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Jugoslavijos valdžia atsišau
kė j jaunimą, kad jis savanoriš
kai eitu ir padėtų nutiest vie
ną svarbu geležinkelį. Ne tik iš 
visų kampų Jugoslavijos, bet ir 
iš visos Europos jauni vaikinai 
ir jaunos merginos pribuvo tal
kon. Per keletą menesių trisde
šimts tūkstančių jaunuolių dir
bo ir nutiesė 150 mylių gele
žinkeli.

Tai gal bus pirmas toks 
praktišku darbu įrodymas jau
nimo solidarumo. Didžiuojasi 
tie jaunuoliai, kurie prie gele
žinkelio dirbo; dėkinga jiems 
Jugolsavijos vyriausybė ir vi
sa tauta.

★ ★ ★
Kas nors panašaus, nors la

bai mažyte skale, yra bandoma 
Amerikos demokratinių lietu
vių. Čia mes steigiame Lietu
vių Kultūrinį Centrą, kuris, aiš
ku, daugiausia patarnaus antra
jai ir trečiajai kartoms, tai yra, 
mūsų jaunimui.

štai auksinė mūsų jaunimui 
proga parodyti savo susiprati
mą ir jaunuolišką entuziazmą 
praktiškam darbe. Ar jis su
pras ir ta proga pasinaudos?

★ ★ ★
Dar per anksti daryti spren

dimas. Tiek kol kas džiugu, kad 
jau daug Brooklyno lietuvių 
jaunų vyrų ir moterų prisidėjo 
finansiškai prie Kultūrinio 
Centro įkūrimo.

★ ★ ★
Tokios didelės įstaigos įrengi

mas ir užlaikymas reikalaus 
nemažai darbo ir pasiaukojimo. 
Ne už kiekvieną piršto pajudi
nimą bus centais ir doleriais 
apmokėta. Už daug darbų tu
rės užtekti ačiū.

Taip mes, senoji karta, sukū
rėme ir išugdėme mūsų galin
gą demokratinę spaudą ir di
deles masines organizacijas.

Ko’ tiors panašaus mes tiki
mės ir iš mūsų jaunimo.

★ ★ ★
Mūsų diplomatai dažnai mu

šasi į krūtinę, bažijasi ir kalba 
tai, kam patys nė per nago juo
dymą netiki.

Štai, jie pasakoja, kad mes 
nieko, o nieko iš niekur nenori
me, niekam, o niekam nenori
me užkarti savo valios ir pažiū
rų. Bet štai mūsų visas tūks
tantis karininkų randasi Chi- 
n i joje ir padeda Cljiang Kai- 
šekui vesti civilinį karą.

štai mūsų misijos galva Grai
kijoje praneša, kad nuo dabar 
mūsų karininkai pradės lavin
ti ir diriguoti Graikijos armi-' 
ją* karui su partizanais. Mes 
paėmėme visas Japonijos salas 
Pacifike ir padarėme jas savo 
bazėmis. Nėra tokio pasaulyje 
kampo, kuriame nesirastų bent 
viena mūsų • militarinė bazė.

Jau nė savaitės nebeliko iki 
didžiojo Rytinių Valstijų Lie
tuvių Meno Festivalio. Mums 
labai rūpi, kad ši keturių die
nų iškilmė pilnai pavyktų.

Mes kviečiame svečius iš vi
sur. Brūklyniečiai pasiruošę vi
sus maloniai pasitikti.

★ ★ ★
Galimas daiktas, kad šiam 

Festivaliui nedavėm tiek dėme- 
šio, kiek jis užsitarnavo. Kitas 
labai svarbus ir didelis darbas 
mus staigi užgriuvo. Bet šias* 
likusias kelias dienas kiekvie
nas pasapnuokime apie Festi-

♦L

Kaip pasipūtę ir išdidūs bu-’ 
vo Graikijos fašistiniai pasiu
tėliai, kai jie suimtų partiza
nų galvas nusikapoję nešiojosi 
miestų gatvėmis! Bet visai ki
tokias dūmas jie dūmos, kai at
eis sūdo diena. O ateis taip tik
rai, kaip atėjo itališkiems ir 
vokiškiems kriminalistams. Šie 
irgi kadaise didžiavosi savo su
žvėrėjimu. Bet dabar, patekę į
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FRANCUOS DARBININKAI MOBILIZUOJĄS! PRIEŠ BLUMfl
ANGLIJA ARDO AMERIKOS-SOVIETŲ
PLANA PALESTINAI SUTVARKYTI
Anglai Atsisako Bendradarbiaut su Jungt. Tautų Komisija 

Dėl Žydy ir Arabu Atskiry Valstybiy Paruošimo

GRŪMOJA VISUOTINAS FRANCUOS
DARBININKU STREIKAS
Naujas Francijos Premjeras, Socialistas L Blum Telkia 

Ginkluotas Jėgas Prieš Kovinguosius Darbininkus
Lake Success, N. Y. — 

Anglijos atstovas Alexan
der Cadogan pranešė, kad 
anglų vyriausybė tik tada 
pasitrauks iš Palestinos, 
kada Anglijai bus paranku. 
Anglai atsisako bendra
darbiaut su Jungtinių Tau
tų komisija Palestinai.

Pagal Amerikos ir Sovie
tų užgirtą planą, ta komi
sija privalo padėti arabam 
ir žydam pasiruošt įkurt 
savo valdžias dviejose at
skirose Palestinos dalyse, 
kaip nepriklausom, valsty
bėse. Komisija būtų atsa
kinga Jungt. Tautų Saugu
mo Tarybai. Tuo tarpu An
glijos kariuomenė ir polici
ja, pagal šį planą, turėtų 
palaikyti tvarką, o žydai ir 
anglai organizuotų savo mi
licijas. Tokiu būdu jie prisi
rengtų valdžios perėmimui 
į savo rankas tose dviejose 
atskirose Palestinos srity
se. Anglų kariuomenė ir vi
sa valdyba turėtų apleisti 
Palestiną apie rugsėjo 1 d. 
kitąmet.

Tokį Sovietų ir Amerikos 
planą užgyrė dauguma 
Jungtinių Tautų seimo ko
miteto Palestinos reikalais.

Bet Anglija nesiima jo
kios atsakomybės už tvar
kos prižiūrėjimą Palestinoj, 
kol ten veiks Jungt. Tautų 
komisija. Anglų kariuome
nė bile kada galės pasi
traukti iš įvairių Palestinos 
ruožtų, bet anglai palaikys 
savo armiją tūluose punk
tuose, kur anglam patiks ir 
kol jie norės, kaip matyt iš 
Anglijos delegato pareiški-' 
mo.

Teisėjas “Panaikina” Rendu 
Kontrolės {statymą ,'

Cleveland, Ohio. — Fe- 
deralis apskrities teisėjas 
Paul Jones nusprendė, kad 
rendų kontrolės įstatymas 
esąs “priešingas konstitu
cijai”; todėl jis paskelbė tą 
įstatymą “panaikintu.” Bet 
dviejų kitų apskričių fede-

Anglų Valdžia Pripažįsta 
Fašistų Partijai Teises

London. — Anglų fašistų 
vadas Oswald Mosley pa
skelbė, kad jis organizuos 
platų fašistinį judėjimą; ir 
Anglijos vidaus reikalų mi- 
nisterio pavaduotojas K. G. 
Younger pranešė seimui, 
kad valdžia “neturi teisės”

liaudies rankas, maldauja susi- f ' •
mylėjimo ir pasigailėjimo. Iš
garavo jų visas pasididžiavi
mas ir pasipūtimas.

Panašiai raitysis ir cyps 
Graikijos niekšai. Vėją jie 
šiandien sėja, o baisią audrą 
kada nors piaus! ,

Paliekant žydų ir arabų 
plotus be jų tautinės milici
jos ir be pasiruošimo sava
rankiškoms valdžioms, o 
anglam pasišalinant pagal 
savo nuožiūrą, galėtų įvykti 
skerdynės tarp arabų ir, žy
dų. Anglija to nepaiso.

Suprantama, kad Angli
ja pataikauja arabiškiems 
kraštams prieš žydus. Tų 
kraštų valdovai reikalauja 
visos Palestinos vien ara
bam; ir arabų vadai Jung
tinių Tautų seime tikisi su 
Angjijos pagalba sumušti 
Amerikos-Sovietų planą dėl 
Palestinos.

Reikia dviejų trečdalių 
seimo balsų, kad toks pla
nas būtų užgirtas. Arabai, 
spėja, kad šis planas negaus 
tokios balsų daugumos.

Prez. Trumanas Sako., 
Leist Sovietams 
Mašinas Pirkti

Washington, lapkr. 21. — 
Prezidentas Trumanas sakė 
reporteriams, jog nėra prie
žasties sustabdyt mašinų 
pardavinėjimą Sovietams, 
kaip reikalauja tūli reakci
ninkai. Trumanas pranešė, 
kad Sovietai daugiausia 
perka elektrinės mašineri
jos ir žemdirbystės mašinų. 
Elekriniai įrengimai jiem 
reikalingi, ypač tam, kad 
galėtų atstatyt elektros sto
tis, kurias naciai suardė. 
Per praeitus 9 pirmuo
sius šių metų mėnesius So
vietai pirko iš Amerikos į- 
vairiu reikmenų už $113,- 
000,000.

London. — Anglija palai
kys savb armiją Graikijoj, 
pagal Amerikos prašymą.

raliai teismai pripažino šį 
įstatymą konstituciniu ir 
teisėtu. Valdžia dabar duos 
apeliaciją aukštesniam tei
smui, kad panaikintų teisė
jo Jones sprendimą.

uždraust fašistų pati ją. Ka
ro metu Mosley buvo įka
lintas už nacių rėmimą, bet 
po trumpo laiko paleistas iš 
kalėjimo.

Neseniai buvo užvesta 
byla prieš vieną fašistinį 
savaitraštį dėl to, kad jis 
kurstė užpuolimus prieš žy
dus. Teismas išteisino to 
laikraščio leidėjus - redak-. 
torius.

Komunistas anglų seimo 
narys Philipas Piratinas 
siūlė įstatymais užgint bet 
kokius kurstymus ar išsto
jimus prieš žydus.
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Svečių Belaukiant
Mūsų Vajai Lietuvių Kultūrinio 

Centro Įkūrimui ir Naujų
Skaitytojų Gavimui Laisvei

Šią savaitę ..turėsime didelį sąskridį menininkų ir ki
tų svečių. Nes įvyksta Rytinių Valstijų Lietuvių Meno 
Festivalis. Gražus dalykas! Gaila, kad nesuspėjome Fes
tivaliui atidaryti savo Kultūrinį Centrą. Rūpinomės, bet 
negalėjome...

Visiems, vykstantiems į Festivalį, norime priminti 
du labai svarbiu dalyku. Vienas — Namo Bendrovės šr- 
rų įsigijimas, kitas — dienraščio Laisvės vajus gavimui 
naujų skaitytojų.

Vykdami j Festival^ pakalbinkite savo draugus ir 
pažystamus įsigyti Namo Bendrovės serų, paimkite nuo 
jų ir atvežkite pinigus už šėrus ar paskolas. Taipgi pa
kalbinkite užsisakyti Laisvę tuos, kurie dar neprenume
ruoja.

Dienraštis Laisvė organizuoja jūsų Festivalį, paro
dykite, .kad jūs, menininkai, įvertinate savo dienraščio 
pastangas. Geriausias įrodymas, jog įvertinate, tai ga
vimas jam naujo skaitytojo. Mes laukiame menininkų, 
laukiame kitų svečių ir kartu su jais laukiame Laisvei 
naujų skaitytojų ir namui šėrininkų.

Šiuom tarpu mes vedame tris svarbius vajus. 1-mas 
—dienraščio Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų, 2- 
ras — Fėstivalio vajus, o 3-čias — Amerikos Lietuvių 
Kultūrinio Centro įsigijimo vajus. Trys vajai vienu kar
tu yra biskį perdaug. Iš jų visų labiausia nukenčia Lais
vės Vajus gavimui naujų skaitytojų. Baigdami Festiva
lio vajų, pasiryžusiai darbuokimės gavimui Laisvei nau
jų skaitytojų.

Parengimų sukėlimui savo dienraščiui biudžeto 1948 
metams permažai tesigirdi. 0 parengimai irgi yra labai 
svarbus dalykas. Kiekviename mieste ir miestelyje reikia 
rūpintis surengimu kokios nors pramogos paramai dien
raščio Laisvės.

Namo pirkimo dalykas nėra lengvas. Per dienas 
galvojant, kaip čia sukelti tokią stambią sumą pinigų į 
taip trumpą laiką, nakčia primigęs pašoki iš baimės, kad 
vis dar daug pinigų trūksta. Todėl namo pirkimo vajų 
greit negalėsime užbaigti. Jis visu Laisvės vąjaus laiku 
turės tęstis. Taigi, Festivalį užbaigę, turime rimtai mes
tis į darbą gavimui Laisvei naujų skaitytojų ir suruoši
mui pramogų dienraščio biudžeto sukėlimui. Veskime abu 
vaju lygiu įtempimu savo pajėgti.

P. Buknys.

Senatorius Taylor Reikalauja Tiktai per 
Jungtines Tautas Šelpti Užsienius

Washington. — Demok
ratas senatorius Glen H. 
Taylor užreiškė, jog visa 
užsieniams skiriama pašal
pa privalo būti tvarkoma ir 
skirstoma per Jungtines 
Tautas. Jisai smerkė poli
tines Trumano - Marshallo 
pašalpas Graikijai, Turkijai 
ir vakarinei Europai. To
kiomis pašalpomis Trumano 
valdžia siekia tūlas tautas 
ūkiniai atitverti nuo Sovie
tų Sąjungos ir nustatyti 
jas prieš Sovietus, sakė 
Taylor. Jis pastebėjo, kad 
Indijoj daug žmonių badu 
miešta, bet Amerika jų ne
šelpia, todėl kad ten nėra 
“komunizmo pavojaus.”
Senatorius Taylor iš vaka

rinio pajūrio raitas jojo 
skersai Jungtinių Valstijų 
į Washingtoną. Raitoje sa
vo kelionėje jis šešiuose 
miestuose sušaukė'masinius 
susirinkimus. Kalbėdamas 
juose, Tayloris smerkė karo 
kurstytojus ir 'ragino Ame
riką draugiškai bendradar
biauti su Sovietų Sąjunga 
taikai išlaikyti. Į jo prakal
bas suėjo bent 4,000 žmo
nių, ir 90 nuošimčių jų pri

tarė Tayloriui.
Kada buvo sušaukta spe- 

cialė kongreso sesija, tai 
senatorius Tayloris turėjo 
nusėsti'nuo žirgo ir skubėti 
į Washingtoną greitesnė
mis kelionės priemonėmis, 
negu jojimas.

Sovietai Gręsią Sutraukyt 
Ryšius su Iranu

Maskva.— Sovietinė spau
da rašo, kad Irano valdžia 
elgiasi* kaip Sovietų priešas. 
Amerikiniai korespondentai 
teigia, kad Sovietų Sąjun
ga, turbūt, ruošiasi sutrau
kyt diplomatijos ryšius su 
Iranu. Neseniai Iranas, pa
gal Amerikos patarimą, pa
naikino sutartį dėl leidimo 
Sovietams išvystyti ir nau
doti žibalo versmes šiauri
nėje-Irano dalyje.

Budapest,* Vengrija. — 
Slaptai pabėgo užsienin Ka
rol Peyer, buvęs Vengrijos 
premjeras ir dešiniųjų so
cialistų vadas. • Peyer .buvo 
įtartas kaip Amerikos šni
pas prieš kairiąją Vengri
jos valdžią.

Paryžius, lapkr. 21. — 
Naujasis Francijos premje
ras Leonas Blum sakė sei
mui, kad jis nebus, girdi, 
“kitas Kerenskis”, neduos 
komunistams progos paimti 
valdžią. Blumas apšaukė 
komunistus Francijos “de- 
mpkratijos priešais.” Jis 
pasakojo,kad veikiąs “tarp
tautinis komunistų sąmoks
las prieš ją.” Jis numetė 
vieną kitą žodį ir prieš gen. 
de Gaulle’o fašistuojančius 
šalininkus. Bet New Yorko 
Times korespondentas le
mia, kad 70 degaullistų at
stovų seime “bus bepusiš- 
kai palankūs” Blumo mini
strų kabinetui. Seine pro
vincijos taryboje degaullis- 
tai jau susivienijo prieš ko
munistus.

Griežtai išstodamas prieš

Kruvinose Kautynėse 
Italijoj Užmušta 
Dar 20 Asmenų

Roma, lapkr. 21. — Vis 
platyn eina valstiečių ir 
darbininkų streikai pietinė
je Italijoje — Apulijos, Lu- 
canijos provincijose ir kt. 
Penktadienį pranešta, jog 
susikirtimuose tarp valstie
čių ir policijos užmušta 20 
asmenų. Darbo žmonės pri
statė barikadų skersai ke
lių ir gatvių. Įvyko kauty
nės tarp policijos-fašistų, 
iš vienos pusės, darbininkų- 
valstiečių, iš antros, Bari, 
Altamuroj, Barlettoj ir 
daugelyje kitų vietų.

Fašistai sudegino komu
nistų centrą Sėrracaprioloj 
ir metė bombą į Darbo Rū
mą Altamuroj. Komunistų 
vadas Togliatti įšpėjo kle
rikalų valdžią, kad gali į- 
vykti “tikra eksplozija” 
prieš ją.

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Mar- 
shallas išlėkė į keturių ‘di
džiųjų talkininkų užsieninių 
ministrų konferenciją, kuri 
įvyks Londone.

Palestinos Susikirtimuose 
Užmušta 14 per Savaitę

Raanana, Palestina. — 
žydų Sterno grupės slaptie-' 
ji kovūnai, persirengę ang
lų kareivių drabužiais, su
ėmė ir sušaudė keturis ara
bus, o penktą ' pavojingai 
sužeidė. Stemiečiai nužiū
rėjo, kad tie arabai pir
miau nurodė anglam name
lį, kur slėpėsi žydų patrio
tai. Tada anglų kariuomenė 
ir policija užklupo namelį ir 
sušaudė tris jaunas žydai
tes ir du vaikinus. Supran
tama, kad už tai žydai at
keršijo tiem arabam.

M,

komunistus, Blumas prašė 
pasitikėjimo jo organizuo
jamam'kabinetui.
Komunistai Smerkia Blumą 

ir Jo Bendrus
Komunistų Partijos cent

ras išleido pareiškimą, ku
ris smerkia Blumą ir jo pa
renkamus ministrus. Ko
munistai šaukia darbo mi
nias susivienyti ir veikti, 
kad “priverst valdžią* pa
kelti algas, o kartu ginti > 
Francijos pramonę nuo A- . • 
merikos imperialistų, kurie 
nieko gero francūzams ne
duotų ir dar nusmerktų 
juos nedarbui.” ,

(Romos valdininkai kark
tojo, kad Francijos komu
nistai jau skelbią sukilimą 
valdžiai nuversti.)-

Blumo valdžia bijo visuo
tino Francijos darbininkų 
streiko šiomis dienomis. Ji 
sumobilizavo 140,000 dau
giau kariuomenės ir subūrė 
žandarus į vadinamas “pa
vojingas” vietas.
Streikuoja Angliakasiai, 
Geležinkeliečiai, Mokyto- 

tojai ir Kt.
Jau penktadienį streika

vo daugiaū kaip 500,000 ■ 
angliakasių, metalo darbi
ninkų, geležinkeliečių, au
tomobilių ir malūnų darbi
ninkų. Tą dieną pradėjo 
streiką ir mokytojai. Ren
giasi sustreikuot pirmadie
nį visi civiliai valdžios tar
nautojai - valdi ninkėliai, 
paremdami mokytojus.

Socialistų vadai vienoje 
kitoje vietoj atšaukė mažus . ' 
būrelius mainierių atgal į 
kasyklas.

Marseille srities geležin
kelių darbininkai sustreika
vo, pritardami laivakrovių- 
marininku streikui ir 
smerkdami valdžia, kuri 
vartoja kareivius tam strei
kui laužyti. • •

Komunistai sušaukė di
džiulį • masinį susirinkimą 
Velodrome d’Hivere, Pary
žiuj. Susirinkimo tikslas — 
“ginti Francijos nepriklau
somybę nuo amerikinio im
perializmo.”

Tel Aviv priemiestyje a- 
rabai apšaudė žydų auto
busą ir sužeidė penkis va
žiuotojus. Jie keršijo už 
tai, kad žydai dabar nužu
dė •keturis arabus Raana- 
nos srityje. Per paskutines 
7 dienas Palestinoj buvo už
mušta 14 asmenų ir sužeis
ta 35, susikirtimuose tarp 
anglų-arabų, iš vienos pu
sės, ir žydų patrijotų, iš 
antros.

ORAS.—Būsią giedra.
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Paul Ramadier Rezignacija
Francūzijos premjeras socialistas Paul Ramadier re- 

. zignavo. Su juo pasitraukė visas jo kabinetas. Ramadie- 
rį pasitraukti privertė* Francūzijos darbininkai. • Visas 
kraštas tapo užlietas streikais. Ramadier bandė streikus 
sulaužyti spėka, bet tik pats savo politinį sprandą nusi
suko. \

Kai prieš keletą dienų Ramadier užleido kareivius ir 
jūrininkus ant Marseilles uosto streikuojančių darbinin
kų ii* suareštavo penkiolika šimtų štreikierių, buvo aiš
ku, kad jo premjeravimo dienos yra suskaitytos. Vietoje 
teroru darbininkus išgąsdinti, Ramadier tik paakstino 
kitų miestų ir pramonių darbininkus stoti- kovon. Visur 
išsiliejo streikai ir Prancūzija atsidūrė ant slenksčio vi
suotino streiko.

Šitie Ramadier žygiai paveikė ir socialistų partijos 
vadovybę. Partijos komitetas' skubiai atlaikė susirinki
mą ir pareikalavo Ramadier tuojau rezignuoti.

.Šiuos žodžius rašant tebeina prezidento Auriol, irgi 
socialisto, ieškojimas žmogaus, kuris pajėgtų sudaryti 
naują vyriausybę. Daugiausia kalbama apie Leoną 
Blum, pirmiau buvusį premjerą; 75 metų amžiaus dešinį
jį socialistą. Blum esąs pasirengęs pabandyti kabinetą 
sudaryti. Tokia vyriausybė vadintųsi “vidurio vyriausy
be”, tai yra, susidėtų iš partijų, kurios stovi tarpe ko
munistų kairėje ir degaulistų dešinėje. Socialistų Parti
jos komitetas nutarė reikalauti, kad Blum būtų pašauk-, 
tas prie vyriausybės vairo.

Komercinė spauda vienu balsu šaukia, kad Ramadie- 
-rio išvijimas iš valdžios yra darbas Francūzijos komunis
tų, kurie įtraukę Francūziją į didžiulę streikų bangą. 
Tie visi streikai esą politinio pobūdžio ir vedami tanų kad 
priversti Francūziją atmesti Marshall Planą.

Tai visa, žinoma, negali būti tiesa. Tiesa, tokioje si
tuacijoje, kurioje randasi Francūziją, kiekvienas didesnis 
streikas tampa politiniu streiku. Kai valdžia pasileido 
ginklais sutriuškinti Marseilles darbininkų streiką, strei
kas pavirto politine kova prieš valdžią. Streikus padaro 
politiniais valdžia. Po Marseilles mieste kruvinų įvykių 
per visą šalį nuskambėjo šūkis, kad premjeras Ramadier 
turi eiti iš valdžios. Jis pats sau, vadinas, išsikasė duobę.

Kaip visur, taip Francūzijojė, streikai yra pamati
niai ekonominė darbininkų priemonė. Francūzijos darbi
ninkai pradėję streikuoti prieš nebepakenčiamas gyveni
mo sąlygas. Taip kainos ant visko iškilo, jog darbinin
kams nebeliko jokios galimybės galą su galu sudurti. Ką 
padarė Francūzijos komunistai, tai tik pasiliko savo 
klasei ištikimais. Kai socialistai, turėdami valdžios va
deles, prieš darbininkus paleido ginklus, darbo unijos 
prieš tą valdžią sukilo. Jos pasirodė užtenkamai galingos, 
kad tą vyriausybę ekonominiu spaudimu nuversti.

Francūzijos socialistai turi auksinę progą atitaisyti 
savo didžiąją klaidą. Jie dar ir dabar gali pasukti į kai
rę, susidėti su komunistais ir kitomis kairiosiomis gru
pėmis ir sudaryti koalicinę vyriausybę. Bet ar tą jie pa
darys? Labai abejotina. Viskas rodo, kad jie ieškos tal
kos degaųlistuose. Tai galima spręsti iš jų pasielgimo 
Seine Departmente, kuris apima ir Paryžių. Dępartmen- 
to taryboje socialistai ir komunistai turi po lygų skaičių 

' atstovų. Abieji sykiu sudaro daugumą ir lengvai galėtų 
visus Department© reikalus paimti į savo rankas. Bet 
vietoje dėtis su komunistais, socialistai susidėjo su de- 
gaulistais. Dafyar Departmentą valdo socialistai ir de- 
gaulistai. Labai galimas daiktas, kad panašiai bus pa
sielgta ir visos šalies mastu Prezidentas Auriol jau tu
rėjęs pasitarimą su degaulistų grupe parlamente.

Vadinasi, socialistai savo strategišką poziciją panau
doja ne tam, kad paremti Francūzijos darbo žmonių rei
kalus. Visa jų veikla skina kelią pilnam visoje šalyje 
degaulistų laimėjimui ir pastatymui gen. de Gaulle Fran
cūzijos diktatoriumi. . .

KELEIVIO SUPRATIMU, 
Amerikos Diploma
tai YRA' ŽIOPLIAI

Keleivio štabas nepasi
tenkinęs, kad prez. Trumą- • 
nas ir sekr. Marshall dar 
nėra paskelbę karo Tarybų 

turi 
auksinę progą atomine 
bomba visą tą šalį sulygin
ti su žeme, bet nieko neda
rę, tik žiopso.
'Keleivis sako:

Klausimas, ar Rusija jau 
tuvi ar dar neturi atominę 
bombą, lieka atviras. Bet 
nėraJnė vieno protingo žmo
gaus, kurs abejoja, jog Ru
sija turės atominių bombų. 
Ką galėjo padaryti amerikie
čiai, sutelkę sdvo ir kitų tau
tų mokslininkus, tą gali pa
daryti ir rusai, sutelkę vo
kiečius ir-kitų tautų, moksli
ninkus. Smegenys nėra ame
rikoniškas monopolis ir tik 
lengvatikiai mano, kad ato
minė bomba liks amžinai HR 
amerikiečių rankose.

Amerikos atominis mono
polis yra pereinamas ir dargi 
gana trumpo laiko dalykas. 
Kada rusai tikrai turės ato
minių .bombų ir prisigamins 
jų užtektinai daug, tada jie 
pasakys, kaip tvarkyti pa
saulį. Nuo praėjusio karo 
iki dabar įr dar kurį laiką 
artimoj ateityje Amerika bu
vo ir lieka pasaulio reikalų 
tvarkytoja, bet tas monopolis 
pasibaigs kartu su atominiu 
monopoliu. Amerikos valsty
bes vyrai jau praleido virš 
dvejų metų laiko begalvoda
mi, kokio pasaulio jie nori. 
Pirma jie tikėjo į Jaltos ne
lemtą palikimą, paskui pra
dėjo “tvirtai” ' kalbėti, bet 
pasaulio reikalų tvarkymas 
ir šiandien tebėra ten, kur 
jis buvo paskutiniam karo 
šūviui nuaidėjus. Amerika 
nenorėjo ir nemokėjo savo 
galios panaudoti Ji* net neiš
drįso savo paskelbtų karo 
tikslų įvykinti. O galią ir 
galimybę turėjo ir dar dabar 
turi!

vaduoti,” bet kur tie sukelti 
pinigai dingo, žinios nėra ir 
pačių pinigų nėra. Tautinin
kų vadai siūlosi, kad jie bū
tų . priimti į A. L. Tarybą- 
nuogi, .kaip ką tik. gimę 
kūdikėliai — be kraičio, be 
organizacijų, be nusistatymo 
ir be jokios garantijos, kad 
jie neneš į A. L. T a r y b o s 
darbą savo ambicijų, savo 
f asistuojančios praeities, sa
vo ‘vadistinių” palinkimų ir 
liguistos fąnaberikos, kuri 
yra vyriausias tų ambicingų 
žmonių požymis.

A. L. Tarybos nariai iš
klausė tautininkų išpažinties 
įr nežinojo, ką jie turi saky
ti.

-Mano išvada po šitų visų 
samprotavimų yra tokia: Pa
likim tautininkus vienus Ra
mybėje, tegu jie §au ramiai“ 
džiaugiasi savo medaliais ir 
puikybe.
Kad smetonininkaį pra

švilpė iš visuomenės surink
tas aukas, tai tiesa. Taip 
pat tiesa, kad jie yra visiš
kai nuogi. Bet ar ne tas 
pats reikia pasakyti apie 
Amerikos Lietuvių Tapybos 
šmugelį su surinktom^ au
komis? Šimutis ir Grigaitis 
surinko daug daugiau, negu 
Karpius, Olis ir Žiuris. O 
kur tie tūkstančiai dolerių 
dingo? Kas ir kaip juos 
prašvilpė? Jie irgi sakosi 
esą visiškai nuogi ir vėl 
prašo visuomenę aukų “Lie
tuvos išlaisvinimui.”

Mums atrodo, kad šitos 
diskusijos tarpe tarybinin- 
kų ir smetonininkų yra dis
kusijos tarpe puodo ir kati
lo. Abudu lygiai juodi ir 
priskretę.

Naujiesiems Mokslo Metams 
Prasidėjus Lietuvoje

(Pasikalbėjimas su Tarybų Lietuvos Švietimp Ministru 
akademiku J; Žiugžda) 
Rašo Jurgis Taranauskas 
kyklų tinklą tokiu būdu, 
kad visas mokyklinio am
žiaus vaikų kontingentas 
turėtų galimybę mokytis. 
Kiekvienoj gyvenamoj vie
tovėje, kurioje yra nors mi- 
nimalinis mokyklinio am
žiaus vaikų skaičius, veikia 
pradžios mokyklos arba at
skiros klasės, skaitomos šių 
mokyklų filialais.

Kartu su mokyklų tinklo 
augimu, metai iš metų didė
ja mokinių skaičius. Šiemet 
pirmąją pamokų dieną į 
pradžios mokyklų suolus 
susėdo apie 280 tūkstančių 
moksleivių. Į pirmuosius 
pradžios mokyklų skyrius 
naujai priimta daugiau kaip 
70 tūkstančių valstiečių vai
kų. Vidurinės mokyklos- 
gimnazijos ir progimnazi
jos pasipildė 34 tūkstančiais 
moksleivių.

Ypatingai pastebimai iš
augo moksleivių skaičius 
stambiausiuose kultūriniuo
se ir pramoniniuose respub
likos centruose — Kaune, 
Klaipėdoje, Panevėžyje ir 
Šiauliuose. Kaune, pavyz
džiui, pradžios mokyklų 
mokinių ir gimnazistų skai
čius perviršijo 22 tūkstan
čius žmonių, tas moksleivių 
skaičius yra pusantro kar
to didesnis, negu jis buvo 
mieste paskutiniais smeto
niškojo režimo metais.

VILNIUS. — Rugsėjo 
mėn. 1 dieną visose Tarybų 
Lietuvos mokyklose prasi
dėjo nauji mokslo metai. 
Prieš jaunus Lietuvos pilie
čius plačiai atsivėrė tūks
tančių respublikos mokyklų 
ir gimnazijų durys.

Daugelis mokyklų šį ru
denį buvo atidaryta naujai. 
Ypatingai pastebimai išsi
plėtė kaimo pradžios moky
klų tinklas. Jų skaičius iš
augo iki 3,200, t. y. beveik 
100 mokyklų daugiau, kaip 
pereitą rudenį. ’ 

!
t Eilėje Lietuvos valsčių 

centrų pradėjo veikti nau
jos progimnazijos—15 pro
gimnazijų daugiau kaip pe
reitais metais. Tai leis vai
kams, užbaigusiems ketvir
tąjį pradžios mokyklos sky
rių toliau tęsti mokslą, tuo 
tarpu kai anksčiau iškilda
vo. dilema — nutraukti 
mokslą dėl viduriniųjų mo
kyklų tolumo, ar mokytis ir 
gyventi atskirai nuo šeimos 
tolimame mieste. Atidarius 
naujas progimnazijas perei
tais ir šiais metais, daugelis 
valstiečių vaikų gavo gali
mybę toliau mokytis savo 
kaimuose ir miesteliuose.

Prieš naujų mokslo metų 
pradžią visoje respublikoje 
buvo pravesta mokyklinio 
amžiaus vaikų registracija. 
Tai padėjo organizuoti mo-

Dėl D-go M. Detroitiečio Rašto Apie Kalbos “Darkymą”

Prieš mokslo metų pra
džią buvo imtasi rimtų prie
monių mokytojų personalo 
kvalifikacijoms pakelti. Y- 
įfcitingas dėmesys buvo 
skirtas mokymo ir auklėji
mo metodikos klausimams, 
kad išaugintų kultūringą, 
išsimokslinusią ir sveiką 
jaunąją kartą. Šiuo tikslu 
mokytojams buvo pravesta 
eilė seminarų ir trumpalai
kiu kursų.

Liaudies švietimo klausi
mams tarybinė vyriausybė 
skiria didelį dėmesį. Spe
cialiu vyriausybės nutari
mu respublikoje numatyta 
pilna beraštingump ir ma- 
žaraštingumo— smetoninės 
Lietuvos paveldėjimo —lik
vidacija gyventojų tarpe. 
Dabar vyksta įskaita vi
sų mažaraščių ir. beraščių 
piliečių nuo 15 iki 45 metų 
amžiaus. Jiems steigiami 
specialūs kursai ir vakari
nės mokyklos, kuriose, neat
sitraukdami nuo savo pa
grindinio užsiėmimo, besi
mokanti nemokamai galės 
įgyti pradinį ir vidurinį 
mokslą. Tolimose kaimų 
vietovėse, kur dėl gyvento
jų išsiblaškymo negalima 
organizuoti s t a ū durtines 
mokyklas, organizuojamos 
individualios . pamokos su 
mažaraščiais. •

Visos šios pramonės pa
dės mūsų socialistinėje res
publikoje greičiau likviduo
ti gyventojų mažaraštingu- 
ma.

Socialisto Nuomonė Apie Marshall Planą
Toli gražu ne visi socialistai eina tuo keliu, kurį pa

sirinko Ramadier, Brouckere, Norman Thomas, Attlee ir 
kiti dešiniojo sparno tūzai. Kiekvienoje Europos socialis
tų partijoje randame labai gilų pasidalinimą. Italijoje 
soęialistų partijos vadovybė eina kairiąja vaga. Rytinės 
Europos šalių socialistų partijos įeina į koalicines val
džias su komunistais. Net ir Anglijoje jų tarpe matosi 
aštrus pasidalinimas. Kuomet Attlee ir visa aukštoji 
Darbo Partijos vadovybė darbuojasi dėl pravedimo Mar
shall Plano, buvęs Darbo Partijos pirmininkas prof. 
Laski ir parlamento narys darbietis Zilliacus yra griež
tai pasisakę prieš tą planą ir ragina Angliją iš jo pasi
traukti. • z - ■

Prof. Laski argumentai yra gilūs ir rimti. Jis sako, 
kad amerikiečių žadama pagalba paremta ta sąlyga, jog 
būtų sulaikytas Europoje perėjimas iš kapitalistinės 
santvarkos į socialistinę santvarką. Jis sako, kad’ Mar
shall Plano misija bus atgaivinti ir ant kojų pastatyti 
Europoje kapitalizmą. O kapitalizmo atgaivinimas ir 
sustiprinimas, tvirtina Laski, turi vesti prie kontr-revo- 
liucijų, civilinių karų ir, galimas daiktas, prie trečio pa
saulinio karo.

Vadinasi, prof. Laski argumentai prieš Marshall
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nors, ir gal jau ne 
laiko, istorija gales 

apie dabartinius 
Turėjo

po ilgo
pasakyti
Amerikos 'vadus:
progą, bet ją pražiopsojo.

BE KRAIČIO NEGALI 
GAUTI VIETOS

Pagaliau Amerikos Lie
tuvių Taryba, tai yra, Ši
mutis ir Grigaitis išgirdo 
sihetonininkų maldavimą iš
klausyti jų balso. Jau buvęs 
pasitarimas ir jau buvus 
išklausyta s m e tonininkų 
propozicija dėl jų įėjimo į 
Tarybą. Visa smetonininkų 
nelaimė esanti tame, kad jų 
iždai esą tušti ir kad jie ne
gali jokio kraičio Tarybon 
įnešti.

Taip rašo tūlas “Tarybi- 
ninkas” Keleivyje (lapkr. 
10 d.). Jis sako:

Iškilo ir kitas įdomus da
lykas. Tautininkų vadai .bu
vo paklausti, ką jie mano 
daryti daryti ar jau padarė 
su tais pinigais, kuriuos jie, 
ardydami Amerikos Lietuvių 
Tarybos vajų, surinko į savo 
visokius fondus.. Tautininkai 
į tai atsakė, kad jie jt>kių pi
nigų neturi. Ką surinko,, tą 
ir praleido. Jie jokio “va
jaus kraičio” į A. L. Tarybą^ 
nenori ir negali atsinešti, nes, 
sako, kasos tuščios, fondų pi
nigai kur tai išgaravo, o kur 
—tai jau jų reikalas. Jie tik 
ateina prižiūrėti, kad A. L. 
Taryba savo sukeltus pinigus 
pagal jų gėręs patarimus 

-leistų, o savo indėlio į-Aj L- 
Tarybos iždą jie negali įdėti.

Bet visgi, pinigai buvo ren
kami. Buvo ruošiami mitin
gai, kalbėtojai ragino žmo
nes dėti pinigus “Lietuvai

Gerai, kad drg. Mikas De- 
troitietis yra pasiryžęs lietu
vių kalbą-rašybą studijuoti. 
Lai tai būna įkvėpimu visiems. 
Bet savo rašto ilgiu jis užko
duoja laikraštį beširdiškai. Ir 
gal dėl pastangos savo raštą 
kiek galint ištęsti jis daro 
klaidą prie klaidos. Paliesiu 
keletą jų.

M. D. sako, kad iš Vokieti
jos atvažiavusieji lietuviai jau 
nesako lietuvis, bet lietuvis, ir 
vien iš to jis daro išvadą, kad 
jie yra buvę “smetoniniai pone
liai.” Tai yra (gal nesužinus) 
taisyklės iškreipimas. Joks 
vėlesnių laikų raštingas lietu
vis nei taria nei rašo lietuvis. 
Ne raidė “u” šiame žodyj 
yra pakeista raide “ū,” bet 
kirtis nukeltas nuo pirmojo 
skiemens lie ant antrojo skie
mens tu — lietuvis. O kirtis 
niekad balsės nepakeičia. Lie
tuvių kalba turi ir kitą taip 
tariamą žodį' liežuvis — taip 
pat su kirčiu ant antrojo skie
mens, tačiau tatai nereikalau
ja jame balsę “u” pakeist bal
se' “ū”—liežuvis, žodį lietu
vis su kirčiu ant antrojo skie
mens taria ne vien “smetoni
niai poneliai,” bet iV Paleckis, 
ir Gedvilas, ir Venclova.

* * # "

Blogai drg M. D. elgiasi ir 
su pabėgėliais. Jei jis ir gal 
kai kas kitas taria pabėgėliai, 
tai jie taip rašydami yra tei
singi tik sau. Bet bendri
nėj kalboj seniai nustatyta 
pabėgėliai, kaip ir kiti pana
šūs daiktavardžiai: neišma
nėliai, atsilikėliai, pamišėliai, 
paliegėliai, paveldėjai, padė
jėjau padegėliai.

. * * * ,

M. D. nepriima nei pašal
pos nei pagalbos; jis siūlo pa- 
šelpą ir pagelbą. . Jis, matyt, 
tatai remia tuo, kad šie daik
tavardžiai yra kilę iš, veiks
mažodžio šelpti, gelbėti, čia 
gal būtų galima su juo dalinai 
sutikti, jei prjpažinti tai,’ kad 
šiuos žodžius taip taria liau- 
..... . , l i ....... ,1 , ,

planą paremti tuo pačiu supratimu, kaip ir komunistų. 
Pastarieji irgi teigia, kad Marshall Planas žada Euro
pai tik kontr-revoliucijas, civilinius karus ir naują pa
saulinį karą. . ; ,

šiame žodyje skaito priebalse, 
kaip “j” ir taria ją, kaip “j” 
yra tariama žodyje “jeigu,” 
todėl jam “liežuvis kuolu virs
ta.” Betgi “ie” nėra priebalsės 
ir balsės skiemuo, o dvibalsės 
skiemuo, kuris niekados ne- 
sitaria “pusiau kietai.” šiame 
žodyje vartojimas ar nevar
tojimas p’riebalsės “j” nė kiek 
garso nepakeičia, ir todėl jos 
išmetimas 
namas.

dies dauguma. Bet bendri
nėj rašytoj kalboj yra priimta 
pašalpa, pagalba, ir tai nė
ra jokia naujiena. Kodėl įr 
pats M. D. rašo kitus tokius, 
pat žodžiuš su b^lse “a,” o 
ne su “e,” kaip, pavyzdžiui, 
pasarga, pagarba, pastaba? 
Kodėl ne pasarga, pagerba? 
Juk -ir šie daiktavardžiai yra 
.kilę iš tokių pat veiksmažo
džių — sergėti, gerbti, stebėti, 
kurių, tačiau, nerašome sargė- 
ti, garbti, stabėti. 

* * *
M. D. pyksta, kam vyriško

sios gimties apskritį padarė 
moteriškosios —« kam rašoma 
apskrities vietoj apskričio. Jei 
jis tik tuomi tenkintųsi, tai 
gal būtų galima jam pritarti. 
Bet jis iš to daro neleistinai 
/pajuokiančią ir jį patį klampi
nančią išvadą: jei rašoma 
apskrities, tai, sako, turėtume 
rašyti ir “apskritė,” .“apskri- 
tei.” Bet žodžiai naktis, pir
tis taipgi yra tos pačios links
niuotės moteriškosios gimties 
daiktavardžiai, tai ar M. D. 
taipgi rašo naktė, naktei, pir- 
tė, pirtei? Jei taip, tai Da
mijonaitis jį galėtų‘tik išbarti.

* * *
M. D. . protestuoja prieš 

žodį ėjo; jis siūlo rašyt ėjo. 
šio veiksmažodžio bendratį, 
tiėsa, bendrinėj kalboj taria
me eiti, busimąjį laiką—eis, 
bet būtąjį laiką tariame ėjo. 
Tai ne nauja pataisa, d seniai 
bendrinėj kalboj įsigyvenusi 
tarmė, dėl kurios Damijonaitis 
drg. M. D. irgi išbartų. Dzū
kai, beje, eiti taria garsu “a” 
—aic, todėl jie galėtų reika
lauti, kad bendrinėj kalboj vi
si cik -aitų.

O;žodį per-ėrjimąs (per gat
vę) drg. M. D. taria pe-rė-ji- 
mas ir tuo , padaro. jį “pe-rė- 
ji-mu vištukų.”...

Įdęmu, ką drg. M. D. išpe
rėtų iš žodžio mano> kuris ir
gi turi dvi tarmes ir dvi 
prasmes w(įvardžio ir veiksma
žodžio) ? 

* * *
žpdžio ieško be raidės “j” 

M. D.- nepriima, nes be jos 
jis taria jį “pusiau kietai.” 
Matyt, drg. M. D. balsę “i” 2 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daiiy)—Šešt., Lapkr. 22, 1947

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Vi

yra pilnai pateisi-

* * * 
kritikuoja Vienybę,M. D.

kam ji rašo t peržvelkim, o 
peržvelgkim. Čia jis argu
mentuoja pats prieš save. Jis 
savo rašte pabrėžia reikalą 
rašyt lietuviškus žodžius taip, 
kad juos galėtume ištarti leng
vai, gražįai, lanksčiai — kad 
“liežuvis kuolu nevirstų.” O 
šiame žodyje jis palaiko tą se
nieną, kuri kaip tik reikalauja 
veik daugiau negu “kuolu vir
tusio liežuvio.”.. Pabandykite 
ištarti šiame žodyje abu 
garsus “g” ir “k” kartu — 
peržvelgk* peržvelgkim. Čia 
jau reikia ir užsikosėt ir pa- 
springt. Taigi, kad šios dvi 
priebalsės tarmėj vistiek gir
disi tik kaip vena “k,” todėl 
ir buvo reikalas “g” išmest— 
šį žodį rašyt fonetiškai. O ta
tai darome ne tik lietuviai, bet 
ir kitos tautos, 
anglai žodžio
trąji skiemenį rašo su-“b, 
subscription—jau su “p.” 

* * #
M. D. kimba ir prie Kelei

vio kritiko. Pastarasis ginče 
dėl žodžių “kyla” ir “kila” 
kalba apie balsės “i” prieš 
priebalsę “1” tūluose žodžiose 
balse “y” pakeitimą, o M. D. 
šaukia apie visai kitokiuose 
žodžiuose—kaip “byra,” “ry
ja,” “vyža”—balsės “y” buvi
mą! Vadinkite tatai bile kuo, 
tik ne kritika, ne argumen
tacija. '

Pavyzdžiui, 
subscribe an- 

0

* * *
Drg. M. D. klausia:'kodėl 

negalima, rašyti . . . j ieško, 
jis,.. ? Susimildamas, drau
ge M. D., parodykit, ar kas 
nors kur nors įvardį jis rašo 
kitaip? Norįs Mokytis.*

Tary bų , Lietuvos vande
nys turtingi žuvimis. Dau
giau kaip 80,000 ha respub
likos teritorijos užimta, eže
rais. Žuvų auginimo klausi
mams vyriausybė kreipia 
didelį dėmesį.

Apie 5,000 ha vandens 
ploto bus panaudota žuvų 
auginimo gamykloms steig
ti. Viena gamykla bus grei
tu laiku pastatyta Nemuno 
žiotyse. Ir joje bus augina
mi šalviai. Numatoma išva
lyti daugelis ežerų ir prūdų 
ir tenai užveisti žuvis. 
Dukštaičiuose (Zarasų aps
kritis) bus įsteigta ichtiolo- 
gijos stotis, kuri daugiau 
rūpinsis karpių auginimo 
klausimais.

Klaipėda. — Ateinančiais 
metais žvejybos " laivų sta* 
tyba prasidės pačioj Klai
pėdoj. Tai įgalins padidinti 
laivyną. Kadrus jam ruošia 
pernai įsteigtoji jūros jun
gų mokykla, o taip pat 
Klaipėdos žvejybos techni
kumas.

Auga žvejybos laivynas, 
didėja tralerių skaičius. Ne
seniai papildė dar 3 nauji 
pagaminti traleriai. Arti
miausiu laiku į plaukiojan
čių laivų rikiuotę stos eilė 
naujų laivų.

Atsitraukdami vokiečiai 
paskandino ir išvežė su sa
vimi didžiąją laivyno dalį. 
,Bet broliškos respublikos 
padėjo atsikurti Tarybą 
Lietuvos laivynui, suteikda
mos jam paramą laivais, in
ventoriumi ir 1.1.

Tralerių žuklavimas atvi
roje jūroje žymiai pakėlė 
žuvų gaudymą. Geriausių 
rezultatų pasiekė šiais me
tais “Šturmo” ir “Komjau
nuolio” komandos, kurios 
jau sugavo apie 570 tonų 
žuvies. s ■

L. Levinienė

a, 
S

?fV

.1

T
flf Mi*



trr •, .. • ■.

IR (IkflRS

R. M.

JDOMI piešinių paroda PUOŠ 
L.M.S. FESTIVALĮ

LMS rytinių valstijų festivalis jau čia 
pat. Prie jo per ilgus mėnesius rengėsi 
meno grupės visoje šalyje. Jų pastangos, 
kaip tai aišku, bus apvainikuotos dideliu 
pasisekimu. Apie festivalį jau plačiai bu
vo rašyta mūsų spaudoje. Pažymima, 
kad pirmu kartu čia rytinėse valstijose 
festivalį puoš meno kūrinių paroda: ta
pyba, paišyba, braižyba ir 1.1.

NAUJAS LAUKAS
Ši meno sritis yra beveik naujas lau

kas LMS veikloje. Gera pradžia buvo pa
daryta praeitais metais Chicagoje, kuo
met pirmoji lietuvių pažangių dailininkų 
paroda ten buvo surengta kartu su na- 
cionaliu LMS festivaliu. Mačiusieji pa
roda joje matė nemažą atsiekimą, nors ji 
turėjo daug silpnu pusių: perdaug skir
tingo standarto, idėjinių motyvų stokos, 
perdidelio sugrūdimo ir taip toliau.

Dabartinė paroda, kuri atsidarys nau
jame Lietuvių Kultūros Centre, bus 
žingsnis pirmvn. Joje stengtasi išvengti 
kai kurias klaidas, kurios buvo padary
tos Chicagoje. Drąsiai galima pasakyti, 
kad kokybiniu atžvilgiu ji stovės aukš
čiau.

BŪRYS DALYVIŲ *
Parodoje dalyvauja apie dešimts daly- 

viu. visi rytinių valstijų dailininkai. To
kia naroda bet kokiu standartu jau skai
toma nemaža. Tarp tų dalyvių yra var
dai, kurie jau gerai žinomi Amerikos lie
tuviu visuomenei.

Dailininkas R. Feiferis, vienas abiejų įvairias parodas, ir nors mūsų kiekvie- 
parodų iniciatorių, pirmoje parodoje 
ypatingai padarė įspūdį savo jausmin
gais lietuviškais peisažais, kurie sukelia 
nostalgiškas atmintis stebėtuose lietu
viuose.

Tie, kurie dalyvavo parodos stebėjime 
Chicagoje, dar atmena jo piešinį ”Ru- 
giapiūtę,” prie kurio ne vienas aukštai
tis, dzūkas ar žemaitis sustojęs prisimi-

nė savo gimtuosius laukus.
Šioje parodoje šio dailininko ekspona

tus puoš didelis įspūdingas kūrinys “Iš 
partizanų kovų,” specialiai prirengtas 
parodai, vaizduojantis Lietuvos partiza
nus sprogdinant tiltą su vokiškais tan
kais.

Kitas ir Chicagoje, ir šioje parodoje 
dalyvaujantis dailininkas yra J. Grash, 
kurio akvarelės ir aliejinė tapyba Chica- 
gos parodoje buvo tarp geriausių. Šioje 
parodoje jis pasirodo su naujais kūri
niais, tarp jų įspūdingu akvareliniu dar
bu “Pardavinėtojas,” labai vykusiu alie
jiniu auto portretu, keliais gamtos pei- 
sažais ir kitais.

Broliai Skučai, abu žinomi piešėjai ir 
grafikai, kurie nenuilstomai darbuojasi 
LMS veikime, ir puoš parodą savo kūri
niais.

Kiti piešėjai patieks kai kurių Lietu
vos rašytojų portretus ir lietuviškų moty
vų piešinių.

Tai tik maža dalis parodos, nes mūsų 
tikslas nėra sustoti prie kiekvieno daly
vio. Tas bus padaryta po parodos, kuo
met mes galėsime įvertinti visų kūrinius.

Tarp kitų, dalyvauja žinomas karika
tūristas Gilmanas, kurio aštrios kari
katūros per ilgus metus puošė pažangią 
Amerikos lietuvių spaudą, dailininkė 
Jąsukinaitė ir eilė kitų.

Piešinių parodos yra nepalyginamai 
naujas dalykas lietuvių meno gyvenime 
Amerikoje, nors beveik visi esame lankę

no sienas puošia vienokie ar kitokie kū
riniai.

Šia paroda LMS rytinių valstijų festi
valio rengėjai parodo, kad ši organizaci
ja yra vienintelė Amerikos lietuvių tar
pe, vienintelė visose JAV lietuvių srovė
se, kuri nepasitenkina vien daina ir s£e- 

■ nos veikla, bet siekia ir kitų meno veik
los šakų. A. Š.

KNYGOS MANO LENTYNOJE
SINCLAIR’IO LEWIS’O 
“KINGSBLOOD ROYAL”

“Kingsblood Royal,” vėliausioji Sinc
lair Lewiso apysaka, yra bene viena jo 
įdomiausių ir geriausiųjų. Apysakoje lie
čiami šiandieniniai Amerikos žmonių 
santykiai — vyriausiai: rasiniai santy
kiai, opūs ir daugumui žmonių dar vis 
neaiškūs, nesuprantami — dėl to jie ir 
opūs! Ir autorius čia atvirai ir aiškiai 
pateikia savo nusistatymą tuo klausimu.

Nedideliame Grand Republic mieste, 
Minnesotos valstijoj, gyvenū kapitonas 
Neill Kingsblood su žmona ir dukrele, y 
Jis dar jaunas ir tik neseniai sugrįžęs iš 
karo, kur buvo (Italijoj) sužeistas. Jis 
yra banko tarnautųjas — iždininko padė
jėjas. Jo tėvas — dantų gydytojas, pla
čiai žinomas; gerai žinoma visa Kings- 
bloodų šeima.

Neill’ui kyšojo graži ateitis: jis kada 
nors, su laiku, pataps banko iždininku, 
o gal net prezidentu; jis nusipirks savo 
namus puošniame rezidencijų rajone; 
jis pavyzdingas šeimos galva; jis, kitais 
žodžiais, laimingas amerikietis, vidurin. 
klasės narys, visų respektuojamas ir 
mandagiai traktuojams.

Vieną sykį jo tėvas pataria jam susi
pažinti su Kingsbloodų geneologija; senis 
kur tai girdėjo, būk jo senoliai pareiną 
iš anglų karališkos giminės; jų kiltis, 
taigi, esanti garbinga, o jei tai būtų do- , 
kumentaliai įrodyta, tuomet ir visai bū
tu o-erai: daugiau šlovės, daugiau pa
garbos, daugiau pinigų!

Susimąsto Neill’as tėvo sumanymu. Jis 
ima tyrinėti savo kiltį, savo geneologiją.

Ka gi jis suranda?
Neill’as suranda, kad jo tėvuko tėvu

kas f iš motinos pusės) buvo negras, gi 
nro^enolė — indiįonė!... Vadinasi, jis ■ 
turįs negrų kraujo, na, o sulyg baltųjų 
šovinistų aiškinimų, jei žmogus turi kad 
ir vieną šimtinę negrų kraujo dalį, tuo
met jis jau skaitomas negru, o ne balt-

> 
veidžiu, nepaisant, kaip balta atrodytų 
jo oda.

Vadinas, Neill’as — negras. Ir užuot 
nusigąsti ir dėl to sielvartauti, Neill 
Kingsbloodas ieško ryšių su vietos neg
rais, kurių Grand Republikoje gyveno 
nedaug, bet vistik gyveno. Susipažįsta 
jis su intelektualais negrais, su profesio
nalais ir darbininkais. Eina negrų baž
nyčion; kalbasi su jais, klausinėja jų 
apie padėtį, pareikšdamas, jog jis pats 
yra “vienas jų.”

Nepraeina daug laiko, kai apie Neill’o 
buvimą negru sužino jo tėvas, jo na
miškiai, jo giminės ir draugai. Tūli nori 
padaryti jį pakvaišėliu, nebenori jo pa
sakomis tikėti, kiti ant syk siekiasi, su 
juo sutraukyti visokius ryšius ir kuo- 
veikiausiai iškraustyti iš to rajono (bal
tųjų rajono), kuriame jis gyvena, — nes 
gi jis negras, nor$ baltesnis už kitus!...

Nebūtų etiška, jeLčia atidengčiau vi
są apysakos intrigą, — priminiau tik 
svarbiausi jos motyvą. Skaitytojas pats 
susiras, skaitydamas knygą.

Autorius vaizdžiai nušviečia tą buitį, 
kuria priversti gyventi Amerikoje neg
rai: jie persekiojami, žeminami, izoliuo
jami ,iš darbų gainiojami, — tik dėl to, 
kad jų oda juoda!,

Lewisas moka iškelti aikštėn ir pa
šiepti Amerikos vidurinės klasės tuščia- 
būdiškumą, paviršutiniškumą, bukapro
tiškumą ir nesisiekimą gilintis į opiuo
sius, visuomeninius klausimus. Tai jis 
įrodė savo veikaluose “The Main Street,” 
“Babbitt” ir kituose. Man, tačiau, rode 
si, “Kingsblood Royal” knygoje jis dar 
aštriau kerta Amerikos buržuazijai per 
nugarą, negu pirmesniuose veikaluose.

Žinoma, yra knygoje ir trūkumų, par
einančių veikiausiai iš to, kad autorius 
pats tūlais klausimais yra susimaišęs, 
neturi aiškios, tiesios, pastovios politinės 
linijos. Tačiau apysaka įdomi, lengvai 
skaitosi ir kiekvienas ją perskaitęs, suži-

* • • $ *

PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS 
TYRIMAS
riniu, literdtūriniu, folkloriniu požiūriu, 
nors jos turinyje galima rasti pakanka
mai elementų, vertintinų kaip tik šiuo at
žvilgiu.

Ryšium* su “Catechismusa prasty Sza
dei” 400 metų pasirodymo sukaktimi 
mūsų tarybiniai mokslininkai atkreipė 
ypatingą dėmesį į pirmosios lietuviškos 
knygos tyrimą šiais atžvilgiais. Trijuo
se LTSR Mokslų Akademijos institutuo- 

— ji yra svarbus anų laikų epochos do- • se — Lietuvių literatūros institute, Lie- 
kumentas, reikšmingas istorinis pamink
las, įgalinąs mus daugeliu atvejų geriau 
pažinti 16 amž. lietuvių tautos gyveni
mo visuomenines bei buitines sąlygas ir 
dvasinius poreikius, atspindįs kai ku
riuos to meto socialinius, politinius ir re
liginius santykius, pasireiškusius refor
macijos sąjūdyje, pagimdžiusiamę, pir
mąją lietuvišką knygą.

“Catechismusa prasty Szadei” yra se
niausias ligi šiol žinomas lietuvių kalbos 
paminklas. Šioje knygoje lietuvių kalba 
pirmą kartą buvo išreikšta raštu, čia bu
vo padėtas pirmasis pagrindas lietuvių 
kalbos ortografijai, gramatikai ir sin
taksei, čia buvo išspausdintas pirmasis 
lietuvių kalbos elementorius. Pirmoji lie
tuviška knyga yra nepakeičiamas šalti
nis lietuvių kalbai istorinei raidai pažin
ti, jos senovinėms fonetinėms, morfolo
ginėms, etimologinėms- lytims nustatyti.

Pirmoji lietuviška knyga slepia savyje 
ir lietuvių literatūros užuomazginius 
pradus — jos eilėdaros, poetikos, verti
mo meno ankstyvuosius bandymus. Čia 
mes randame pirmąjį eilėraštį lietuvių 
kalba, pirmuosius eiliuotus vertimus, pir
muosius ritmikos ir rimavimo pavyz
džius, pirmuosius mėginimus panaudoti 
tropus, metaforas, palyginimus ir kitas 
stilistines meninės išraiškos priemones.

Pirmoji lietuviška knyga, be to, dar 
turi svarbios reikšmės ir lietuvių folk
loro, pedagogikos, teisės, poligrafijos 
meno požiūriu, duodama mūsų šių sričių 
tyrinėtojams pirminių faktų ir duomenų, 
daugeliu atvejų sudarydama jų studi
joms pradžią ir išeities tašką.

Tuo būdu, “Catechismusa prasty Sza
dei,” būdamas pirmuoju lietuvių kalbos 
ir rašto paminklu, turi nepamainomos 
vertės kaip istorinis, kalbinis, literatūri
nis ir, apskritai, kultūrinis dokumentas. 
Visos tautos, paprastai, skiria ypatingo 
dėmesio savo pirmosioms knygoms, viso
keriopai jas vertindamos bei nagrinėda
mos, smulkmeniškai tirdamos kiekvieną 
jų detalę, didžia? jas brangindamos ar 
jomis didžiuodamosi. Ir suprantama ko
dėl, nes knyga, kaip vaizdingai pasakė 
A. M. Gorkis, gal būt yra labiausiai su
dėtingas ir didžiausias stebuklas iš visų 
stebuklų, sukurtų žmonijos savo kelyje 
į laimę ir busimąją galybę.

Ir lietuvių tauta su dideliu susidomė
jimu bei pagarba žiūri į (pirmąją savo 
knygą, pirmiausia matydama joje savo 
tautinės raštijos pradžią.

Pirmoji lietuviška knyga yra jau ne
mažai tirta. Daugiausia ji nagrinėta kal
biniu požiūriu, tačiau ir šioje srityje dar 
tebėra daugelis neišaiškintų dalykų, ne
išspręstų problemų, neatliktų darbų, 
ypač jeigu jungti “Catechismusa prasty 
Szadei” kalbą su kitų Mažvydo raštij 
kalbos tyrinėjimais ir jeigu sieti lietuvių 
rašomosios ir šnekamosios kalbos plėto
jimosi kelią su Lietuvos visuomeninio ir 
kultūrinio gyvenimo raida.

Mūsų filologus dar tebelaukia: Maž
vydo kalbos gramatikos, sintaksės ir žo
dyno paruošimas, Mažvydo kalbinės įta
kos Vilentui, Bretkūnui/ išaiškinimas, 
kalbinių svetimybių . Mažvydo raštuose 
iškėlimas, galutinis Mažvydo kalbos ir 
“Catechismusa prasty Szadei” tarmės 
nustatymas, svetimų tekstų, kuriais nau
dodamasis Mažvydas ruošė savo raštus, 
atsekimas, be ko neįmanomas Mažvydo 
kalbos tyrimas, ir dar visos eilės smulkes
nių filologinių bei tekstologinių proble
mų išsprendimas. Galima sakyti, kad 
Mažvydo raštų kalba dar tik tepradeda- 
ma kaip reikiant tirti ir kad mūsų filo
logijos mokslą šioje srityje tebelaukia di- 

an, tačiau, rodo- . darbai.
Tačiau pirmoji lietuviška knyga ligi 

šiol beveik visiškai nebuvo vertinta isto-

KNYGOS
Šiemet sukanka keturi šimtai metų, 

kai pasirodė pirmoji knyga lietuvių.kal
ba — “Catechismusa prasty Szadei.” Ši 
sukaktis — svarbus kultūrinis įvykis lie- 

, tuvių tautos gyvenime. Jis žymi apskri
tai lietuvių raštijos pradžią, jos užuo
mazgą.

Pirmoji lietuviška knyga turi šiandien 
mums visokeriopos reikšmės, toli prašo
kančios. jos religinį pobūdį. Pirmiausia

nos daug ligi šiol jam nežinoto.
Knygą išleido Random . House New 

Yorke.
Poroje vietų autorius mini ir lietu

vius, bet mini jiems nepalankioje švieso
je.

tuvių kalbos institute .ir Lie
tuvos istorijos institute — šiais jubilie
jiniais metais atliktas didelis pirmosios 
lietuviškosios knygos tyrimo darbas, pir
mą kartą iškeliant visą eilę naujų mūsų 
senosios raštijos problemų arba duodant 
naują jos faktų interpretaciją. Pirmosios 
lietuviškosios knygos turinio nagrinėji
mas mūsų tarybinių- mokslininkų buvo 
glaudžiai susietas su bendrąja epochos 
aplinkuma, pagrįstas socialinių ir ideolo
ginių veiksnių, pagimdžiusių pirmąją 
lietuvišką knygą, analize. Tuo būdu bu
vo padarytas žymus žingsnis į priekį se
nosios lietuvių raštijos tyrinėjimo srity
je, lietuviu literatūros mokslo metodolo
gijoje, pagrindžiant ją marksistinėmis 
pažiūromis.

Atydesnis susidomėjimas pirmąja lie
tuviška knyga parodė, kiek dar daug ne-- 
išaiškintų klausimų ir problemų tebesu- 
pa tą seniausiąją lįetuvfų kalbos ir raš
to paminklą. Kai kurie tų klausimų ir 
problemų, kaip pavyzdžiui, Mažvydo kil
mės klausimas, pirmosios lietuviškos kny
gos kalba, tos knygos autoriaus klausi
mas ir kt. yra dar tokie ginčytini, kad 
jų nušvietimas galimas diametrališkai 
skirtingomis interpretacijomis, dažnai 
turinčiomis vienodo įtikinimo, nežiūrint 
joms paremti pavartotų argumentų prie
šingumo .Tačiau jubiliejaus proga atlik
tieji Ynūsų mokslininkų darbai jau pade
da tvirtą pagrindą pirmąją lietuvišką 
knygą liečiančių problemų svarstymui, 
kurių vienoks ar kitoks galutinis išspren
dimas, atrodo, bus pasiektas tik žymiai 
pagrindžiau ištyrus atitinkamus istori
nius šaltinius bei archyvus.

Pirmąją lietuvišką knygą, ypač jos 
kalbą, ligi šiol daugiausia tyrinėjo sve
timtaučiai. Lietuvos buržuaziniai moks
lininkai šiuo atveju beveik išimtinai ten
kinosi svetimųjų nuomonių nekritišku 
pakartojimu. Tiktai tarybinis lietuvių 
mokslas ir šioje srityje daro žymu žings
nį į priekį. Aukščiau minėtųjų trijų mū
sų Mokslų Akademijos institutų šios sri
ties tyrimai, skelbiami jau spausdinama
me leidinyje “Senoji lietuviška knyga,” 
bus pirmasis ir lig šiol vienintelis dar
bas, kur pačių lietuvių mokslininkų — 
literatu, istorikų, kalbininkų, pedagogų, 
folkloristų, menininkų, bibliografų — 
pastangomis bandoma kiek plačiau nag
rinėti pirmoji lietuviška knyga ir Su ja 
susijusios senosios lietuvių raštijos pro
blemos. Tai yra ryškus^ įrodymas, kad 
tik tarybinė santvarka atskleidė ir lie
tuvių mokslininkams plačiausias galimy
bes .visokeriopai tirti ir teisingai įvertin
ti savo tautos kultūrinį palikimą, sta
tant ant jo geriausiųjų tradicijų pagrin
do naują- kultūrą *— tautinę savo forma 
ir socialistinę savo turiniu.

Mūsų' tarybiniai mokslininkai, duoda
mi savo darbuose gausios medžiagos dau
geriopai- pirmosios lietuviškos knygos 
reikšmės iškelti, visiškai nesiekia “Cate- 
chismusa prasty Szadei” turinio ir vaid
mens-idealizavimo, nesiekia ugdyti idea
listinio pietizmo mūsų pirmosios knygos 
atžvilgiu, o vaduojasi objektyviu požiū
riu į ją, kaip į tam tikros epochos api
brėžtą dokumentą, pasižyminti tai epo
chai būdingais bruožais ir kaip tik to
dėl'svarbų lietuvių raštijos istorijai.

Šiuo atžvilgiu mūsų tarybinių moksli
ninkų darbai ir skiriasi nuo buržuazinių 
mokslininkų pažiūrio, idealizavusių pir
mosios lietuviškos knygos religinį turinį, 

■ vertinusių lietuvių raštijos senuosius pa- 
1 minkius be reikiamos istorinės perspek

tyvos bei kritikos, ir tuo būdu davusių 
iškreiptą neteisingą mūsų senosios, lite
ratūros pradžios bei tolimesnei jos rai
dos vaizdą.
< Lietuviškos knygos 400 metų sukakties 
proga atliktieji mūsų tarybinių moksli
ninkų darbai žymiai prisidės prie teisin
go lietuviu senosios raštijos palikimo nu
švietimo ir prie jos išliekančių tradicijų, 
brangintinų ir socialinės kultūros po
žiūriu, iškėlimo — Ir tuo būdu mūsų ta
rybinis mokslas bus atsiekęs dar vieną 
žymų laimėjimą.

Grand Rapids, Mich -
VIETINIAI LIETUVIAI
Grand Rapids miestas pa

sipuošęs gražiais medžiais, kai 
žiūri iš tolo—tartum j girią, 
o ne i miestą, čia daugiausia 
ir medžio išdirbystės.

Gyventojų turi apie 200,000. 
Daugiausia gyvena čia olan
dai. Lietuvių randasi apie 
6,000, taip sako vietiniai lie
tuviai. Didžiuma jų turi nuo
savus namukus.

Lietuviai turi k ('turi as stam
bias pašalpines draugijas, ir 
jos gerai gyvuoja: Sūnų ir 
Dukterų, švento Petro ir Po
vilo,. švento Jurgio, Kareivių, 
ir keletas mažesnių kultūrinių 
organizacijų—LLD, LDS ir tt.

Keturios pirmosios draugi
jos turi nuosavas svetaines, 
kurios yra vertos po keliasde- 
Šimts tūkstančių dolerių. Vie
tiniai lietuviai šiaip jas vadi
na : 
ginė
Dukterų 
Petro ir 
katalikų, 
ka.

Kaip visur, taip ir Grand 
Rapidse lietuviai pasidalinę į* 
srioyes ir netrūksta ginčų ir 
vaidų.

Keletas metų atgal buvo 
valdžiai apskusta Sūnų ir 
Dukterų Draugija, kad ji būk » 
esanti valdoma komunistu, ir 
pradėjo tampyti po teismus ir 
pridarė daug nuostolių. Pa
siekta Michigan valstijos 
aukščiausias teismas ir ten 
skundikai pralaimėjo. Jie
dabar sarmatinasi pasirodyti, 
tarpe švaresnių lietuvių. Di
džiuma ir katalikų pasipiktino 
tokiu jų elgesiu.

Progresyviai turi laisvas 
kapines, kurios gražiai užlai
komos.

Mažai yra Amerikoj koloni
jų, kurios turi lietuvišką par
ką, bet Grand Rapids lietu- 

at-

Sūninė,” “Petrinė,” “Jur- 
ir “Kareivinė.” Sūnų ir 

yra progresyvė. šv. 
Povilo, šv. Jurgio— 
o Kareivių — tautiš-

pa- 
pri-

gero pe
šios or- 
dėl pla- 
M. Ret-

viai turi. Keliolika metų 
gal nusipirko gražų plotą 
mes prie Green ežero ir 
sibudavojo puikų parką, 
state daug vasarnamių, liuos-
laikiu po sunkaus darbo ir 
sekmadieniais ten praleidžia 
laiką ir taiso savo sveikatą.

Kas nori per vakacijas pra
leisti laiką ir gauti 
ii šio, kreipkitės pas 
ga n i z a c i j os va 1 d y bą 
tesu iii paaiškinimų :
kevičius, pirmininkas; A. Var
nas, sekretorius.

Jeigu Ch’icagOs lietuviai tu
rėtų tokį parką ir gamtos 
“scenerijas’ dėl koncertų, te
atrų ii’ operečių, tai Laisvės 
Kanklių Mišrus Choras daug, 
operečių pastatytų.

Ko Trūksta?
Grand Rapids lietuviai bū

tinai turi turėti gerą meniską 
grupę, be jos negali apsieiti, 
nes turi didelę Sūnų ir Dukte
rų svetainę, kur galima pa-, 
statyti dideli veikalai. Dabar 
jų yra keletas iš Lietuvos at
siųstų,* o ir Amerikoj paga
mintų. Taipgi ’ turi tam dar
bui talentų, kurie turi patyri
mo meniškoje dirvoje, kaip 
tai: Justinas Antanaitis, A. B. 
Shatkus, Shatkienė, Rinkevi- 
čiai, Adomavičiai ir eilė kitų.

Galima turėti choras, nes 
yra daug jaunimo, tik reikia 
pridėti organizacinio darbo 
jaunimą sutraukti i grupę. 
Būtų iš to kultūrinės naudos.

Štai atsiųsti iš Lietuvos vei
kalai :
laikais vokiečiai kankino lie
tuvius ;
ne” — žemaitės veikalai. O 
turime amerikiečių parašytų 
veikalų. ' Frank Kirka.

Pergalė,” kaip karo

“Marti” ir “Klampy-

Washington. — Admiro
las A. G. Noble gąsdino, 
kad Sovietai turi geriau
sius ginklus, kokius tik vo*- 
kiečiai kada turėjo.

• San Franciso. — Per 24 
valandas nusižudė trys as
menys, nušokdami nuo San 
Franciseo, tiltų.
3 puslapis—Laisvė (Liberty, 

Lithuanian Daily), 
Šešt., Lapkr. 22, 1947.
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PASKUTINIS CARAS
-10-4-47— (Istorine Apysaka)

MoiParašė Justas Paleckis mm

Atsiminimai iš Praeities

(Tąsa)
Tas baisus pralaimėjimas rusų visuo

menei paaiškėjo tiktai kautynių paskuti
ne dieną, vasario 24 (kovo 8) d., kai 
rusai pasitraukė iš Mukdeno, nes visų 
kautynių metu Kuropatkino. pranešimai 
vaizdavo kažkokjų smulkių susirėmimų 
eilę. Kuropatkinas pranešinėjo, kad “už
puolė du batalionai japonų, bet puolimas 
atremtas,” “atakos ties Ubenepuzų kai
mu atremtos,” “mes paėmėm žymų ne- 
laisvių skaičių,” “priešas bando mus ap
supti, bet padaryti žygiai tam manev
rui sutrukdyti.” Net kovo 8 d., kai ja- 

, ponai jau pralaužė rusų centrą ir beveik 
iš visų pusių apsupo rusų kariuomenę, 
eidami į Mukdeną, Kuropatkinas skel
bė: “Mes užgrobėm du kulkosvydžius ir 
gana daug nelaisvių.” Tik • sekančią 
dieną, kai Kuropatkinas pranešė apie 
sunkų ir pavojingą rusų pasitraukimą iš 
Mukdeno, paaiškėjo pralaimėjimas, ko
kio dar niekada nebuvo patyrusi rusų 
kariuomenė. Japonai atkakliai persekio
jo rusus, kuriems teko apleisti ir Teliną, 
kur buvo paruoštos geros pozicijos ir su
krauta daug karo medžiagos ir maisto. 
O Kuropatkinas vėl ramino, kad viskas 
tvarkoj, kad naujos kariuomenės dalys 
jam “pasirodė labai puikiai.”

o
Vis daugiau nusivylė šiuo karu ir Ni- 

kalojus. Lauktųjų laurų karas vis ne
davė, o taip sutrukdė jo ramųjį gyveni
mą. Nebelieka laiko nė pamedžioti kaip 
reikiant. Kartais tenka pasitenkinti ir 

• varną nušovus. Kasdien pasitarimai ka
ro ir susipainiojusiais vidaus reikalais, 
kasdien priėmimai. Čia teko priimti 
vykstantį su papildomuoju laivynu admi
rolą Nebogatovą, čia keletą sužeistų ka
reivių ir karininkų, čia Prūsijos princą 
Leopoldą, vykstantį į Tolimuosius Rytus.. 
Kai tik prasidėjo kautynės ties Mukde
nu, pas carą pusryčiavo grįžęs iš karo 
lauko generolas Gripenbergas, kuris 
skundėsi Kuropatkinu, nedrįstančiu jo
kio aktyvumo prieš japonus parodyti. Ga
ras jau seniai buvo nepatenkintas Kuro
patkinu, net ir paskyrė jį nenorom, dau
giau klausydamas patarimų ir suprasda
mas, kad Aleksejevas netinka būti karo 
vadu. Už kelių dienų pusryčiavo pas ca
rą Port Arturo gynėjas generolas Stese- 

. lis, įdomiai pasakojęs apie tvirtovės per
gyventas apgulimo baisenybes. Caras 
persiskyrė su gen. Steseliu išreiškęs vil
tį, kad dar pasiseks atimti Port Artūrą 
ir jis vėl galės paskirti Steselį tvirtovės 
kariuomenės vadu. Juk taip daug Man- 
džiūrijon pasiųsta kariuoinenės, jau sep
tynios mobilizacijos įvykdytos įvairiose 
Rusijos srityse, nejaugi dar neužtenka 
tiem “makakam” nugalėti? — galvojo 
caras.

Caras mokėjo nuduoti visai nesijaudi
nąs kitų akyse. Bet pats prieš save jis 

~ negalėjo susilaikyti.
— Viešpatie, koks, nepasisekimas! — 

sušuko Nikalojus, stverdamasis už gal
vos, kai gavo Kuropatkino telegramą 
apie pasitraukimą npo Mukdeno. — Tas 
idiotas Kuropatkinas vėl leido save ap
supti! Ir vėl kokia gėda!

Caras liepė atlaikyti pamaldas už 
tūkstančius žuvusių ties Mukdenu. Atli
kęs priėmimus ir pasivaikščiojęs, po ar
batos caras su visa šeimyna kurį laiką 
dirbo vyniodamas dovanas, kurios bus 
siunčiamos Velykom carienės vardo sa
nitarinio traukinio karininkams ir ka
reiviams. Kitą dieną caras sušaukė karo 
tarybą iš artimesniųjų generolų, daly- 

- vaujant did. kunigaikščiams Nikalojui 
ir Aleksiejui. Carui pasiūlius ir klausi
mą apsvarsčius, buvd nutarta Kuropat- 
kiną pašalinti iš vyriausiojo vado parei
gų ir paskirti jį I armijos vadu, o vy
riausiuoju vadu paskirti generolą Line-. 
vičių. Tuo būdu Kuropatkinas su Linevi- 
čiu pasikeitė vietom.

Baisiąja Mukdeno katastrofa baigėsi 
didieji šio karo mūšiai sausumoj. Vėliau 
įvyko tik nežymių susirėmimų. Rusų vi
suomenė dabar turėjo progos sužinoti 
teisybę apie įvykius karo lauke, nes vis 
labiau bujojanti revoliucija pravėrė už
čiauptą spaudos btfrną, o Kuropatkino 
pašalinimas leido kritikuoti jo veiksmus. / 
Sunku buvo suprasti, ką darė šio karo 
metu skaitlingi, puošniai įsirengę ir tur
tingai atlyginami rusų štabai, nes rusų

veikime negalėjo pastebėti jokio rimto 
plano, jokios strateginės kombinacijos. 
Rusams tai buvo tikrai aklas karas, nes 
jie nieko tikresnio nežinojo apie japonų 
jėgas ir jų puolimo kryptį. Sąmoningai , 
ir planingai veikė tik japonai, o rusai 
klusniai sekė*jų veiksmus, patys jokios 
iniciatyvos neparodydami. Kautynės ties 
Sandepu parodė, kaip išsigando rusai pa
tys savo pasisekimo, kuris reikalavo dau
giau sumanumo . ir veiklos. O gal šios 
kautynės būtų pakreipusios visą karo li
kimą, jei būtų laiku patiekta Gripenber- 
gui parama! Kaip vėliau paaiškėjo, ir 
ties Liaojanu rusų padėtis buvo visai ne
bloga, o japonai vos laikėsi, net ruošėsi 
trauktis. Kaip tik maršalas Ojama norė
jo įsakyti japonams pasitraukti, staiga 
jis sužinojo, kad traukiasi rusai!

Rusai tik gyrėsi savo kareivių narsu
mu. Jei tie narsūs kareiviai nelaimi, tai 
esą tik kalti japonai,' kad jie nenori sto
ti į atvirą durtuvų kovą, kurioj rusai 
galėtų laimėti. Deja, rusų narsumas li
ko neįvertintas, jis kainavo rusam mil
žiniškų aukų ir -nuolatiniai pralaimėji
mai sužlugdė valdžios autoritetą pačioj 
Rysijoj ir pasitikėjimą Rusijos galybe 
visam pasauly. Kalbėti apie rusų armi
jos silpnumą jau nebegalėjo, nes 1905 
m. pradžioj skaitlinės rodė, kad rusai 
pasiuntė į Tolimuosius Rytus 13,408 ka
rininkus, 761,400 kareivių, 146,000 ark
lių, 1521 patranką. Tai buvo milžiniš
kos jėgos, ir jei rusai pralaimėjo, čia 
jau kaltos kitos priežastys.

Bet karas dar nebuvo baigtas. Rusai 
dar turėjo vilties laimėti ir visiškai su
triuškinti japonus. Juk 1812 m. prancū
zai buvo net Maskvą užėmę, o rusai vis 
tik laimėjo! — kalbėjo patriotai. Vistiek 
Rusija gali ilgiau išlaikyti karo sunke

nybes, kaip Japonija, kuri turėjo visas 
jėgas įtempti. Rusų patriotiniai rašyto
jai nerimo sudarinėję planus, kaip nu
bausti japonus už jų drąsą pakelti ranką 
prieš Rusiją. Nugalėjus japonus, Rusija 
turinti atlyginti savo karo išlaidas atim
dama iš Japonijos jos karo laivyną, Jezo 
salą ir Kurilų salas, kad turėti laisvą iš
ėjimą į vandenyną per Laperuzo sąsiau
rį ir gauti naujas anglies kasyklas. Ki
nams už Mandžiūrijos sunaikinimą rei
kėtų atiduoti japonų Formozos salą, ku
rią rusai atimsią, ir visas salas iki Kio- 
sio. Ir apskritai, sakė rusų patriotai, 
reikia pertvarkyti pasaulį, panaikinus 
neramumų šaltinį ir sugrąžinus japonų, 
sąjungininkę Angliją į jos pirmykščių 
būklę. Tuo tikslu esą reikalinga grąžin
ti Prancūzijai Egiptą, atiduoti jos pro- 
tektoratan visą Šiaurės Afriką. Rusija 
su sąjungininke Prancūzija turinti pasi
dalinti Indiją, kad Rusija turėtų kelią į 
Indijos vandenyną. Vokietijai suteikti 
teisę kurtis Pietinėj Afrikoj, išstūmus iš 
ten anglus. Japonijai uždrausti iškelti 
koją iš savo salų į Azijos žemyną, duo
dant jai laisvę kurtis Filipinų salose ir 
Australijoj.

Tokie buvo dar rusų planai 1905 m. 
po Mukdeno pralaimėjimo! Rusų ranko
se, buvo dar viena stambi korta — antra
sis Ramiojo vandenyno laivynas, kuris 
buvo sudarytas iš Baltijos jūros karo lai
vyno ir pasiųstas į Tolimuosius Rytus, 
admirolui Roždestvenskiui vadovaujant. 
Tas laivynas turėjo grąžinti rusam vieš
patavimą Geltonojoj jūroj'ir atkirsti ja
ponų kariuomenę nuo tėvynės. .

Port Artūre uždarytasis rusų laivy
nas ilgą- laiką stoyėjo uoste, nors suga
dintieji laivai buvo pataisyti ir jis buvo 
net galingesnis už vieno šarvuočio ir ke-v 
lėto kitų laivų netekusį japonų laivyną. 
Pagaliau iš Petrapilio buvo atsiųstas įsa
kymas: “Visam Port Arturo laivynui iš
eiti į jūrą ir pabandyti prasiveržti į Vla
divostoką, vengiant mūšio.” Tas įsaky
mas vengti mūšio buvo giliai klaidingas, 
nes jūros strategija kaip tik liepia ieško
ti priešo laivyno ir jį pulti, sumušti, ar 
bent susilpninti. 1904 m. liepos 28 (rug
pjūčio 11) Port Arturo laivynas apleido 
uostą ir susitiko su Togo laivynu. Prasi
dėjo mūšis, bet rusų laivynas stengėsi ne 
tiek mūšį laimėti, kiek prasiveržti toliau 
ir plaukti į Vladivostoką. Būdamas silp
nesnis už rusus, admirolas Togo, maty
damas daugelį savo sugadintų laivų, jau 
jautėsi nugalėtas, bet staiga pamatė, 
kad rusai grįžta į Port Artūrą.

(Bus daugiau)

Rašo SIMONAS JANULIS

Paskutines išgel- 
ir viskas išėjo lai-

tėvus. Ten pabū-

(Tąsa)
Pasibaigė laimingai. Atėjo 

traukinys. Aš jau važiuoju, 
tik bijodamas Vilniaus, kur 
gyvena mano geradėika 
Bortkevičienė. Aš’ nei min
tyje neturėjau sustoti tenai— 
bile tik laimingai pravažiuoti. 
Ir vis tik be biskučio ko nepa
kliuvau ! Jau buvau rašęs 
apie tai.

Pagaliau jau ir Jonavoje— 
tik 35 virsta! iki tėvynės Uk
mergės. Pora rublių daugiau 
ir surandu vežiką, kad be 

,sustojimo važiuotų į Ukmer
gę. Aš turėjau tam didelę 
priežastį. O Ukmergėje tu
rėsiu pavartoti ar brauningą, 
ar savo tais laikais labai grei
tas kojas', 
bėjo mane 
mingai.

Jau pas
nu porą valandų ir prieš auš
rą raitas traukiu pas švogerįt 
Šuminską. Per dieną tenai, o 
vakare jau važiuoju į Troškū
nus. Prie Troškūnų paleidžiu 
vežiką Joną šuminskutį, apei
nu miestuką aplinkui, d visur 
purvas, kojas ištraukti nega
liu.

Prieš auštant pasiekiau ma
no geradėikos Jozefos Okuli- 
čięnės dvarą Latvėnų, Kiek 
džiaugsmo, • kiek kalbų ! Sar
gyba pastatyta, miškas čia pat 
ir arklys prie namų sode pri
rištas gatavai — jei pavojus, 
pro duris ar pro langą, ant 
arklio ir vėl laisvas! Tuojaus 
pribųūna ir Kotryna Janulytė, 
kurį kažin kokiu būdu išsisu
kę nuo Sibiro. Kotryna pamo
kinta mergina — rodosi, 4 
klasių gimnazijos, buvo vado
vėK Troškūnų socialistų ap
skričio ir dažnai susirinkimus 
laikydavo Okuličių dvare. Kai 
užėjo reakcija, tai ir Kotryna 
ir Jozefą buvo areštuotos. 
Dvarponį Jozefą paleido ne 
po ilgam, o po tam pastaroji 
užėjo reakcija, tai ir Kotryna 
na. Bortkevičienė buvo labai 
progresyvė tautininke, o jos 
sesuo Jozefą ir jos

| Okulič buvo socialistai, bet ve 
koki: žemė priklauso tiems, 
kas ją dirba savo rankom ir 
mes, dvarponiai, turijne ją 
atiduoti, bet valstybė ♦ turi 
mums apmokėti.

Tenai isbūnu 3 dienas. Sar
gyba ir arklys stovi .dieną ir 
naktį.

Ant ketvirtos nakties buvo 
pakinkyti 2 arkliai ir suteiktas 
ištikimas vežikas, kurį Kotry
na prisiuntė; važiuosiu į Ku
piškį, kur aš žinau ištikimą 
žmogų, kuris veda žmones 
per rubežių ir yra socialistas, 
iš Itkonių kaimo,
važiavimą Jozefą man sako: 
“Apsivilk žiponu 
biskutį laukan.” ' 
Čia pat prie gonkų stovi su
šaknimis išrautas medukas ir 
kastuvas. Sako: “Imk abu 
ir eisime čia nelabai toli.” 
Perėjome didelį kiemą ir ei
name keliu. Čia pat ir kapi
nynas—nedidelis. Ji parodė 
man vietą ir liepė iškasti duo
bukę, kad laisvai tilptų me
duko šaknys. Tą aš padariau 
ir vėl apkaišiau. Tada ji man

vyras

Prieš jš-

ir eisime
Išeiname.

sako: “Simonai, mes dau
giau nesimatysime, nes nėra 
vilties nugriauti caro valdžią 
bent greitoje ateityje. Tai čia 
bus mano kapas, ir jei būsi 
gyvas ir grįši į Lietuvą — 
aplankyk šitą medį.” Abu ap
siverkėme.-

Tai štai kodėl mane stebina 
pranešimas, kad jos gimė ir 
augo Linkaičių dvare, Kreke
navos valsčiuj,/Panevėžio pa
viete, kur Bortkevičienė ir pa
laidota. Per virš 50 metų pa
žinties aš apie tą vietą nuo 
jų negirdėjau.

Prieš išvažiuojant, Okuličiai 
sako: “Na, tai šia ir pinigų, 
kad užtektų nuvažiuoti iki 
Amerikos.” Aš atsisakiau im
ti, nes turėjau iš Ukmergės 
beveik užtektinai, o prie to, 
turėjau gaut apie Kupiškį 50 
dolerių. Atsisveikinant, man 
vėl jie siūlo pinigų, ir paaiš
kina, kad per 1906 ir 1907 m. 
jie išleido savais pinigais 4 
politinius kalinius, kuriems 
kuriems buvo mirties pavojus, 
ir sako: “Ar tikėsi ar ne, 
nei vienas iš jų mums negrą
žino nė cento — tik gavome 
laiškus, kai perėjo rubežių. 
Mes ant jų ir pepykstame, tik 
ant vieno Boleslovo Lapienio, 
kuris, girdėjome, labai gerai 
gyvena.” Tai buvo 7 klasių 
gimnazistas, per klaidą buvo 
paleistas iš kalėjimo ir kuris 
dabar Amerikoje yra inžinie
rium.

Apsiverkėme, išsibučiavome 
ir išvažiavau. \

Privažiuojame Vėsintų 
miestuką. Vežikas man pa
sakoja, kad čia labai pavo
jinga vieta, nes stražnikai per 
naktį stovi prie traktieriaus ir 
kabinėjasi prie žmonių, ypač 
nepažįstamų, kad gauti pini
gų ant išsigėrimo. Nutariame, 
kad jis vienas važiuos per 
miestelį, aš gi apeisiu aplin
kui per laukus ir jis ir aš su
sitiksime ant į Kupiškį einan
čio vieškelio tuojau už Vešin- 
tų. Bet ištiko didelis nesu
sipratimas. Iš Vešintų yra 2 
vieškeliai — vienas eina tie
siog į Kupiškį, o kitas eina 
link Šimonių ir nedavažiavus 
4 viorstus link Šimonių per 
Naciunų kaimą pasuka link 
Kupiškio. Tai tuo keliu ma
no vežikas įr nuvažiavo ir už 
miestuke laukė manęs; aš gi 
taipgi už miestuko ant kito 
kelip vaikštau ir laukiu jo. 
Daeinu iki miestelio ir vėl at
gal—taip per 2 valandas, o 
vežikas ant kito kelio važinė
ja ir kankinasi! Pagaliau aš 
nutariau, kad laukti pavojin
ga — užeis diena iki aš pa
sieksiu Kupiškį. Na, tai ir 
klampoja apie 25 viorstus 
pėkščias.

Už 3 valandų prieš aušrą 
aš jau 4 viorstai nuo Kupiškio, 
Kikonių. kaime, pas a. a. Jono 
Liaudansko seserį^ Čia kiek 
linksmybes ir džiaugsmo!

Prieš aušrą patraukiu porą 
viorstų toliau į Kosanų kai- 
'mą, pas buvusį mūsų didžios 
kuopos pirmininką Juozą Me- 
deikį. Prieinu prie jų kloji
mo ir girdžiu, kad spragilai

LfFUVISM

bumsi labai tankiai. Įeinu — 
- visa šeimyna kulia rugius.

Pamišo kūlimas — prasidėjo 
begalinis bučiavimasis. Tuo
jau į stubą valgyti — atsirado 
ir išsigerti. Ir taip per visą 
dieną šnekučiavomės,' uliavo- 
jome. Vakare aš dar norė
jau sugrįžti į Kikonius pama
tyti senų draugų;- Kapicko, 
Čirvinsko, o ypač mano buvu- 
vusios 1905 m. “tvirtovės” 
gaspadoriaus Sabaliausko ir jo 
žmonos — tai tėvas ir-motina 
dabar Lewiston, Me., gyvenan
čių Onos Yakavonienės ir Emi
lijos Krapavrckienės. Su Me- 
deikiu nuvažiuojame tenai. 
Senis Sabaliauskas jau buvo 
miręs, bet Sabaliauskienė, kai 
jai pasakė, kad tai aš, kad 
pradės 
romis... 
gyveno 
tra — 
našlės, aplankyti, šiaip taip 
ją numalšinome ir ji pradeda 
bėgioti, kad surasti ką nors 
mus pavaišinti. Surado visko 
ir valgyti ir išsigerti. Išsikal
bėjome ir grįžome į Kasanus. 
Ant rytojaus randame daugy
bę sniego, ‘tai rogėmis ir va
žiuojame su Medeikiu į Itko- 
nių kaimą surasti tą vyrą, 
kuris turės mane išleisti už 
rubežiaus. Sustojome pas 
Petrą Čiurlį. Jo nerandame 
namie, bet randame jo žmo
ną. čia jau vėl verksmai be
galiniai, o paskui vaišinimas. 
Pašaukė pas ją ir “vadą,” 
Konstantą-pavardę pamiršau. 
Tas gerai pažino mane ir 
drūčiai apsidžiaugė. Sako: 
“Aš tavęs wieno neleisiu. Ap-

verkti- džiaugsmo aša-
Viena, kad dar da- 

pamatyti mane, o an- 
kad nepamiršau jos,

siginkluosime ir kai privesiu 
prie rubežiaus (apie už 200 
viorstų nuo čia) ir pamatysiu 
savo akimis, kad tu perėjai, 
tai būsiu laimingas ir paten
kintas.”

Išsikalbėjus apie iškaščius, 
pasirodė, kad man gerokai 
trūksta pinigų kelionei, ypač 
kad yra naujas įstatymas, jog 
kiekvienas pribuvęs į Ameri
ką turi dar turėti 50 dolerių 
amerikoniškais pinigais, kad 
parodyti imigracijos viršinin
kams. žmogus gi, pas kurį 
aš turėjau gauti pinigų čia, 
jau buvo miręs. Nutariau, 
kad Medeikis važiuos pas ma
no globėją Jozefą į Latovėnų 
dvarą atgal, iš kur atvažia
vome. Jis ten nėra buvęs ir 
nepažįsta jos, bet aš duodu 
jam raščiuką ir jis išvažiuoja.

Už apie 40 valandų jis su
grįžta ir pasakoja, kad ponai 
jį priėmė kaip brolį, kai su
žinojo, kad aš nepapuoliau, 
nes jie negalėję per tą visą 
laiką ramiai užmigti. Atvežė 
man storą laišką, kuriame aš 
radau 3 kartus daugiau pini
gų, negu aš prašiau — radau 
200 rublių.

(Bus daugiau)

Washington, lapkr. 18.— 
Sugrįžęs iš Europos, repub- 
likonas kongresman. Dirk- 
sen įspėjo Trumaną apsižiū- 
rėt, kam jis siunčia pašal
pą vakarinėn Europon. Tas 
kongresmanas patarė apsi- 
saugot, kad “raudonieji” ir 
streikieriai negautų ameri
kinės pašalpos Francijoj, 
Italijoj ir kituose vakarinės 
Europos kraštuose.

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

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

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite • 
s 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.

7

• utRlflUSIfl DUONA
\SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
kepame tikrą lietuvišką duoną ir -

. VISOKIUS pyragus BEI KEIKSUS ’
• Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonpj 

nėra jokių dažų , nei chemikalų. Mūsų, duoną valgydami sutaupysite 
pinigų,z nesirgsi te, nereikės išmokėti gydytojui.

(9

Pristatomo į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 
ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ii* į kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

i

CHARLES J ROMAN
( RAMANAUSKAS)

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonu Poplar till

Liūdesio valandoj ^reip 
kitės prie manęs dien* 

• ar naktį, greit suteiks' 
me modernišką patarus 
vimą. Patogiai ir gražia 
moderniškai. įruošta mū 
au šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

Laidotuvių 
Direktorius

r

Tell EVergreen 4-8802 4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— šešt., Lapkr. 22, 1947

i



DVIEJU MIESTU UETUVIAI Hawaii salas aplankyti duk
terį ir josios šeimą. Linkėtina 
jiems smagios kelionės ir lai-

Hartford, Conn.
San Francisco ir Los Ange

les miestai vienas nuo kito 
randasi suvirs 4-rių šimtų my
lių tolumoje. Taęiau kalifor; 
niečių lietuvių akimis tėra tik 
geras žingsnis. Veikiausia 
niekur kitur taip glaudžiai 
žmonės nesusirišę, kaip mini
mų miestų gyventojai. Ne vien 
mūsų pažangūs lietuviai, bet 
bendrai šių miestų gyventojai 
vieni kitus dažnai aplanko.

Tiesa, retkarčiais tarpe mi
nimų miestų iškyla tūli pavy
dumai, išmetinėjimai, tai dėl j 
oro, tai dėl ko kito, bet tai 
menkniekis, broliškumas pai
ma viršų.

Štai, pav., pereitą metą Los 
Angeles mūsų lietuvių choVas, 
apie suvirs 50 ypatų, atvyko 
j San Francisco ir suvaidino 
puikią operetę “Kada Kaimas 
Nemiega.” šį metą' arba se
kančių pradžioj taipgi los- 
angeliečiu jaunuolių vaidinto
jų grupė pasižadėjo atvykti > 
suvaidinti veikalą “Moterims

įį Man’s BULOVĄ...richly styled 
k ...always accurate and depend-

able. #52.50

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!

M'S.

701

ROBERT LIPTON
Jeweler

Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

4..—  ■—a   a a a  a a a a a a a a   a a n a a     a- >t>

Į Living Room Cushions
J Refilled With New Springs *
j $3-75 ' . :
i Sofa Apačios Perbūdavo]imas

Už $12.00
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

$

LITUA NICA SQUARE

RESTAURANT 
I 

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI 

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS 
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDzlRA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Neišsimeluosi.” Na, ką jūs sa
kote ant to ? Ar ne puiku ?

Ištikrųjų- kaliforniečius pa
žangius lietuvius kaž kaip ri
ša koks tai lyg paslaptingas 
draugiškumas. Gal todėl, kad 
čia veik visi lietuviai yra suva
žiavę iš tolimų rytinių valstijų 
bei pietinių. Aišku, tie tūks
tančiai mylių padaro tuos ke
turis šimtus- myliųx artimais 
kaimynais.

Reikia Artistų Grupės
Sanfranciskiečiai lietuviai 

turėtų susitverti, susiorgani
zuoti savo vaidintojų bei dai
nininkų artistų grupę. Čia. 
dabar randasi tam tikslui ne
mažai geros medžiagos. Pav., 
A. Baronas, buvęs montellie- 
tis, ilgametis vaidintojas, me
nininkas, turįs daug gero pa
tyrimo. Madelina Majat, bu
vus brooklynietė (Paukštie
nė), gabi vaidintoja, meno 
mėgėja. (Beje, girdėjau, jog 
abu Majatai rengiasi vykti į

k

mingai sugrįžti į Frisco.) 
Šilkaitięnė, šokėja, dailininkė. 
Oaklandiškiai draugai Mačiu
liai, neseniai atvykę iš Wor
cester, Mass., abu dainininkai, 
buvę Worcesterio choristai. 
Mačiuliene turinti gražų balsą 
ir mėgstanti dainuoti. Ji yra 
mūsų K. Mugianienės sesutė. 
Prie to, randasi ir daugiau, 
kurie turi gabumų gražiai dai
nuoti, vaidinti, šokti ir tt.

Pūkiai Apleido Kaliforniją
Mike ir Ona Pūkiai apleido 

Kaliforniją, išvyko į Orego
no valstiją mokytis ūkininkau
ti. Losangeliečiai, taip ir mes 
sanfranciskiečiai, viską darė
me, sakėme, kad perkalbėjus, 
kad neišleidus gerų žmonių,ge
rų veikėjų iš savo tarpo. Ka
dangi abu Pūkiai yra labai šir
dingi, pilni draugiškumo, ma
lonūs žmonės, todėl jie turi 
šimtus draugų, nepaisant, į 
kurią pusę pasisuks.

Pažangieji Los Angeles lie
tuviai nustojo gerų darbuoto
jų. Ypatingai M. Pūkis daug, 
daug dirbo pažangių lietuvių 
tarpe. Jis daug ten įdėjo spė
kų, pasišventimo, energijos ir 
tt.

Jis, veikiausia, nėra apleidęs 
nė vieno susirinkimo, paren
gimo, choro pamokos. Jis bu
vo juose pirmutinis, jų suma
nytojas, juose dirbdavo, rūpi
nosi ir kitus ragindavo dirbti. 
Jis niekad nepaisydavo, ne
sigailėdavo spėkų, nei išlaidų. 
Kur ką reikėjo . nuvežti bei 
parvežti, vis Pūkis. Taip bu
vo ne metą, ne du, bet suvirš 
22 metus. Linkėtina geriausio 
jiems pasisekimo ūkininkauti.

Mes, sanfranciskiečiai, pasi
gendame losangeliškių draugų 
Levanų. Kas atsitiko su jais? 
Nieko nesigirdi apie juos. 
Abu Levanai geri darbuotojai, 
veikėjai per ilgus metus.

Ypatingai Anna Levanienė 
ne vieni puiki dainininkė, me
nininkė, bet ir puiki veikėja. 
Kur jinai pasisukdavo, visur 
jai vykdavo. Laikraščiams 
prenumeratų gauti, bilietus 
parduoti, aukas rinkti — jai 
stebėtinai vykdavo.

M. Baltulionyte.

Philadelphia, Pa.
Serga Liudvikas 
Zigmą ntavičius

L i u dvi kas Zigmantavičius 
yra mūsų organizacijų akty
vus narys, kuris per ilgus me
tus dirbdavo sunkiausius dar
bus prie Laisvės piknikų ir 
šiaip įvairių parengimų. Tai 
širdingas ir sąžiningas' darbuo
tojas ir kovotojas už darbo žmo
nių geresnį gyvenimą. Jis ran
dasi General Hospital, 34 ir 
Spruce St., West Phila.

Prašomi draugai ir draugės 
aplankyti šį draugą. Jis gyve
no po šiuo adresu: 2106 S. 57th 
St., West Phila.

z liausvietis.

Pajieškojimai
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.

J. J. KAŠK1AUČIUS, M. D. I
580 Summer Avenue, , B

Newark 4; N. J. J
HUmboldt 2-7984 J
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Joseph Garszva
f

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY \ .
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn .11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

KLAIDOS PATAISYMAS
Tilpusioj korespondencijoj 

apie Laisvės budžeto sukėli
mui parengimą, aukotojų sąra
še vienas vardas klaidingai 
paduotas. Pasakyta: “Dūks
tai iš. Windsor,” o turėjo būt 
Lukštai iš Windsor aukavo 
antį. Atsiprašau.

L. Žemaitienė.

Clevelando Žinios
GERAI DARBUOJASI— 

GEROS PASEKMĖS
Jei tarpe pažangių lietuvių 

kyla sumanymas ką nors 
naudingo įvykdyti, tai vykdo, 
darbuojasi, kad iš to plačioji 
visuomenė turėtų j]audą. Taip 
corlettiečiai darbuojasi, faip ir 
visi pažangieji lietuviai dar
buojasi.

Corlette gyvuoja dvi kuo
pos: LLD 57 kp. ir mųterų 
LDS 138 kp. Nors jos ne
skaitlingos, bet abi bendrai 
darbuojasi ir visuomet turi ge
ras pasekmes. Jos sumanė 
įvykdyti bendrą parengimą ir 
pelną skirti apšvietos reika
lams. Darbščių draugių ir 
draugų bendru pasidarbavi
mu geras sumanymas sėkmin
gai įvykdytas spalių 26 d.,
Sachsenheim svetainėj, 1400 
E. 55th St. ,

šiame parengime jokios 
muzikalūs programos nębuvo, 
vien tik kortavimas, žaislai, 
dovanų laimėjimai ir gerų 
draugių . kuopiečių paaukoti 
rankų darbo gražūs dalykė
liai leisti ant išlaimėjimo. Ga
lima sakyti, kad įvyko tikrai 
gražios, linksmos, gerai supla
nuotos vakaruškos. Jose vi
si dalyviai gražiai pasilinks
mino -ir viskuom pasitenkinę 
linksmai skirstėsi. Labiausiai 
pasitenkino skaniai pagamin
ta vakariene. Nuo daugelio 
dalyvių teko girdėti išsireiški- 

i mų, kad kųopictės geros gas- 
■ padinės.
I “Visuomet Corletto parengi
muose gauname skaniai paga
mintą vakarienę,” kalbėjo da
lyviai.

Nors į minėtą parengimą 
publikos ne tiek atsilankė, 
kiek seniau atsilankydavo, 
bet kadangi buvo geras supla
navimas ir parengime tvarkus 
vadovavimas, tai ir pelno li
ko $60, kurį abi kuopos pa
sidalino ir žada paskirti ap
švietos reikalams.

Varde abiejų kuopų,* tariu 
visiems dalyviams širdingą 
ačiū už atsilankymą, nes tuo- 
mi prisidėjote prie spartesnio 
skleidimo apšvietos. Tiktai 
apsišvietus liaudis gali iško
voti savd teises ir pagerinti sa
vo gyvenimą.

Tariu širdingą ačiū abiem 
kuopom už sumanymą ir pa
kvietimą į kuppų parengimą. 
Širdingai ačiū draugam Vasiū- 
nam už suteikimą* man" nak
vynės. A. M. B;

★ ★ ★
Policistas Nusistebėjo

Spalių 30 d. tyrinėjo 48 
metų automobilio vairuotoją, 
kuris užgavo pėsčią žmogų. 
Kada policistas surašė visą 
raportą, jis padavė kaltinin
kui pasirašyti. Pastarasis tuoj 
pasirašė. Policistas pastebė
jo jam: Aš tavo vietoj bū
damas pirma perskaityčiau, 
kad žinočiau, po kuo pasi
rašau.

Kaltininkas sako jam: Aš 
nemoku rašyti daugiau kaip 
tik savo pavardę. z

Policistas atsikreipė į kitus 
du buvusius su juo automo- 
biliuj ir liepė perskaityti. 
Nuo jų policistas gavo tokį 
pat atsakymą. Tada policis
tas padavė ligonbučio aptar
nautojui (orderly). Tas at
sakė, kad jis labai silpnai 
skaito, ir pasiuntė pas slaugę. 
Slaugė perskaitė tą raportą 
kaltininkui.

Policistas buvo dideliai nu- 
stebintas, kad šiame dvide
šimtame amžiuje Amerikoj 
dar yra žmonių, kurie nemo
ka rašyti nei skaityti, vien tik 
savo pavardę pasirašo.

V. M. D.

Skaitytojų Balsai
X. |

Brangūs Laisviečiai!
Jau mano prenumeratą bai

giasi ir turėsiu skirtis su dien
raščiu Laisve, nes negaliu at
sinaujinti — pasenau ir einu 
ant pensijos, tik $29 gausiu į 
menesį laiko. . Kad būčiau se
nas skaitytojas, tai prašyčiau 
palaukti, bet dabar tai neturiu 
drąsos ir reikės nenoromis 
skirtis su Laisve.

Per daugelį metų aš skai
čiau daug laikraščių, visokių 
pažiūrų. Bet man atsibodo, 
vieni puola, kiti ginasi, vieni 
šmeižia kitus. Aš patsai no
rėjau patikrinti jų pozicijas. 
Užsirašiau Laisvę, Keleivį, Tė
vynę ir Dirvą.

Ir ką radau ? Pirmiau Dir
va šmeižė katalikus, spjaudė 
ant jų. Spragilais kūlė juos 
Steponas ir Tetulė. Juokus da
rė iš katalikų apeigų. Bet 
dabar, žiūriu, jau ir Dirvoje to 
nėra. Kodėl ? Taikosi prie 
katalikų, laižo tų sparnus, ku-. 
i’iems pirma apspjaudė.

Keleivis pirmiau buvo dar
bininkų laikraštis. Jo prie
šai buvo klerikalai, kapitalis
tai ir kiti darbo žmonių/iš
naudotojai. Dabar Keleivis 
prieš kapitalistus' nusižemino, 
priklaupė, virto kaip blynas ir 
laižo kapitalistų skvernus.

O Tėvynė į Ją pačią dūdą 
pučia. Jau darbo žmonių pu
sėje pasiliko tik Laisvė ir Vil
nis, kurie kovoja už paprastų 
masių reikalus, prieš darbo 
žmonių priešus. Darbo liau
dis aptamsyta, kad ji negali 
dar matyti nei tiesos, nei 
šviesos, lyginai, kaip tie gal
vijai gaisro metu, kad nemato 
išėjimo iš tvarto ir žūva ug
nyje.

Ar Stalinas būtų priešin
gas religijai, jeigu kunigai ne
sikištų į politiką, bet tik baž
nyčios reikalais užsiimtų, lai
kytųsi konstitucijoje nusa
kytų religijai laisvių ? švent
raštis sako, kad negalima 
dviem dievam tarnauti. Reiš
kia, bažnyčia turėtų skelbti 
tiesą, naudingą darbininkams, 
bet ar taip yra?

Dabar mano mintis, -kad 
komunistai laimės..visame pa
saulyje, nors juos žiauriai 

' puola, o jie tik ginasi. Pa
imkime ir atverskime Bibliją, 
Abakuk’o I Skyrių, 6-10, arba 
Jokūbo 5 Skyrių,* 1-7. Taip 
j vyks, kad komunistai užval
dys visą pasaulį. Kaip ant 
ilgo, aš nežinau, bet komu
nistai turi laimėti. Ateina lai
kas, kada žmonės atidarys 
akis ir kaip vienas stos atsie- 
kimui savo tikslo. Ir ąš linkiu, 
kad tas įvyktų • kuogreičiau- 
siai. Linkiu jums pasisekimo 
kovoje už teisybę ir žmonijos 
meilę.

Tieso/ Mylėtojas.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License. No. 
EB 2088 has been issued to the undersigned 
l.o sell beer at retail under Section 107 
ol the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 Ralph Aye., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ON the 
premises.
BERNARD BLECKNER & GEORGE LAKIN 

d-b-a B & G Delicatessen
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1357 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County£of Kings, tc be consumed ON the 
premisn.

SOPHIE STADLER
NOTICE is hereby- given that License No. 
GB 14092 has been issued to the undersigned 
to sell beer- at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1920 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed OFF the 
premises. •

BENJAMIN S. LEDERMAN 
Ben’s Food Mart

Geležinkeliečių Vadas 
Whitney Nepasirašys 
Fašistinės Priesaikos

Newz York.-— Traukinių 
darbininkų Brolijos pirmi
ninkas A. F. Whitney griež
tai atsisakė pasirašyt prieš 
komunistus priesaiką, ku
rios reikalauja Tafto-Hart- 
ley’o įstatymas. Whitney 
pareiškė reporteriams:

“Aš neatsiklaupsiu ir ne
pasirašysiu tos priesaikos, 
kad patenkint' saujelę ame
rikinių fašistų, kurie nori 
išardyt amerikiečių darbo 
unijas.” • x

Whitney sakė, jog asme
niniai jis taipgi priešingas 
komunistams, bet pastebė
jo, kad komunistų yra vi
suose amerikiečių sluoks
niuose. Komunistų yra net 
metodistų bažnyčioje, ‘ bet 
girdi: “Aš neapleisiu meto
distų bažnyčios todėl, kad 
jai priklauso keletas komu
nistų.”

Perša Uždraust Visas 
Partijas, Turinčias 
Ryšiu su Komunistais

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas W. C. 
Cole įnešė sumanymą išleis
ti įstatymą, kuris baustinai 
uždraustų bet kokią parti
ją, “turinčią tiesioginius ar 
netiesioginius ryšius su Ko
munistų Partija.” Jis pasa
koja, kad tokios partijos, 
girdi, “stoja už prievartos 
naudojimą” nuversti Ame
rikos valdžiai ir veikia 
“kaip maištininkai, išdavi
kai ir sabotažninkai.”

Kongresmano Cole’o bi- 
lius visų pirma reikalauja 
uždraust Komunistų Parti
ją ir bausti už priklausymą 
jai 5 metais- kalėjimo ir 
$10,000.

Demokratas kongresma
nas H. R. Sheppard buvo 
davęs panašų surhanymą 
jau praeitoje kongreso sesi
joje.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Klubo susirinki
mas jvyks 25 d. lapkr., 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Draugės visos 
kviečiamos dalyvaut. — V. K., Sekr.

» (273-274)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gija rengia puikų balių, 23 d. lapkr. 
Laisvės Choro salėje, 155 Hunger
ford St. Turėsime skanių užkandžių 
ir gėrimų. Bus gera orkestrą šo
kiams. Visi lietuviai kviečiarpi daly
vauti ir paremti Draugiją. — Kom.

(272-273)

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai (rengtos Koplyčios

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

Tcl. MArket 2-5172

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

*

PARĖ KIEKVIENA ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Lapkr. 22, 1947

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

TAISYTOJAI
Patyrę prie C & K ar Stafford automatiŠlAj 
staklių. KREIPKITĖS, RAŠYKITE ar 
ŠAUKITE MYERSTOWN MANUFACTUR

ING CO.. MYERSTOWN, PA.
MYERSTOWN 150. s

H’ (274)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NAMŲ DARBININKĖ
Guolis ant Vietos. Privatinis Kambarys 

ir Vonia.
Linksma Aplinka.

Skambinkite MRS. JARKOW, tiktai tarp 
10 ir H vai. ryto. 
LONGACRE 5-7628

(276)

REGISTRUOTOS SLAUGES
S Valandų Abelna Tarnyba. Pasirenkami 
šiftai. Gyventi ant Vietos ar Kitur. $160 

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

COMMUNITY HOSPITAL
/225 Centre Ave., Somerset, Pa.

(273)

MERGINOS, JAUNOS, PATYRUSIOS ir BE 
PATYRIMO. 5 DIENU SAVAITĖ. MOKY
TIS ALYVIU PRIKIMŠIMO. $26 Į SAVATĘ 
LAIKE MOKYMOSI. PATYRUSIOS DAR
BININKĖ UŽDIRBA VIRŠ $1 J VALANDA. 
Apmokamos šventės ir vakacijos. Medikalis 
aptarnavimas ir apdrauda po 6 mėnesių. Pa
tyrusios alyvių prikiinšėjos yra visada rei
kalingos.

FALCON PACKING CO., Inc.
Ill Hudson St., N. Y. C.

(274) ‘

NAMU DARBININKfi-VIRRJA
Gyvenimas ant vietos ar kitur 

Turi' būti patyrusi. Reikalingi paliudijimai. 
Geri namai gerai darbininkei. 

Krepkitės tuojau.
RONNIE GOWNS

S. W. kamp. 17th & Ixicust Streets 
Philadelphia, Pa.

(274)

MERGINOS 
MOTERYS

PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO 
Atrinkimui ir- Pakavimui

OLIVES—ALYVŲ UOGŲ
Geras nuolatinis darbas. Aprūpinama su

UNIFORMOM
Atskiri drabužiam pakabėkiai. 5 Dienos.
40 Valandų Savaitė. Vakacijos ir Šventės.

GERA ALGA
James P. Smith & Co., Tnc.

134 Franklin St., N. Y. C.
(274)

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)

Essen, Vokietija. — Ang
lai - amerikonai sudarė 
Ruhr kasyklom direktoria- 
tą iš buvusių nacių direkto
rių.

Junior High 232 mokyklos 
mokiniai, Brooklyne, turį mo
kyklos taupmenų .kasoje su
sitaupę $230,000.

TeL TRObridge 6880

DR. JOHN REPSHIS 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

F.W.Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

yisose dalyse miesto. 
Tel Virginia7-4499

Telefonas EV. 4-8698



r’’i

Festivalio Žinios

Per Meną--j Šviesą, su Šviesa—j Laisvę!

ti

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
GERTRUDE ULINSKAITĖ

MIRĖ t

uždirbtų 69

v

Valandos:
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Pienių Pajamos PaaugoMinės Olgino Sukaktį

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Gerai Pelne, Bet Ne Ilgam Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

JOHN BURBULIS
■ Valandos:

iŠ

Telephone Virginia 9-2599

6 pusL—Laisve (Liberty, Lith. Dailyjšešt., Lapkr. 22, 1947

t &

apie
yra

Fes- 
(27,

parode 
knygelę.

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei par5. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

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

Tel. SOuth 8-8569

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK

Vakarienės gaspadinių, darbinin
kų ir tikietų platintojų susirinkimas 
įvyks lapkr. 25 d., 8 v. v. Pas dd. 
Misevičius, 115 Montauk Ave. Ma
lonėkite kiekvienas dalyvauti, kad 
žinotume kiek yra tikietų išplatinta 
ir išdirbti vakarienei planus, kad iš
eitų tvarkingai ir pasekmingai. — 
Vakarienės Komisija. (273-274)

buvo suplanuota ir

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVergreen 1-6868

Egzaminuoja akis ir pritaiko akinius.

• MUITAI Sovietų Sąjungai iš Anksto Apmokėti Pundeliam iki 22 svarų
• Pilna Apclrauda nuo Siuntėjo iki Gavėjo
• Panaudoti Drabužiai Cheminiai Išrūkomi ir Suteikiamas Ofieialus Rūdijimas
• Specialės Nuolaidos Organizacijoms
• Pilnas Mail Order Skyrius

Siųskite Mums Savo Pundelius ■ Visą Kitką Mes Padarome
Dėl Daugiausiai Vertės Užsakykite Mūsų

Standardinius Maisto ir Drabužių Pundelius
Reikalaukite mūsų Katalogo dovanai; jis parodo ir daug kitų gatavų 

siuntimui Pundelių ir duoda pilnas žinias 
RAŠTINĖS ATDAROS VISĄ DIENĄ šĖšTADIENJ

Brookly
sk ambi n a 

Valse Opus 64 No. 
ir J. Fina’o “Bumble Boo-

KAPISKAS

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

■
• >■ ‘

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Veituvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

rteičiui an naujausiais įtaisymais.
KUTURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

WORLD TOURISTS nc
18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 10, N. Y. 
TELEPHONE ORCHARD 4-4660

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 

' ’ naujus paveiks
lus ir kra javus 

^sudarau su ame-t|i 
;; rikoniškais. - Rei-tč.- 

kalui esant ir 
;; padidinu tokio 

dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 

;; įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyn,
Kampas Broadway ir 8ton® Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Lins

Tel. GLenmore 8-6191 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! Į 
Extra’ Prez. 'Šumanas kalba bendrai kongnsniann ir senato sesijai, prašydamas j 
leist jam nustatyt kainas ir algas. atgaivint raetcnavimą! Francija: Komunistų i 
vadovaujami, streikuiia atmatų suvalvtojai prieš valdžią, susikaupia atmatos gatvėse i 
Ir ant šaligatvių! Vokietija: Apgailėtini maisto naujo krizio reginiai rodo, kaip į 
daugelis vokiečių kasinėja atmatų krūvas, teškėdami maisto trupinių gyvenimui I | 
Indija: Pakistano gentes užpuola Kašmjro kaimiečius. Japonija: Talkininkam s 
vadovaujant, šalis laipsnifkai atgyja. Po sumušimo ir ūkinės pragaišties, nauja Į 
Japonija pradeda pasirodyti. Ir dar ' į

"HEIR TO THE THRONE" |EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway Ir 46 St. f
° — 11 — — — — - ■■ ■ ■ '■ —. ————į- -nr m _įm m .i m i - i,

-r—,' 1 ..............................JĮF""’ ' f   ... ----------

New¥irkū^ėM^2lniot
Prašome Talkos Namui 

Gražinti
Vyrai, moterys ir jaunimas 

prašomi į talką Lietuvių Kul
tūrinio Centro gražinimo dar
bams.

Masinė talka vėl kviečiama 
22 ir 23-čią per visą dieną.

Laukiame Svečių

ši yra paskutinė savaitė 
darbui pirm LMS Festivalio 
iškilmių, kurios prasidės Pa
dėkų Dieną ir tęsis 28, 29 ir 
30-tą. Su vykę į festivalį sve
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.

Negrai Laivakroviai 
Skriaudžiami

Penki šimtai negrų laivakro- 
vių, kurie kas rytas susirenka 
šeštą valandą prie 134th St. ir 
Lenox Ave., skundžiasi, kad 
bosai ir “karaliaus” Joe Ry- 
an’o kontroliuojama unija 
juos skriaudžia. Jie sako, kad 
jiems neduoda iš eilės darbo, 
bet tiktai po kelias dienas per 
mėnesį, kada pasitaiko patys 
su n k j ausie j i d a rba i.

Susirenkantieji Brooklyne, 
gale Atlantic Avė., randasi ne 
geresnėje padėtyje.

Vienas formanas, tokių dar
bininkų samdytojas-prižiūrėto- 
jas, angliško darbininkų laik
raščio Daily Worker rašytojui 
Abner W. Berry sakė, kad la
bai mažai randasi toje indus
trijoje negrų, kurie 
virš $25 savaitei.

Vienas laivakrovis 
rašytoju? savo darbo
Joje įrašyta, 10 darbo dienų 
paskiausiais dviem mėnesiais, 
nors jis skaitomas dirbančiu ir 
kas rytas stovi nė j a ant to 
kampo laukdamas pasamdymo 
dienai darbo.

Unijos—International Long
shoremen’s Association — vir
šininkas sakė, kad greta 2,- 
000 tokių “dirbančiųjų,’ 
1,000 negrų laivakrovių 
visai be darbo.

Lapkričio 22-ros vakarą, 
Town Hall, New Yorke, įvyks 
žydų darbininkų laikraščio 
Freiheit (Laisvės) suruoštas 
koncertas paminėjimui to laik
raščio buvusio redaktoriaus 
velionies Moissaye Olgin’o. 
Dalyvauja žydų liaudies žy
mios meno pajėgos. Įžanga 

’nuo $1 iki $1.80.

Mūsų mėgstamasis atsivėdi- 
nimui Coca-Cola jo išdirbė- 
jams duoda gražaus pelno. 
Praėjusį antradienį viena die
na firmos Šerai pašoko aukš
tyn 3 ir pusę nuošimčių, viso 
iki 188% nuoš. originalės Šero 
vertybės.

Milžiniškas Muztkahs Hollywoodo 
Romanas su' Keturiasdešimt 
Didžiausių Paramount žvaigždžių!
BING CROSBY * BOB HOPE 

GARY COOPER
RAY MILLAND * ALLAN LADD 

ir tuzinai kitų!!

“Variety Girl”
Ir “JUNGLE FLIGHT”

Virpinanti filmą, pilna veiksmų!
BROOKLYN
PARAMOUNT

Flatbash ir De Kalb A ves.

Gavrilovičius Išvyksta 
į Kitą Vietą

Po to, kai Festivaliui progra
ma jau 
pradėta rašyti šie skelbimai į 
spaudą, dar prisidėjo daugiau 
festivalio, programos pildyto
ji!, Festivalyje dalyvaujančių 
menininkų. Jie bus paskirs
tyti per visas Festivalio <1 ie
nas. Tarpe tų vėliausiu laiku 
užsiregistravusių yra:

Aido Choro Vyrų Grupė iš 
Chicagos.

Pirmesni u ose aprašymuose 
atžymėjome ketvirtadienio ir

penktadienio — 27-tos ir 28- 
tos programas. Na, o dabar 
pakalbėsime apie šeštadieniui 
skirtą programą.

šeštadienį, lapkričio 29 d., 
6:30 vakaro, Festivalyje pro
gramą pradeda Ed. Su gar* o 
vadovaujamas Liuosybės Cho
ras iš Montello, Mass. Choras 
dainuoja G. A. Gross’o “Liuo- 
sybė” ir J. Schon’o “Darbo 
Giesmė.”

Antru programos numeriu 
yra B. šalinaitės mokinė Do
lores Petronytė iš Maspetho.

Šimkaus 
Gruodžio

Ji dainuoja solo S 
“Lopšinę” ir J. 
“Aguonėles.”

Sęka piano solo, 
nietė Jdan Message 
Chopin’o 
1” 
gi e.

Ketvirtą šios dienos numerį 
pildo Vilijos Merginų Kvarte
tas iš Waterbury, Conn. Kvar-

New Yorkui pristatomo pie
no farmeriai šiemet gaus žy
miai daugiau mokesties už 
gautąją pernai. Pernykščia 
buvo $315,861,000.

Tačiau farmeriai, ypač ma
žieji ir vidutiniai, vargiai iš 
to turės tikroviško padidėji
mo pajamų, nes viskas, ko 
farmeriams reikia, labai pa
brango. O pakėlimais pieno 
kainų miestiečiams pasinaudo
jo perkupčių firmos, farme
riams primetant tik dalelytę 
pakeliamo cento.

Antonio Balestrieri, gyve
nąs 383 Union St., dokų sub- 
kontraktorius, kaltinamas ne
teisingai raportavus valdžiai 
savo -pajamas už dvejus me
tus. ‘ Turėftis mokėti valdžiai 
$14,785.46 taksais, tuo būdu 
jis sumažinęs iki ' $519.57 — 
virš 14 tūkstančių pasilaikęs 
sau. •

Tūlas kerštingai sušumijęs 
asmuo aną dieną anksti pary
čiais suraižė apie 400 auto pa
dangų keliuose blokuose bu
vusiems pastatysiems automo
biliams prie Ocean Parkway 
ir Beverly Road, Brooklyne.

tetas susideda 'iš šių : Martha 
Kachinsky, Ruth Buzas, A. 
Bacevice ir A. Shelevitz. Va
dovauja Gertrude Ulinskaitė. 
Jis sudainuoja W. Žuko “Ant 
Visados” ir (nepažymėtas au
torius) “Geidimas.”

Solistė* Wilma Hollis iš 
Hartford, Conn., dainuoja S. 
Šimkaus ‘‘Kur Bakūžė Sama
nota” ir A. Vanagaičio “Aš 
Bijau Pasakyt.”

šeštas programos numeris 
pildomas viso Vilijos Choro iš 
Waterbury, Conn., vadovys
tėje G. Ulinskaitės. Dainuoja 
A. P. Kvedaro “Lakštutė” • ir 
H. Jungst’o “Slavišką Serena
dą.”

Rožė Merkeliūtė iš Brock
ton, Mass., dainuoja solo Č. 
Sasnausko “Karvelėli” ir J. 
žurono “Jaunoji Mergele.”

Rose Gallen ir Josephine 
Vilčinskas iš Hartford, Conn., 
duete dainuoja M. Petrausko 
“Geismai ir Svajonės” ir “Vil
tis” (autorius nepažymėtas).

čia paskelbti tik 8, dar lieka 
10 šeštadienio programos nu
merių.

Tolesnį visų Festivalio die
nų programų aprašymą sekite 
šiame Laisvės puslapyje. . .

Festivalio programos vyks
ta keturias dienas, pradedant 
ketvirtadieniu (Thanksgiving 
Day) ir baigiant sekmadieniu, 
lapkričio 30 diena.

Labor Lyceum salėje, 949 
Willoughby Ave., programa 
prasideda ketvirtadienį, lap
kričio 27, 3:30 vai. po pietų ; 
penktadienį, lapkr. 28, 7:30
vai vakare; ir šeštadienį, lap
kričio 29, 6:30 vai. vakare.

Sekmadienį, lapkričio 30-tą, 
Festivalio programa vyks 
Schwaben Hall, 474 Knicker
bocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Antanas Pavidis ir jo Radio 
Orkestrą duos muziką šo
kiams. šokiai bus ketvirtadie
nio, šeštadienio ir sekmadienio 
vakarais.

Įžanga į visų Festivalio va
karų prograTnas — $4, į bile 
kurį vakarą atskirai įžanga— 
$1.25. F. R. K.

Leonas Gavrilovičius (Mill
er) iš Staten Island persikelia 
į Otisville, N. Y. Prašo pra
nešti visuomenei apie jo per
sikėlimą tuo tikslu, kad gerieji 
jo draugai lankytojai betiks
liai nesueikvotų laiko vykimu 
jį lankyti senojoje vietoje. 
Apsipažinęs su savo naujuoju 
antrašu, praneš jį.

Gavrilovičius jau apie me
tus išbuvo Staten Island pail- 
sio įstaigoje. Jis žymiai su
stiprėjo, yra gerai nusiteikęs, 
tad yra viltis, kad jam pavyks 
pasveikti. Jo ligą surado bu
vęs Moterų Apšvietos Klubo 
suruoštas su X-ray krūtinės 
paveikslų traukimas.

Festivalio Artistams 
Ir Svečiams Reikės

Daug Nakvynių
Rytinių Valstijų Meno 

tivaliui, kuris jau čia pat 
28, 29 ir 30-tą šio mėnesio), 
reikės labai daug nakvynių. 
Atvyksta kelios didelės grupės 
programos dalyvių — chorai, 
ansambliai. Atvyks ir daug 
paskirų menininkų — dainos 
ir* muzikos solistų, tapytojų ir

Aukavo Perkraustymui 
Laisvės Spaustuvės

Patarnaus Veteranams 
Apdraudos Reikale

La Corte Agentūra, užsii
manti visokiomis apdraudo- 
mis, prašo mūsų pranešti, kad 
jų įstaigos patarnavimu galėtų 
nemokamai pasinaudoti tie ve
teranai, kuriems nepatogu nu
vykti į Veteranų Administra
cijos, raštines, esančias atda
ras tiktai dienos valandomis.

La Corte raštinė būna at
dara antradienių ir ketvirta
dienių vakarais iki 9 valandos. 
Adresas: 26 Court St., Brook
lyne. Prašo pasimatymo laiką 
iš anksto susitarti telefonu: 
Ulster 5-3923.

Bus keli šimtai svečių me
nininkų. Atvyks ir jų artimie
ji. Suvyks iš daugelio miestų 
norintieji meno festivalį girdė
ti-matyti.

Ne vien tik festivalio komi
sija, bet taip pat ir laisviečiai, 
ypač tankiau išvykstantieji į 
svietą kalbėti, vaidinti, kon
certuoti, turintieji daug pa
žinčių, jau yra gavę nakvynių 
prašymus nuo atvyksiančių į 
festivalį.

Prašome paruošti nakvynių 
kiek galite daugiausia ir tuo
jau jas pranešti. Laisvės rašti
nėje dirbantieji žmonės suti
ko pranešimus priimti. ADRE
SAS: 427 Lorimer St. Tel. 
STagg 2-3878.

Prašome pranešant pažymė- 
sekamas informacijas: 
Savo pavardę ir adresą;
Kuri artimiausia subway ar 

kitaip privažiavimo stotis;
Kelis priimsite;
Vyrus ar moteris.

PRAŠOM AUTOMOBILISTŲ 
TALKOS

'Reikia automobilistų dieną 
pirm festivalio ir laike festiva
lio atvykstančius nors pirmu 
kartu nuvežti į nakvynes.

Dar kartą prašome reikalą 
išgirsti, prašome tuojau atsi
liepti su nakvynėmis.

Festivalio Komisija.

čia paduodamieji anksčiau 
yra aukavę Laisvės spaustuvės 
perkėlimui i naują namą, bet 
jų vardai nebuvo paskelbti:

Antanas Globičius $10.
F. ir M. Krungliai $5.
W. ir J. Danilevičiai $2.
G. ir N. Kanopai $1.50.
Po $1 : Mary žvirblis, 

Nečiunskas, Vincas Majaus
kas, Frank Budronis, V. Se- 
peris.

Pasekmė Nebuvimo 
Saugumo

M.

Mr. ir Mrs. Ellery ir Char
lotte Gordon, apie 50 metų, 
.rasti nusinuodiję savo kamba
ryje Hotel New Yorker, kur 
jie gyveno nuo pradžios šio 
mėnesio. Raštelyje sako, kad 
jie nebeturėjo pinigų ir nema
tė galimybių bent kur jų gau- v 
ti. Viešbučiui jie likę skolin
gi $211. Sakęsi esą atvykę 
iš No. Andover, Mass.

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y,

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

World Tourists Dabar 
Greičiau Pasiunčia 
Pundelius j T. S.

Florence M. Marshall, 
m. amžiaus, gyveno 539—4th 
St., Brooklyne, mirė lapkr. 20 
d., Brooklyn ligoninėj, Ash
land ir . DeKalb Avės. Kūnas 
pašarvotas Brooklyn Funeral 
Koplyčioje. 187 So. Oxford St. 
Atsisveikinimai su velione — 
penktadienį, 8 vai. vakare. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Trinity kapinėse, New York 
City. Velionė nuliūdime pali
ko brolsūnį Charles, seserį Ca
therine ir daugiau artimų gi
minių.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi Paul . Gustas Funeral 
Home, Ine., 345 Marcy Ave., 
Brooklyne.

GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name 

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Mr. Budiansky, World Tour
ists prezidentas, skelbia, kad 
Tarybų Sąjungon siuntimas 
pundelių žymiai pagreitintas, 
o dabar sudaryta galimybė 
siųsti net oro ekspresu. ' Pa
staruoju būdu siunčiant, pun
deliai pristatomi į Leningradą 
ar Maskvą bėgiu 5 dienų.

Firma yra išsiuntusi tūks
tančius pundelių ir gaunanti 
šimtus padėkos laiškų.

World Tourists raštinė ran
dasi 18 West 23rd St., New 
Yorke. Ji turi nuo Intourist 
agentūros, Maskvoje, leidimą 
siųsti naujus ir dėvėtus dra
bužius ir kitus daiktus į visas 
Tarybų Sąjungos dalis. Įstai
ga atlieka visą priruošimą: 
įkainuoja siuntinį, išrenka už 
jį muitus, vartotus drabužius 
išsterilizuoja ir gauna reikia
mus liūdymus. Taipgi turi 
platų pasirinkimą jau gatavai 
sudarytų, pundelių pardavi
mui.

Iki 22 svarų pundelius siun
čia ir apdraustus.

(Skelbimas)

Nubaudė Automobilistą
Vincent Moran, 26 m., 

Bronx, Brooklyne * nubaustas 
$50 už nesustojimą auto' ne
laimės vietoje. Jį kaltina, kad 
jis sužeidė brooklynietį Goo- 
nan ir nuvažiavo nesustojęs. 
Moran ginasi nežinojęs ką 
nors užgavęs. Jį dar teis dėl 
sužeidimo Goonan’o. Jam' 
įlaužta šlaunis.

Planuoja statyti Brooklyne 
$6,600,000 vertės kalėjimą 
pavaduoti per daug metų kri
tikuojamą viduramžišką — 
108 metų seną — Raymond 
St. kalėjimą.

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

> 4.-> i ‘i •' i

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEID AT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Savininkas
OPTIŠKŲ STIKLŲ KRAUTUVES

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

LIETUVIS APRŪPINA AKINIAIS‘ ♦ t

Turi 15 metų patyrimo prie optiš’kų stiklų gamybos.

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.




