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Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.
zoliuci.ją, pasmerkiančią kurs
tytojus prie naujo karo. Da
bar žmoniškumo ir Kultūros 
Reikalais Komitetas priėmė 
kitą rezoliuciją, smerkiančią 
šmeižtus spaudoje prieš bent 
kurį Jungtiniu Tautu organi
zacijos narį.

* ★ ★
Abi rezoliucijos priimtos 

vienbalsiai, nors ilgai tais 
klausimais buvo ginčytasi. 
Abi rezoliucijos yra geros. 
Prieš jas triukšmą kelia karo 
kurstytojai ir komercinės 
spaudos knlummstai. Jie sa- 

’ ko, kad tai “pasikėsinimas 
ant žodžio ir spaudos laisvės.”

Aišku, kad šmeižtai, nu
kreipti prieš dešimtis milijonu 
ir net šimtus milijonų žmonių, 
arba kurstymas prie naujo ka
ro, kuris būtu baisiai žalin- k . . vgas ir Amerikos žmonėms, ne
gali būti pridengti žodžio ir 
spaudos laisve.

★ ★ ★
Rezoliucijos geros, bot jei

gu Amerikos demokratinė 
liaudis neišvystys kovos prieš 
reakciją, prieš kitų šalių šmei
žikus, prieš naujo karo kurs
tytojus, tai tos rezoliucijos 
bus laužomos.

Didieji fabrikantai, kurie 
laike karo labai pralobo, 
taipgi tie, kurie bijo tikrosios 
liaudies demokratijos, geruoju 
neatsisakys nuo šmeižtų kam
panijos ir kurstymų prie nau
jo karo.

★ ★ ★
Iš Europos grįžo kunigas 

Carl II. Voss. Jis sako, kad 
ten niekur nerado tokios bai
mės linkui Rusijos, kokia pa
skleista Amerikoje. čia su
kelta isterija prieš Rusiją 
esanti pavojinga pačios Ame
rikos demokratinei tvarkai. 
Jis pareiškė, kad tie, kurie 

* šaukia apie “komunizmo pa
vojų,” yra nustoję pasitikėji
mo Amerikos demokratija.

Francijoje ir Italijoje buvo 
koalicinės vyriausybės, kurias 
sudarė visos partijos, kurios 
turi po nemažą kiekį atstovų 
parlamente.

Tas nepatiko tūliems diplo
matams mūsų šalyje. Buvo 
suteikta Francijai ir Italijai

* piniginės paskolos ir to sėk
mėje komunistai ir kairieji so
cialistai išstumti iš valdžių. 
Dabar tas šalis purto politi
niai sukrėtimai. Aišku, kad 
kalta yra ta politika, kuri su
ardė tų šalių koalicines vy
riausybes.

★ ★ ★
Tai jau ir Ameriką pasiekė 

tie baisūs paveikslai iš Graiki
jos, kada fašistinės vyriausy
bės raiteliai parodavo Athenų 
mieste nešdami už plaukų nu
pjautas partizanų galvas!

Anglijoje dienraštis Daily 
Mirror, kuris pirmas toje, ša
lyje išspausdino tuos paveiks
lus, reikalauja tuojau atšauk-

* ti britų armiją iš Graikijos. 
Sako, kad graikai fašistai jau 
pralenkė net hitlerininkus.

Gėda toms šalims, kurios, 
f ‘gelbėdamos demokratiją,” iki 

tokios baisybės prisileido.
★ ★ ★

Anglijos valdonai, paskelb
dami Indijos “nepriklausomy
bę,” padalino ją į dvi valsty- 
beę — Indija, kurioje gyvena 
apie 300,000,000 indusų, ir 
Pakistaną, kur gyvena apie 
100.000,000 musulmanų.

Bet tūli plotai yra abiejų 
grupių apgyventi. Ten pra
sidėjo riaušės, nes vieni norėjo 

. dėtis prie Indijos, kiti—prie 
Pakistano. ' Tos jriaušės jau 
daugelyje vietų atvedė prie 
Pakistano ir Indijos ginkluotų 
jėgų susikirtimo.

Atrodo, kad yra jėgų, ku-

CIO MARININKAI PRISIDĖJO PRIE PRANCŪZU STREIKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■--------------------------E ------------------------ :----------------------------------------------

MARSHALL ĮSPĖJA, KAD
NENUSILEIS SOVIETAM
LONDONO DERYBOSE
Jisai Stato Vokietiją Europos Ūkio Pamatau; Užginčija
Imperialistinius Amerikos Tikslus; Kaltina Sovietus

Chicago.— Amerikos val
stybės sekretorius Marshal- 
las lapkr. 18 d. reikalavo 
atkurti Vokietiją kaip Eu
ropos ūkio pamatą tokio
mis sąlygomis, kokias siūlo 
Jungtinės Valstijos.

Kalbėdamas pokilyje vie
tinio prekybos rūmo ir Už
sieninių Santykių organiza
cijos, Marshallas grūmojo, 
kad Amerika nenusileis So
vietams keturių didžiųjų 
talkininku užsienio reikalu 
ministrų konferencijoj, ku
ri atsidarys lapkričio 25 d. 
Londone. Marshallas sakė: 
“Mes nestovėsime rankas 
sudėję, kuomet kas kitas 
(supraskit, Sovietai) ardys 
tarptautinę bendruomenę, 
kuriai mes priklausome.”

Marshallas skundėsi, kad 
Sovietai ir komunistai visur 
veda “nuodingą propagan
dą” prieš Jungtines Valsti
jas. Jis užgmčijo Sovietų į- 
tarimą, kad Amerikos val
dovai užsiima kariniais 
kurstymais prieš Sovietus. 
Jis tvirtino, kad amerikonai 
nesiekia i m p e r i alistinių 
tikslų. Antra vertus, Mar
shallas kaltino Sovietus, 
kad jie trukdo amerikinius 
planus dėl “ūkinio Euro
pos atgaivinimo.” Čia jįs 
prikišo, kad “Sovietai nuo 
1939 m. prijungę sau virš 
280,000 ketvirtainių mylių 
žemės su 22 milionais žmo
nių.”
Kaltina Sovietus už “žemių 

Prijungimą”
"Prijungimais Marshalląs 

vadino ir atgavimą tokių 
plotų, kurie per 200 metų 
buvo Rusijos valstybės ri- 

■bose, kąip Baltarusija ir 
kt. Jis nepastebėjo, kad 
pirm 1914 m. Rusijos valdy
boje buvo 8,660,000 ketvir-

KONGRESMANAS KALBA 
APIE GREITA KARA

Washington.’— Kongres- 
manas Everett Dirksen, su
grįžęs iš Europos, jau be
veik skelbė karą Sovietų 
Sąjungai.

Jisai gąsdino, kad jeigu 
Amerika nepaskubės su pa
galba Čechoslovakijai ir ki
tiem vakarinės Europos 
kraštams, tai Sovietai, gir
di, per keletą mėnesių už- 
valdysią Čechoslovakiją, vi
są Vokietiją, Franci ją ir kt. 
Dirksenas tęsė:

“Daugelyje vietų Euro
poj galima eiti į lažybas ly
giais pinigais, kad greitai į- 
vyks karas. Kas nors atsi
tiks per keturis sekamus 
mėnesius.”

rios kursto nesutikimus, kad 
parodyti, kaip be britų “glo
bos” Indijos gyventojai dar 
negali apseiti.

tainių mylių ploto, o dabar 
tėra 8,390,490 ketv. mylių 
Sovietinės Sąjungos ribose, 
taigi 269,510 mylių ma
žiau.)

Marshallas kritikavo So
vietus, kad jie nepriėmė a- 
merikonų siūlomos sutar
ties dėl Vokietijos nugink
lavimo per 40 metų. Žymėti
na, jog Sovietai siūlė tokius 
tam siūlymui pataisymus, 
kaip visiškas vokiečių nu- 
nacinimas, valstybinė pra
monės kontrolė ir dvaru že- A C

mių padalinimas' valstie
čiams. Bet amerikonai ir 
anglai atmetė sovietinius 
pataisymus. •»

Partizanai Užvaldė 
Pusę Graikijos

Naujieji žemlapiai rodo, 
kad demokratiniai partiza
nai yra užėmę bent pusę 
Graikijos, apart pietinio 
Peloponneso pussalio. Bet 
ir tame pussalyje partiza
nai yra užvaldę kelis plotus 
Pyrgos, Tripolio' ir Tayges- 
tos kalnų srityse. Kitur 
Graikijoj monarchistų val
džia su savo armija laikosi 
didesniuose miestuose, bet 
kaimiški plotai partizanų 
rankose. Ten įsisteigus liau
diška vyriausybė ir daugu
moje vietų žmonės norma
liai gyvena, ramiai dirbda
mi savo darbą.

Stiprinti monarchistų ar
mijos ūpą, Amerika skiria, 
savo oficierius į monarchis
tų fronto komandas prješ 
partizanėse

Monarchistai s o st inėje 
Athenuose sušaudė tris sa
vo kareivius, perbėgusius į 
partizanų eiles, bet paskui 
suimtus. Monarchistai iš
trėmė į katorgą salose dar 
apie 100 piliečių, kaip įta
riamų komunistų.

Galį Pritruki Amerikai Maisto, Beginant Juonį Vakarų 
Europą nuo Komunizmo, kaip Įspėja Senatorius Reed

Washington. — Republi- 
konų vadai patarė, apsidai
ryti ir perdaug nesiskubin
ti su maisto pagalba vaka
rinei Europai prieš komu
nizmą, pagal Marshallo pla
ną. '

Demokratas * senatorius 
Connally ir republikonas 
sen. Vandenbergas, Truma- 
no bendradarbis užsieninė
je politikoje, įnešė bilių rei
kalaujantį ’ paskirt $597,- 
000,000 greitosios paramos 
Francijai, Italijai ir Austri
jai, iki Marshallo planas 
pradės veikti. Bet republi
konas senatorius Styles 
Bridges priminė, jog ta pa-

Blnm Organizuojąs 
Naują Franc. Valdžią

Paryžius, lapkr. ' 19. — 
Pranešama, kad socialistas 
Franci jos premjeras pave
dė senam dešiniajam socia
listui Leonui Blumui suor
ganizuoti naują, stipresnį 
ministrų kabinetą prieš ko
munistus ir, girdi, prieš ge
nerolo de Gaulle’o fašisti
nius sekėjus. Socialistų va
dai grasina, su klerikalų ir 
kitų dešiniųjų pagalba, iš
braukti komunistus seimo 
narius ir atiduoti juos teis
mui, esą, kaip “piaištinin- 
kus.” Jie primeta komunis
tams dabartinių streikų iš
šaukimą. j

Streikuoja faktinai visi 
inainieriai, automobilių dar
bininkai; plinta marininkų 
streikas. Mokytoji? Sąjunga 
Paryžiuje taipgi nusitarė 
streikuoti. Gręsia ir kitų 
civilės valdžios tarnautojų 
streikai. Socialistai valdo
vai skelbia, kad “šalis 
apsigynimo stovyje.”

jau

21 TONO BOMBA
San Francisco. — Ameri

kos armijos lakūnai išban
dys Calif orai jo j oro bom
bas, sveriančias po 21 toną.

Aštrėja Kova Prieš 
Fašistus Italijoj

Roma, lapkr. 19. — Auga 
ir ’ smarkia unijinių Itali
jos darbininkų streikai ir 
demonstracijos prieš de Ga- 
sperio klerikalų valdžią ir 
prieš jos glostomus nau
juosius fašistus.

5,000 demonstrantų per 
10 valandų kovėsi su polici
ja ir kariuomene Corato 
miesto gatvėse. Įvyko nauji 
susikirtimai Bari mieste 
tarp darbininkų, iš vienos 
pusės, ir policininkų ir ka
reivių, iš antros.. Darbinin
kai naudojo jau kulkosvai
džius ir rankines granatas. 
Abiejuose miestuose nu
kauta 5 asmenys, sužeista 
keli tuzinai.

Per paskutines 7 dienas 
darbininkų susikirtimuose 
su fašistais, kariuomene ir 
policija užmušta 14.

I --------------------- i-----------  . « 0

Sen. Hoffman Sako, Trumanas Siekia Diktatoriškos Galios
-----  ■ .............  T>---------- 
rama bus ne dolerių siunti
mas, bet kreditas, už kurį 
Amerika gabens Europon 
maisto produktus, anglį, 
mašinas ir kįtus produktus 
bei dirbinius.

Bridges Ragino pirma su
žiūrėti, kiek šioje šalyje y- 
ra atliekamo maisto’. O tam 
reikėsią bent porą savaičių 
sugaišti.

Kitas senatinio lėšų ko
miteto narys, republikonas 
senatorius Reed nurodė, jojj 
šiemet labai prastai užde
rėjo “komai” (kukurūzai), 
o dabartinio rudens sausrą

2-JV AMERIKOS LAIVU 
NELEIDŽIA IŠKRAUT
GRŪDUS, MILTUS IR

MARININKAI 
FRANCIJON 
ANGLĮ

Marseille Sustreikavę, Amerikiečiai Pareiškė Vienybę 
Su Prancūzą Jūrininkais; Pasmerkė Marshallo Planą

Marseille, Francija. — 
Marininkai dviejų prekinių 
Amerikos laivų prisidėjo 
prie francūzų laivakrovių 
ir prekybos jūrininkų strei
ko. Jie, CIO Nacionalės Ma
rininkų Unijos nariai, pi- 
kietuoja savo laivus ir ne
leidžia m o r o k k i e čiams 
Francijos 'kareiviams į tuos 
laivus įlipti. Jie pareiškė, 
jog šie laivai yra “Ameri
kos teritoriją”, 
francūzų kareiviai 
teisės koją įkelti.

Francijos valdžia 
tė dvi morokkiečių
menės kuopas iš Afrikos,

kurion 
neturi

atsiun- 
kariuo-

Čechoslovakija Išsprendė 
Ginčą su Slovakų Vadais

Praga.— čechoslovakijos 
ministrų kabinetas Išspren
dė kivirčus dėl pusiau-sa- 
varankiškos Slovakijos vy
riausybės. Slovakija yra su
dėtinė Čechoslovakų Res
publikos dalis. Respublikos 
kabinetas ir slovakų vadai 
susitarė paskirti Slovakijai 
valdančiąją tarybą, susi
dedančią iš septynių slova
kiškų partijų atstovų.

Ton Slovakijos tarybon į- 
eina 6 Slovakų Demokratų 
Partijos vadai, 5 komunis
tai, 1 socialdemokratas, 1 
Laisvės Partijos narys ir 2 
nepartijiniai ekspertai. Ta
rybos pirmininkas yra ko
munistas dr. Gustav H. Hu- 
sak.

Čechoslovakijos ministrų 
kabinetas pasilaiko teisę 
pakeisti bile vieną slovakų 
ministrą, kuris priešintųsi 
bendrosios respublikos poli
tikai.-

Klerikalai ir kiti Slovaki
jos reakcininkai, buvę na
cių bendradarbiai, varinėjo 
sąmokslus dėl Slovakijos at
skyrimo nuo Čechoslovaki-

dar sužalojo dikčiai žiem
kenčių kviečių pasėlių. Ji
sai sakė: “Jeigu mes užsie
nin gabensime tiek kviečių, 
kaip iki šiol, tai mums pa
tiems neliks reikiamos kvie
čių atsargos.”

Republikonai senatoriai 
CL Hoffman ir Taftas 
smerkė prez. Trumano rei
kalavimą duoti jam teisę į- 
vesti kainų kontrolę kai 
kuriems dalykams.

Hoffmanaš pareiškė, jog 
Trumanas, gąsdindamas pa
vojum iš Sovietų pusės, sie
kia “pasiglemžt neribotą

kad iškrautų laivais atga
bentą maistą. Morokkiečiai, 
krantan nešdami krovinius 
iš kitų laivų, dar nedrįso 
paliesti užstreikuotų ame
rikinių laivų — “Henry Gil
bert Costin” ir “Empire 
State.”

Amerikiečių Marininkų 
Pareiškimas

“Costin” laivo marinin- 
kai, sustreikavę lapkr. 18 
d., išleido pareiškimą:

“Mes remiame francūzų 
marininkus todėl, kad Ame
rikos darbininkai veda tą 
pačią kovą, kaip Francijos

jos. Tiem sąmokslam vado
vavę anglai - amerikonai, 
kaip įtaria respublikos mi
nistrų kabinetas.

Už tokius suokalbius 
prieš Čechoslovakijos Res
publiką tapo areštuoti 206 
slovakų politikieriai. Tūli jų 
kaltinami, kaip svetimų 
kraštų šnipai.

amerikonaTatsipraše
CHINŲ KOMUNISTUS •

Nanking, Chinija.—Ame
rikos marininkų komandie- 
rius Charles Cook turėjo at
siprašyti chinų komunistus 
už užpuolimą. Amerikos 
lėktuvai ir marininkai, išli
pę iš savo laivų, andai už
puolė Hsįaolitao miestelį 
Šantungo pussalio pajūryje. 
Chinų komunistai buvo at
vadavę tą miestelį nuo Či- 
ang Kai-šeko tautininkų. 
Amerikonai šaudė gyvento
jus ir naikino jų nuosavy
bę. Komunistai stojo mūšin 
ir atrėmė amerikonus. Tuo
met įsiveržusių marininkų 
vadas ir atsiprašė komunis
tus, girdi, “už klaidą.” 

galią, šeimininkaut visu 
šalies ūkiu, sukaupt karinę 
galią į savo rankas ir įvest 
militarinę diktatūrą.”

Sen. Taftas sakė, kad 
prezidentas" su savo siūloma 
kontrole nori padaryti žing
snį į “visiškai totalitarinę 
(diktatorišką) valdžią.”

(New Yorko Daily News 
editorialas statė ''klausimą: 
ar Trumanas galvoja 
karą artimoj ateityj, 
reikalauja sau tokios 
lios?) *

apie 
kad
ga-

Roma. — Nukrito kelei
vinis lėktuvas; užsimušė 19 
žmonių.

žmonės, prieš tokius įstaty
mus, kaip Tafto-Hartley’o 
įstatas, ir prieš gyvenimo 
brangenybę.

“Mes taipgi remiame drą
sią jūsų kovą prieš imperia
listinį Marshallo planą. Nes 
mes esame įsitikinę, jog 
kiekviena tauta turi teisę 
pasirinkti tokią demokrati
nę valdžią, kokios ji nori.”

“Co.stin” laivo marininkai 
pasiuntė New Yorkan kab- 
legramą Josephui Curra- 
n’ui, CIO Marininkų Unijos 
pirmininkui. . Jie pranešė, 
kad Francijos policija ir 
kariuomenė grūmoja jų gy-

Curranas atsakydam a s 
kablegrama patvirtino, kad 
jie turi teisę atsisakyt dirb
ti nesaugiose sąlygose.

Marininkai pasiuntė savo 
pareiškimo kopiją ir Pasau
linei Darbo Unijų Sąjungai.

“Costin” atgabeno Mar
seille uostan didelį kviečių 
krovini. Kitas amerikiečių 
užstreikuotės laivas, “Em
pire State” atplukdė kie
kius miltų, ir anglies.
Tūkstančiai Kariuomenės ir

Policijos Grąsina Strei- 
kieriams

Marseille uostas, gatvės 
ir miesto valdybos rūmas 
apstatyti tūkstančiais ka
reivių ir policijos. Karei
viai ir policininkai apvožti 
plieninėmis kepurėmis, gin
kluoti kulkosvaidžiais ir au
tomatiniais šautuvais, kaip 
kokiam karo mūšiui. • Tie 
“tvarkos sargai” iš tolo ve
ja šalin korespondentus, 
norinčius pasikalbėti su jū
rininkais užstreikuotų ame
rikinių laivų.

Kariuomenė ir policija 
taip kietai saugo visą prie
plaukų sritį nuo streikierių 
ir pašaliečių, lyg tai būtų 
karo fronto linija.

Streikieriai baubimais ir 
paniekos šauksmais “sveiki
na” važinėjančius šarvuo
tais automobiliais policinin
kus ir karininkus.

Degaullistas Marseille 
majoras su (fašistuojan- 
čiais) miesto tarybos na
riais nedrįsta laikyti jokių 
posėdžių, nežiūrint, kad 
miesto valdybos rūmas tir
štai apstatytas kareivių ei
lėmis ir kulkosvaidžiais.

Streikas Plinta
Prie 80,000 streikuojan

čių francūzų laivakrovių ir 
marininkų prisidėjo 5,000 
sandėlių darbininkų. Strei
kas taipgi .suparalyžiavo 
Sete ir Nice Uostus.

Bordeaux uosto laivakro- 
viai atsisakė iškrauti laivus, 
atplaukiančius iš užstrei
kuotų Marseille ir kitų Vi- 
duržeminės Jūros uostų. 
Boredaux yra vakariniame, 
atlantiniame Francijos pa
jūryje.

V
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Prezidento T rumuno Pranešimas 
Kongresui ir Žmonėms

Praeitą pirmadienį prezidentas Trumanas kalbėjo 
Kongreso speciališkai sesijai ir patiekė vyriausybės pro
gramą. Jo kalbos, suprantama, klausėsi ne tik Kongreso 
nariai, bet milijonai Amerikos žmonių. Jis kalbėjo apie 
juos ir jiems. Visiems rūpėjo išgirsti, ką pasakys šalies 
galva.

Bet prezidento pranešimu ir patiektąja programa 
pasitenkinus bus tiktai maža Amerikos žmonių dalelė. 
Jo pasiūlymą, kad Kongresas tuojau paskirtų apie šešis 
šimtus milijonų dolerių Francūzijai, Austrijai ir Itali
jai, tiesa, parems abi didžiosios partijos. Tiek demokra
tai, tiek republikonai karštai paplojo, kai prezidentas 
prisiminė apie tų kraštų gelbėjimą nuo “komunizmo pa
vojaus.” Apie Marshall Plano išlaidas prezidentas paža
dėjo kalbėti reguliarėje Kongreso sesijoje. Šitie šeši 
šimtai milijonų yra vadinami “greitąja pagalba.”

Tačiau, kaip į tai pažiūrės Amerikos žmonės? Jie ži
no, kad šita pagalba teikiama su tam tikromis sąlygomis. 
Tos sąlygos ^ra politinės. Tos šalys, kurios gaus mūsų 
paramos, turės daryti ir gyventi taip, kaip mūsų bus 
įsakyta! Kitais žodžiais, Amerika diktuos Francūzijai 
ir Italijai. O ką tai reiškia, tai aišku kiekvienam.

Kalbėdamas apie naminius reikalus, prezidentas pa
sakė daug gerų dalykų, bet ir čia nepatiekė tokios va
dovybės, kuri aiškiai parodytų Amerikos žmonėms iš
eitį iš dabartinių sunkumų. Jis sakė šventą tiesą, kai jis 
sakė, kad kainos iškilo į padanges, kad susilaukėme in
fliacijos, kad reikia tam pastoti kelias. Jis teisingai rei
kalavo sugrąžinimo kontrolės ant tam tikrų pramoninių 
dirbinių.

Bet jis suklydo, kai jis pareiškė, kad kontrolės ne
reikia ant maisto ir rūbų, kainų, nors jis puikiai žino, 
kad tai svarbiausios Amerikos žmonių gyvenimo reik- 
menos. Jis nepasiūlė įstatymų numažinti kainas. Paga
liau jis pa<reikalavo,'kad -ir algoms būtų uždėtos lubos. 
Tai reiškia, kad darbininkai nėturi teisės ir pagrindo 
reikalauti algų pakėlimo, nors -pragyvenimas toli gražu 
pralenkė jų šiandienines algas. Su šiuo prezidento pasiū
lymu, aišku, jokiu būdu negalės sutikti darbo unijos.

Iš antros pusės, republikonai griežtai priešingi bent 
kokios kontrolės sugrąžinimui ant kapitalistų pelnų. Tą 
patį vakarą per radiją kalbėjo senatorius Taftas ir d/tvė 
prezidentui atsakymą. Jis pareiškė, kad Trumanas nori 
Amerikoje įvesti “policinę valstybę” ir griežtai pasmerkė 
visas kalbas apie reikalą kokios nors kontrolės ant kai
nų. Vadinasi, republikonai kovos prieš Trumano patiek
tąją naminę programą. Taftas teigia, kad Trumanas 
naminius reikalus šion sesijon kiša grynais politiniais 
sumetimais. Jis norįs pasigauti žmonių simpatijas ir jas 
panaudoti ateinančių metų rinkimuose.

Geras Darbininkų Laimėjimas .
Amalgamated Clothing Workers unija pasirašė su 

vyriškų rūbų pramonės samdytojais naują sutartį. Uni
jos nariai gavo algų pakėlimą dvylikos centų su puse ant 
valandos. Tai paliečia 150,000 unijos narių.-Į metuš tos- 
pramonės savininkai turės darbininkams išmokėti 50 
milijonų dolerių daugiau.

Algų pakėlimas laimėtas be streiko. Samdytojai nu
sileido tvirtos unijos reikalavimui ir todėl buvo išvengta 
atviro konflikto.

Šiemet Kalėdos ir Amerikos Žmonių Bėdos
Šiemet Amerikos žmonėms Kalėdos kaštuos 18 nuoš. 

daugiau, negu pernai. Tiek yra pakilusios kainos ant 
dovanų. Net ir vaikams žaislai bus desėtku nuošimčių 
brangesni. Rūbai taip pat bus daug brangesni, šiaip 
daiktai, kuriuos žmdnės mėgsta duoti dovanomis, bus 
nuo 10 iki 25 nuoš. brangesni.

Anglijos Darbiecio Nuomone
Šiuo tarpu Amerikoje su prakalbomis važinėja Ang

lijos parlamento narys darbietis Konni Zilliacus. Laik
raščių reporteriams jis išdėstė savo nuomonę apie tarp
tautinę situaciją. Zilliacus sako, kad Anglija nesidės su 
Amerika į bloką prieš Tarybų Sąjunga. Jis smarkiai 
pasmerkė Churchillio politiką.

Kas liečia Amerikos paskolas Graikijai ir Chinijai, 
tai Zilliacus mano, kad mūsų šalis tik pinigus be reika
lo mėto. Abiejose tose šalyse padėtis esanti šiandien 
daug prastesnė, negu buvo tada, kada Amerika pradėjo 
tų šalių reakcinėms valdžioms teikti visokią paramą. 
Jiek Graikijoje, tiek Chinijoje anksčiau ar vėliau įvyks 
revoliucija ir dabartiniai reakcinių režimų lyderiai būsią 
sušaudyti.

Šis darbietis karštai gina dabartines Rytinėje Eu
ropoje demokratijas. Kai jis buvo paklaustas, ar tiesa, 
kad Lenkijoją, Čechoslovakijoje, Bulgarijoje ir Vengri
joje Valdžios kontroliuoja darbo unijas, Zilliacus atsakė, 
jog kaip tik priešingai. Ten, girdi, darbininkai “turi 
daug daugiau kontrolės ant valdžios ir šalies reikalų, 
negu kur kitur. Ten darbininkai yra naujieji viešpačiai, 
arba bosai.”

Buržuazinės Lįetuvos lai
kais n\ūsų darbo žmonės 
buvo kinų siena atkirti nuo 
Maskvos. Tačiau jokios sie
nos negalėjo sutrukdyti 
dvasios ryšio, kuris vis la
biau stiprėjo tarp Lietuvos 
darbo žmonių masių.ir di
džiosios socializmo sostinės. 
Juo labiau siautė fašizmas, 
tuo didesnę traukiamąją jė
gą turėjo Maskva ir jos bal
sas. Maskvos radijas buvo 
mėgiamiausias darbininkų 
kvartaluose, tarp darbo val
stiečių ir pažangiųjų inteli
gentų butuose. Plačiausios 
darbo žmonių mases buvo 
kartu su maskviečiais Rau
donojoje aikštėje Gegužės 
Pirmąją ir Lapkričio Sep
tintąją, kartu su jais sutiko 
celiuskiniečius ir Čkalovą, 
uoliai klausėsi kiekvieno 
Stalino žodžio. Ir džiaugs
mo ir liūdesio dienomiš jie 
buvo kartu su maskviečiais, f

Pirmą kartą man teko 
pamatyti Maskvą, kai ji už
baigė pirmojo penkmečio 
plano vykdymą — 1933 me
tais. BuVau nuvykęs ten 
kaipo žurnalistas, nes 'se
niai domėjausi tuo naujuo
ju gyvenimu, kursai kūrėsi 
socialistine kryptimi spar
čiai nužengusioje valstybė
je. Būdamas Maskvoje aš 
supratau ir pajaučiau ką 
tai reiškia, kada liaudis yra 
tikruoju krašto šeimininku.

Tuo metu Maskvoj vyko 
didelė statyba. Bet ėjo sta
tyba ir Kaune. Tačiau koks 
didelis principinis skirtu
mas tarp tų dviejų statybų! 
Kaune kiekvienas kapitalis
tų naujai pastatytas namas, 
kiekvienas fabrikas buvo 
darbo žmogaus priešas, nes 
jie buvo statomi už pinigus, 
kurie buvo įgyti darbo žmo
nių išnaudojimu, buvo sta
tomi su tikslu dar labiau 
darbo žmones engti ir iš
naudoti. Su neapykanta žiū
rėjo darbininkai į didžiulius 
namus, kurie buvo statomi 
už pinigus, įgytus apva
giant valstybę, paleidžiant 
nepadengtus vekselius, spe
kuliuojant, apgaudinėjant, 
išvarant ubagais ištisas šei
mas, pasisavinant žmonių 
pinigus. Tokiais namais bu
vo spekulianto Lapėno, iš
eikvotojo Petrulio, sukčiaus 
rangovo Polovinsko, banki
ninkų ir fabrikantų Vailo
kaičių, kyšininko Norkaičio 
ir daugelio kitų Kauno bur
žuazijos “tūzų’/ namai.

Maskvoj kiekvienas nau
jas pastatas buvo darbo 
žmonių džiaugsmu ir pasi
didžiavimu. “Tai mūstį na
mai, tai mūsų nauji laimė
jimai” — kalbėjo Maskvos 
darbininkai, rodydami nau
jus pastatus. .

Kaune* buržuazija su pa
šaipa sakydavo darbo žmo
nėms: gatvės jūsų, o namai 
mūsų. Tačiau ir gatvės 
Kaune nąpriklausė darbi
ninkams. Kai darbininkai 
išeidavo į gatvę Gegužės 
Pirmosios proga arba be
darbiai norėdavo viešai pa
reikšti savo reikalavimus, 
policija juos be gailesčio 
mušdavo guminėmis, lazdo
mis — “bananais^ — tryp
davo arkliais ir areštuoda
vo. . . . -

Maskvoj ir namai ir gąt- 
ves-priklauso darbininkams 
ir tiktai jiems.

Būdamas Maskvoj tada 
visiškai supratau Tarybų 
Sąjungos galybę ir didin
gumą, supratau, kodėl Mas
kva yra viso pasaulio dar
bo žmonių Meka, jų vilties 
švyturiu.

Nuvertus fašistinę san
tvarką ir paskelbus Lietuvą 
tarybine socialistine res
publika, man teko garbė bū
ti tarpe lietuvių tautos at
stovų, nuvykusių- į Maskvą 
su Liaudies Seimo prašymu 
priimti mūsų jaunąją Ta
rybų Lietuvą į ^tarybinių 
respublikų šeimą. Maskva 
mus sutiko kaip savo myli
mus ir ilgai lauktus brolius. 
Mes tuoj pajautėme didelį 
susirūpinimą dėl , lietuvių 
tautos gerovės. Tas, kuris 
padėjo nesugriaunamos ta
rybinių tautų draugystės 
pagrindus, tas, kuris sukū
re naująją socialistinę Mas
kvą — išmintingasis Stali
nas — tarėsi su mumis apie 
tai ką daryti ir kokia pa
galba reikalinga, kad Lietu
vos darbo žmonių šviesi at
eiti būtų užtikrinta, kad 
Lietuva kuogreičiausiai iš
kiltų į klestinčių ir turtin
gų respublikų, eilę.

Mes važiavome į Maskvą 
parvežti saulės lietuvių tau
tai. Ir Stalino Konstitucijos 
saulė išaušo Lietuvai, pri
keldama plačiausių liaudies 
masių kuriamąsias jėgas.

Neseniai lietuvių Tauta 
neturėjo savo sostinės, nes 
ji buvo lenkų imperialistų 
užgrobta. Dabar ji įgijo dvi 
sostines — Vilnių ir Mas
kvą.

Hitleris norėjo pavergti 
laisvą tarybinę liaudį ir jis 
nukreipė savo ginklų taiki
nius į Maskvą — Tarybų 
Sąjungos širdį ir smegenis. 
Maskva ne tiktai nukreipė 
tą grobikų ranką, bet ir 
sudavė pirmą triuškinantį 
smūgį. Ji išgelbėjo tarybi
nių tautų garbę ir laisvę, 
atgimdė viltį visai žmoni
jai. Stalino genijus iš Mas
kvos kreipė smūgius fašis
tiniam žvėriui, kol jį galuti
nai pribaigė jo paties urve 
— Berlyne. „ ,

Vokiečių okupacijos me
tais žodis Maskva buvo lie
tuvių tautai vilties ir išgel
bėjimo simboliu. Tais - me
tais Maskva pasidarė Tary
bų Lietuvos politinio, visuo
meninio ir kultūrinio gy
venimo centru. Čia buvo pa
darytas nutarimas dėl lie
tuviškų karinių junginių 
formavimo Tarybin. Armi
jos eilėse. Iš čia fouvo tei
kiama pagalba partizani
niam judėjimui Lietuvoj. 
Nepaisydami pavojaus gy
vybei, lietuviai klausėsi per 
radiją Maskvos balsą, kurs 
ragino į kovą prieš hitleri
ninkus ir įkvėpė išvadavi
mo viltį:

Ateis diena, sutramdžius, 
priešų gaują,
Saliutais -tu garsėsi, 
Lietuva,
Vėl Žalgirį didingą 
švęsi naują
Ir džiūgaus tau nušvitusi 
Maskva. —
Išsipildė poetų žodžiai. 

11944 m. liepos 13 d. Maskva 
saliutavo išvaduotai mūsų 
sostinei“ Vilniui.'

Didinga buvo Maskva — 
Nugalėtoja. Ties** senojo 
Kremliaus sienomis, ties 
Lenino mauzoliejumi per
galės ’ kūrėjas * Stalinas pri
ėmė nugalėtojų paradą. O 
dulkėse ant žeitės gulėjo 
perblokštosios hitleri n ė s 
Vokietijos ir jos kariuome
nės vėliavoš. Toji pergalė 
turėjo ypatingą reikšmę lie
tuvių tautai, kuri ranka 
rankon su slavų tautomis 
ipėr ištisus amžius kovojo 
prieš vokiškuosius grobi
kus; *

Dar nebuvo nutilusios pa

trankos, o Maskva jau ruo
šė krašto \ atstatymo pla
nus. Dabar tas penkmečio 
planas jau visu tempu yra 
vykdomas visuose neaprė
piamuose tarybinės šalies 
plotuose.

Jei karo metu visa pažan
gioji' žmonija matė stalini
nėj Maskvoj negirdėto did
vyriškumo, atsparumo ir 
narsumo pavyzdį, vadovau
jančią jėgą sutriuškinant 
fašizmo karinę galybę, tai 
dabar ji mato Maskvoj iš
tikimą taikos tvirtovę, pa
žangiausią kovotoją dėl ga
lutino fašizmo liekanų išra-, 
vėjimo.

Štai kodėl didžiuojasi Ma
skva didžioji rusų tauta, di
džiuojasi Maskva visos bro
liškos tarybinės tautos.

Maskva brangi lietuvių 
tautai. Šiandien verta prisi
minti, kad kaip tik Maskvos 
universitete mokėsi visa ei
lė lietuvių, iš kurių tarpo iš
ėjo žymiausi lietuvių tauti
nės išvaduojampsios kovos 
veikėjai, kaip Basanavičius. 
Jie Maskvoj palaikė ryšius 
su rusų pažangiaisiais inte
ligentais ir jų įtakoje tapo 
kovotojais dėl lietuvių tau
tos reikalų prieš reakciją ir 
carizmą.

Maskva išgelbėjo lietuvių 
tautą iš pražūties hitlerinėj 
vergijoj. Maskva padeda 
lietuvių tautai atsistatyti ir 
kurti naują gyvenimą.

Štai kodėl lietuvių tauta 
kartu su visomis tarybinė
mis tautomis taip džiugiai 
šventė garbingas Maskvos 
800 metų sukaktuves.

Laiškas iš Lietuvos
Zigmas Ambrizas, 248 Gold 

St., So. Boston, Mass., gavo 
nito savo sesutės laišką iš 
Kaišiadorių apylinkės, Mižo- 
nių kaimo. Jo sesuo Marijo
na rašo:

Rašau laiškelį pas savo my
limą brolelį. Sveikinu aš jus 
ir jūsų vaikelius ir linkiu nuo 
Viešpaties Dievo daug laimės 
ir gero pasisekimo jūsų gy
venime. Aš dabar labai no
rėčiau žinoti, kodėl neatrašo
te laiško? Jau kiek bus me
tų, kaip aš negavau nei jokios 
iš jūs žinios; gal nebėra gy
vų, ar taip užmiršote mane, 
ar neturite laiko kada para
dyti nors kelis žodelius.

Mes esame visi, dėkui Die
vui, sveiki ir gyvi, gyvename 
ten pat, kur ir anksčiau. Duo
nos mums pakol kas užtenka; 
turime dar ir prie duonos šio 
to pavalgyti.

Dabar, atrašykite, kaip jūs 
gyvenate Amerikoj; ar svei
ki, gyvi, ar visi namuose? 
Kas naujo Amerikoj girdėtis?

Pas mus, Tarybų Lietuvoj, 
dabar visai kita tvarka —-.ne 
tokia, kaip buvo buržuaziniais 
laikais. Dabar kur kas geriau 
gyventi; žmonės dirbdami ži
no, kad dirba ką nors, tai 
sau, ne kokiam ponui; pas 
mus dabar ponų nebėra, visi 
darbininkai. Tai matote, mie- 
laš broleli.

Labai prašau tavęs, kad at
rašytum laišką,^ už kurį būsiu 
tau labai dėkinga. ,

Sudie. Lauksiu atsakymo.
Tave mylinti sesutė

Marijona.
Mižonys, 1947 m., rugp. 22 d.

SUDEGĖ 42 ŽMONĖS
Christchurch, Nau j. Ze

landija. — Per gaisrą de- 
partmentinėje -krautuvėje 
čia sudegė 42 asmenys.

Buenos Aires. — Užsie
ninis Argentinos ministras 
pareiškė, kad jo Valdžia ne
ketina sutraukyt diplomati
jos ryšių su Sovietais.

Štai ką turime atlikti iki Naujų Metų:
$20,000 sukelti prenumeratomis;
$10,000 parengimais ir aukomis;

$1,500 Laisvės Bendrovės Šerais.
Stokime į darbą visi sukėlimui savo dienraščiui 1948 

metams biudžeto! Stokime į darbą gavimui Laisvei nau
jų skaitytojų! Stokime į tą didžiąją talką apšvietos pla
tinimui !

Gražus kontestantų surašąs:
Punktai

Brooklyno Vajininkai .................... ......... •....
Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J...........................
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J.......... ..............
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa................. .......
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. ...........v •..
J. Bakšys, Worcester............................ • •........... .
L. L.D. 2 kp. So. Boston, Mass. • •.. ....................
Hartfordo Vajininkai ............................ .............
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa.............................. .
P. Beeis, F. Klaston, Great Neck, N. Y..................
V. J. Stankus, Easton ............... 656
L. Bekešienč, Rochester ............  650
Lawrence Vajininkai .............. 644
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .. 624
A. Buivid, Dorchester .............. 605
LLD 20- kp., Moterų Skyr.,

Binghamton ..........  538
S. Kuzmickas, Senandoah .......  532
P. Šlajus, Chester, Pa.............. 504
V. Ramanauskas, Minersville .... 455
J. Balsys, Baltimore .............. 392
J. Bimba, Paterson .................. 379
P. Anderson, Rochester ........... 364
M. Janulis, Detroit .................. 312
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 300
J. Šimutis, Nashua .................... 245
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y.......... 224
C. K. Urban, Hudson ..............  221
Puidkas, Rumford, Me................ 212
J. Mockaitis-P.Baranauskas

Bridgeport ............   198
Geo. Shimaitis, Brockton ......... 192

3288
3036
2828
2521
2069
1932
1410
1102
1012
799

K. Valaika, Cleveland, Ohio .... 181
V. Padgalskas, Mexico ..............  172
F. J. Madison, Youngstown, O. 16? 
V. J. Valley, New Britain, Conn. 168 
J. Blažonis, Lowell, Mass........ 168
J. Rudman, New Haven ......... 168
E. Kasperienė, Wilke’s-Barrc .... 168 
V, Vilkauskas, Nashua ............. 140
A. Bernal, Los Angeles ........... 140
P. Šlekaitis, Scranton ................ '127-
J. Kalvelis, Bridgewater ......... 124
S. Tvarijonas, Detroit .............. 86
A. Navickas, Haverhill ............. 84
J. Matachun, Paterson ..............  R4
S. K. Mazan, Cleveland ..............  84
J. Grybas-J. Casper, Norwood .... 84 
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .. 75 
A. Valinčius, Pittston ............. 5g
L. Prūsėika, Chicago ........... '...... 56
H. Žukienė, Binghamton .......... 48
M. Slekienė, Gardner ................. 28
P. Baltutis, Chicago .'................. 28

Parengimais, aukomis ir serais' biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:
Philadelphia, Pa. 
Brooklynas, 
Los Angeles, Cal. 
San Francisco, Cal. 
Easton, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Hartford, Conn. 
New Britain, Conn. 
Washington, Pa. 
Binghamton, N. Y. 
Lowell, Mass. • 
Youngstown, Ohio 
So. Boston, Mass. 
Rochester, N. Y. 
Chicago, Ill. 
Nashua, N. H. 
Detroit, Mich. 
Stamford, Conn. 
Newark, N. J. 
Seattle, Wash.

$246.00 j Cleveland, Ohio
173.00 
80.00 
37.00 
29.00 
28.00 
27.00 
25.00 
23.50 
22.00 
20.00 
20.00 
18.00 
17.00 
ld.oo 
15.00

Elizabeth, N. J. 
Girardville, Pa. 
Worcester, Mass. 
Paterson, N. J. 
Great Neck, N. Y. 
Scotia, N. Y. 
Waterbury, Conn. 
Hudson, Mass. 
Chester, Pa.
'New Kęhšington, Pa. 
Shenandoah, Pa. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Bridgewater, Mass. 
Norwood, Mass. 
Scranton, Pa.

13.00 Minersville, Pa.
13.00 Auburn, Me.
13.00 New Haven, Conn.
10.00 Grand Rapids,

8.85 
8.00 
8.00 
8.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
1.25 
1.00 
1.00 
1.00 
50c

Brooklyniečiai smarkiai laikosi pirmoje vietoje. At
naujinimų pridavė J. Kairys, P. Vaznys ir P. Grabaus
kas.

Pirmadienį, Laisvės įstaigoje lankėsi P. Pilėnas iš 
Philadelphijos kartu su Geo. Martins. Pilėnas pridavė 
pluoštą atnaujinimų. Pasidarbavo ir P. Puodis. Taipgi 
S. Reikauskas prisiuntė .atnaujinimų.

V. J. Stankus, iš Easton, Pa. vejasi prie laimėtojų
M. Kulbienė, iš Binghamton, N. Y., (varde LLD 20 

kp. moterų skyr.) prisiuntė atnaujinimų per O. Girnienę.
Po naują skaitytoją prisiuntė A. Buivid, Dorchester, 

Mass., ir D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. (Taipgi gavo
me ir atnaujinimų nuo jų).

Tai tiek šį sykį nuo vajininkų. Gavome daugiau laiš
kų, ir sekamose laidose bus paskelbti rezultatai.

Aukomis gavome sekamai;
P. Pakalnis, Brooklyn, N. Y., $10.
Geo. Martins, Philadelphia, Pa., $5?
Po $3: A. Gerbut, Hartford, Conn., Fr. Račkus, New 

York City, N. Y., P. Gardauskas, New Britain, Conn.
Mrs. Walmusiene, South B’klyn, N. Y., $2.
Po $1: M. Kulikienė, S. B’klyn, N. Y. Iš Pittsburgh, 

Pa., nuo M. Zdonkas ir Volga IVTedvikienes.
Širdingai dėkuojame vajininkams už pasidarbavimą 

ir gerienvprieteliam už aukas. Laukiame naujų skaityto- 
tojų.

Laisvės Administracija
------------------- --------------------------—-------------------------

baigti žemės darbai, padė-Utena. Miesto gatvėse 
baigiama atstatyti ir nau
jai pastatyti keli dideli na
mai: apskrities vykdomasis 
komitetas, krautuvės, ke
pyklos ir t.t.

Mieste plačiai išsivystė 
individualinė statyba. Per 
šią vasarą buvo pastatyta 
80, namų ir atremontuota 
apie 50 namų. Valstybė pa
skyrė individualinėms sta
tyboms daugiau kaip 1 mi
lijoną rublių paskolos.

Mieste, vyksta hidrosto- 
ties statyba. Jau pilnutinai

tas pamatas, baigiamas sta
tyti turbinų skyrius.

Athenai, Graikija. — 
Amerikos oficieriai daly
vauja monarchistų divizijų 
komandose kare prieš par
tizanus.

-------- 1-------
Washington. — Demok

ratas kongresfnanas įnešė 
sumanymą atgaivint tą pa
čią kainų kontrolę, kaip bu
vo 1942 m.

, I —\ 11 1 *..........1 ■' r “■■■ " ■■ 1 ——• /■■■'-
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ENGLISH SECTION
B'lieve Me

By FRANK STULGIS

appears

WORK IS PROGRESSING 
satisfactorily on the prepara
tion of the new building for a 
grand opening. It
now, that some of us were too 
enthusiastic about 
everything ready for a grand 
opening at the end of this 
month. Things don’t happen 
that quickly. Things have to 
take their normal course. •

However, work is progress-, 
ing and with each passing day 
something else has been done 
and something else has been 
completed as gradually every
thing will be. One of the fine 
things about it all is that the 
shareholders themselves, both 
men and women, volunteer to 
come and help get everything 
into shape for that grand dav 
when everything will be ready 
for opening. That day is not 
too far off.

There is one thing where 
a little more help is needed, 
though — and that is in buy
ing more shares of the Lith
uanian Building Corporation. 
The sooner the necessary mo- 

Miev is raised, the sooner eve
rything will be coTnpleted as 
it should be.

having

1
However, everyone will have 
an opportunity to come and 
see the new building and they 
will all be very much gratified 
with it. Of that we can be 
sure. Just in case you would 
like it, we suggest that those 
who can afford it bring their 
check bool$ along to buy a 
share or two for the building.

Bridgeport LDS dub Plans
II Anniversary Party Nov. 22

LMS Eastern Festival to Start 
Next Thursday a t Labor Lyceum; 
Finale at Schwaben Hall, Nov. 30

THERE HAS BEEN a ques
tion raised as to the changing 
of the name of the Home for 
Lithuanian Workers • to the 
Lithuanian Building Corpora
tion. The name makes no dif
ference to the shareholders. 
Those who hold shares for the 
“home” are now shareholders 
for the Lithuanian Building 
Corporation. It was a good 
thing to change the name be
cause the old .one was rather 
a misnomer, sounding some
what like a poor-house. As a 
matter of factv there have 
been, even recently, several 
phone calls come in to the 
Home for Lithuanian Workers 
asking whether there were 
any old women staying there 
who could help someone'with 
some light housework.

It is still the same corpora
tion, only with a more suit
able name.

THE FESTIVAL is bring
ing many people to Brooklyn 
over the Thanksgiving Holi
days. It will be a hectic four 
days for the hosts. Brooklyn’s 
Lithuanians are going to try 
their best to be good hosts. 
But . we do expect a- little 
cooperation from the people 
who are coming in.

We must know whether you 
will need housing arrange
ments for yourself or not.- 
Some of the- groups have al
ready made arrangements to 
stay at Hotel Piccadilly in 
New York City. Others have 
made arrangements with their 
friends in Brooklyn and vici
nity. There "is no way in which 
anyone can know* just how 
many will need housing 
how many will not.

Therefore, we want to 
press upon everyone of
hundreds who are coming in 
to make arrangements in ad
vance. There are several ways 
to do this:

1. Make arrangements with 
friends if you are plan- 
to stay with them.
Make arrangements with

a hotel if you are planning to 
stay at a hotel. Remember 
there are football games and 
other things that fill up hotels 
during the holidays and you 
will have trouble if you wait 
until the last minute.

3. Get in touch with the 
Committee if you want to 
make private housing arrange
ments in Brooklyn. Harry 
Mitkus (46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn) tells ,us that they 
will have arrangements for 
everyone who sends in an ad
vance notice, but those who 
come in without any prepara
tions may have to find hous
ing for themselves. The Com
mittee will not be in a posi
tion to guarantee housing un
less you ask for it in advance.

were 
and the -cake was 

by Bernice Walins.

and

im- 
the

BRIDGEPORT, Conn. — 
The Bridgeport LDS Club held 
the November meeting at the 
Lithuanian Hall on November 
5th. Reports were submitted 
on the Golf Tournament and 
Banquet, Card Party and Hal
loween Dance. We also dis
cussed having a group of 
youth to go to the Richmond 
Hill, L. I. Club when the new 
headquarters open. We may 
be able to send a bowling 
team to meet Brooklyn LDS 
Lodges. Refreshments 
served 
baked
Community singing gave our 
vocal cords an exercise.

We decided to have the 2nd 
Anniversary Get-Together at 
the “Fairway” on East Main 
St., in Bridgeport, on Novem
ber 22nd. This is the Semi- 
Formal Banquet that every
one has been waiting for. 
Plans are being made to have 
a guest speaker from Brook
lyn National Headquarters ap
pear. This affair besides giv
ing our female' members a 
chance to wear their evening 
gowns will give us all a 
chance to meet one another. 
Remember, November 22nd at 
8 o’clock, “Fairway” on East 
Main St. in Bridgeport, Conn.

The Thanksgiving Turkey 
Party is shaping up to be one 
of our best affairs. Because of 
the fine membership co-ope
ration and worthy cause it

will be a grand success. The 
proceeds wil) bo used to give 
a Christmas party for all Lith
uanian children at the Lith
uanian Hall on Sunday De
cember 21st at 2 P.M. What 
worthier cause is there than 
to keep our children happy? 
Confucius has said : “A child’s 
smile is worth a thousand 
Words.” The Youth Committee 
for the turkey affair consists 
of Alice Ragis, Helen Rusgis, 
Rita Jocis, Vita Jocis, George 
Rutkauskas and John Karolus.

The next meeting will be on 
December 3rd at the Lithuan
ian Hall on Lafayette St.

The Halloween Dance on 
November 1st was enjoyed by 
all those present. Polka and 
modern dancing — prizes for 
costumes — apple pie eating 
contest and apple bobbing 
contest. Plus plenty of liquid 
refreshments at the bar. 
Who could ask for anything 
more ?

NOTES OF INTEREST: Al 
Trainis has been to Camb
ridge, Mass, on his vacation. 
Seen at the Halloween Dance. 
—Walter Gresh as Pa Kettles 
of “The Egg and I”—Bernice 
Walins as Priscilla Alden — 
John Gresh as “De Grate 
General” — Mrs. Brieva as 
“The Doctor Specialist” 
Mrs. Meškelio as “Aunt 
mima” making flapjacks, 
many other.

So long you-all —J.

BROOKLYN, N. Y. — It’s 
going to be the biggest thing 
ever put over among Lithuan
ian American people. The 
LMS Festival, as a glance at 
the program reveals, will be 
even bigger than the onejast 
year in Chicago.

The Festival which will 
open at the Brooklyn Labor 
Lyceum, 947 Willoughby 
Avenue, Brooklyn, N. Y., on 
T h u r s d a y (Thanksgiving 
Day),'November 27th at 3:30 
p.m. and will continue for 
four days, the final afternoon 
and evening being held at the 
Schwaben Hall, 474 Knicker
bocker Avenue, Brooklyn, N. 
Y., on Sunday November 30th, 
will attract some four hund
red. participants on the pro
gram and they are coming 
from the nearby states as well 
as from Detroit, Chicago, 
Pennsylvania and Massachus
etts.

Tickets will 
rate of $1.25 
whole day’s 
pass at four
will admit the holder 
affairs of the festival.

The festival will be opened 
by the Lithuanian .Children’s 
School of Brooklyn drama 
group which will present a 
playlet, “Jonuko Liga”, a co
medy. This will be followed 
by a solo by Mr. V. O. Valu
kas of Wilkes-Bax're, Pa., Lil
lian Bastyte, of Brooklyn, N. 
Y„ and a piano solo by John 
Simel, of Hillside, N. J.

Brooklyners will be very 
much interested in hearing 
Aldona Klimaite-DeVetsko of 
Cleveland, a former Brooklyn-' 
ite, who will follow *the piano 
solo. After an intermission, 
the South Brooklyn Drama 
Group will present “Mirties 
Laižybos,” a one act play un- 
dėr the direction of Jonas 
Juška. This will be followed 
by the following numbers in 
this order: Duet by Dolores 
Petronyte and Suzana Kazo-

be sold at the 
per day, 
program 
dollars

for a 
or a 

which 
to all
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IT IS TOO BAD that we 
could not get evervthing ready 
in time for .the LMS Festival. 
Everyone tried, but now it 
seems practically impossible.

Final Instructions Issued to 
LMS .Festival Participants

Sietynas Thanks Patrons & 
Supporters of Musical Revue

NEWARK, 
Sietyno

Kazakevich, Frank
Albert Vasiliauskas

N. J. — The 
Chorus wishes to 

thank its friends and public 
for making the Musical Re
vue, presented Nov. 1st a bril
liant success. Never before 
have we been Accorded such 
fine congratulatory response. 
Many thanks to the Lithuan
ian Veterans Club of N. J., 
Jonas Kaškaitis, George and 
Valerie 
Stulgis,
and all the others who took 
the trouble to voice their opi
nions publicly. You can be 
assured that in the future we 
will strive for still better pro
ductions.

At this time we wish to cor
rect an incongruous impres
sion which was unwittingly 
created in a review of our 
Concert in the Laisve Lithua
nian Section. Yes, our Chorus 
worked very hard to achieve 
the smooth colorful perform
ance, but the hardest worker 
of all was our teacher, Walter 
Žukas. He not only did his job 
of teaching the songs but he 
made all the arrangements in 
supplying the scenery and the 
lighting 
socially 
making

equipment. He per
spent 2 full days 

and painting all the

props. He was assisted by 2 
young lady decorators, and’ 
our apprentice display men. 
John Simel and Edward Arlis. 
During the performance he 
led - the Chorus in all num
bers, but, purposely, from the 
pit of the orchestra because he 
did not want to spoil the cas
ual night club illusion created 
on the stage.

Credits for the script go to 
the young people of the Cho
rus, particularly Harry Mit
kus, Arthur Skučas and Bob 
Žukauskas who set it all down 
in black and white. Beautiful 
advertising posters were made 

•by Edward and Arthur Sku
čas and ’John Simel. Fred 
Eicke handled all the lighting 
effects, while Charles Anus- 
kis, a staunch Chorus’ suppor- 
ter,1 took over the business 
management. After the con
cert most of the Chorus mem
bers donned aprons and took 
over at the bar and refresh
ment stand. On the job were 
Mary. Witkus, Mrs. Rogers, 
Mrs. Bechis, Mrs. Kuniskas, 
Adele Rudis, Joe. Stanionis, 
Stanley Mikonis, Lucky Kol- 
telnick, Edward Arlis, Mr. 
Shimkus, Mr. Žukauskas, An
thony Janush and Mr. Bajo-

The LMS Festival is just 
around the corner. Due to the 
great number of participants 
expected, it would be rather 
difficult to contact every per^ 
son and group individually. 
Thus, we are contacting all of 
our participants through this 
paper.

Participants are asked to 
follow these final instructions 
as closely as possible to ease 
the committee’s task of run
ning this festival as smoothly 
as possible:

1. Each participant is asked 
to register immediately upon 
arrival. Members of particip
ating choral groups must re
gister individually. Each, up
on registration, will receive 
their participant’s tickets. All 
participants must have their 
tickets on their persons at all 
times. No participants will be 
admitted to any affair with
out the ticket.

MILDRED STENSLER

You may not know her very 
well yet, but you’ll get ac
quainted with her during the 
Festival. She’s not a soloist, 
not an actor—just a Sietyno 
Chorus member, i Laisve Eng
lish Section columnist and a 
darn hard worker for the 
Festival.

ras. Truly it has been said, 
“a job well done is indeed 
worth doing.”

—The Sietyno Chorus.

2. Registration and infor
mation office of the Festival 
Committee will be in the 
Brooklyn Labor Lyceum, 949 
Willoughby. Avenue, Brook
lyn, for the first three days. 
On the last day, everything 
will be at the Schwaben HalL 
474 Knickerbocker Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

3. The only organizational 
session of the entire Festival 
wil] be held at the Piccadilly 
Hotel, 227 W. 45th Street, 
near Times Square, New 
York City. It will begin on 
Saturday — Noon. All mem
bers of participating groups 
are urged to attend. The 
meeting will be as short as 
possible, but extremely im
portant to the future of the 
LMS Eastern Seaboard Divi
sion.

4. Each participating per
son or group will sing only 
two numbers. There will not 
be any encores due to the 
large number of participants 
and the limited time we have 
for programs. In order to have 
these programs run efficiently, 
each group and person are 
asked to check with the LMS 
office as to the time they 
will be on the program and 
then each group and person 
to participate is asked to be 
back stage at least t)vo num
bers before their turn to per
form.

5. On Friday ,and Satur
day, snacks will be prepared 
for the participants. These 
snacks will be ready at the 
conclusion of each night’s 
program.

6. All incoming groups are 
asked to mail the LMS Com
mittee the time and place of 
their expected arrival as soon 
as possible, in order that ar
rangements could be made to 
have someone meet them.

7. The Committee’s last re
quest is th&t all cooperate as 
much as possible for this is 
your Festival — Let’s make it 
the one we will all remember 
with only pleasant memories.

Festival’s Arrangement 
Committee.

kyte, of Brooklyn, Solo by 
Walter Simel of Hillside, N. 
J., a poem recitation by Dr. 
J. J. Kaškiaučius, and a solo 
by Amelia Young-Yeskevich.

The evening program will 
be closed by the Brooklyn Ai
do Chorus and a presentation 
will follow.

Program for Friday

The next day, Friday, Nov
ember 28th, again at the La
bor Lyceum at '7:30, the fol
lowing numbers will be pre
sented in the following order:

One act play, “Tcodolinda” 
by a Brockton, Mass, drama 
group directed by S. Baronas;

Duet by Helen and Rich
ard Misevick of Chicago, Ill.;

Piano Solo by Pearl Johan
son of Chicago, Ill.;

Solo by Lillian Simel, Hill
side, N. J.;

Accordion solo by Florence 
Kazokevich of Brooklyn ;

Cicero (Hl.) Women’s 
Chorus under direction of D. 
Juden.

Vyturėlis String Ensemble,, 
Brooklyn, N. Y.;

Vyturėlis Sextette, Brookr

Valentis, Brooklyn, N. Y.;
Solo by Albert Vasiliaus

kas, Woodhaven, N. Y.;
Solo by Biruta Senkus, 

Brooklyn, N. Y.;
Piano solo by Miriam Gott

lieb, Brooklyn, N. Y.
Solo by Helen Mazil, Chi

cago, 111.; «t»
Dance Group, Roseland Ai

do Chorus, Chicago, 111.;
Duet by Mrs. Dočkiene and 

Stanevičiene, Chicago, 111.;
Roseland Aido Chorus 

der direction of Dorothy 
den of Chicago, Ill.

Additional numbers, 
listed above, will* be on 
next two days and a synopsis 
of the program for the last 
two days will be published 
next week.

un-
Yu-

not 
the

Notice, above it says next 
week. But next Thursday is 
Thanksgiving Day! It’s a holi
day! No Laisve next Thursday 
—we solved, that problem by 
planning for the next issue 
of the Laisve English Page in

{'iHe Friday edition, November 
/28th. Look for the latest Fes-

Reading from Hamlet by J.

in it. Be sure totival news
get a copy as soon as you ar
rive for the Festival.

Waterbury Chorus 
Pleased With Its 
Annual Concert

Siauriutė 
duets the 
We hope 

have them

WATERBURY, Conn. — 
Vilijos Chorus of Waterbury, 
Conn., held its annual concert 
on Sunday, Nov. 16th, at Ven
ta Hall, here.

The Chorus was very much 
pleased with the large crowd 
which turned out to welcome 
our guest artists Igna^ Kubi
liūnas and Akvilė 
whose solos- and 
audience enjoyed, 
we will o be able to 
again soon.

Gertrude Ulinskaitė, well 
known soprano from Water
bury and Vilijos Chorus dir
ector, pleased everyone pre
sent, with Lithuanian songs 
and opera selections.

Billy Klish, thirteen year 
old pianist, was also very well 
received’

Added attractions were our 
boys trio composed of Frank 
Marozas, Jack Rucevice and 
Billy Statcavage; girls quar
tette with Ruth Buzas, Mar
tha Kachinsky, Adele Schele- 
vitz, Anna Rucevice.

We are now going to work 
on a play which we hope to 
produce soon after the 
mas holidays. , .

We will have a lot 
with the hard work 
take x getting it ready 
before the public.

We are still welcoming new 
members into the Chorus as 
well as anybody interested in 
dramatics. Please report at 
one of our regular meetings 
held at Venta Hall, 103 Green 
St., 7:30 p.m. on Thursdays.

Christ-

of fun 
it will 
to put

By MILDRED STENSLER

This is the last column be
fore the Eastern LMS Festival. 
There is so much, we feel, 
that has been.left unsaid that 
we would have liked, to say. 
There are many tales I can 
tell about the behind the 
scenes business of this under
taking; the friendly rivalry 
between the musicians and the 
artists of the committee; the 
six-hour discussions on certain 
aspects of the program; and 
the party, the committee mem
bers ran for relaxation/ that 
turned out to be an all night 
debate on the new art move
ment. In the Fine Arts League 
we have become acquainted 
with many interesting and tal
ented people, people that we 
would like you, the readers, 
to come to know too. We have 
learned many things through 
the -necessary research and 
contacts that this column has 
•led us into. We have enjoyed 
airing our views and inform
ation, and we hope we have, 
in some small measure, 
aroused interest in the Lith
uanian - American Art Move
ment.

At this moment the LMS 
Festival is uppermost in our 
minds. Here are a few last 
minute facts: The* Festival 
will be held as scheduled 
November 27th through the 
30th. Thursday, the 27th, the 
Concert program will begin at 
3:30 P.M. The young child
ren from Brooklyn will give 
a one-act play. It will be fol
lowed • by a concert featuring 
soloists and the Detroit Girls’ 
Sextette,.and a get-acquainted 
dance.

Friday night, at 7:30 sharp, 
the program will start with 2 
short plays by the Montello-, 
Mass., and So. Brooklyn Dra
ma Groups, followed by a fine 
concert with much of the 
ca'go talent participating, 
urday night the concert 
start early at 6:30 P.M. 
program will be full and
•ied, including Liuosybės Chor
us of Montello and Aido Chor
us of Chicago, soloists from 
Conn, and Mass., dancers and 
instrumentalists. Dancing to a 
popular 'orchestra.

be assigned to 
unless they 

registered at a 
Piccadilly, 227

Chi- 
Sat- 
will 
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var-

These first 3 days the Fes
tival will be held at the Labor 
Lyceum, 949 Willoughby Av., 
Brooklyn, N. Y. The hall will 
be open at 10 A.M. and there 
will be someone there at all 
times. Participating artists can 
rehearse freely, guests com
ing in from out of town can 
go there and 
headquarters, 
have already 
hotel. Hotel
W. 45th St., New York, is pre
pared to handle several hund
red of our people. An infor
mation- booth will bo located 
there to answer all questions. 

• •

Saturday. afternoon at 1:00 
P.M. at Hotel Piccadilly, will 
be a discussion session where 
problems and reports and 
plans for the future of the 
LMS will come on the floor. 
This Festival was organized to 
bring to the front Lith. Amer
ican talent of the East. At 
this meeting we will present a 
plan for a summer school, 
where our young leaders will 
be able to get a general out
line of our Lithuanian herit
age, art, theater and music, 
so that they can take the lead 
in organizing and directing 
choruses -and drama groups in 
their respective communities.

For the finale of the Fes
tival we go to Schwaben Hall, 
474 Knickerbocker Avenue, 
Brooklyn, N. Y. We will start 
the final concert at 3:30 P.M.

We will .bring to a grand 
conclusion Sunday, Nov. 30th 
52 individual events.

During the four days of 
the Festival, paintings of five 
local artists will be on exhi
bition and sale at the new 
Lithuanian Cultural Home, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill., N. Y. .Exhibiting 
will be Nataljja Jasiukyniutė, 
Robert Feiferis, Rudolph Ba
ran i kas and the brothers Ed
ward and Arthur Skučas. I am 
sorry to report that, due to 
unforeseen circumstances, we 
have had to’ postpone the 
Needlework exhibit. However, 
the LMS 3rd District Comm, 
is already making plans for 
a* monmouth exhibit of all 
forms of art .and handy work 
this coming Spring.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Ketv., Lapkr. 20, 1947
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PASKUTINIS CARAS
(

-10-4-47— (Istorine Apysaka)
■■■■Parašė Justas Paleckis ■mh

visuomenė išlydėjo

(Tąsa)
Caro įsakymu pagaminta begalė daugy- 

bė naujojo šventojo Serafimo Saroviečio 
ikonų ir jų tūkstančiai siunčiami į Toli
mųjų Rytų Jfrmiją. Tie ikonų siuntiniai, 
kada reikėjo skubiai siųsti ginklus, amu
niciją ir maistą, kėlė ir pasipiktinimo ir 
pašaipos. “Japonai mus muša patranko
mis, o mes juos ikonomis” — šaipėsi se
nasis generolas Dragomirovas. Bet ca
ras ir jo aplinka žiūrėjo į žygį prieš ja
ponus, kaip į kryžiaus karą, į krikščiony
bės karą su stabmeldžiais, todėl labiau 
tikėjo į aukštesniųjų jėgų palaimą, kaip 
į ginklo galybę.

Patriotinė rusų
Kuropatkina kaip neabejotiną būsimą 
japonų nugalėtoją, kuris paklupdys ja
ponui ant kelių ir privers juos prašyti 
taikos ir karčiai apgailėti savo įžūlų 
puolimą.
NUO TIURENČENO PER MUKDENĄ 

IKI CUSIMOS.
Japonai jau pirmom karo dienom iš

laipino savo sausumos kariuomenę Ko
rėjoj ir paskelbė laikinai okupuoją šį 
kraštą. Be jokio sutrukdymo, savo lai
vais jie perkėlė kariuomenę iš savo salų 

• per Geltonąją Jūrą, nes -rusų laivyno di
desnioji dalis buvo uždaryta Port - Ar
tūre ir keletas laivų paskandinta arba 
sugadinta, o Vladivostoke tebuvo, keturi 
kreiseriai.

Rusam labai rūpėjo atgauti prarastą
ją galybę jūroj. Caras ilgai tarėsi ką 
pasiųsti laivyno vadu. Pagaliau buvo nu
sistatyta pasiųsti admirolą Makarovą, 
kuris buvo laikomas vienu geriausių rir- 
sų laivyno vadų, žmogus energingas, 
darbštus ir aktingas. Tuo tarpu, kai Ku
ropatkinas dar ilgai rankiojo ikonas, 
Makarovas, nieko nelaukdamas, išvyko^ 
į Port - Artūrą ir jau dešimtą kelionės 
dieną buvo vietoj. Makarovas greit sura
do būdą kaip pataisyti sugadintuosius 
šarvuočius be dokų, kurių nebuvo Port- 
Arture, o sveikieji karo laivai ruošėsi 
mūšiui. Makarovas buvo ne iš tų, kurie 
laukia ką priešas darys, bet stengėsi pats 
pulti priešą ir iššaukti jį kautynių. Vie
ną kartą Makarovas bandė taip užpulti 
japonų admirolo Togo laivyną, bet šis 
pasitraukė. Kovo 31 d. (balandžio 13) 
Makarovas vėl sužinojo, kad japonai ar
tinasi prie Port- Arturo ir tuoj liepė ru
sų laivynuL vykti į kautynes. Pats Ma
karovas šarvuot. “Petropavlovsk” išplau
kė pirmuoju. Bet po kelių minučių įvyko 
baisus sprogimas, “Petropavlovskas” ap
sivertė aukštieninkas, ir, beregint, nu
skendo, patekęs ant japonų išmestos mi
nos. Žuvo admirolas Makarovas, su juo 
kartu vykęs dailininkas batalistas Ve- 
reščaginas, 30 karininkų ir 652 matro
sai. Išgelbėta tik 7 žmonės, jų tarpe di
dysis kunigaikštis Kirilas Vladimirovi- 
Čius. “Petropavlovsko” žuvimas buvo ne 
vien karo nelaimė, tai buvo tikra katas
trofa, nes rusai neteko vienintelio tikrai 
gabaus ir tinkamai sumanaus laivyno 
vado Makarovo ir rusams buvo suduotas 
naujas didelis moralus smūgis.

Tiesa, buvo pranešta apie trijų japonų 
kreiserių žuvimą. Be to, rusai laimėjimu 
laikė atrėmimą branderių atakų Port - 

• Arturo' uoste. Branderiai , tai paprasti 
prekybiniai laivai, prikrauti cemento ir 
akmenų ir jų uždavinys kiek galima pa
kenkti rusų laivams ir pasiskandinus 
uosto sąsiaury uždaryti kelią laivams į 
atvirą jūrą. Tokia branderių ataka rėįš- 
kė neabejotiną mirtį visiems jų daly
viams. Bet paskelbus Japonijoj kvietimą 
atsiliepti savanorius, kūrie sutiktų tais 
branderiais plaukti, atsirado per 20,000 
savanorių, pasiryžusių paaukoti savo gy
vybę.* Toks didelis buvo patriotizmo pa
kilimas japonų tautoj. Irjjatys rusai tu
rėjo progos stebėtis savo naujais prie
šais, kurių daugelis verčiau mirdavo, bet 
nepasiduodavo į nelaisvę. Per tas pačias 
branderių atakas, iš skęstančių brande- 
rįų viena valtelė su keturiais išsigelbeju- 
sŪrię Japonais priplaukė prie kranto ir 
čia juos norėjo suimti rusai. Bet vienas 
šoko į vandenį ir nusiskandino, kitas nu
sižudė padarydamas charakiri ir tik du 
japonus rusai suspėjo sučiupti. Bet ir 
tie vedami užpuolė sargybinius ir buvo 
nušauti. Tokių pavyzdžių rusai daug pa
sakojo. 1895 m., kai didžiosios valstybės, 
ypač Rusija, privertė Japoniją išsižadėti
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užkariauto kare su Kinais Liaoduno pu
siasalio, 43 japonų < karininkai padarė 
charakiri, pareiškę, kad jie nepajėgia 
pakelti savo tėvynės įžeidimo. Toks tai 
buvo japonų patriotizmas ir pasiaukoji
mas, kokio europiečiai negali suprasti ir 
nė iš tolo nepajėgia jam prilygti. •

Rusai teturėjo menkas karo jėgas To
limuos Rytuos. Teko siųsti sustiprinimus 
iš pačios Rusijos. Tad ir pradėjo traukti 
per visą Sibirą begalinės raudonųjų pre
kinių vagonų eilės su rusų kareiviais, 
amunicija, patrankom, maistu. Ištisą 
mėnesį važiuodavo rusų kareivių ešelo
nai, dainas traukdami ir liūdnas dūmas 
dūmodami. Nuobodus, sunkus ir vargin
gas buvo tas ilgasis kelias. Pirmuosius 
metus per Baikalo ežerą traukinį tekda
vo keltu perkelti į kitą ežero pusę. Tik 
vėliau buvo nutiestas geležinkelis aplink 
Baikalą. Už Baikalo dar tūkstančius ki
lometrų traukinys dundėdavo nykia dy
kuma ir taiga. Nykios buvo ir kareivių 
mintys apie paliktus už dešimties ir dau
giau tūkstančių kilometrų artimuosius, 
apie tolimą, nežinomą Mandžiūriją, dėl 
kurios jiems teks kariauti su nežinomu 
priešu. Visi jie vadinasi rusų kareiviais, 

.visi vienodą mundurą nešioja, bet koks 
margas jų sąstatas. Greta Kostromos gu
bernijos ruso čia rasi Kazanės guberni
jos totorių, Kauno gubernijos lietuvį, 
Lublino lenką, Kuršo latvį, čia kaukazie
tis, ir estas, ir ukrainietis. Kas jiems 
toji Mandžiūrija? Ar gali juos visus su
jungti Serafimo Saroviečio ikonos ir ru
siškas patriotizmas?

Tiesa, visi vaizdavo rusų kareiviui ja
ponus kaip menką priešą, nes “maka
kai” menkučiai, mažo ūgio žmogučiai, 
prieš juos rusai tikri milžinai. Kuropat
kinas rimtai ginčijosi *su buvusiu kato 
ministeriu Vannovskitų sakydamas, kad 
prieš pusantro japono reikia statyti vie
ną rusą, o Vannovskis tikino, kad vieno 
ruso pakaks prieš du japonus.

— Ant vienos pikos po tris “makakos” 
pamausim! — gyrėsi kazokai.

Ir pėstininkai aštrino savo durtuvus, 
kuriuos rusai kareiviai., buvo ^įpratę lai
kyti tikriausiu pėstininko ginklu.

“Pulia — dura, štyk — molodec!” 
(“Kulkutė - kvailutė, durtuvėlis - nar- 
suolėlis!”) — tą seną Suvorovo posakį 
kartojo jiems feldfebeliai - viršilos. Kas 
gali atsilaikyti prieš rusų durtuvą!

Nekantriai laukė rusų visuomenė, ka
da rusų pėstininkai turės progos susitik
ti su japonais mūšio ląuke ir atkeršys 
jiem už fatališkas nelaimes jūroj. Caras 
skubino visas įstaigas ir generolus, kad 
greičiau gabentų kariuomenę, greičiau 
parodytų rusų ginklo galybę. Kuropatki
nas pagal savo planą buvo pasiryžęs su
silaikyti nuo kautynių, ligi' susilauks žy
mesnių jėgų. Aleksejevas, kuris tebebu
vo vyriausiuoju vadu, nujausdamas ca
ro norą greičiau laimėti, ragino pulti ja
ponus. O ir pats caras dažnai klausdavo, 
kada gi bus kautynės.

Pagaliau toji diena atėjo. Norėdami 
įsiveržti į Mandžiūriją, japonaį »turėjo 
pereiti tą pačią J^lu upę, kuri dažnai 
figūravo Bezobrazovo ir kompanijos biz
niuose. Čia7 rusai turėjo japonus sulai
kyti, bet tai nepasisekė ir japonai gana 
ramiai perėjo upę. Tačiau kitą dieną, 
balandžio 18 d. (gegužės 1), ties Tiu- 
renčėno kaimu rusai pradėjo pirmąsias 
žymesnes sausumos kautynes su japo
nais. Tąi buvo trumpos ir kruvinos kau
tynės, kuriose rusai neteko užmuštų ir 
sužeistų 70 karininkų ir apie 2,400 ka
reivių; apytikriai tokie pat buvo ir ja
ponų _ nuostoliai. Rusai negalėjo išsilai
kyti savo pozicijose, nes buvo netrukus 
japonų apsupti ir turėjo skubiai trauk
tis, o kai kur su dideliu vargu begalėjo 
prasimušti pro juos apsupusių japonų ei
les. '

Rusų pralaimėjimas pirmosiose kau
tynėse buvo. aiškus. • Tačiau rusų val
džios spauda vaizdavo tas kautynes kaip 
geriausią rusų kareivio pajėgumo įrody
mą. Rusai negalėję šių kautynių laimėti 
tiktai dėl to,,kad klastingi japonai neno
rėjo prisileisti rusų iki durtuvų kovos, 
kurios jie nebūtų išlaikę, bet daugiau 
šaudę patrankomis, šautuvais ir kulko
svydžiais. Be to, rusų buvę -tik 8 ar 9 
tūkstančiai, o japonų beveik šešis kartus 
daugiau ir jų artiląrija daug stipresnė.

(Bus daugiau)

Atsiminimai iš Praeities Miami, Florida
(Tąsa)

Kambarį susiradau, bet 
kiek ,aš pergyvėnau per 2 sa
vaites, laukdamas atgal ■ pas
porto arba arešto! Inžinierius 
sakė, kad pasportą gausiu už 
3-4 dienų, o jau 2 savaitės. . . 
Jaunas būdamas galėjau tą 
pernešti, bet dabar toks lau
kimas į 3 dienas dabaigtų.

Dirbu, rašau. Inžinierius 
Semionovas vis klausia manęs, 
kas yra su manim. Jūs atro
dote, kaip jums ko trūksta. O 
čia žandarai tik ateina ir iš
eina, ir vis net manęs 
klausia apie popierius ir 
pasportus tūkstančių Užbai- 
kalio gelžkelio darbininkų. 
Pagaliau, po dviejų savaičių, 
Semiofiovas sako: še tau pas- 
portas, patvirtintas per “žan- 
darmskoje Upravieniję.” Per- 
sistatykite mano džiaugsmą— 
po visą gelžkelio liniją išsiun
tinėti mano paveikslai ir pa
ieškojimai pabėgusio baisaus 
katoržniko Simano Janulio, o 
jis čia pat, tik jau užsiugdinęs 
barzdą, šneka ir eina į cerkvę 
su tais pačiais žandarais, ku
rie, j ieškodami manęs, vadina 
mane garbingai Aleksei Petro- 
vič—Kolotuchin!

Mokėjo man už tą labai pa
prastą raštininkystę net 70 
r/iblių į menesį — tik aukšti 
buhalteriai ir didžių valsčių 
raštininkai gaudavo tokias al
gas pačioje Rusijoje, nes čia 
buvo labai mažai raštingų žmo
nių, o Rusijos raštingi žmonės 
tik vardo Sibiro bijodavo — 
nekalbėk apie tarnystę tenai. O 
iš tikrųjų, čia ir tarnautojai ir 
valstiečiai gyveno 100 kartų 
geriau, negu pačioje Rusijoje 
— tik žiemą nesvietiški šalčiai 
kankindavo atėjūnus. Vietiniai 
gyventojai . buvo prisirengę ir 
apsirūpinę vailokais ant kojų 
ir kailiniais nuo galvos iki ko
jų. O jau stuboje pečius rau
donas — malkų pirkti nereikia, 
tik nebūk tinginys, per vasarą 
prisikirsk kiek tik nori.

Išbuvau tenai keletą mėne
sių. Susitaupiau pinigų užtek
tinai parvažiuoti į‘ Lietuvą ir 
dar toliau. Palikau cerkvės po
po pagelbininku, bet jau rašiau 
apie tai ir nenoriu atkartotų

Mano pasportas baigėsi. At- 
naujint nėra būdo ir nėra'blan
kus, o Bortkevičienei po gavi
mo pinigų, ant St. časovinsko- 
je jau bijojau rašyti. Praėjo 
beveik 6 mėnesiai ir Bortkevi- 
čienė, ir jos sesuo Okuličienė 
jau apverkė mane ir nutarė, 
kad aš žuvau kur nors Sibire, 
nes jei būčiau pakliuvęs į ka
lėjimą, tai jos būtų sužinoju
sios.

Aš jau. taip įsigyvenau tenai, 
kad nei popas, nei mano virši
ninkas nenorėjo kalbėti apie 
mano Išvažiavimą — prideda 
algos ir kitokių lengvatų. Ir jei 
būčiau buvęs tikras Aleksei 
Kolotuchin, tai būčiau ir pali
kęs tenai—geresnio gyvenimo 
su mano mokslu negalėjai 
gauti kitur.

Neatkartosiu, kaip aš išsisu
kau iš tenai, suklastuodamas 
laišką nuo mano būk tai “žmo
nos,” su vaikais, kurių aš neva 
išvažiavau atsivežti.

.Na, tai pinigų yra užtektinai 
parvažiuoti į Lietuvą, paspor
tas Kolotuchino geras — už
antspauduotas žandarų raštinė
je ir gaunu geležinkelio bilietą 
už dyką per visą aplink Baikalą 
geležinkelį iki netoli' Irkutsko 
stoties Mari tu i. Ten prasideda 
didysis* Sibiro geležinkelis, 6,- 
000 viorstų iki Uralo kalnų. O 
ten dar plačioji Europos Ru
sija. . i

Sustoju Irkutske ir ten suži
nau, kad galima už pusę kai
nos parvažiuoti bile kur į Rusi
ją,“jeigu atvažiavai j Sibirą ap
žiūrėti žemės apsigyvenimui, 
kuri buvo, duodama už dyką. 
Dar valdžia duodavo 50 rublių 
paskolos pradžiai gyvenimo, 
jeigu atsiveši savo’ šeimyną ir 
inventorių, kurį valdžia perveža 
veltui!

Pamaniau — pasportas ge
ras, kodėl nepasinaudoti pčoga, 
jei nusiseks apmauti valstiečių 
viršininką. Surandu jo raštinę

Rašo SIMONAS JANULIS

— pilna valstiečių, ypač balta- 
sermčgių iš Baltgudijos. Apsi
dairau, pasikalbu. Ant sienos 
didelis žemlapis, kaimų sąrašai, 
kur duodama žemė veltui ir pa
žymėta numeriais, kurie “učas- 
tkai” dar neužimti. Laukiu ga
na ilgai iki prieina mano ka- 
leina. Pasakau jam, kad aš ap
sirinkau selo Alekšandrovskoje 
ūkį dar neužimtą ir noriu, kad 
užrašytų ant manęs ir duotų 
man labai nupigintą geležinke
lio bilietą. Tai parvažiavęs pa
siimsiu savo žmoną ir vaikus 
(pagal pasportą, aš buvau ve
dęs). MAn labai buvo reikalin
gas jo paliudijimas ne taip dė
lei pigumo, kaip dėlei saugumo. 
Mat, jo raštas prie bilieto ro
dytų, kad aš atvažiavau iš Eu
ropos ^čionai legališkai su val
džios leidimu beveik veltu* ir 
jokių nuožiūrų ant manęs ne
gali būti. Jis tuojaus mane 
klausia pasporto ir dokumentų, 
kad aš atvažiavau ieškoti ūkio. 
Pasportą padaviau, o dokumen
tų neturiu. Tai, sako, aš jokiu 
būdu negaliu tau duoti nei bi
lieto nei paliudijimo. Aš jį ti
tuluoju, vadindamas “Vąše Vi
sokorodije” (civilis viršininko 
titulas, aukščiau karinio pulki
ninko) ir paaiškinu, kad aš be
žemis valstietis, atvažiavau čia 
iš Minsko, kur mano šeima gy
vena. Atvažiavau darbui Užbai- 
kalio geležinkelio, sužinojęs iš 
apgarsinimų, kad čia geležinke
lio net remonto darbininkams 
moka po rublį į dieną — vieto
je Minske tik 30 kapeikų. Ir aš, 
kaip pirma buvęs kaimo darbi
ninkas, pamačiau, kad čia vai s-" 
tiečiai gyvena poniškai, sulygi
nus su Minsko ar Nižni Novgo
rod valstiečiais. Prašau “Vąše 
Visokarodije” pagelbėti man. 
Kaip gi, sakau, negrįžti atgal 
į Sibirą — matai, aš atvažia
vau čia su sermėga, o dabar aš 
jau apsirengęs neprastai ir 
man užtektų dar į Minską par
važiuoti, bet grįžimui i»ebūtų 
galimybės, nes reikėtų vėlei 
gauti iš ten popieras ir važiuo
ti ; ir tik tada užsirašyti ir vė
lei grįžti atsivežti 
dar kartą pavadinau 
titulu. Nusišypsojęs 
“Nors tai ne visai 
bet jei jau taip nori žemės ir 
tay patinka mūsų šalta Irkuts
ko apylinkė — aš 
visus raštus net ir 
Nereikės tau ir ten 
landžioti. Tuojau 
pasporto primuša
“vydan bilet i dokumenty po 
peresėlenčėskomu tarifu.” Te-

kad aš neteisybę ra-

jis perduoda mano 
su nauja antspauda

beturiu tą pasportą ir dabar su 
antspaudomis žandarų valdy
bos ir to viršininko — taip pat 
ir mano barzdotą paveikslą, pri
dėtą prie dokdmentų. Jei kas 
žingeidauja, gali pamatyti, — 
jei mano, 
šau.

Tuojau 
pasportą
raštininkui į kitą kambarį ir 
pavelija man eiti ir laukti do
kumentų ir laimingai parva
žiuoti ir sugrįžti pas jį pirma, 
negu važiuosiu ant “mano » pa
sirinkto ūkio.” Aš jam manda
giai “pasiklonioju” ir padyka
vo ju, neužmiršdamas pridėti 
aukšto titulo ir beveik kareiviš
kai apsigrįžęs einu iš jo kam
bario. Aš jau prie durų į lau
kiamąjį kambarį — jis sako: 
“Ješčio odnu minutu.” Aš atsi
grįžau ir einu atgal. Jis man 
sako: “Aš jau čia 5 metai, 
tūkstančiai mužikų perėjo per 
mano raštinę ir nei vieno nebu
vo, kad taip elgtųsi, kaip tu. 
Kur tu išmokai tokio apsėji- 
mo?” Aš sakau, kad mano žmo
na, dar mergina būdama, tar
navo prie valymo stubų pas 
aukštus valdininkus ir aš nuei
davau tenai ir mačiau, kaip jie 
apsieina su aukštais valdinin
kais, ir vyrai ir moterys—tar
nai. Na, tai ir aš elgiuosi su 
aukštais valdininkais, kaip “V. 
Visokorodije, taip pat. Jis sa
ko: Na, tai iki pasimatymo —

kumentai bus gatavi, bus ge
riausi, kokius jis galės padary
ti. Dar kartą “pasikloniojau” 
ir išeinu.

(Bus daugiau)

Lietuviams, gyvenantiems 
Miami, turime linksmą žinią. 
Tai bus ir nepaprasta žinia, 
kokią Miamės lietuviai retai 
išgirstame.

Sausio (Jan.) 27 d., 1948 
m., bus didelis balius-šokiai, 
ka miamiečiai vadina linksmu 
vakaru ir susipažinimo vaka
ru su atvažiavusiais naujais 
lietuviais iš šiaurinių valstijų.

Aukščiau minėtas linksmas 
vakaras įvyks Miamije gyve
nantiems lietuviam jau labai 
žinomoj vietoj: Miami Police 
Benovelent Ass’n salėje, 2300 
N. W. 14th St. šokiai prasidės 
8 vai. vakaro ir tęsis iki 12-tos 
yąl. nakties.

Lietuviai, kurie manote at
važiuoti iš šiaurinių valstijų 
praleisti žiemos sezoną Mia
mije, kad išvengti didelių šal
čių, tai perskaitę šią žinią ga
gėsite įsitėmyti šį balių, kur 
galėsite pasišokti ir susipažin
ti su jau čia gyvenančiai^bro
liais ir seserimis lietuviais.

Šį parengimą rengia LDS 54 
kuopa. Komisija. ,

Sėbrai Gembleriai Nušovę 
Ex-Policininką ir Pačią

Chicago. — Nežinia kas 
nušovė buvusį policininką 
Stanley Rzepą ir jo pačią 
Anną, kada jiedu iš savo ša
itano parvažiavo namo .nak
tį ir išlipo iš automobilio. 
Menama, kad “nuskriausti” 
gembleriai jiem atkeršijo. 
Rzepa buvo išmestas iš po
licijos už gemblerystę, suk
tybes ir už gešeftus su ra- 
ketieriais.
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šeimą! Ir 
j j aukštu 
jis sako: 
legališka,

tau duosiu 
sugrįžimui., 
po raštines 
ant mano 
antspaudą:

Mahanoy City, Pa
LDS 104 kuopa rengia balių 

lapkričio (Nov.) 26 d., va
kare, Aidukaičio salėj, 1139 
E. Mahanoy Avė. Prasidės 8 
vai. vak. ir tęsis iki laikas pa
velys. šokiams gros lietuviška 
orkestrą. Įžanga tik 50 centų, 
įskaitant taksus.

LDS 104 kjf. prašo visus, ku
riems tik bus galima, atsilan
kyti į šį parengimą. Pašoksi
me prie lietuviškos muzikos, 
taipgi bus gardžių valgių ir 
gėrimų. Užtikriname gerą lai
ką visiems. Kviečiama visus.

Renginio Komisija.

Windsor, Conn
Mirė Antanas Juskevičia

Sirgo apie du metu. Mirė 
lapkričio 6-tą dieną. Palaido
tas lapkričio 8-tą. Paliko i>u- 
liūdimė moterį, vieną Sūnų i£ 
tris dukteris (dvi jaū žėrio-

• tos) ir du anūkus. Juškevičių 
buvo susipratęs, * skaitydavo 
Laisvę, nors ir sirgdamas, jis 
užsimokėjo u!ž laikraštį. ' Bu
vo katalikiškų pažvai^ų žmo
gus, bet jis mylėjo Skaityti 
Laisvę.

Ilsėkis, drauge,. 'Dėdės Ša
mo žemelėj. Reiškiu užuojau
tą šeimai liūdesio valandoje.

J. Margaitė

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

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

August Gustas 
BEL I AIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

» Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
^RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj nreip 
• kitės prie manęs dien> 

<r "naktį, greit suteiks- 
np modernišku patama 
•ma Patogiai ir gražia 

noderniškai įruošti mū 
■ui šermeninė. Mūsų pa 
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon Si 
PHILADELPHIA. PA 

Telefonas Poplar tilt

............. , - ....
; - ■ ■ - ............................ ... '** ...........

4 pusL—Laisve (Liberty, Lith. Daily) —Kėtv., Lapkr. 20,

£
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459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

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

x ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

Dar Šis Tas Apie Sietyno Koncertą

Apsi-

Delegatai jau susi-

Atliekami komisijų

New Britain, Conn
Sovietinį Judi Matysime

s

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

r

W-'f J

atvirkščiai: Moky- 
žuko pastangos, 

ir visa ko prižiū-

kuo- 
kad 
Bai
li u o-

New Yorkas.— Sviestas 
vėl pabrango.

ir priklausyti pavieniai, 
yra pareiga lankytis j 
susirinkimus ir rūpintis 
Draugijos.

P. Walantiene.

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
T—r

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI . ' -

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLINE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-OT12

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

GERI PIETŪS!
Kada norite-gerą piety, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

Living Room Cushions
Refilled With New Springs

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) ' 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

' Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

PHILADELPHIA. PAII
ĮSPŪDŽIAI

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 6-tos apskrities metinė 
konferencija įvyko 26 d. spa
lių, Baltimore, Md. Phila- 
delphijos delegatai nutarėme 
važiuoti busti, susirinkti kaip 
6:45 ryto, nes keliones yra 
apie 100 mylių, gi mašinomis 
visi delegatai negalime nuva
žiuoti. Pakeliui 6 vai. ryto 
užsukome pas d-gę Urbienę, 
kad kartu vykti prie svetai
nės, 735 Fairmount Ave.

Pasiekus svetainę jau rado
me d. Trakimą, iš New Jer
sey. Renkasi ir kiti draugai 
rūpestingai. Drg. Bekampis 
jau atvykęs net iš Merchant
ville, N. J. Netrukus delega
tai susirinkome ir sužinojome, 
kad 2 delegatai nepribus, tai 
iš 20 likome tik 18.

Nagi, jau pribuvo ir busas. i 
Visi sulipome, apsižiūrime,' 
kad nei vienas nepasiliktų. ■ gazolino papildymo stotį pa- 
Pranešame buso valdytojui, • silsėti ir užvalgyti. Pranešė, 
kad jau visi ir galime važiuo- kad stovėsime 20 minučių. Už-

mažiau
Iki Chesterio

laiko 
kelias 
toliau 
lygus

ti. Važiuojame! Kelionė net 
trijų ir pusės valandų. Bušo 
valdytojas, matyti, gerai žino 
kelią per miestą ir priemies
čius, nes tai vienur, tai kitur 
pasisuka, kad 
gaišavus.
nėra pirmos rūšies. G 
prasideda labai geras, 
bulvaras. Man busti teko pir
mu kartu važiuoti taip ilgą 
kelionę ir su draugais. Kalba
mės, dairomės, tėmijame gam
tos gražumą. O diena irgi pa
sitaikė graži. Prie kitų pa
sikalbėjimų vis dažniau grįž
tam prie Lietuvių Literatūros 
Draugijos reikalų, į kurios ap
skrities konferenciją vyksta
me. Mat, reikės visų metų 
darbai peržvelgti, persvarsty
ti ir ateinantiems metams su
planuoti.

Taip besikalbant, štai buso 
valdytojas įvažiavo į didelę

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able. R52.5O

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . .
17-jewels. #33.75

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!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

♦po* Im

Sofa Apačios Perbudavojimas
Už $12.00

šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

valgyti yra laiko, bet vis vien 
reikia skubėti. Na, kas ge
ria kavos ir valgo sanvičių, 
kas kitokio maisto ant greitų
jų užsisakė. *

Na, jau ir vėl kelyje. Iki 
Baltimore! jau beliko tik 25 
mylios. Jau ir daugiau auto
mobilių yra ant kelio, dažniau 
pasitaiko ant kryžkelių ir rau
donos signalinės šviesos. Gal
vojame, ar suspėsime iki skir
tos valandos konferenciją pra
dėti. Duodame buso vežėjui 
vakarienės garsinimą su ant
rašu, kuri įvyks toje pat sve
tainėje, bet pasirodo, kad tas 
garsinimas nereikalingas, nes 
drg. Bekampis gerai žino Bal- 
timorę ir svetainę. Ir štai jis 
tiesiai išveda prie svetainės, 
kaip tik laiku. Drgg. cheste- 
riečiai jau laukia, taip pat ir 
baltimoriečiai. Prieš iš buso 
išeinant susitarame, kad grįši
me atgal 8 vai. vakare, kad 
visi žinotų ir laiku būtų.

Suėjome į svetainę,
žvalgėme ir einame į trečią 
aukštą, kur turi įvykti konfe
rencija.
rinko ir atsidaro konferencija 
11 vai.
rinkimai ir seka apskrities val
dybos raportas, o vėliau kuo
pų raportai.

Kaip 1:30 vai. padaryta 
pertrauka valandai pietų. Bal
timoriečiai pakvietė prie už
kandžių ir skaniai pamaitino. 
Kaip '2 :30 vėl prasidėjo posė
dis. Diskusijos eina sklan
džiai ir geroje organizacinė
je tvarkoje. Prieita prie klau
simo : kur sekamais metais lai
kyti konferenciją. Philadel- 
phijos delegatai užkviečia lai
kyti Philadelphijoje, kaipo ap
skrities centre, kurios apylin
kėje daugiausiai kuopų, bet 
chesteriečiai reikalauja laikyti 
pas juos. Nutarta laikyti 
Philadelphijoje, nes tas sutau
pys kuopoms lėšų. Konferen
cija baigėsi 5:30 vai. vakare.

Baltimorietės buvo jau pa
ruošę “farmerių vakarienę,” 
kuri turėjo’ prasidėti 6 vai. 
Įėjus į vakarienės > svetainę 
jau gerą skaičių .svečių rado
me. Tuojau prasidėjo ir val- 

>gis, o čia jo buvo didelis 
įvairumas, prie kurio paruoši
mo daug darbo įdėta, žmo
nių buvo apsčiai' ir jautėsi, 
kad jie patenkinti.

Bekampiai ir Stanys priėję 
sako: Na, ar negerai, kad 
Baltimorėje laikėme konferen
ciją? Matote, kad patenki
nome ir koloniją, gražią kelio
nę turėjotne ir skanią vaka
rienę. ^Sutinku, kad asmeniš
kai *esu patenkinta, bet kad 
Philadelphijos ir apylinkės 
kuopoms susidaro didelės iš
laidos toli vykti į konferenci
ją, o ten yra daugiausiai 
pų. Drg. Stanys sakė, 
konferencijos atlaikymas 
timorėje išeis geran, nes
poje pakilo ūpas, net penki 
delegatai dalyvavo. Svarbu 
finansai,' bet svarbu ir tarpe 
kolonijų draugiškumas.

Na, jau ir laikas skirtis. At
sisveikiname 
chesteriečius,

Prieš keletą dienų Laisvėje 
tilpo mano aprašymas įvyku
sio Niūvarke Sietyno Choro 
koncerto-ir muzikinio vaizdo.

Tarp kitko, ten paminėta, 
kad choras buvo taip gerai iš: 
muštruotas ir prirengtas, kad 
beveik apsiėjo be savo moky
tojo Žuko.

Bijau, kad kai kas nesu
prastų klaidingai šito pasaky
mo, kad nepamanytų, kad čia 
choro mokytojas mažai ką 
reiškė.

Kaip tik 
tojo Vlado 
vadovybė
rėjimas buvo didžiausias fak
torius to koncerto pasisekimo.

Tegul nė vienas nesupran
ta klaidingai. Tegul nepražiū
ri visa vadovaujančios moky
tojo rolės. Negalima to visko 
nedakainoti. Mūsų širdingieji 
meno darbuotojai verti didžiu
lės pagarbos ir nuoširdaus vi
sų dėkingumo už jų nuolatines 
pastangas, pasišventimą ir pa
siaukojimą.

Tai ir šiuo atžvilgiu, iš d. 
Žuko žmonos Mildutės dasiži- 
nojau daug ką, kas ten dėjo
si “anapus užuodangos,” koks 
didelis tai buvo prirengiamasis 
darbas.

Tikrenybėje, choro mokyto
jas Vladas Žukas darbavosi ir 
per patį koncertą ir daug die
nų prieš tai ir paskui.

Pat koncerto pradžioje, pa
gal d. Žuko direktyvą, choras 
gražiai išsirikiavo priešais pa
stolį, kur jis dirigavo J. V. ir 
Lietuvos himnus. Ir per visą 
koncertą jis matomai ir nema
tomai dirigavo visą pastatymo 
eigą, tai čia pat kur stovėda
mas ant pastolio, tai vėl nu
bėgdamas į užpakalį, kad 'pri
žiūrėjus “visą muziką.”

Kiekvienam reikia gerai ži
noti, kiek tai energijos, laiko 
ir gabumo turi mokytojas pri
dėti, koliai jis išmuštruoja 
chorą ne tik kad dainuot, bet 
ir vaidinti natūraliai. Jis turi 
būti ir konduktorius, kapel- 
meistras ir režisorius ir visa 
kas..

Mildutė nurodė, kiek nuo
širdaus darbo pridėjo jos vy
ras, prirengdamas scenerijas 
ir visus galus. Jis dirba, kaipo 
meniškas langų dekoratorius, 
vitrinų puošėjas vienoj dide
lėj departmentinėj krautuvėj. 
Jis gavo pasiskolinti iš tos I 
krautuves visą scenos įrengi
mą ir dekoracijas.

Net už savaitės prieš kon
certą — Sekmadienį ir pirma
dienį darbavosi d. Žukas sve
tainėje, tapydamas scenos fo
ną. Ir jam čia padėjo dar du 
prityrę dekoratoriai iš tos pa
čios krautuvės. Darbavosi) iš 
pasišventimo, kad visa kas iš
eitų artistiškai.

Trečiadienio vakarė, po 
choro repeticijų, d. Žukas dar 
ilgam pasiliko salėje ir ren
gė scėnerijas. Tam tikslui vėl 
grįžo ten pat ketvirtadienio 
vakare, o penktadienio naktį, 
kaip pusė po dviejų po vidu
nakčiui, Mildutė prabudo ir 
pamatė, kad jos vyras dar 
tebesidarbuoja aht šviesų ir 
žiburių efekto, kaip kas ge
riau galėtų tikti toj ir kitoj 
programos scenoj. O jau patį 
tą .šeštadienį (koncerto dieną) 
d. Žukas stačiai iš darbo (iš 
tos krautuvės) paskubėjo į sa
lę, kad nustačius visas smulk
menas, — ir išbuvo salėje visą 
tą mielą dienelę, kol pasibai
gė programa, ir tik tada gayo 
kiek atsidusti... z

Publikai koncertas labai pa
tiko — ir tai buvo didžiau
sias pasitenkinimas ir pačiam 
Sietyno Chorui ir jo mokyto
jui Vladui Žukui. Sietynas iš
laikė savo daugelio mėtų pui
kią menišką tradiciją ir di
džiuojasi savo mokytoju Žu
ku. Garbė ir visų nuoširdi pa
dėka jiems už tai! Garbė mū
sų pasišventėliams meninin
kams! Be jų mums būtų mar- 
katna ir gūdu. ■

Jonas Kaškaitis.

Kurie mėgsta pamatyt gra
žų sovietinį judį, tai bus pui
ki proga todėl, kad bus ro
domas Pageant of Russia, 
spalvuotas judis 16-kos sovie
tinių respublikų jaunimo spor
to įspūdinga paroda. Jų tar
pe matysime ir Lietuvos jauni
mą.

Rengėjai — Rusų Tautiškas 
Namas, jų pačių vietoje, 376 
Elm St., 23 d. lapkričio, 2 vai. 
po pietų.

Nepraleiskime šios gražios 
progos, nes ne dažnai pasitai
ko šiame mieste tokie judžiai 
pamatyti. Vikutis.

417 Lorimer Street 
Laisvės Name

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

žovių ir. pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

baltimoriečius, 
visi jausdami 

pareigas dar daugiau ‘ darbuo
tis Draugijos gerovei ir abel- 
nai demokratinės liaudies rei
kalams, kaip 8 valanda jau 
sėdame į busą grįžti atgal.

Važiuojame gerame ūpe, 
dainuojame ir gėrimės Drau
gijos nuveiktais darbais, kad 
ji tiek gerų knygų išleido, tiek 
daug prisidėjo prie kėlimo 
Amerikos lietuvių kultūrinio 
laipsnio. Jos išleistos knygos 
daug pakėlė Amerikos lietu
vių supratimą. Joje veikdami 
draugai ir draugės išmoko ei
ti valdybų, parių, komisijų pa
reigas, ir tą žinojimą dabar 
panaudoja (eilėje kitų organi
zacijų. Kiekvieno lietuvio , yra 
pareiga prigulėti prie Lietuvių 
Literatūros Draugijos, jeigu 
ten,, kur jis gyvena, nėra kuo
pos, tai jis gali susisiekti su 
centru 
Narių 
kuopų 
gerove

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

/

Manager
JOHN A. PAULEY

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinins

GREEN PRIEŠINGAS 
ALGŲ UŽŠALDYMUI

Washington.
Federač. pirmininkas Wm. 
Green smerkia Trumano 
siūlymą užšaldyti darbinin
kų algas, bet remia kitus jo 
planus prieš infliaciją.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Darbo

Los Angelesą “pasupo” že
mes drebėjimas, bet nuos
tolių nepadaręs.

New Britain, Conn
Spalių 19 d. mirė Joseph 

Zalaskus, kuris gyveno 840 
Slanky St., New Britain. Pa
laidotas spalių 23 d. iš šv. An
driejaus bažnyčios į šv. Mari
jonos kapus.

Miss M. A. Zalaskus.

PRANEŠIMAI
PITTSBURGH, PA.

Lapkr. 24, 8 v. v., bus svarbus 
pasikalbėjimas įvairiais pažanges
nio judėjimo reikalais. R. Mizara, 
grįždamas iš prakalbų maršruto, su
stos pas mumis ir dalyvaus pasikal
bėjime. Jis turės daug ką pasaky
ti. Tad draugai ir draugės, skaitlin
gai dalyvaukite ir kitus kvieskite 
dalyvauti. Įvyks LDS 142 kp. name, 
3351 W. Carson St. (netoli McKees( 
Rocks). Gatvekaris No. 23, No. 25' 
ar No. 26 priveža prie pat Namo.— 
J. Miliauskas. (271-272) ,

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. rengia svarbias pra

kalbas, 23 d. lapkr., 735 Fairmount 
Ave. Esate visi kviečiami ateiti ir 
išgirsti kalbėtoją. Pasakys daug ko 
naujo apie šių dienų bėgančius 
kalus. Pradžia 2 vai. dieną. — 
misiją. - (271-272)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Klubas rengia 

kalakutų vakarienę, lapkr. 23 d., 6 
vai. vak. Kviečiame visus dalyvau
ti. Atsiveškite kaimynus — pažįs
tamus. Rengėjos užtikrina, pavai
šins visus skaniais valgiais. Bus ir 
muzika. Klubietės, nepasilikite na- 
mieje, ateikite j prakalbas 2 vai. 
dieną, o po prakalbų būkite vaka
rienėje. Iki draugiško pasimatymo.
— Rengėjos. (271-272)

rei-
Ko-

TAISYTOJAI
Patyrę prie C & K ar Stafford automatiškų 
staklių. KRErPKITES, RAŠYKITE ar 
ŠAUKITE MYERSTOWN MANUFACTUR

ING CO., MYERSTOWN, PA.
MYERSTOWN 150.

(273)

PITTSBURGH, PA.
Skani vakarienė, kurią ruošia mū

sų progresyvės moterys, įvyks lapkr. 
23 d., Liet. Mokslo Draugijos Name, 
142 Orr St. Vakarienė ir paskaita 
— prolekcija prasidės 6:30 v. v. Da
lyvaukime patys ir kitus kvieskime 
dalyvauti. — Vakarienės Išalgęs.

(271-272)

WORCESTER, MASS.
Lapkr. 23 d., Liet. Salėje, 29 En

dicott St. įvyks smagi parė, rengia 
Aido Choras. Aidas ruošiasi vykti į 
Rytinių Valstijų Festivalį, tai ir 
rengiame šią parę. Kviečiame dailės 
meno mylėtojus dalyvauti Aido pa
rėję ir palinkėti aidiečiams smagios 
kelionės ir gražių pasekmių. Pra
džia 5 vai. vakare. (271-272)

MONTELLO, MASS.
Pereitą sykį šauktas Laisvės nau

dai draugiškas susirinkimas dėl blo
go oro nepavyko. Todėl dar kartą 
šaukiam dienraščio Laisvės rėmėjus 
j draugišką susirinkimą, kuris įvyks 
lapkr. 22 d., 7:30 v. v. Liet. Taut. 
Namo apatinėj salėje. Galėsime pa
kalbėti apie Laisvės ir Kultūrinio 
Namo reikalus. Prašome visus atei
ti į minėtą susirinkimą, tupmi pa- 
gelbėsime darbininkiškai spaudai. — 
Geo. Shimaitis. (270-271)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS. JAUNOS
Patyrusios ir be Patyrimo. 5 Dienų Savaitė.
Mokytis Alyvių Prikimšimo. “C 
laiko mokymosi. Patyrusios darbininkės už
dirba viriL$l j valandų, 
tės ir vi 
apdrnuda 

prikfmšėjos yra visada re 
FALCON PACKING CO 

1H Hudson St., N. 'i

$26 | savaitę

Apmokamos šven- 
Medtkalis aptarnavimas ir 

mėnesių. Patyrusios alyvių 
reikalingos. 

_________ J3.. Ine.
C.

< (272)
MERGINA PRIE PARDAVINĖJIMO

Dirbti Bekernėje. HOFFMAN’S BAKERY. 
2140 Fnkon St., Brooklyn. Telefonas 

* GLENMORE 2-1960.
_______________________________ <*•£)

REGISTRUOTOS SLAUGES 
d Valandų Abelna Tarnyba. Pasirenkami 
Šiftai. Gyventi ant Vietos ar Kitor. $160 

.. į Mėnesj. Automatiški Pakėlimai Kas .. 
6 Mėnesiai.

COMMUNITY HOSPITAL
225 Centre Ave., Somerset, Pa.

...................  (278)

VYRAI ir MOTERYS
MALE and FEMALE

AUDĖJAI
Patyrę prie C & K ar Stafford automatiškų , 
staklių. KREIPKITĖS. RAŠYKITE ar ŠAU

KITE MYERSTOWN MANUFACTURING
CO., MYERSTOWN, PA. 

MYERSTOWN 150.
(273)

SKELBKITĖS LAISVĖJE

REIKALAVIMAI
Reikalingas geras darbininkas 

dirbti kaipo troko vairuotojas (Ba
kery Truck Driver) prie keptuvės 
biznio. Turi būt teisingas, nesibijan
tis darbo. Patyrimas nesvarbu, iš
mokinsime. Darbas nuolatinis. Gera 
alga. Kas nori gauti tokį darbą, pra
šome kreiptis į P. & K. Bakery, 
131 Inslee Pl., Elizabeth, N. J. ar
ba telefonuokite: Elizabeth 2-9283.

(270-272)

Pajieškojimai
Aš, Teodora Girvickafte, pajieš- 

kau savo sesers vyro brolio, Kazi
miero Savicko. Prieš 30 metų gyve
no Sioux City, Iowa. Malonėkite 
rašyti sekamu antrašu: Teodora 
Halam, 3115 — 23rd Ave., So. 
Seattle 44, Wash. (269-271)

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.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO. RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS, PODAG
ROS ir 1.1., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl storų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKI) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletčlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY Pl I ARM AC AL CO.
489 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 35.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

0

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. Evergreen 8-9770

=*F~ ...... .
RONKONKOMA

««34

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

F. W. Shalins 
(Shalinskat) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

5 pust—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Ketv., Lapkr. 20, 1947



Festivalio Žinios Festivalio Komitetui Reikia Talkos
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Reikia Namui Talkos

CICERO, ILL., MOTERŲ CHORAS, VADOVAUJAMAS DARATĖLĖS YUDENt

* ' x

Iki šiol vis buvo kalbėta 
apie Festivalio pirmosios die
nos programą ir jos piIdyto
jus. Antrąją Festivalio dieną, 
penktadienį, lapkr. 28, jau 
pasirodys svečiai menininkai iš 
Chicagos.

Penktadienį, kaip ir ketvir
tadienį, Festivalis vyksta La
bor Lyceum, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. Programa 
atidaroma su vaidinimu. Dra
mos grupė, vadovystėje S. Ba
rono, iš Brockton, Mass, su
vaidina komediją “Teodolin- 
da.” Vaidina: K- Valangevi- 
čienė, J. Stigienė, A. Skliutie- 
nė, F. čereška, J. Stockus, K. 
Ustupas. Sufliorium yra če- 
reškienė.

pasirenkant, 
akompanuoja 

pianistė Pearl

solo. Pasiren-

Deja, penktadienio progra
mą, pagal pirmesnį planą, tu
rėjo atidaryti So. Brooklyno 
dramos grupė. Bet dabar jie 
nukelti į ketvirtadienio pro
gramą. Brooklyno. aktoriai- 
mėgėjai yra: Jonas Lazaus
kas, V. Pranaitienė, M. Stako- 
vas, V. Bunkienė ir Kazys 
Yuknis. Jie, Jono Juškos va
dovybėje, vaidina komediją 
“Mirties Lažybos.”

Su v a i d inę “Teodolindą,” 
Brocktono aktorių - mėgėjų 
grupė užleidžia estradą iš Chi
cagos atvykusioms duetis- 
tams Helenai ir Richardui Mi- 
sevick’ams. Duetas sudainuoja 
porą dainelių,

, Jiems pianu 
Chicagos gabi 
Johanson.

Seka piano
kant, skambina chicagietė pia
nistė Pearl Johanson. Ji irgi 
duoda tik porą numerių, nes 
laikas taupomas — jo mažai 
yra, o dar daug menininkų 
yra užsiregistravę pildyti pro
gramą.

Ketvirtu penktadienio' Festi
valio programos numeriu bus 
Lili ian Simel (Simelevičiūtė) 
iš Hillside, N. J. Ji dainuoja 
solo W. Jester’i o “Naktelė 
Skaisti” ir Saint-Saens’o “My 
Heart at Thy Sweet Voice.”

Penktu šio vakaro progra
mos numeriu pasirodo esanti 
Florence K a z a k e y i č i u tė, 
brooklynietė. Ji, su savo piano 
akordionu sugroja Tschai- 
kovskio “Waltz of the Flow
ers” ir Liaudies Dainų melodi- 

1 jas. » 
V n * šeštas numeris ir vėl tenka 

: | A chicagiečiams. Jį pildo Cice- 
• ' .ros Moterų Choras, vadovybė-

b, .. je Daratėlės Yuden ir pianu 
k,, lydimas Pearl Johanson. Cho- 

—.  ________ i___ :________

ORGANIZACINE SESIJA ĮVYKS 
PICCADILLY VIEŠBUTYJE

LMS Festivalio laike šeštadieni, lapkričio 29, 
organizacinė sesija įvyks viešbutyje, Hotel Picca- 

b dilly, 227 W. 45th St., New Aork City, lygiai 1 vai. 
dieną ir tęsis iki 4 vai. popiet.

Chorų nariai, valdybos, taip pat broliškų kuo
pų nariai ir svečiai kviečiami dalyvauti. ' %

Dauguma atvykstančių menininkų-artistų ap
sistos Motelyje Piccadilly, pačiam miesto centče, 
tad ir sesijai čia geriausia ir prieinamiausią vieta.

FESTIVALIO KOMITETAS

ras sudainuoja A. Megrelid- 
ze’o “Našlaitės Daina” ii* J. 
Ivanovič i’o “Vilija” (Waves 
of the Danube).

Bet. . . sekite šį puslapį, 
kas bus daugiau Festivalio 
programoje penktadienį. t

Festivalio programa vyksta 
sekama tvarka: ketvirtadienį 
pradžią 3:30 yal. po pietų; 
penktadienį — 7 :30 vai. vak.; 
šeštadienį — 6:30 vai. vak. 
Visus tuos tris vakarus pro
grama vyks Labor Lyceum sa
lėje, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne. Sekmadienį, lap
kričio 30 d., programa prasi
dės 3:30 vai. po pietų, Schwa- 
ben Hall, 474 Knickerbocker 
Ave., Brooklyne.

Ar Ištiesy Biednuomenė 
Ponauja Ant Pašalpos?

Spaudoje jau visi matėme 
gausybę pasakėčių apie poniš
ką gyvenimą turinčiųjų gyven
ti iš pašalpos. Jei atsidėti ant 
komercinės spaudos “informa
cijų,” tai 99 iš šimto turin
čiųjų darbus ir algas, mestu- 
me juos, kad galėtume nors 
kartą savo gyvenime . geriau 
pagyventi—iš šalpos.

Betgi‘neskuba žmonės į tą 
“rojų.” Laikomės įsikabinę 
nors ir paprasčiausio darbelio, 
kovojame už teisę dirbti. Gi 
mūsų “aukštoji draugija,” ku
ri žiemomis pliuškenasi van
denyje Floridoje ar toliau, o 
vasaras praleidžia šiauriniuo
se šalies pavandeniu ošė—Ka
nadoje ai’ Europos 'vėsiuose 
kraštuose — yra davusi pa
kankamai pavyzdžių, jog gali
ma šauniai gyventi be darbo.

Neskubame į pašalpos rojų 
dėl to, kad daugelis esame 
artimai matę, “kaip gyvena 
vargšai.” O pašalpgaviai yra 
vargšai, išskyrus keletą suge
dusių elementų, kurių cįauge- 
lis gal tiksliai buvo keno nors 
ten patupdyti, kad paskiau 
politikieriai tuo prisidengę ga
lėtų pulti tuos senukus, palie
gėlius, nąšles su vaikais, ku
rie ašarodami prašo didesnės 
saujos binzų ar bulvių.

Pamatinė pašalpa New Yor
ke yra pavieniui asmeniui $1.- 
31 per dieną viskam, kas rei
kalinga žmogaus gyvenime. 
Maistui skirta 60 centų die
nai. Tačiau alkanu būdamas 
prie dabartinio brangumo už 
tiek neprivalgysi vieną kartą.

Dabar, dar norima atsi-i 
kreipti į Brooklyno ir apylin
kės lietuvius su sekamais pra-Į 
šymais:

1) Kurie galite priimti sve
čius menininkus nakvynei, 
prašome pranešti Laisvės raš
tinei.

2) Laisvės raštinėje taipgi 
galite gauti Festivaliui bilie
tus. . Įsigykite iš anksto. Jų 
kainos yra: visam Festivaliui 
$4, o atskiriems vakarams — 
$1.25.

Tris Festivalio vakarus po 
programai seka šokiai prie 
Antano Pavidžio Radijo Or- 
kestros. Bet penktadienio va
karo programa prasideda vė
lai, tai tą vakarą šokių ne
bus. F.R.K.

Tas riksmas apie “ponus iš 
pašalpos” paleistas tam, kad 
jau gyvenantieji iš pašalpų ar 
iš pensijų ar likučių savo vi
so gyvenimo taupmenų paki- 
hisiom kainom tuos taupmenis 
ar pensijas pusiau ar dar la
biau sumažinus, nereikalautų 
daugiau pašalpos.

Prie jau minėtų kas savai
tę prisideda tūkstančiai tų, 
kurie būna atleidžiami iš dar
bų, mažiau dirba arba iš ma
žų uždarbių nebegali išlaikyti 
šeimos.

Labdarybės^ ■ department© 
dirbančių darbininkų unija — 
CIO United Public Service 
Employees, kurios nariai dir
ba pašalpos aplikantų tyrinė
jimo ir pašalpų davimo rašti
nėse, norėjo, kad tuose neva 
tyrinėjimuose leistų jiems pa
sakyti savo istoriją. Jiems to 
neleido. Kurie departmento 
darbininkai — 'tikrieji darbi
ninkai — ir buvo pašaukti liu
dyti, jiems buvo įsakyta tiktai 
atsakyti į klausimus, kalbėti 
apie patyrimus neleido.

Teatrininkams '
Draugai teatrininkai šiuomi 

yra prašomi sp šeštadienį su- 
važiuot į Lietuvių Kultūrinį 
Centrą sutvarkyt estradą ir 
išplaut, jos ir jai priklausomų 
kambarių grindis.

šeštadienį -nedirbantieji gali 
darbą pradėt ryte, o laisvie- 
čiai nuvažiuos po pietų. J. K.

• Lankėsi Laisvėje philądel- 
phietis Petras Pilėnas, dien
raščio vajininkas. Atvyko ra
tuotas prenumeratomis ir ki
tokiomis philadelphiečiųz mo- 
kestimis ir dovanomis Laisvės 
reikalams. Visa tai bus pa
skelbia atitinkamuose skyriuo
se.

Svečias buvo nuvykęs pa
žiūrėti ir naujojo namo, kurį 
brooklyniečiai, su talka gerų 
prietelių iš visur, esame pirkę 
įsteigimui Lietuvių Kultūrinio 
Centro.

—Puikus namas, geras pir
kinys ir gražiam tikslui, ver
tas paremti, -4- pareiškė Pilė
nas.

Penktadieni, lapkričio 21 d., 7 vai. vakare, Laisvės name, 
įvyksta paskutinis pilnas Festivalio Komiteto posėdis. Čia 
viskas galutinai reikia sutvarkyti, šimtai laiškų-skelbimų iš
siųsti, darbai pasiskirstyti ir daug kitų reikalų atlikti.

Komitetas prašo talkos Festivalio darbams. Moterys, vy
rai, merginos, kas galite ką nors padėti, pagelbėti, padirbėti 
mūsų menui-kultūrai, ateikite Į šį posėdi. Festivalis įvyksta 
lapkričio 27, 28, 29 ir 30.

NAKVYNĖS IR SVEČIŲ APTARNAVIMAS
Suvažiavusiems chorams, pavieniams reikalinga vienai- 

dviem naktim kambariai, nakvynės. Mes, brooklyniečiai, tu
rime priimti svečius. Kas turite vietos pernakvoti Festivalio 
dalyviams, praneškite Laisvės raštinei.

Taip pat labai reikalinga keletas mašinų (automobilių) 
svečių aptarnavimui, nuvežimui jų į nakvynių vietas. Kas 
galite šiam reikalui patarnauti, taip pat praneškite per Lais
vės raštinę savo pavardę, adresą ir laiką, kada jūs galite 
patarnauti Festivalio svečiams.

V. BOVINAS, Festivalio Komiteto Sekr.

Kuo Gali Pagelbėti 
Festivaliui Kitų 
MiestųŽmonės

Atvykimu į festivalį? Taip, 
tas svarbiausia. Tačiau tai ne 
viskas. . .

. Jūs dar galite daug pagel
bėti festivaliui iš anksto pra
nešdami dienraščiui Laisvei, 
kad atvykstate.

Matytumėt, kaip gyvai su
skamba telefonai su pasiūly
mais riakvynių ir užsakymais 
tikietų iš anksto kai tik žmo
nės pasiskaito apie savo gi
mines ąr draugus, atvykstan
čius.

Mūsų geri žmonės brookly
niečiai yra pasiryžę “mylėti 
Artimą, kaip pats save.” Ta
čiau kol tie “artimi” tebėra 
bevardžiais, mums atrodo tar
si užsimerkus ko gaudymas. 
Pridėjai vardą — kas kita. 
Jeigu busimasis svečias asme
nini ir nepažįstamas būtų, tai 
tikriausia bus pažįstamas iš 
darbų — kada nors bus bu
vęs ką nors visuomeniško atli
kęs ir . aprašytas, tad dėl to 
pažintas ir’ pamylėtas.

Atvyks į Festivali
Binghamtonas, kaip atrodo 

iš d. Viktorijos Zmitraitės 
pranešimo, bus gerai atsto
vautas. Ji rašo:

“Matyt iš. Laisvės, kad pas 
jus vietinis veikimas eina taip 
smarkiai, kaip Floridoje ‘hur
ricane.’ Net ir pas mus bing- 
hamtoniečius užėjo noras nors 
ir trumpam laikui pas jus už
sukti. Taigi, dabar noriu ži
noti, kada bus pats svarbiau
sias įvykis... Mat, mes, ‘biz
nieriai,’ galime išlikti tik vie
ną dieną. Žinoma, yra tokių, 
kurie atvažiuoja net savaitei.

“Jeigu planai nepasikeis, 
mes (sesuo Bronė ir aš) su 
Vaicekauskais norime atlikti 
visus ‘atpuskus’ viena diena.

“Su geriausiais linkėjimais 
jums ir visiems ląisviėčiams.”

Mainų srities viena iš žy
miųjų atstovių bus jauna ir 
veikli wilkesbarriete Aldona 
Grigaitienė - Kasparaitė: Bet 
ne vienintelė. ■ Tikriausia at
vyks fotografai Valinčiai, Jo
nas Grūšelionis. Sakė, kad 
rengiasi ir būrys kitų.

Gerai, kad rengiasi. .Meni
ninkų daug brangaus darbo 
įdėta, frau g laiko paaukota ir 
tuomi žavingos grožės sukur
ta. Verta girdėti, matyti, nes 
ne kas dieną ir ne bile kur 
galima tokia masė grožės su
gabenti. Tai laime didmiesčių 
ir visų tų, kurie gali atvykti 
iš toliau pasinaudoti didmies
tyje suruoštu festivaliu.

Laisvės Perkraustymo 
Fondui Parama

Per dienraščio Laisvėj kon
certą aukų gauta nuo sekamų : 
• Po $10: Jonas Patašius ir 
Ig. Sutkus.

Kazys Balčiūnas, $5.
K. Dzevečka, $1.

PARDAVIMAI

Naujasis Namas Gražus, 
Jame Randasi Daug 

Turto, Bet...
šiuo atveju noriu kalbėti 

apie tai, ko ten nėra. . .
Mūsų gerosios šeimininkės, 

suėjusios virtuvę valyti, nera
do nei vieno peilio ar šaukšto', 
nei vieno virimui ptfodo, iš
skyrus kavai virti puodus, iš
silaikiusius geriausioje padė
tyje. Stalavų lėkščių rado 
šiek tiek, bet toks kiekis — 
ne mūsų šeimynai ištekli.

Jei kas turėtumėt nulieka
mų, dar gerų, stalavų įran
kių dovanoti, būtų įvertinti. 
Išleidžiant į marčias kiekvie
nai nuotakai įteikiame kokią 
dovaną. Išleidžiant mūsų įstai
gas į naują namą taip pat bū
tų ne pro šalį apdovanoti. Vie
ni, tiesa, įstaigai daug paau
koja ją gražindami '— dirb
dami,. vartodami savo įran
kius, o tūli >dar aukodami ir 
medžiagų. Kiti, gerai apžiūrė
ję savo mantą, gal rastumėt 
ką naudingą stalui ar virtu
vei dovanoti.

pasiskundus, 
virtuvės įran- 
pvadžiai, tiks- 

po krautu-
nerado nei 
pažiūriu ėjau
Paprasti peiliai, šakutės, 

kokius (pirm pradėjimo 
karui)

šeimininkėms 
kad stalavų ir 
kių 
Ii ai 
ves 
už 
ruoštis paskiau šia j am 
mokėdavome penktuką už du, 
dabar 15 iki 25 centų vienas. 
Geresnieji — daug brangiau. 
Ir tai, daugiausia, ne vienodi, 
•liekanos, o tūli jau vartoti. 
Tačiau ir tų ne bile kur rasi 
pakankamai, norint gerą ba
lių aprūpinti, reikėtų apibė- 
gioti daug krautuvių.

Stalavų ir virtuvės 
reikės su atidarymo
tad jeigu kas turite tokių do
vanų, jau ne per anksti į dė
žutę krauti ir siųsti ar atvež
ti. S. Sasna.

Brooklyno Veterans Service 
Center, 105 Court St., būna 
atdaras savaitės dienomis nuo 
9 iki 5 vai.

įrankių 
diena,

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių grupių ir pavieniu 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir' krajavus 
sudarau su ame-C iHį
rikoniškais. Rei-|5.
kalui esant ir |p
padidinu toki o' \
dydžio, kokio
geidaujama. Tai- taT/
pogi atmaliavoju
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Kampai Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Lino

Tel. GT^nmnre 6-6191

BAR & GRILL 
Lietuviška Alude , 

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS 

I 

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

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). Li th. Daily) Ketv., Lapkr. 20, 19476 push—Laisvė (Liberty,

Vyrai, moterys ir jaunimas 
prašomi į talką Lietuvių Kul
tūrinio Centro gražinimo dar
bams/

Masinė talka vėl kviečiama 
20 ir «21 -mos vakarais, taipgi 
22 ir 23-čią per visą dieną.

PASIILGOME MOTERŲ
Grupė vyrų, .dirbančių mo

bilizacijos, o tūli ir ne mobili
zacijos dienomis, skundžiasi, 
kad “moterys mus apleido.”
Moterims darbų visuomet čia 
buvo, o šiomis dienomis vėl 
yra labai daug. Reikia:

Pabaigti išvalyti kelis pa
baigtus maliavoti kambarius;

"Nuvalyti juose lempas, du
rų klingius, langus, rakandus;

Vaškuoti, nublizginti apie 
tūkstantį kėdžių. Ir yra daug 
kitų visokių darbų darbelių, 
kuriuos gali dirbti abieji — 
vyrai ir moterys.

Mirė
John Mudryk,- 62 m. am

žiaus, gyveno 239 South 2nd 
St., Brooklyn, N. Y., mirė lap
kričio 17 d., namuose. Kūnas 
pašarvotas grab. Garšvos kop
lyčioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
lapkr. 20 d., šv. Jono kapinė
se. Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Tessie, dvi dukteris He
len ir Audrey ir vieną anūką. 
Laidotuvių pareigomis rūpina
si graborius J. Garšva.

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tol. SOath 8-5569

» - -  —r

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Peter Kapiskas

JOHN BURDULIS
Savininkas

OPTIŠKŲ STIKLŲ KRAUTUVES 
/

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

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

Egzaminuoja akis ir pritaiko akinius.

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

Laukiame Svečių

ši yra paskutinė savaitė 
darbui pirm LMS Festivalio 
iškilmių, kurios prasidės Pa
dėkų Dieną ir tęsis 28, 29 ir 
30-tą. Suvykę į festivalį svo
čiai norės" pamatyti ir savo 
Kultūrinį Centrą. Užbaikime, 
kas galima, pirm to užbaigti, 
parodykime svečiams jį taip 
gražiu, kaip gražiu jis gali 
būti. Namo Komisija.

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

Moterų Apšvietos Klubo susirinki
mas jvyks lapkr. 20 d., 8 vai. vak., 
419 Lorimer St. Kviečiame ir no 
nares. LLD narės gaus naują kny
gą “Viduramžių Istorija.” Pasikal
bėsime apie tai, ko galime prašyli 
iš kongreso. Taip gi turėsime arba
tos, užkandžių ir kai ką naujo. At
siveskite savo drauges. — Valdyba.

PRANEŠIMAS
FESTIVALIO REIKALU

Organizacinė Sesija jvyks lapkr. 
29 d., Hotel Piccadilly, 227 W. 45th 
St., New York City, lygiai 1 vai. po 
pietų ir tesis iki 4 vai. vakaro. Kvie
čiame Chorų narius, valdybas bro
liškų kuopų ir svečius dalyvauti. 
Dauguma atvykstančių menininkų- 
artistų apsistos Hotel Piccadilly, pa
čiam miesto centre, tad ir sesijai 
čia geriausia ir prieinamiausią vie
ta. Festivalio Komitetas. (270-271)

BROOKLYN, N. Y.
Brooklyno našliai, gyvanašliai ir 

viengungiai rengia pare, lapkr. 22 d. 
Liet. Am. Piliečių Klube, 280 Union 
Avė. Pradžia 7:30 v. v. Bilietas $3. 
Bus duodama geri, skanūs užkan
džiai. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti. Gera orkestrą gros 
šokiams. — Rengėjai. (279-271)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
,, . ( 1—2 dienomValandos: į „ _ ,< 6—8 vakarais
"Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

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

bandos: j ™k*re 

Penktadieniais Uždaryta

Peter j
KAPISKAS
BAR&GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD I

BEER & ALES j

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174 !




