
matika” i 
ir kitų 
muot,” 
minkštai.
sakyt - lietuviškas dievaiti per
kūne, apsaugok mus nuo to
kios kalbos ir rašybos! Taip 
gali kalbėt tik tokie asmenys, 
kurių kalbos organai neišsi
vystę neišlavinti, negali savo 
liežuvio tinkamai lankstyt. 
Brooklyne ir Chicagoje yra 
suorganizuotos lietuvių kalbos 
mokyklos jaunuoliams. Ar 
tose mokyklose bus mokinami 
jaunuoliai lietuviškai rašyt ir 
ištart “klubas,” ar “kliubas”? 
“pagalba,” ar “pagelba”? 
“Lietuva,” “lietuvis,” ar Lie
tuva, lietuvis? Tiesa, Ameri
kos lietuvių laikraščiai ‘ dar 
nerašo “Lietuva,” “lietuvis,” 
bet iš Vokietijos atvykusieji 
pabėgėliai ištaria balsą nutęs- 
dami ant “tu,” jų tarmėje jau 
yra ilgoji—ū, ir tuojaus gali 
suprast, kad jie yra buvę sme
toniniai poneliai, kurie nekal
bėjo lietuviškai, bet lenkiškai, 
arba kitokia kalba.

žodyje “pabėgėliai” ar rei
kia rašyt abi siaurosios—“ė” ? 
Ne, nereikia. Tariant tą žodį 
balsas nusitęsia (“udarenije 
padaet”) tik ant “be,” o an
troji “e” skamba panašiai 
kaip “ia” (“gia”). Todėl ir 
reikia rašyt pabėgėliai, o ne 
“pabėgėliai.” Tas pats yra ir 
su žodžiu “perėjo”; čia ne
reikia nei vienos siaurosios— 
“ė,” bet abi paprastosios. 
Nes kai būna įdėta siauroji— 
“ė” (“rė”), tai iš ėjimo 
(“walk”) pasidaro perėjimas 
vištukų. Juk reikia ištart ne 
“ėjo,” bet ėjo, eina, ėjimas. 
Na, pabandykite pamiklint 
liežuvį lietuviškai, ištardami 
vienaip ir kitaip, ir patyrsite 
kaip gražiau skamba.

Dar reikia prisimint ir apie 
“cigaretės” ir “apskrities,” 
kaip dabar yra rašoma. Ci
garetai, cigaretas yra vyriš
kosios gimties, o kuomet pa
rašo “cigaretės,” tai pasidaro 
moteriškosios gimties. Kodėl 
taip pradėjo rašyt? Todėl, 
kad anglų kalboje rašosi “ci
garettes” ; tai jau taip^ ameri
kiečiai ištaria, bet jie, cigare
tai, vistiek pasilieka vyriško
sios gimties. O tūli europie
čiai lietuviai pamanė, kad jei 
taip parašyta, tai cigaretai 
“bus moteriškosios gimties,” 
ir ^pradėjo rašyt “cigaretės.” 
Delel to priešintis nereikia, 
Kai cigaretus padarė moteriš
kosios gimties, tai tūliems, rū
koriams gal bus skaniau rū
kyt?

Taip yra ir su žodžiu “klu
bas.” Mat anglų kalboje rašo
si “club,” tai ir tūli lietuviai 
rašytojai pradėjo “klubuot,” 
pamėgdžioja anglišką-ameri- 
konišką žodį. Ir dar nori, kad 
lietuviai jaunuoliai mokintusi 
lietuvių kalbos! Anglų kal
boje tos pačios raidės visaip 
mainosi. Vienaip rašo, kitaip 
ištaria. O lietuvių ne. Kaip 
parašyta, taip reikia ii; ištart.

(Tąsa 4-me pusi.)

“bada,”
“avala

’ “avala,”
dainuoja,’
“bada, kad neturu 
Tai bus nauja “gra- 
ir nebereikės liežuvio 
kalbos organų “ka- 
kad ištart gražiai

Tačiau reikia pa-

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Antr., Lapkr. 18, 1947
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Paraše Justas Paleckis

Atsiminimai iš Praeities

(Tąsa)
Japonijoj tuo tarpu buvo pastebimas 

toks reiškinys, kad mikado ir vyriausybė 
stengėsi išlaikyti taiką, parodyti kuo di
džiausią nuolaidumą, o parlamentas ir 
visuomenė reikalavo karo su Rusija. La
bai taikingai ir net Rusijai draugingai 
nusiteikęs buvo Japonijos pasiuntinys 
Petrapily Kūrino, kuris labai gailėjosi, 
kad nepasisekė 1901 m. markizo Ito siū
lytasis draugiškasis susitarimas tarp Ja
ponijos ir Rusijos. Dabar jis stengėsi 
išvengti karo ir bandė veikti per taikin- 
gesniuosius rusų politikus, kad nebūtų 
žaidžiama japonų garbe ir kantrybe, ži
noma, tuo pat metu japonų vyriausybė 
nesnaudė ir įtempė visas jėgas pasiruoš
ti karui. O tas aktingas visuomenės nu
sistatymas tik stiprino jos būklę, kelda
mas karui tautos dvasią.

★ ★ ★

Gal vienas ramiausių buvo tomis die
nomis caras Mikalojus II. Sirgusio j i 
žmona jau taisėsi ir pradėjo vaikštinėti. 
Jis džiaugiasi sėkminga medžiokle, ku
rioj jam pasiseka nušauti 81 fazaną ir 
14 kurapkų. Kas vakarą važinėja į teat
rą, lanko didžiųjų kunigaikščių jaunimo 
ruošiamus šeimyninius vaidinimus, pie
tauja su muzika pas motiną, kartais pra
leidžia vakarus skaitydamas knygas žmo
nai. Į tą ramų gyvenimą vis dažniau 
įsiveržia Tolimųjų Rytų reikalai. Jis vi
siškai įsitikinęs, kad karo ir taikos klau
simai tik jo rankose. Pats jis karo ne
pradės, bet jei japonai rodys per didelį 
įžūlumą, galėtų juos pamokyti, kaip ne
seniai buvo pamokyti kiniečiai. Karas su 
mažute Japonija! Vieni juokai! Juk tai 
ir būtų Plėvės pageidautasis mažas ir 
pergalėmis gausus karas, kuris turi su
stiprinti caro sostą ir pagarsinti liaudy 
caro asmenį. Japonai nutraukė derybas 
— taigi jie nuima nuo Rusijos moralę 
atsakomybę dėl pasėkų. Taigi, tik ruoštis 
ir laukti tolimesnių karštuoliškų japonų 
žyg^- - 1... „

Caras žvelgė į naujojo šventojo Serafi
mo Saroviečio paveikslą, persižegnojo ir 
susikaupė. Jis dar kartą prisiminė to 
šventojo pranašavimą apie neišvengiamą 
karą su barbarų ir stabmeldžių šalim 
Japonija, kuris baigsis garbės pilna ir 
rusų padiktuota taika rusų užkariautoj 
sostinėj Tokijo. Štai kada jis bus visiš
kai atkeršijęs už Otsu smūgį! Baltajam 
carui Mikalojui II lemta atremti ir per
blokšti Europos tautom gręsiantį gelto
nojo pavojau slibiną. Tai bus šventojo 
Serafimo Saroviečio palaimintas karas!

“KEPURĖM UŽMĖTYSIMI” — 
“ŠAPKAMI ZAKIDAJĖM!”

Petrapilis gyveno paprastą gyvenimą, 
net linksminosi labiau, negu kada nors. 
Po ilgo laiko, caras vėl sumanė ruošti 
didžiuosius balius caro rūmuose. 1904 
m. pradžiai sausio mėn. buvo paskirti 
trys tokie baliai. Tais baliais caras norė
jo atnaujinti Aleksandro II tradicijas, 
kada Rusijos caro rūmų gyvenįpias buvo 
gyviausias ir puošniausias Europoj. Po 
ilgokos pertraukos buvo atnaujinti ir iš
kilmingieji vaidinimai Ermitaže.

Sausio 19 (vasario 1 d.) naktį visi 
Žiemos Rūmai švitėjo gausia elektros 
šviesa. Spindančiu parkietu puikiose rū
mų salėse ūžė 3-jų tūkstančių aukštosios 
rusų visuomenės narių minia. Čia puoš
nios ponios su šleifais ir nuogais pečiais, 
su |v. Kotrynos ordenais, caro rūmų 
garbės panos su brilijantais, apsirengu
sios, p£gal caro rūmuos^ nustatytą ma
dą, raudono aksomo suknelėmis. Dar 
margesnį vaizdą sudarė kavalieriai — 
auksu išsiuvinėtais iškilmingais mundu- 
riais dvariškai,' užsienio diplomatai, vy
riausybės nariai, Petrapilio gvardijos 
aukštieji karininkai, generolai ir aukš
tieji jūros karininkai, senatoriai, valsty
bės tarybos nariai. Visi šviti turtingiau
siom uniformo.m ir frakais, ordenais, 
žvaigždėm. Mikalojaus salės estradoj’rū
mų kapelos orkestras raudonose unifor- 

.mose.
Apie 9 valandą vakaro visi stengiasi 

susitelkti prie durų į vidaus kambarius, 
iš kur išeis caras ir visa caro šeima po
romis pradėti balių polonezui skambant. 
Tą vakarą caras buvo apsirengęs baltu 
kavalergardų munduriu ir ėjo poroj su 
didžiąja kunigaikštiene Marija Pavlov
na, carienė Aleksandra ėjo su did. kun.

Vladimiru, jį pagal vyresniškumą sekė 
generolas admirolas Aleksiejus su did. 
kun. Ksenija ir kiti didieji kunigaikščiai 
ir kunigaikštienės. Antrąjį polonezo tu
rą kavalieriai keitėsi: ciesorienė ėjo su 
Prancūzijos pasiuntiniu, trečią turą su 
Vokietijos pasiuntiniu. Po polonezo pra
sidėjo valsai, kurių caro šeima nešoko. 
Tuo tarpu kitose salėse buvo paruošti 
stalai su užkandžiais, tortais, saldai
niais, vaisiais ir šampanu. Tarnai nešio
jo arbatą ir vėsinančius gėrimus. Čia tel
kėsi dauguma nešokančių svečių. Apie 11 
vai. buvo paskirta vakarienė trim tūks
tančiam svečių.

Tarp linksmų ir rimtų pasikalbėjimų, 
caro rūmų svečiai retkarčiais užsiminė 
apie kažkokius gandus dėl galimo karo 
su Japonija. Kalbėjo apie Bezobrazovo 
koncesijas, apie derybas. Kariai skubėjo 
reikšti džiaugsmą galėsią karo metu pa
daryti gerą ir lengvą karjerą, nes, karas 
su Japonija jiems atrodė lyg koks malo
nus pasivaikščiojimas, smagi kelionė į 
tekančios saulės šalį su jos geišomis ir 
popieriniais namukais. “Makakai” — su 
panieka jau vadino japonus rusų kariai. 
Bet tai tuščios svajonės ir jokio karo ne
bus— galvojo dauguma. Visi žinojo apie 
karo ministerio Kuropatkino nuomonę, 
kurią jis* pareiškė carui grįžęs iš Japo
nijos: “Japonai kariauti nedrįs, jie ne
pasiruošę ir tik baugina, manydami, 
kad kas jų išsigąs ir nusileis.”

Apie 10 vai. Malachito salėj buvo su
sibūrę keletas admirolų—Čuchninas, Bi- 
rilevas, Roždestvenskis ir k. Kažkas pa
leido gandą, kad Čuchniną manoma pa
skirti Ramiojo vandenyno laivyno vadu 
Vladivostoke. Kiti sakė, kad būsiąs pa
skirtas admirolas Makarovas. Netrukus 
admirolai atkreipė dėmesį į netoli stovė
jusių Japonijos pasiuntinybės narių gru
pę, prie kurios priėjo vienas jaunesnių 
valdininkų ir įteikė pasiuntiniui telegra
mą. Ją perskaitęs, pasiuntinys pusbalsiu 
kažką pasakė savo bendradarbiams ir. vi
si pamažu išėjo ir apleido caro rūmu's.

O Žiemos Rūmuos balius tęsėsi ir visi 
buvo linksmai nusiteikę. Per vakarienę 
caras aplankė daugelį stalų ir šnekučia
vosi su svečiais. Beveik niekas ir nepa
stebėjo japonų išvykimo.

Kitą rytą gandas apie laukiamą diplo
matinių santykių nutraukimą pasklido 
Petrapily.

“Makakai,” —'taip jau buvo su panie
ka pakrikštyti japonai, — kaip jie drįs
ta erzinti milžiniškąją Rusiją, — pikti
nosi jau ne tik kariai, bet ir valdininkai 
kanceliarijose ir pardavėjai krautuvėse 
ir kiti piliečiai.

“Šapkami zakidajem!” (“Kepurėmis 
užmėtysimi”) — taip trumpai ir drūtai 
rusų pasididžiavimą ir pasipiktinimą 
įžuliu Japonijos nykštuku reiškė rusų 
patriotai. Toji frazė pasidarė tų dienų 
šūkiu, drąsino rusų diplomatus ir karius 
nenusileisti ir karo nebijoti. Jei Rusija 
nenorės — karo nebus! — tokia buvo 
visuotinė nuotaika.

* * *

Sausio 26 d. pas carą įvyko pasitari
mas japonų klausimu. Grafas Lamzdor- 
fas siūlė ieškoti taikaus būdo ginčui 
baigti, nelaukiant tokio momento, kada' 
patys šautuvai ima šaudyti ir patarė 
bandyti trečiųjų teismo kelią. Kuropat
kinas vis tikino, kad tik nereikia ner
vuotis ir ramiai laukti ką darys toliau 
japonai. O Plėvė perskaitė jam caro per
duotą telegramą iš admirolo Aleksejevo, 
kurioj tas caro vietininkas Tolimuos Ry
tuos rašė: “Nuolaidumas gali labai pa
kenkti Rusijos prestižui ir nepaprastai 
iškelti Japonijos reikšmę visos Rytų Azi
jos ir Europos akyse.” Ta prasmę caras 
ir patvirtino posėdžio nutarimą, kad .Ru
sijos prestižą ir garbę Tolimuos Rytuos 
reikia visiškai išlaikyti, 'jokių nuolaidų 
nedaryti, nors reiktų ir rizikuoti karo 
galimybe, tačiau patiemfe karo ir jokių 
ginkluotų veiksmų nepradėti.

Paskui caras priiminėjo gubernato
rius, vakare nuvyko į teatrą, žiūrėjo ope
rą “Rusalka” (“Laumė”), kuri jam la
bai patiko. Grįžęs iš operos, Nikalojus 
rado iš Aleksejevo gautą/ telegramą, kad 
naktį į sausio 26 d. japonų ‘minininkai 
staiga atakavę Port Arturo atvirame 
reide stovėjusius rusų karo laivuš ir. tor
pedomis' sugadino šarvuočius “Cesare- 
vič” ir “Retvizan” ir kreiserį “Pallada.”

(Bus daugiau)

(Tąsa)
Apsiperkame, apsirėdome ir 

traukiame pas tą arbatininką 
rusą apmokėti jam už arbatą, 
duoną ir žuvį. Jis, pamatęs 
mus, persižegnoja — tą patį 
padarėme ir mes — ir pra
dėjo mus vaišinti. Mes norime 
jam užmokėti už tą visą, bet 
jis pinigų neima ir sako esąs 
užganėdintas, kad jis galėjo 
pavaišinti tikrus “velikoru- 
sus.” Rusas Ščerbakovas sa
ko: Na, palaukit, jis nueis ir 
nupirks kvortą monopolkos, 
tai visi pasilinksminsime. “Tai 
kam dar eiti?” sako mūsų ar- 
batnįnkas, “aš turiu čia pat — 
už tą tai turite užmokėti 45 
kapeikas!” Mes jam Juodam 
visą rublį, bet jis nepristoja ir 
atneša grąžos 55 kap. Suduo
da delnu per" dugną, korka 
išlekia palubėm Jis prisipylė 
didesnę pusę arbatinės stikli
nės ir pasakęs “na zdorovije,” 
užsiverčia. Ištraukia visą, nė 
nesusiraukdamas! Mėgina ir 
mums pripilti po tiek pat. Mes 
atsakome, kad negalime po 
tiek gerti, kad reikia mažų 
stikliukų. Jis atsako, kad

Laisvoji Sakykla
(Tąsa nuo 3-čio nusl.)

Nei vienas dar nępasakė- 
nepaaiškino kodėl pradėjo 
darkyt lietuvių rašybą ir kal
bą ?

Apskritis irgi pakeičiamas iš 
vyriškosios gimties į moteriš
kąją. Rusiškai sakydavome 
“ujezd,” “ujezda” ■ (Vilko- 
mirskago ujezda”) ir tt. Lie
tuviškai bus: apskritis, apskri
čio, taip kaip tariame “Bak- 
šaitis, Bakšaičio” ir tt. O da
bar kai jau rašo “apskrities,” 
tai ant klausimų: kieno? 
Kas ? Kam ? Atsakymas bus : 
apskrities, apskritė, apskritei, 
moteriškosios gimties. O kuo
met rašome ir tariame “ap
skritis,” tai, mano manymu, 
reikėtų palikt ir- “apskričio,” 
vietoje “apskrities.” Jei bent 
priimtumėm žemaičių tarmę: 
“apskrities,” “apskritie,” “ap
skritini”; “matyti” “matė,” 
“matiau.” Kitaip, linksniavi-. 
mas netinka.

“Keleivio” “Kyla.”
“Keleivio” redaktoriai kriti

kavo drg. R. Mizarą, kam jis 
kalbėdamas apie kainas, para
šė, kad “jos kyla.” Sako, 
“kyla yra tam tikra liga, o ne 
produktų pabranginimas,” ir 
patarė rašyt ne “kyla,” bet 
“kila.” Kitas “Keleivio” skai
tytojas pačiame “Keleivyje” 
parašė kritiką, ir sako, kad 
Mizaros parašytas veiksmažo
dis yra gerai parašytas, ir 
tvirtina, kad “prieš “l,” raidė 
“i” pasikeičia į—“y.” Tokių 
taisyklių lietuvių rašyboje 
nėra, kad tik prieš “l” (pir
majame skiemenyje) turi bū
ti rašoma “y.” žodžiuose: 
“byra,” “ryja,” “vyža,” “gry
bai,” “vyjo,” “vytis,” “gyvas,” 
“gyventi,” “gyvena,” ir kituo
se, visai nėra “l,” o vienok 
rašosi “y.” Tai jau tokis lie
tuvių kalbos akcentas, kalbos 
mokslas. Rašosi “y,” kad pa
rodyti kur reikia balsas nu
tęst, kad tarmė būtų graži lie
tuviška. Tačiaus daiktavardis 
nuo veiksmažodžio reikėtų at
skirt, kitaip rašyt. Jei kalba
me apie ligą—kylą, tai, mano 
manymu, reikėtų .rašyt—kila, 
o jei kalbame apie produktų 
kainas, ar tam panašiai, tai 
rašykime—kyla, kąįnos kyla, 
lėktuvas kylą aukštyn, ir tt. 
Taip, kąip pąv., turime kitus 
du žodžiu: lyga ir liga. “Ly
gą,” yrą žmonių grupė—orga
nizacija, o “liga,” kai asmuo 
serga. Jei taip būtų rašoma, 
būtų teisingiau, ir “Keleivis” 
netui:ėtų'*“kylos.”

Pagaliaus,“ daiktavardis — 
“kyla,” gal bus lenkų daik
tavardis? Tūli lenkai turi 
net patarlę: “kyla každėmu 
myla.” Q jei “kila” nepriim
tina, tai “autoritetai” tegul iš
randą kitokį pavadinimą 
(vardą), tuomet daiktavardis

Rašo SIMONAS JANULIS

mažų neturi ir kad jie visuo
met taip geria. Na, tai ir mes 
įsipylėme į arbatinius stiklus 
po biskutį ir išsigeriame.. . 
Neragavusiems šnapso per 7 
metus, ir to buvo perdaug. . .

Išsibučiavome, persižegno
jome ir persiskyrėmė laimin
gi. . .

Dirbame dar mėnesį. “Do- 
rpžny master” pradeda mus 
klausinėti, kodėl mes taip 
draugiškai sugyvenam, ir ne 
esat “zemlioki” — vienas iš 
tokios gubernijos, kitas iš ki
tos, kaip parodo pasportai? 
Mes aiškinamės, kad dirbome 
kartu Amūro oblastėj ir ten 
susidraugavom.

Buvo čia vyresnis darbinin- 
Jkas, kuris vesdavo mus į dar
bą, labai priešingas caro val
džiai, nes gerai nukentėjo per 
1905 m. revoliuciją. Kai mes 
gavome antrą mėnesinę už
mokestį, jis pasišaukė mane ir 
sako: Man atrodo, kad jūs 
visi keturi esate koki nelega- 
liški. Nors jūs ir rusai, bet 
jūsų kalba ir pasielgimai yra 
labai skirtingi nuo kitų dar

bus atskirtas nuo veiksmažo
džio.

“Vienybės” “Autoritetai.”
e

Drąsiausis kalbos “žinovas” 
pasirodė “Vienybėje” (Octo
ber 10 d.) Jis net akiplėšomis 
vadina tuos, kurie nebūdami 
profesoriais, svarsto lietuvių 
kalbos ir rašybos reikalą. Sa
ko : “reikia tikrai akiplėša 
būti, kai pats nežinai, o iš kitu 
nori pasijuokti,” Pažiūrėki
me, kad “akiplėšos” būdvar
dis tinka ir “Vienybės” “au
toritetui.” Kritikuodamas “Ke
leivį” delei “kylos,” jis pažy
mi ir kitus žodžius, kaip rei
kia rašyt. Jis rašo: “susidū- 
mėjo,” vietoje susidomėjo. 
Jam ne dome, bet “dūmė.” 
“Peržvelkim,” vietoje per- 
žvelgkim; “klubas,” vietoje 
kliubas; “apsiaustas,” vietoje 
ploščius; “potvynis,” vietoje 
potvinis; “batarps,” vietoje 
ant batų; “skaičiai,” vietoje 
skaitlinės. Ir prie to jis dar 
pažymi, kad “Amerikos lietu
vių kalba perdaug atmiešta 
svetimais žodžiais,” ir tt. Jis 
nori, kad lietuvių kalba būtų 
apvalyta nuo svetimų žodžių. 
Tiesa, “ploščius” gal bus iš 
rusų kalbos. Bet ir “apsiaus
tas” netinka. Apsiaustas (as
muo apsiaustas, apsisiautęs) — 
gali būti su ploščiumi, arba 
su kokia paklode. Lietuvių 
kalba yra viena iš senesniųjų 
kalbų Europoje, ir todėl kas 
gali užginčyti, kad rusai ne
pasiskolino “ploščio” iš lietu
vių ? Tas pats ir su “batais.” 
“Batai” yra iš lenkų kalbos, 
sako: “moja buty.” “Batams” 
ar “ant batų” nepadaro di
delio skirtumo. Lietuviai sa
ko ir rašo: apžvalga, peržval
gą, peržvelgkim, peržvelgė, o 
pagal “Vienybės” “profeso
rių” bus “apžvalka,” “per- 
žvalka,” “peržvelkim,” “per- 
žvelkė.”

“Skaitlinės” ar “skaičiai”? 
“Vienybės” rašytojas sako, 
kad reikia rašyt “skaičiai.” 
Turėkime mintyje pinigus ar
ba žmones, ir palinksniuokime 
tą žodį, tai ir matysimi, kad 
ir čia jis suklumpa. Va: skai
čiai, skaičius, skaityk, skaitė, 
skaičiau; ar galima s’akyt ir 
rašyt: “skaityk pinigus,”
“skaitė žmones,” “skaičiau 
pinigus,” “bučiau skaičius sa
vo pinigus, bet negalėjau”? 
Ne, negalima! Nes: skaito, 
skaitė, skaičiau, bučiau skai
čius, tik knygą arba laikraš
tį, o me pinigus ar žmones. 
Pinigus, ar kitus daiktus 
skaitliuoja, o ne skaito. Todėl 
ir turime skaitlines (arba 
skaitlius, skaitlių, skaitliavi- 
mą), o'pe “skaičiai,” “skąp 
čius.”

Jau aukščiau minėjau, kad 
tiems, kurie ištaria “klubas,” 
liežuviai kuolais pavirto, pasi- 

bininkų. žandarai jau buvo 
pas “dorožny master” ir, sa
ko, bile dieną prasidės tyrinė
jimas jūsų pasportų ir kitų 
dalykų!

Po nakties mes dingome. 
Nutarėm pasiskirstyti po vie
ną ir kaip kuris galės, dasi- 
gauti iki savo namų. Aš dar 
pernakvojau pas savo geradė- 
ją “arbatninką” ir išbuvęs per 
dieną pas jį, vakare patrau
kiau relėmis 20 viorstų iki ar
čiausios- stoties į vakarus nuo 
Verchneudinsko— bijojau pa
sirodyti čia pat ant stoties. 
Prieš išeinant nusipirkau švar
ką, marškinius, kepurę ir ki
tus reikalingus daiktus, kad 
atrodyti geležinkelio remonto 
darbininku. Dar liko keletas 
rublių. Nusiperku tikietą iki 
Tanhoi ant kranto Baikalo 
ežero. Pas mane paliko tik 5 
rubliai. Pribuvau, čia krato vi
sus, ar nesiveži arbatos iš Ki- 
tajaus — o pasportų niekas 
neklausia. Aš bagažo neturiu. 
Perbraukia per kišenes ir eik, 
kur tau reikia. Relės čia pat 
prie didingo Baikalo.' čia ir 
stotis — pavaikščioju, apsi
dairau in matau stotyje apgar

sinimą prie stulpo. Apgarsini
mas ranka rašytas. Sako, kad 
ūmai reikalingas raštininkas 
“služby puti,” klaust inžinie- 
rio Semenovo. Pasiteirauju 4 
pas tamožnės tarnautoją su 
žalia uniforma. Jis mandagiai 
mane priveda prie raštinės ir 
sako, rasi jį čia — o jei ne, 
tai palauksi. Randu. Manda
gus rusas inžinierius, bet- ne
nori man patikėti, kad aš ga
liu raštinės darbą dirbti, nes 
atrodau kaip remonto darbi
ninkas. Sakau jam, kad aš 
toks ir buvau, nes čia Užbai- 
kalijoje moka darbininkams 
2 kartu daugiau negu Nižni- 
Novgorod, iš -kur aš būk pa
einu, geriausiam raštininkui. V 
Padaro egzaminą — paduoda 
keletą popierių ir įeinamą 
knyga — užrašyk, sako, tuos 
popierius trumpoje sutrauko
je į knygą. Aš peržvelgiau 
popierius ir užrašiau. Jis su
riko, “prevoschodno”! — ge
riau negu gerai. Priima į dar
bą, paima pasportą. Sako, pa
siųsiu į “žandarmskoje uprav- 
lenije” užregistruoti, o dabar 
eik į miestuką ir susirask kam
barį. -

(Daugiau bus)

Barcelona, Ispanija. — 
Bomba apardė traukinį.

dkrė kieti, ir todėl jie ištaria 
kietai storai. Taip yra ir su 
“Vienybės? rašytoju, nes ir 
jis mokina rašyt “klubas.” 
“Potvynis,” ar “potvinis” ? ši
tame žodyje nereikia ilgosios 
“y,” ant kurios balsas nusi
tęsia, ir akcentas būna su
darkytas. Tik*’ svetimtautis 
nemokėdamas lietuvių kalbos, 
tame skiemenyje gali nutęst 
balsą. Lietuviškai išsitaria 
potvinis, o ne “potvynis.”

Tai tokis “Vienybės” rašy
tojo “lementorius.” Jis pasi
šovė mokinti ’ kitus pats ne
žinodamas, nepastudijavęs lie
tuvių kalbos.

Nurodykit Priežastį.
Jei kokie “autoritetai” kri

tikuos ką aš šiame rašinyje 
išdėsčiau, tai tegul nurodo 
priežastį kodėl reikia rašyt! 
taip, o ne kitaip. Pasakymo 
neužtenka, kad tokis ir tokis 
žodis “turi būti rašomas taip.” 
Kalba bus tik tuomet graži, 
jei gražiai ištarsime žodžius, 
jei nedėsime kur nereikia 
siaurosios “ė” arba ilgųjų 
“ū” ir “y,” o kur reikia var
tosime minkštinimo ženklą “i” 
ir “j” (“jot”). Ne vietoje, 
arba netinkama įdėta raidė 
sudarko kalbą. Kas jau būtų, 
jei rusas kalbėdamas ištartų 
pav., žodžius: “vetėr,” “zėm- 
lia,” t. y. balsą nutęstų ant 
“ter” ir “zem” ? Tuojaus su
prastum, kad jis nemoka ru
sų kalbos, kad jis yra kitos 
tautos. ' Kai Masytė mokinosi 
rusų kalbos Michigano Uni
versitete (University of Mi
chigan), tai ir aš turėjau pro
gą pavartyt rusų kalbos 
rankvedžius (knygas). Jie 
sutaisyti taip, kad kur tik 
reikia padaryt balso nutęsi- 
mą-užgavimą (“udareniję”) — 
tos raidės atžymėtos tam ti
krais ženklais, ir mokiniams 
yra lengviau iš rašto išmokt 
rusų kalbą su tikru rusišku 
akcentu. O kaip su lietu

viais? Atrodo, kad lietuvių 
redaktoriai ir tūli rašytojai 
pradeda pamėgdžiot anglų ' 
kalbą ir rašybą, t. y. vienaip 
rašys, o kitaip reikės ištart. 
Niekas nebegalės iš rašto iš
mokt lietuvių kalbos.

Už šias pastabas, jei kas no
rės, gali ir mane pavadint 
“akiplėša.” Aš nepaisau, ir 
ant toliau studijuosiu lietuvių 
kalbą ir rašybą.

Mikas Detroitietis.

Laisvės Redakcijos Pastaba.

1 M. D. palietė tiek klausimų, 
jog, norint į juos visus tiksliai 
atsakyti, reikėtų prirašyti keli 
ištisi Laisvės puslapiai. Betgi 
Laisvė nėra “gramatikos laik- * Į 
rastis” ir negali paaukoti tiek I 
daug vietos lietuvių rašybai 
nagrinėti. Be to, nėra nei I 
žmonių, turinčių laiko į tai 
knistis. Vienas žmogus gali 
iškelti tiek klausimų, į ku
riuos šimtas negalėtų atsakyti. 
O kai dėl lietuvių rašybos, tai 
jos tenka mokytis visiems — 
mokytis iš gramatikų ir lie
tuvių kalbos vadovėlių, na, ir 
iš Lietuvoje išeinančios spau- 
dos. Lietuva iš mūsų kalbos 
nesimokys, bet mes privalome 
iš jos mokytis.

Ne visus “naujoviškumus,” 
pasireiškiančius Lietuvos spau
doje, mes tuojau prisiimame, 
tačiau tarn tikrus bendrinėje 
kalboje vartojamus žodžius 
privalome rašyti ir tarti, kaip 
Lietuvos spauda daro, kitaip 
mes atsiliksime, sustingsime 
patys savo syvuose. Senoviš
kai, gremėzdiškai gali rašyti 
“Saulė,” “Keleivis” ir kiti tos 
veislės laikraščiai, — tai jų 
biznis. Mes gi privalome pro
gresuoti ne tik visuomeniškai, 
bet ir kalbiškai, gramatiškai. 
Mums atrodo, jog M. D. norė
tų stovėti vietoje—“nieko ne
pamiršti, nieko neišmokti.” 
Negerai!

CHARLES J. ROMAN
( RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

♦

Liūdesio valandoj n-reip 
kites prie manęs diem 
•r naktį greit suteik* 
np modernišką patarus 

ma .Patogiai ir gražia 
noderniškai įruošti, mū 

<u šermeninė. Mūsų pa 
tarnavimu ir kainomi* 
•flsitp patenkinti

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA. P '
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HARTFORD, CONN
Įspūdžiai iš Laisvės Koncerto

jie 
jau
ti it- 
yra,

N. Šimkus Gyrėsi Pagalba | veržtis į rytus. Jie padėjo hit-
Naciams j 1--------- --- .. r.. ..j.: t.*_

■usiv i

Tai Ne Juokas, 
Kaimynai— .

MES VIS DAR TURIME
TAUPYT
VARTOTUS
RIEBALUS

MT>iM

sako BERT LAHR
garsus komediniu kas, dabar 

žvaigždžiuojąs šaunioj komedijoj
Burlesque.

Na, kaip gali tūli žmonės būti toki 
neišmintingi, kati užmiršta, jog pa
vartoti riebalai vis dar reikalingi? 
Pažiūrėkite j dalyką. Mūsų valdžia 
sako, riebalų ir aliejų reikalas labai 
mažai tėra pasitaisęs, lyginti su 
praeitais metais. Clinton P. Ander
son, mūsų žemdirbystes Sekreto
rius, sako: "Vis dar reikia ^taupyti 
kiekvieną svarą pavartotų riebalų.” 
Na, o tie vyrai juokų nekrečia! Tai
gi visi ir toliau laikykimės gerojo 
papročio, kaip karo metu—taupyki
me ir pristatykime tuos riebalus! 
Taip ir darykim, gerbiamoji!

VIS PRISTATYKITE 
VARTOTUS RIEBALUS

American Fat Salvage Committee, Inc.

.Sekmadiėnį, lapkričio 9 d. 
grupelė tautininkų, pasivadinę 
“Tėvynės Mylėtojų Draugija,“ 
surengė koncertą ir prakalbas. 
Labai plačiai garsino, plaka
tus siuntinėjo į stubas, tvirti
no, kad Neris Šimkus, pabėgęs 
iš Lietuvos padarys labai svar
bų pranešimą apie Lietuvą. 
Įžangos nebuvo, tai žmonių 
susirinko virš 200.

Pirmininkavo Hartfordo tau
tininkų vadas P. W. čiaka- 
nauskas. Dainų programa bu
vo nebloga, išpildė Stulginskų 
šeima iš Waterburio. Tik gai
la, kad tūlas dainas užtempė 
ant fašistinio kurpalio. Jauna 
mergaitė, apie 8 metų, pade
klamavo. Gaila, kad jai eiles 
pakišo anti-lietuvių dvasios — 
niekinimui tarybinės Lietuvos. 
Tai labai negražu, kada kūdi
kį, kuris poltikos visai nesu
pranta, o tautininkai naudoja 
savo smetoniškos politikos rei
kalams I

Per vidurį koncertinės pro
gramos pirmininkas . perstatė 
trumpai pakalbėti poną Nerį 
Šimkų. Bet jo “trumpa“ pra
kalba užėmė veik visą valan
dą. Jis pradėjo apie literatū
rą, “geras knygas,” gi kada 
jis kalbėjo, tai publikai grū
do “Raudoni Nuodai“ fašisti
nę propagandos knygą.

Kalbant apie Lietuvą jis 
patvirtino tą faktą, kad lietu
viški fašistai 1941 metais or
ganizuotai ir vokiečių nacių 
komandoje su ginklu puolė 
Raudonąją Armiją ir Lietuvos 
liaudies išrinktus žmones. Jie 
padėjo hitlerininkams karo 
pradžioje, kad Raudonoji Ar
mija nesunaikintų ,tiltų ant 
Nemuno, radijo stočių ir t.t. 
Kada Hitlerio armija pasiekė 
Kauną, tai jį rado tiltus čie- 
lus, kas padėjo jai greitai

lerininkams ir viešpatauti Lie
tuvoje veik tris metus. Gi ka
da Sovietų Armija supliekė 
Hitlerio armiją ir ištrenkė iš 
Lietuvos, tai jie pabėgo į Vo
kietiją. Jis dejavo, kad kiti 
pabėgėliai sunkiai Vokietijoje 
gyvena, o jis, mat, atsibalado- 
jo į, Jungtines Valstijas ir 
skleidžia hitleriškus nuodus.

žinoma, jis žino, kad Ame
rikos demokratiniai lietuviai 
nekenčia hitlerininkų, nes ne
mažai lietuvių padėjo gaivą 
kovoje prieš hitlerininkui, tai 
pasakojo melus, būk Hitleriui 
Lietuvoje viešpataujant 
taip veikė, kad lietuviai 
nuoliaL“nei vienas nėjo į 
lerio armiją.“ Bet faktas 
kad vis dažniau iš Vokietijos 
atsiliepia Hitlerio kareiviai, 
žinoma, kad Hitleris bėglius 
maloniai priėmė, ne partiza
nus, kurie prieš hitlerininkus 
kovojo, bet savo talkininkus, 
kurie padėjo naciams .naikinti 
Lietuviu tautą.

Po jo kalbos buvo renka
mos aukos bėglių reikalams. 
Sakė, kad aukų surinkę apie 
$90. Po to kokis ten Dr. Rai
nis, užsilipęs ant estrados, 
rankomis skerečiojosi ir vis 
grūmojo, bet ką jis kalbėjo, 
tai negirdėjau, nes publika 
buvo nerami. Po hitleriškos 
propagandos buvo antra kon
certo dalis. Taip tautininkai 
skleidžia neapykantą 
Lietuvos žmones.

Buvęs Koncerte.

prieš

Los Angeles, Cal.;

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

« (kamp. 68th St.)
< Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite • '
į * '' SHoreroad 8-9330
5 Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką,
3 ko jūs reikalausite.
I Specialistai Pritaikymui
5 šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
į Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
I FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
. A

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 pareF- 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
9 

Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mua 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtoji Dvi Koplyčiom, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

RONKONKOMA
. • MS4

TELEPHONE
STAGG 2-6043

Mokslininkų Suvažiavimas
Dažinojau, kad mūsų gerbia

mas mokslininkas, važiuos į 
“United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Orga
nizations’’ suvažiavimą Meksi
kos mieste. Suvažiavimas at
sibuvo lapkričio 6 — 13. Ni- 
kūnas važiavo su muziejaus 
reikalais.

Kaipo mokslininkas ir atsto
vaudamas Kalifornijos Muzie
jaus reikalus*, jis vežėsi su sa
vim keletą mokslo ir dailės 
dalykų, kuriuos jis patiekė 
tam suvažiavimui, štai ką jis 
vežėsi:

1. Prezervuotų vaisinių me
džių lapų, užpultų parazitų, 
parodant kaip tuos parazitus 
sunaikinti.

2. Daugelį skirtingų marių 
žolių, prezervuotas parvas ir 
ką reikia daryti, kad tos par- 
vos neštų*žmonijai naudą.

■ 3. Labai dailią nedidelę jni- 
niatūrą — “Kalifornijos Rau
donmedžių girioje ūkininkų, 
gyvenimas.” Tai labai gražus 
dailės gabalėlis, atvaizduojan
tis gerai dalyką, taipgi rodan
tis Nikūno gabumą atlikti tokį 
darbą. Tą miniatūrą jis pali
ko Meksikos Miesto Muzieju
je kaipo dovaną nuo Los An
geles Muziejaus.

4. “Pasaulio Istorija“ pa
veiksluose - slides formoje. Ni- 
kūnas, pasiremdamas moksli
niais daviniais, nupiešė apie 
70 paveikslų, pradedant nuo 
apie dviejų milionų metų atgal 
arba, kaip jis vadina, “Arche
ozoic” periodą, ir tolesnį mū
sų žemės vystymąsi, gyvybės 

Mr žmogaus atsiradimą,’“Pleis
tocene“ periodą ir daeina iki 
25-kių tūkstančių metų pirm 
mūsų gyvenimo periodo, čio
nai jis apsistoja, sakydamas, 
kad nuo to laiko tas periodas 
visiems yra žinomas.

Nikūnhs manė tuos paveiks
lus rodyti tame mokslininkų 
suvažiavime ir prisiminti apie 
lietuvių tautą, kad jinai yra 
labai sena, paeinanti iš Pa- 
baltijos krašto, gyvenusi ten 
per daug tūkstančių metų. 
Taipgi jis parodęs lietuvių la
bai senus' akmeninius įrdnkifis 
ir daėjęs iki geležies perio
do, aiškindamas apie Lietuvą.

Nikūnas prižadėjo 'mfcn pra
nešti kaip viskas ten ėjosi.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Easton, Pa

Pernai tuomi laiku mes gy
venome St. Petersburge, Flo
ridoj, kurį lietuviai vadina 
Švento Petro miestu. Tą die
ną su širdgėla atsidusome, ne
galėdami dalyvauti Laisvės 
koncerte, kurio mes neapleis- 
davome nei vienus metus.

Šiais metais susitarėme su 
draugų Leonu. Tilviku, limu
ziną pašmeravome ir marš į 
Brooklyną į tradicjnį Laisvės 
koncertą lapkričio 9.

Diena pasitaikė šaltoka, bet 
saulėta, ir mes keliavome su 
pasitenkinimu. Laisvės rašti
nėj pasisveikinome su gaspa- 
dorium F. Bukniu, bet jis 
įpums pasakė nelabai smagią 
naujieną, kad šiandien nega- 
lėsime pamatyti naują namą 
iš vidaus. Laiko buvo užtek
tinai. Pasikalbėję su Kuodžiu 
ir kitais draugais, apsilankė
me pas V. J. Senkevičius. Pa
sirodė, kad naują namą labai 
lengva surast. Susėdę į ma
šiną, už kapitoną pasiėmę drg. 
Senkevičių, Union Avė. pa
traukėme iki Atlantic Avė. 
Už pusvalandžio Senkevičius 
užkomandavo: va ten sustok. 
Sakau, ar prie tos bažnyčios 
šviesiom plytom. Taip, tai bus 
tas kultūrinis lietuvių centras. 
Iš lauko apžiūrėjome. Drg. 
Tilvikas sako : x "Atrodo, kaip 
pilis, kaip palocius. Viskas 
OK. Pirksime daugiau Šerų, 
kad nebūtų tokia didelė sun
kenybė namo bendrovei.

Grįžome atgal į Labor Ly
ceum salę, kur įvyko Laisvės 
koncertas. Svieto buvo pilna, 
gal ir perpilna, visi kampai 
ir kraštai prisikimšę.

Apie ketvirtą valandą pra
sidėjo koncertinė programa. 
Pirmininkavo R. Mizara, Ai- 
do Choras, po vadovybe Geo? 
K a z a k e v ičiaus, sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
ir dar porą dainelių. Po to se
kė kitų artistų išpildomieji nu
meriai. I

R. Mizara pranešė liūdną 
žinią, kad mirė ir tapo palai-

dotas pirmutinis New Yorko 
miesto komunistas kaunsilma- 
nas Peter V.' Cacchione, ir pa
prašė publikos, kad atsistotų 
vienai sekundei, kuri ramiai 
atsistojus atidavė amžiną pa
garbą velioniui.
Kiek vėliau A. Bimba pasa

kė trumpą prakalbą reikale 
nupirkimo Laisvei namo. Jis 
visų prašė, kad pirktų Šerų, 
duotų paskolų. Publika su- 
aukavo daugiau kaip pusan
tro tūkstančio dolerių. Tai’ 
buvo entuziazmas ir pasi
šventimas dėlei gero savam 
darbininkiškam dienraščiui 
Laisvei. Ant galo lenkų šo
kikų grupė pašoko lenkiškus 
šokius ir krakoviąką. Bet tas 
jų vadas, ką grojo armonika 
klasišką muziką solo, tai ant 
publikos padare prastą įspūdį. 
Kiti pradėjo zurzėt. Geriau 
jis būtų smagią polkutę už
traukęs, tai aplodismentų bū
tų gavęs iki ausų. Toli gra
žu lenkam susilygint su ukrai- 
nais šokėjais, kurie anais me
tais savo akrobatiškais “ka- 
začokais” palinks m i n d a v o 
mūsų skaitlingai suskridusius 
lietuvius.

Atsisveikinę su visais pažįs
tamais, daktaru Kaškiaučium, 
Švėgžda, Ragausku, Pakalniš
kiu, švenčioniškiu - Paukščiu, 
Bekampiu, Merkiais, Galkum, 
Valuku, Bondžinskaite ir ki
tais visais, laimingai parvy- 
kome namo su gera dienos 
nuotaika ir pasiryžimu dau
giau darbuotis po Laisvės dar
bininkiška pastoge.

V. J. Stankus.

Chinjja. — Amerika buvo 
žadėjus Chinijai 1,200 lėk
tuvų; bet Chinija gavus tik 
apie 900.

Paryžius. — Darbo Unijų 
Generalė Sąjunga grūmoja 
visuotinu streiku, jei val
džia neleis pakelt darbinin
kam algų.

GERI PIETOS!
Kada norite gerų .pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
JFrank Domikaitis

< Savininkas

417 Lorimėr Street 
Laisvės Name 

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

- * ' Manager 
JOHN A. PAULEY♦

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, W. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

F. W. Shalins

§ 84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
? Suteikiam garbingas laidotuves

S150
> Koplyčias suteikiam nemokamai
> visose dalyse miesto.
> Tel Virginia7-4499

(Shalinskas)

Funeral Home

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
<•>

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-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 ivyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra- 
šorhe užeiti pasilinksminti. tNesigailėsite. x

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

■ ... . '• • r
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RESTAURANT

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antr., Lapkr. 18,

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

pa
ir

Jieškau laisvos moteries, kad būtų 
pasiturinti pinigais ar su nuosavybe. 
Amžiaus tarp 40 ir 50. Esu vyras 
50 metų amžiaus. Blaivininkas. Pa
siturintis. Prašau su laišku prisiųsti 
paveikslą. Galite telefonuoti 6:30 
v. v. penktadieniais arba šeštadie
niais. Ma. 2-2294.

Patyrę l>rie_C _& _K_ar Stafford _automatiškų 
staklių.

KITE

Iowa. Malonėkite 
sekamu antrašu: Teodora 
3115 — 23rd Ave., So.
44, Wash. (269-271)

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI/

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

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

BROCKTON, MASS.
Lapkr. 20 d., bus rodoma du 

veikslai NORTHERN KOREA 
THE RUSSIAN PAGEANT. Pradžia
7:30 v. v. Liet. Taut. Namo apati
nėje salėje, 8 Vine St. Rengia IWO 
ir Lietuvių Komitetas. Įžanga. 65c. 
(su taksais). Kviečia visus dalyvau
ti.

ŽODYNAS
Lietuviškai - Angliškas 

ir
Angliškai - Lietuviškas

A. Lalio žodynas
Nauja laida •

Išleido dr. D. Pilka
Kaina 12 dolerių n

Reikalaukit iš
DR. D. PILKA

546 E. Broadway
South Boston 27, Mass.

Pajieškojimai
Aš, Teodora Girvickaitė, pajieš- 

kau savo sesers vyro brolio, Kazi
miero Savicko. Prieš 30 metų gyve
no Sioux City, 
rašyti 
Halam, 
Seattle

Ap- 
Medikalis 

6 mėnesių, 
yra visada

, Ine. 
. C.

(270)

x . TAISYTOJAI
Patyrę prie C & K ar Stafford automatiškų 
staklių. KREIPKITĖS, RAŠYKITE ar 
SAUKITE MYERSTOWN MANUFACTUR

ING CO.. MYERSTOWN, PA.
MYERSTOWN 150.

(27$)

VYRAI ir MOTERYS 
MALE and FEMALE 

AUDĖJAI
KREIPKITĖS. RAŠYKITE ar ŠAU- 
MYERSTOWN MANUFACTURING 
CO., MYERSTOWN, PA.

MYERSTOWN 130.
(273)

v

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

1 i
7

Mountbatten Sako, Perde- 
'tos žinios apie Indusų-Ma- 

hometonų Skerdynės
London.— Lordaš Mount

batten, Anglijos general
gubernatorius Indijai, pra
nešė, kad skerdynėse tarp 
Indijos mahometonų ir in- 
dusų kelis kartus mažiau 
žmonių žuvo, negu spauda 
rašė. Jisai sakė, 97 nuošim
čiai žmonių Indijoj ramiai 
gyvena.

PRANEŠIMAI
RIDGEWOOD, N Y.

LLD .55 kp. susirinkimas jvyks 
lapkr. 18 d., 8 v. v., Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St. Nariai daly
vaukite šiame susirinkime, turime 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi iš
girsite vajiningų raportus. — 
Babarskas, sekr.

PHILADELPHIA, PA.
Moterų klubo susirinkimas jvyks 

20 d. ląpkr. 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Draugės, visos dalyvaukite, nes 
turime prisirengti prie vakarienės, 
kuri jvyks 23 d. lapkr. toje pačioje 
salėje. — Sekr. Mattes. (269-270)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

OPERATORIAI
Patyrę ant Singer mažinu. Geros darbo 
sąlygos. 37valandų į savaitę. Vakacijos 
su alga. Gera proga. Gera Alga. Nuola

tinis Darbas.
PARAGON LUGGAGE CO.
34 Hubert Street, N. Y. C.

(Art! Canal St. Stoties su 6th, 7th ir 8th 
Ave. Subvems)

(269)

MERGINOS
Su ar be patyrimo dirbti prie umbrellas 

(lietsargių). Mes jus išmokinsime. 
$25 j savaitę pradžiai.

H. SEIDEN
ST. MARK’S PLACE. N. 

(2nd & 3rd Avės.)
(269)

' OPERATORĖS
Patyrusios prie Union Si>eęialės Mašinos. 

Dirbti ant
♦ MEDVlhNlNlŲ PADŽAMV 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
S & S PAJAMA MFG. CO.

618 DRIGGS AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

(269)

MERGINOS! MERGINOS! 
MERGINOS!

Patyrimas nereikalingas! Užsidirbkite gerų
algų laike mokinimosi. Lengvas dariais.
Nuolat. Linksmos sąlygos. Brooklyn Mills, 

75 Front Street, Brooklyn.

1272)

MERGINOS, JAUNOS. PATYRUSIOS ir 
BE PATYRIMO, MOKYTIS ALYVIŲ PRI
KIMŠIMO. $26 1 SAVAITE LAIKE MO
KYMOSI. PATYRUSIOS DARBININKĖS 
UŽDIRBA VIRŠ $1 J VALANDĄ, 
mokamos šventės ir vakacijos. 
aptarnavimas ir apdrauda ik>
Patyrusios alyyių prikimšėjos 

reikalingos. 
FALCON PACKING CO.

Ill Hudson St., N. Y

Egzaminuojant Akis, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

| Living Room Cushions
I Refilled With New Springs

I Sofa Apačios Perbūdavo j imas 
Už $12.00 

šaukite FRANK. Nightingale 5-2535

LITUANICA SQUARE

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKIME PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Telefonas EV. 4-8698-
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NewYorko^/žW&7iriiin
New Yorke Gyvena 
700,000 Negrų

Visame didžiajame New 
Yorke ir jo priemiesčiuose 
gyvena 700 tūkstančių negrų. 
Jų skaičius, imant nuošimčiais, 
greičiau didėja, negu baltųjų. 
Negrai dabar sudaro 8.5 nuo
šimčius visų miesto gyventojų, 
kaip skelbia Edward S. Lewis, 
Urban League of Greater New 
York direktorius.

Negrai, kaipo mažiausia 
apmokami darbuose žmonės 
(išskyrus vienoje kitoje indus
trijoje, kur unija iškovojo ly
gią mokestį už lygų darbą), 
kenčia didžiausią stoką namų, 
kadangi jiems išgalimų ren- 
duotis namų mažiausia buvo 
statoma pirmiau ir veik visai 
nepastatoma dabar.

Tūluose blokuose centrali- 
niame Harleme gyvena nuo 2,- 
500 iki 4,000 asmenų, sakė 
Lewis, paskelbdamas savo or: 
ganizacijos reikalavimą staty
ti mieste daugiau pigiomis 
rendomis namų.

LAIMINGA NELAIMĖ

Sunkvežimis sutriuškino 
Lous’ Beck vežimėlį prie 6th 
Avė. ir President St., Brookly
ne. Tačiau pirm to vaiko mo
tina spėjo vyresnę mergiščią 
nustumti į šalį *ir mažiuką vai
ką ištraukusi, iš vežimėlio at
šokti atgal. Moteris su vai
kais ėjusi skersai 6th Avė. 
persimainant šviesoms, kurios 
buvo toli nuo kryžkelio.

Teofilius Vaičiulis, 60 m. 
žiaus,’ gyveno 98 Lynch 
Brooklyne, mirė lapkričio 15 
d., namuose. Kūnas pašarvo
tas graboriaus J. Garšvos ko
plyčioj, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
lapkričio 19 d., šv. Jono kapi
nėse. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi graborius J. Garšva.

U. H

am-

Joseph Choracewicz, 
amžiaus, gyveno 750 
Avė., Brooklyne, mirė 
14 d., Kings County ligoninėj, 
kūnas pašarvotas graboriaus 
J. Garšvos koplyčioj, 231 
Bedford Ave., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks lapkr. 18 d., 
Kalvarijos kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime sūnų ir duk
terį. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi graborius J. Garšva.

78 m.
Driggs 
lapkr.

Joseph Bcezinski, 40 metų 
amžiaus, gyveno 96 Wythe 
Ave., Brooklyne, mirė lapkri
čio 15 d., Greenpoint ligoni
nėj.

Kūnas pašarvotas namuose, 
po viršminėtu antrašu. Laido
tuvės įvyks lapkričio 19 d., 
Holy Trinity kapinėse.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

DABAR PIRKĖJO EILĖ

Harry Gertz, savininkas de- 
partmentinės krautuvės, Ja
maica, suruošė tūkstančiui fa
brikantų puotą proga užbai
gimo krautuvei naujo prie- 
dinio pastato, su 400,000 pė
dų ploto. Savininkas dėko
jo fabrikantams. Jis sakė, 
kad jo krautuvės išaugimo 
nuo 1911 metais įsteigtos ma
žytės iki dabartinės vienu iš 
svarbiausių faktorių buvę jje, 
fabrikantai.

Einant ta pačia logika, da
bar visi, kurie toje krautu
vėje pirkomės prekių, turėtu
me p. Gertz ir jo kompa- 
nams suruošti puotą padėkai 

'už tai, kad jis mums prekių 
pardavė!

Jamaikietis.

• Prisnūdęs vairuojant maši
ną, Andrew Clark pabudo at
simušęs į telefonų stulpą. Jis 
baigė kelionę —- į ligoninę.

r.'

Festivalio Žinios
Per Meną—į Šviesą, su Šviesa—j Laisvę!

lap- 
pro-

kad 
vad.

Dar vis kalbame apie 
kričio 27-tai dienai skirtą 
gramą.

Pirmiau kalbėjome, 
Brooklyno Aido Choras,
Jurgio Kazakevičiaus, atidaro 
Rytinių Valstijų Meno Festi
valio Programą. Po jo seka 
solistai — V. iValukas ir Lili
ja Bastytė. Festivalio oficiale 
akompaniste bus Bronė šali- 
naitė (Sukackienė).

Po minėtųjų seka piano so
lo. Šį numerį pildo Juozas 
Simelevičius (John Simel) iš 
Hillside, N. J. Simelevičius 
duoda du Chopino muzikos 
kūrinius — “Military Polon- 
naise” ir ‘‘Minute Waltz.”

Irzvėl dainuoja solo. Tai 
buvusi brooklynietė, o dabai1 
clevelandietę Aldona Klimai- 
tė (DeVetsko). Jos pasirink
tos Festivaliui dainos yra: A. 
Kačanausko “Mano Gimtinė” 
ir Gretchaninoff’o “Lopšinė.”

Pagal iš anksto nustatytą 
planą turėtų sekti Brooklyno 
Lietuvių Kalbos Mokyklėlės 
aktorių-mėgėjų perstatoma J. 
Geniušo komedija “Jonuko Li
ga.” Aktoriais-mėgėjais yra: 
Jonuko rolėje — Billy Kulik; 
tėvo — Billy Bready; Simo— 
Alfredas Feiferis; motinos — 
Geraldine Wilsonaitee; kūmos 
—Mary Ann Wilsonaite; kai
mo “daktarės”—Natalie Jan- 
kiūte; mokytojos — Eleanor 
Stakovaitė.

Minėti aktoriai-mėgėjai, va
dovybėje mokytojo Juozo By- 
rono, rimtai ruošiasi tam per
statymui. Tai bus kas nors 
naujo — jaunamečiai aktoriai- 
mėgėjai perstato veikalą lie
tuviškai kalbėdami. Jie žada

ir galpubliką ir prijuokinti, 
pravirkdinti. . .

Po “Jonuko” Ligos” turi 
sekti solo numeris. Dainuoja 
jauna dainininkė Violettė 
Čypaitė, Great Necko Pirmyn 
Choro mokytoja. Ji dainuoja 
A. Kačanausko “O, Kaip Mie
la Išgirst” ir J. Banko “Spau
dos Balius.”

čypaitę seka Bronės san
naites auklėtinių duetas — 
Dolores Petrony.tė ii1 Suzanna 
Kazokytė. Duetistės sudai
nuoja M. Petrausko “Skam

bančios Stygos” ir J. Feldma- 
no “Linksma Daina.”

Dabar, jei nenumatytų pa
keitimų neįvyks, seka solo. 
Dainuoja Walter Simel (Sime
levičius) iš Hillside, N. J. So
listas dainuoja A. Kačanaus
ko “Tų Mergelių Dainavimas” 
ir R. Friml’io “The Donkey 
Serenade.”

Bet vakaro programa 
toli gražu nepasibaigė. 
Festivalyje atsilankiusios 
blikos laukia 
staigmenų.

Dėl tolesnių apie Festivalį ii1 
jo programą žinių 
“Laisvės” puslapį.

Festivalis vyksta 
dinenį, penktadienį 
dienį, Labor Lyceum
949 Willoughby Ave., Bi'ook- 
lyne, o sekmadienio 'vakaro 
programa vyksta Schwaben 
Hall, 474 Knickerbocker Ave., 
Brooklyne.

Bilietų kaina į ištisą Festi
valį — $4, o į atskirą Festi
valio vakarą įžanga — $1.25. 
Bilietai gaunami pas rengėjus, 
platintojus ir Laisvės raštinė
je. F. R. K.

dar 
Dar 
pu- 

daug malonių

sekite šį

ketvirta-
ir šešta-

salėje,

Filmos-Teatrai

jam 
vei-

Stanley Teatre Lenkų Filmą 
“Zygmunt Kolosowski”

Seventh Ave. prie 42nd St., 
New Yorke, pradėjo rodyti 
naują filmą, lenkišką, gamin
tą išlaisvintoje Lenkijoje. 
Filmą gaminta pagal 
Dmochowskio veikalą, 
pačiam su B. Nawrocki 
kiant jos direkcijoje.

Filmą Zygmunt Kolosowski 
yra pirmoji pilno ilgio filmą, 
išleista pokarinėje Lenkijoje. 
Kaipo tokia, aišku, kalba apie 
buvusią nacių okupaciją ir 
tautos kovas už laisvę. Ji 
vaizduoja Lenkijos partizanus 
ir bendrai liaudies pasiprieši
nimą naciams, taipgi atgimi
mą Lenkijos laisva šalimi.

Embassy Žinių Teatruose
Rodo žinias iš mūsų šalies 

valdininkų svarbiųjų veiksmų“ 
bėgiu pastarosios savaitės. 
Taipgi žinių ištraukos filmbse 
iš Lenkijos, Japonijos, Grai
kijos, Javos veiksmų ir prie
tikių.

New Yorko Paramount
Dabar rodo Wild Harvest, 

su Alan Ladd, Dorothy La-

mour, Robert Preston, 
Nolar ir kitais. Ir yra 
nų veiksmai scenoje.

Brooklyno Paramount
Teberodo Desert Fury 

Sweet Genevieve.

Roxy Teatre
Vis teberodoma Forever 

Amber. Veloz ir Yolanda šo
kėjų tymas scenoje.

Radio City Music Hall
Sėkmingai teberodoma Cass 

Timberlane. Scenoje puikus 
Leonidoff’o melodingasis spek
taklis Continental.

New Yorko Strand Teatre
Rodo filmą Escape Me Ne

ver. O scenos aktuose—Fran
kie Carle su savo orkestrą ir 
kiti.

Lloyd 
asme

ir

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able.PAKEITĖ MINT|

Bandžiusiai prisigirdyti new- 
yorkietei Mrs. Helen Spooner 
vanduo pasirodė per šaltas. 
IŠsiblaiviusi iš savigailos, ji 
pradėjo šauktis, pagalbos. Du 
gaisragesiai ją išgelbėjo, pa
tys gerokai sušalę 38 laipsnių 
temperatūroje. Moteriškė rū
pinusis dėl naujo darbo siu
vykloje.

Militariškuose pratimuose 
Pine Camp, N. Y., iš trijų lėk
tuvų buvo iššokdinti su para
šiutais 88 asmenys. Visi nusi
leido sveiki, apie pusės mylios 
plote viens nuo kito.

Jungtinių Tautų sekretorius 
Trigve Lie įgalinta^ gauti 
Amerikoje 65 milionus dolerių 
be palūkanų statybai pasto
vaus UN centro prie East Ri
ver, New Yorke.

* '

Australietis Pulkininkas 
Kalbės New Yorke

Praeitą savaitę turėjome ap
rašymą Onutės ir Marytės kal
bos apie gramatiką ir jos 
linksnius — Marytė pavyz
džiais parodė, kaip galima iš- 
linksniuoti daiktvardį “gry- 
bąY Pasirodo, kad v Marytė— 
gabi mergaite. Nes Onutė jos 
ir vėl klausia:

garsu, tai ai 
dedu visaip vartalioti ir at
randu, kaip reikia jį teisingai 
parašyti.

—Na, gerai, parašyk, kad 
tokia jku tu gudri, žodį “verž
ti” nežiūrėjus į savo

—Tas man, labai 
Veržti: veržia, veržė, 
aiškiai girdisi “ž,” o
tai aš ir rašau žodį veržti su 
raide “ž.”

į tuoj aus pfra-

surasą, 
lengva, 
čia jau 
ne “š,”

pačioje pra-

Australietis pulkininkas A. 
W. Sheppard, kariavęs parti
zanų būriuose 
džioje graikų karo prieš na
cius, bus vyriausiu kalbėtoju 
šio trečiadienio vakarą įvyks- 
tančiame mitinge tuo klausi
mu. Mitingas bus City Center 
Casino, New Yorke.

Praėjusią savaitę pasikalbė
jime su spaudos atstovais New 
Yorke pulkininkas įspėjo, kad 
jeigu ir toliau bus siunčiama 
Jungtinių Valstijų pardma 
diktatoriškai Graikijos val
džiai karui prieš tos šalies 
žmones, tas neišvengiamai 
prives ir prie Siuntimo Graiki- 
jon Amerikos kariuomenes, 
prives prie atviro karo.

Pulkininkas buvo Graikijo
je iki praėjusio kovo mėnesio, 
kaipo Britanijos Ekonomines 
Misijos viršininkas. Jis asme
niškai pažįsta, žino daug žmo
nių, tarpe tų ir vadą demokra
tinių graikų armijos generolą 
Markos.

Neworkiečių masinį mitingą 
prieš Amerikos intervenciją 
Graikijoje rengia American 
Council for a Democratic

Apart pulkininko, mitinge 
taipgi kalbės komentatorius 
Johannes Steel, graikų laik
raščio Tribune redaktorius 
Demetrios Christoforides, ak
torė Uta Hagen ir kiti.

Susilaukė Dukrelės
Mr. ir Mrs. Chesniai susi-* 

zlauke 8 ir pusės svarų dukre
les. Motina (Bronislava Nek- 
vedavičiūtė) ir kūdikis gerai 
jaučiasi, o tėvas linksmas. 
Taipgi linksmi “senukai” Leo
pold Nekvedavičiai susilaukę 
anūkės, antrosios dukters du
kreles.

Linkime laimės mažajai pri- 
buvėlei ir jos auklėtojams!

Miesto ligoninių fondui au
komis Brooklyne jau sukelta 
$194,538. Kvota yra 385 tūks
tančiai. Vien rinkliavoje dėžu
tėmis po gatves gauta 
tūkstančių.
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Alexander Flatcher, 
brooklynietis, mirė nukritęs 
12 aukštų keltuvo olon Bar
clay Bildinge, New Yorke, 
kur jisai dirbo keltuvo opera
toriumi.-

45 m.,

Dviem mašinoms susidūrus 
ant Shelter Rock Road, Lake 
Success, sužeisti 11 asmenų.

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . .

933.75952.50

a

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

17-jewels.

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

The demand will be great «... so avoid dis- ’ 
appointment . . . choose tomorrow!

♦17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!

LINKSMAS' C-frtfTA 
DiENIS

—Maryt, ar tu gali teisin
gai parašyti tuos garsus, kurie 
girdimi abejingai?

—Apie kokius garsus tu kal
bi, Onute?

šydam a nežinau, ar reikia 
syti raidę “k” ar “g”; “p*
“b”’?

ra-

ar

— Aš dar vis nesuprantu, 
apie ką tu kalbi.

—Aną dieną aš turėjau pa
rašyti žodį dribti ir vietoje “b” 
pavartojau “p” ir parašiau 
dripti. Mane už tai kritikavo.

—A, dabar suprantu, apie 
ką tu kalbi. Aš turiu 
sąsiuvinyj nusirašius 
abejingi; žodžių surašą, 
Marytė atnešė Onutei
sąsiuvinį, kur buvo surašyta 
sekamai:

savo 
tokių 
— ir
savo

“Dūmai rūksta (rašoma 
nuo žodžio —■■ rūko), 
dygsta (dygo), 
sprogsta (sprogo), 
dirbti (dirbo), 
klupdė (klūpo), 
jo (pėsti), 
(raštą). 
(graužė). 
(rūgo), 
ko). 
po), 
kė).
(drėbė).
ciau (ankšta). Parvežkit raš
čiuką (veža rąstą). Košdama 
papylė pieną (košė).”

Onutė perskaitė surašą 
sako:

Avižos
Medžiai

Padėk
Vaiką pa-
Pėsčias atė-

Parašyk ’raščiuką
Nugraužk
Kopūstai

Vaikai dyksta
Iš molio nulipdė
Vaiką pravirkdė
Pradėjo drėbti

Suspauskite

kaulą 
rūgsta 
(išdy-

(ver- 
kūtę 

ankš-

ir

su—O, kiek daug yra tų 
abejingais garsais žodžių!

—Taip, jų yra gana daug. 
Bet man tik baikos juos tai
syklingai parašyt. Kaip tik 
pasitaiko žodis su abejingu

raugti

dengta 
parbėgo 

Vakar 
(snigo).

Juozas Moęk turėjo gražų 
gimtadienio pokiliuką, kurį 
jam suruošė jo giminaitė Flo
rence Markert Kerwin. Flo
rence yra duktė žinomųjų lietu
vių gėlininkų Kerwins.

Mr. Merk suėjo 62 metai am
žiaus lapkričio 15-tą, 1947. Ta 
proga jis gavo daug gražių do
vanų ir palinkėjo jam daug 
linksmų gimtadienių ateityje. 
Jo žmona May jam įteikė nau
jo Lietuvių Kultūriniam Cen
trui namo šėrą, kurį mes ką tik 
nupirkome jo gimtadienio do
vanai.

Daug linksmų, gimtadienių, 
Juozai, nuo mūsų visų!

Florence, Kerwin.

senyvi vyrai užduso

1

Onutė toliau varto Marytes 
sąsiuvinį ir randa užduotį, kur 
reikėjo perrašyti iš rankve- 
džio ir kryžiukų vietoje pa
rašyti abejingų garsų raides. 
Onutė skaito:

“Mama pradėjo
(rūgo) agurkus. Sesuo pra
dėjo raukti (raukė) pirštines. 
Mūsų troba šiaudais 
(dengė). Piemuo 
šaukdamas (šaukė), 
buvo pradėję snigti
Tėvus reikia gerbti (gerbė) ir 
mylėti.

MĮSLĖS: Bėga lokys kauk
damas (kaukė), baltas pusnis 
versdamas (vęrsti), uodegėlę 
sukdamas (suko), sausais 
grūdais misdamas (misti) — 
girnos.

Bėga ožys rėkdamas (rė
kė), dangų ragu rėždamas 
(rėžė), baltas ugnis leisda
mas (leisti), naujus griovius 
kasdamas (kasė) — Perkū
nas.’’

Onutė klausia Marytės:
—Ar tai šito viso mokina 

toje, Lietuvių kalbos mokyklė-

Du
gasu-apartmente 170 E. Third 
St., New Yorke. Policija sa
ko, jog gaso prileido sugedęs 
myteris.

Naujai paskirtasis miesto 
sveikatos komisionierius dr. 
Mustard skundėsi majorui, 
kad pinigų neužtenka net bū- 
tiniausiems sveikatos reika
lams.

Cleveland. — Rabinas A. 
H. Silver smerke Neameri- 
kinį Kongreso Komitetą.

PA.TIEŠKOJIMA)
Pajieškau darbininko dirbti ant 
ūkės. Dirbame daugiausia su mo
derniškom mašinom. Su atlyginimu 
susitarsime. Prašome rašyti seka
mu antrašu: A. Oga, R. D. 1, 
Easton, Pa. (259-270)

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

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

Išskiriant trečiadieni
i ir sekmadieni.

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

Tel. SOnth 8-B669

—žinoma, mokina.
—O kada 

kos?
—Pamokos 

valandą po 
šeštadienį, Laisvės salėje. 
Tenai" kartais ateina ir taip 
sau laisvai pasiklausyti žmo
nių, ne vien tik. mokinių.

- Veiksnys.

įvyksta pamo-

antrąįvyksta
pietų kiekvieną 

Laisvės

PRANEŠIMAS
C. BROOKLYN, N. Y.

Lapkr. 19 d., 8 v. v. Liet. Nepri- 
gulmingo Klubo Name, 269 Front 
St., įvyks LDS 46 ir LLD 24 kp. su
sirinkimas. Visi nariai būkite, turė
sime išrinkti delegatus j LDS 3-Čios 
Apskr. konferenciją. Taipgi turime 
ir kitų svarbių reikalų atlikti. — 
Valdyba (269-270)

Parsiduoda gražiai ištaisytas mū
rinis namas. 9 kambariai, dvi mau
dynės. Nėra violacijų. Aliejum šildo
ma. $9,000. Tel. GLenmore 5-5223. 
Prieš 10 vai. ryto arba po 2 vai. 
dieną. . (269-271)

TONY’S
I UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

•A - . .. . ■ Y '
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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:

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- '

;; lūs ir kra javus 4?
sudarau su ame-|<

;; rikoniškais. Rei-^T 
kalui esant ir-..

!! padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-W

!! geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju

;! įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyn, !’ 
« Kampai Broadway !r Stone Ave.

■ prie Chauncey St., Broadway Line
Tel. GLenmore 6-6191 

iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiihii^
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Peter Kapiskas

BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

JOHN BURBULIS
nį. i

M/lf l.
//////»/,,,

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

PEGTINE, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

Savininkas • '
OPTIŠKŲ STIKLŲ KRAUTUVES

121-07 Jamaica Avenue, Richmond Hill, N. Y.

LIETUVIS APRŪPINA AKINIAIS .
Turi 15 metų patyrimo prie optiškų stiklų gamybos.

Egzaminuoja akis ir pritaiko akinius.

ROBERT LIPTON
Jeweler JOSEPH ZEID AT 

411 Grand St, 
Brooklyn 11, N. Y.

Kasdien nuo 9:30 ryto iki 6. P .M.
Antradieniais ir Ketvirtadieniais nuo 6 iki 9 P. M.

Šeštadieniais nuo 11 vai. iki 4 P. M.

Telephone Virginia 9-2599
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