
THE LITHUANIAN DAILY/

Brooklyn, N. Y., Trečiadienįs, Lapkričio-Nov. 26, 1947No. 276

per 
nu- 
vie- 

res-

Kanados Laimė, Kad Per 
Toli.

Žuvusių Karių Lavonai ir 
Kunigų Biznis. *

Moka Apsukti Žmonėms 
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voti. %
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Visame kame komercinė 
spauda kaltina Sovietų Sąjun
gą, ar tai būtų Vokietijos, 
Francijos, Italijos, Palestinos, 
I ra no, C h i n i j os, T u r k i j os, G ra i - 
kijos ar Korėjos reikalai.

Turčių klasė dėl savo ko- 
dumo, dėl didelių pelnų įvyk
dė buvusius karus. Pasekmė
je to, milijonai darbo žmonių, 
ypatingai jaunuomenės, žuvo 
už jų (turčių) reikalus.. Bet 
darbo žmonės, likę gyvais, jau 
suprato, kad taip toliau nede
ra duoti save apvilti, naikinti 
ir žudyti, pradėjo patys nusi
kratyti išnaudotojus ir vykdy
ti gyvenimą taip, kaip jiems 
atrodo būtų geriau.

Tokis elgėsis virš minėtų 
tautų viduje, baisiai nepatinka 
mūs šalies turčiams. Preziden
tas Trumanas pereitą kovo 
mėnesį pasakė labai garsiai ir 
užtikrinančiai, kad mūs šalis 
kovos ir duos visokeriopą pa
galbą tiems visiems, kurie tik 
kovos prieš komunistus. Da
bar taip ir daroma.

Bet štai kokį šposą iškirto 
mūs kaimynka Kanada. Ji už
draudė svarbesniij tavorų įve
žimą iš Jungtimi] Valstijų.

Kanados 
servatyvė. 
nuo Sovietų 
mė; kitaip
Sovietų ’Sąjungos 
privertė Kanadą taip daryti; 
jos komunistai ima įsakymą iš 
Maskvos ir tt:

Kame čia dalykas, kad Ka
nada taip pasielgė?

Kanada mažai importavo- 
įvežė savo tavorų į Jungtines 
Valstijas, o labai daug pirko 
iš Jungtinių Valstijų. Vertel- 
gystės balansas parodė, kad 
taip ant toliau Kanada nega- 
Ji daryti biznio. Jai gręsia 
.bankrotas.

Taip yra ir su kitomis tau
tomis. Mes prieiname prie to 
perijodo, kad kitos šalys ne
pajėgs nuo mūs pirkti. Nes 
jos yra biednos, o mūs tavorai 
joms yra per brangūs.

Na, tai kam dar kaltinti 
Sovietų Sąjungą arba komu
nistus už tokią padėtį?

valdžia yra kon- 
Ji yra labai toli 
Sąjungos, tai lai- 
irgi sakytų, 

kalte;
kad

j
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Dabar daug žuvusių karei
vių lavonų parvežama į Jung
tines Valstijas giminėms dėl 
palaidojimo.

Tas sukelia gilesnį patrijo- 
tizmą žmonėse. Nes parvež
tuosius lavonus laidoja su di
delėmis iškilmėmis.

Antra, katalikių tikėjimo 
kunigijai tai tikra darbymetė, 
net labai pelninga! Jau net 
kun. Coughlin pasirodė su la
bai iškilmingomis apeigomis 
žuvusiems. Tai tas pats kuni
gas, kuris smarkiai rėmė Hit
lerį kare prieš Sovietus. Tik 
kada Vokietija paskelbė karą 
Jungtinėms Valstijoms, jis bu
vo sulaikytas nuo fašistinės 
propagandos.

Vieną kartą tūlas advoka
tas taip man sakė: Tūlo ma
žo biznieriaus sūnus žuvo ka
ro fronte. Už Velionio dūšią 
bažnyčioje buvo surengta di
delės pamaldos. Tam biznie
riui tos pamaldos atsieis arti 
šimto dolerių!

Na, o tų žuvusių yra tūks
tančiai! Tai katalikų kuni
gijai yra, taip sakant, “new 
gold mines.”

Neveltui katalikų kunigija 
taip trokšta trečiojo karo!

Tai gudrūs tie pelnagrobiai! 
Mes turime visai mažai komu
nistų Jungtinėse Valstijose, 
bet jie turi pilietiškos drąsos 
pasakyt žmonėms, kas juos 
išnaudoja. Tai pelnagrobiai 
per savo komercinę spaudą di-

(Tąsa 5-tam puslp.)
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

KONfiRESMANAI NUTARĖ TRAUKT 
TEISMAN 10 HOLLYWOODO 
RAŠYTOJU IR AKTORIŲ
Jie Bus Teisiami dėl To, Kad Neatsakė į Neamerikinio 
Komiteto Klausimą: “Ar Esi ar Buvai Komunistas, ar Ne?”

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Washington.-Kongr. atst. 
rūmas nutarė atiduoti tei
smui 10 HoolywoocI* juda
mųjų paveikslų rašytojų, 
aktorių ir direktorių už tai, 
kad jie nedavė atsakymo į 
kongresmanų Neamerikinės 
Veiklos Komiteto statytą 
klausimą: “Ar esi ar buvai 
komunistas,’ar ne?” Dėl to 
jie bus teisiami, girdi, už 
“kongreso paniekinimą.”

Teisti tuos judamųjų pa
veikslų profesionalus balsa
vo 346 kongresmanai; pro
fesionalų pusę palaikė 17 
kongresmanų, tarp kurių 
buvo tik vienas republiko
nas Bakewell.

Tokiu būdu gręsia vieni 
metai kalėjimo ir $1,000 
baudos Ringui Lardneriui, 
Johnui Howardui Lawso- 
nui, Daltonui Trumbo, Ed- 
waj’dui Dmytrykui ir še
šiems kitiems žymiems ju- 
džių rašytojams, aktoriams 
ir direktoriams. Bet jie 
duos apeliaciją Aukščiau-

Monarchistai Kankina j Dar Du Užmušti per
Hitlerio Priešus

• I
Susikirtimus Italijoj

New York.' — 
Tautos Laisvinimo 
partizanai slaptai 
iš Graikijos, kad monarchi
niai valdovai kankina ne 
tiktai suimtus partizanus, 
bet ir tuos, kurie kovojo 
prieš nacius okupantus, 
nors paskui jie nedalyvavo 
partizanų veiksmuose 
prieš valdžią.

Monarchistai yra suvarę 
12,000 buvusių kareivių ir 
74 oficierius į koncentraci
jos stovyklas vien Makroni- 
si saloje. Jie ten alkinami, 
mušami, vandenin' narsto
mi, ištraukiami ir vėl mu
šami per valandų valandas 
už tai, kad prisidėjo 
partizanų.

Graikų 
frontas- 
praneše

prie

Siūloma Uždrausti 
Svečius iš Sovietų

Washington. — Republi
konas kongresmanas Tho
mas A. Jenkins davė suma
nymą uždraust įleidimo vi
zas Amerikon svečiams (vi- 
zitoriams) iš Sovietų Są
jungos, taipgi iš Jugoslavi
jos, Čechoslovakijos, Lenki
jos, Vengrijos, Rumunijos, 
Bulgarijos ir Albanijos. 
Washingtono politikieriai 
vadina šias septynias šalis 
“Rusijos pastumdėlėmis.’’

Jenkins taip pat reikalau
ja neleist Amerikon nė So
vietų valdžios pasiuntinių, 
jei Sovietai lygiai nepriims 
politinių Amerikos pasiun
tinių.

PADeKŲ (THANKSGIV
ING) DIENĄ, šį ketvirta
dienį, Laisvė neišeina, nes 
tai nacionalė šventė.

K

šiam Teismui, jeigu federa- 
lis apskrities teismas atras 
juos kaltais. Apeliacija bus 
paremta tuom, kad pats 
Neamerikinės Veiki. Komi
tetas yra laužymas konsti
tucinių laisvių; todėl tas 
komitetas ir visi jo sprendi
mai turi būti atmesti.

Darbietis kongresmanas 
Vito Marcantonio ir demok
ratai Chet Holifield ir Her
man Everharter persergė
jo, kad Neamerikinis Komi
tetas su tokiais savo kvoti
mais ir įkaltinimais tar
nauja kylančiam fašistų ju-! 
dėjimui Jungtinėse Valsti
jose.

Neamerikinio Komiteto 
pirmininkas, republikonas 
Parnell Thomas ir kiti, pa
našūs sakė, jog kai Ameri
ka skiria bilionus doleriu 
kovai prieš komunizmą Eu
ropoj, pagal Marshallo pla
ną, tai turi naikint ir ko
munistinį judėjimą šioje ša
lyje.

Roma. — Tebesiaučia 
streikai, demonstracijos ir 
darbininkų ir valstiečių su
sikirtimai su žandarais, 
nors komercinė spauda 
skelbia, kad jau, girdi, “at- 
lėžę” darbo žmonių išstoji
mai. Kautynėse su policija 
užmušta dar du asmenys.

Vadina Vandenbergą ir 
Dewey “Svetimtaučiais”

Hong Kong. — Čia atsi
lankęs pulkininkas Rober
tas R. McCormick, fašis
tu o jančio Chicago' Tribune 
dienraščio leidėjas, sakė re
porteriams, kad republiko- 
nai privalo statyt savo kan
didatais į prezidentus to
kius “tikrus amerikonus”, 
kaip senatorius Taftas ar
ba generolas MacArthuras. 
McCormickas yadino “sve
timtaučiais (foreineriais) 
New Yorko valstijos guber
natorių Thomą Dewey ir 
republikoną senatorių Van- 
denbergą, kurie taipgi no
rėtų būti republikonų kan
didatais į prezidentus 1948 
m. rinkimams.

Detroit. — Fordo fabri
kuose dabar pastatoma po 
20,980 automobilių per sa
vaitę.

Atimti Medaliai ir Pensija Generolui Meyers’ui
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karinių oro jėgų 
sekretorius W. Stuart Sy- 
mingtonas įsakė atimt me
dalius ir ordenus iš genero
lo Bennetto Meyerso, kaip 
sukčiaus-kyšininko, ir taip
gi panaikint mėnesinę $549 
pensiją Meyersui. Syming- 
tonas sakė, jog gen. Meyers 
bus patrauktas karo teis-

Malonu Bus Lietuvių Meno Festivalio Pramogose 
Susitikti su Svečiais, Pasidalinti Mintimis 
Lietuvių Kultūrinio Centro Reikalais 
DŽIUGU PRANEŠTI, KAD IaLŠŪKĖLĖME $94,200, 
BET DAR TRŪKSTA MAŽIAUSIA! $45,800

Rytoj Brooklyne prasideda didysis Rytinių Valstijų 
.Lietuvių Meno Festivalis. Festivalio iškilmės tęsis ketu
rias dienas. Maloniai laukiame svečių iš tolimų koloni
jų. Kurie dar nėra matę nupirktųjų Lietuvių Kultūri
niam Centrui patalpų, galėsite nuvažiuoti ir pamatyti. 
Tikimės, jog visi sutiksite, kad pirkinys labai puikus ir 
sumanymas labai prakilnus.

Šiandien vėl skelbiame geroką pluoštą naujai prisi
dėjusių prie Kultūrinio Centro įsteigimo. Kaip matote, 
vis dar mums trūksta mažiausia $45,800 dolerių. Tebe
same toli nuo pasibrėžto tikslo ir todėl karštai, ragina
me visus, išgalinčius ir pritariančius šiam reikalui pri
sidėti šėrais bei paskolomis. Kiekvienas gali pirkti tiek 
šėrų, kiek pajėgia. Paskolų irgi prašome pagal išgalę.

Sekami asmenys prisidėjo:
ŠERAIS

Hartfordo Draugas
Margaret Laudapsky, Miami, Fla. 
Petras Kodiš, Philadelphia, Pa. 
Aldonas Daukus, Detroit, Mich. 
Vanda Totorelis, Hartford, Conn. 
Domininkas Navickas, Hartford, Conn. 
John Peter Katinas, Jr., Woodhaven, N. Y. 
George Barnot,. Woodhaven, N. Y. 
Ursula Barnot, Woodhaven, N. Y.
John Peter Katinas, 3rd — Woodhaven, N. Y. 
Cynthia Tonie Katinas, Woodhaven, N. Y.
Aldona Katinas, Woodhaven, N. Y. 
LDS 49 kuopa, Waterbury, Conn. 
Juozas Milauskas, New Haven, Conn. 
Frances Kraujalis, Brooklyn, N. Y. 
Alvin Kraujalis, White Plains, N. Y.
A. Pocius, Bayonne, N. J. 
Andrius Praneitis, Camden, N. J. 
Lory Puidokas, Jr., Phila., Pa.

FRANCUOS PREMJERAS
GRŪMOJA STREIK1ERIAM

Paryžius. — Naujas is 
Francijos premjeras, kleri
kalas Robertas Schumanas 
pagrūmojo išmest iš tarny
bos visus streikuojančius 
paštininkus, kurie dar ne
grįš darban. Įsakyta kaL 
riuomenei ir žandarams 
“budėti” ištisas 24 valandas 
kasdien prieš streikierius 
angliakasyklose, metalo 
pramonėse, uostuose ir kt.

Jau visuose Francijos

MOKSLININKAI TAIPGI 
STREIKUOJA

Paryžius. — Sustreikavo 
Sorhonnos U n i v e rsiteto, 
Frakcijos Kolegijos ir ato
minės jėgos laboratorijų 
mokslininkai, tame skai
čiuje Frederick Joliot-Cu- 
rie, valdiškos atominės ko
misijos galva. Jie reikalau
ja sąlygų pagerinimo ir 
daugiau pinigų skyrimo 
moksliniams tyrimams.

man, kaip supuvėlis 'val
džios apgaudinėtojas ir iš
naudotojas.

Washington. — Praneša
ma, kad teisingumo de^part- 
męntas patars federalei 
grand džiūrei įkaltint gene
rolą Benettą E. Meyersą 
bent ųž septynias suktybes, 
kreivas priesaikas ir taksų 
nemokėjimą valdžiai. Už
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uostuose pradeda strei- 
kuot laivakroviai ir preki
niai jūrininkai. Geležinke
liečių streikas sustabdė 75 
nuošimčius traukinių. Už- 
streikuota 90 nuošimčių vi
sų angliakasyklų. Streikuo
ja mokytojai ir kt.

Ministrų kabinetas tarėsi 
apie algų pakėlimą darbi-, 
hinkams, o ypač apie strei
kų slopinimą.

MacARTHUR IR STAS
SEN KAIP KANDIDA
TAI Į PREZIDENTUS 

t

Milwaukee, Wis. — Wis-^ 
consino valstijos republiko- 
nų vadų susirinkimas pra
šė generolą MacArthurą 
kandidatupt į prezidentus. 
Jie garbino MacArthurą 
kaip kokį “išganytoją”. Da
bar gi H. 'EI. Stassen’as, bu
vęs Minnesotos gubernato
rius, peršasi tos valstijos 

visus -tuos nusižengimus, 
girdi, gen. Meyer's galėtų 
būti 39 metams įkalintas ir 
$629,500 piniginiai nubaus
tas.,

- Kaip buvo liudijama ty
rinėjančiam senato komite
tui, tai gen. Meyers su sa
vo apgavinga Aviation El
ectric korporacija karo me
tu išsuko iš valdžios milio-

VOKIETIJOS KOMUNISTAI PRAŠO 4 
DIDŽIUOSIUS LEIST VOKIEČIAMS 
NUBALSUOT SAVO KRAŠTO LIKIMĄ
Pranešama, Kad Marshallas Nesutiksiąs Daryti Atskirą 
Taikos Sutartį su Vakarine Vokietija, be Sovietų

London. — Vokietijos ko
munistai atsiuntė prašymus 
konferencijai keturių di
džiųjų talkininkų . užsieni
nių ministrų — leisti 
kietijos gyventojams 
visuotinus balsavimus 
spręsti, ko jie nori: ar 
ningos demokratinės
publikos ištisai Vokietijai, 
ar šalies suskaldymo į ats
kiras mažas valstybėles, su
jungtas tik palaidais fede
raciniais ryšiais.

Tokiu prašymus Keturių 
Didžiųjų konferencijai at
siuntė didelis komunistų su
šauktas susirinkimas Aa- 
chene, angliškoj Vokietijos 
dalyj, ir Socialistinė Vie
nybės Partija (socialistai- 
komunistai) iš Sovietų už
imtos rytinės Vokietijos.

(Sovietų Sąjunga siūlė 
vieningą demokratinę Vo
kietijos respubliką, o ame
rikonai ir anglai piršo pa
dalint Vokietiją į eilę sava
rankiškų valstybėlių, su-

Chinijos Komunistai 
Traukia Link Hankowo

Shanghai, Chinija.—Chi- 
nų komunistų kariuomenė 
užėmė pozicijas tik 50 
mylių nuo Hankowo, svar
baus miesto ir Yangtze u- 
pės uosto. Dabar jie, be kit
ko, apgulė Čiang Kai-sheko 
tautininkų kariuomenę Kin- 
šiange.

Komunistų radijas pra
nešė, kad jie spalių mėnesį 
nukovė, sužeidė bei nelais
vėn paėmė 170,000 čiango 
kareivių ir oficierių.

Panaikint Neamerikinj 
Komitetą! Šaukia Unija

Philadelphia.— CIO Plie
no Darbininkų Unijos aps
kritinis suvažiavimas priė
mė rezoliuciją, kuri reika
lauja panaikint kongreso 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetą. Suvažiavimas. pa
smerkė tą komitetą, kaip 
reakcininkų įrankį prieš 
pažangius darbo žmones. 
Suvažiavime dalyvavo 500 
delegatų, atstovaudami 60,- 
000 narių.

Washington. — Prekybos 
departmentas teigia, kad 
pavasarį štokuos laikrašti
nės popieros.

republikonam kaip kandida
tas į prezidentus.

ną iki dviejų milionų dole
rių. Jis tada buvo karinių 
lėktuvų užsakinėtojas val
džiai ir davė riebius lėktu
vų dalių užsakymus savo 
kompanijai. Generolas H. 
H. Arnold, buvęs oro jėgų 
komandierius, liudydamas 
prieš Meyersą, pavadino jį 
“supuvusiu obuoliu.”

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
<27 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

kergtų tik paviršutiniais 
sąjunginiais ryšiais.)
Marshallas Abejojąs Apie 

Atskirą Taikos Sutartį 
Tokie priešsovietiniai po

litikieriai, kaip buvęs pre
zidentas Hooveris, buvęs 
valstybės sekretorius Byr
nes ir Trumano prekybos 
sekretorius Averell W. Ha- 
rrimahas, ragino Ameriką- 
Angliją daryt atskiras tai
kos sutartis su Vokietiją ir 
Austrija, jeigu Sovietai at
mes Amerikos planus.

Dabar gi neoficialiai pra
nešama, kad Amerikos val
stybės sekretorius Marsha
llas atmes atskirų sutarčių 
darymą. Teigiama, kad jei
gu ir dar nepavyktų suside
rėti su Sovietais ir ši kon
ferencija iširtų, Marshallas 
vis tiek, girdi, nedarytų at
skiros sutarties su Vokieti
ja. Esą, jis toliau vestų dip
lomatines derybas su Rusi
ja.
Maskva Įspėjo prieš Atski

rą Sutartį
Maskvos radijas ’ anglų 

kalba peikė tuos amerikonų 
ir anglų laikraščius, kurie 
pranašauja, kad keturių di
džiųjų talkininkų konferen
cija Londone iškriks, ir tuo
met Amerika ir Anglija, 
girdi, darys atskirą taikos 
sutartį su vakarine Vokie
tija, nepaisant Sovietų.

Maskvos radijas kartu 
kritikavo amerikinius reak- T 
cininkus, kurie šaukia be 
Rusijos padaryt sutartį su * 
anglų-amerikonų - francūzų 
užimtais plotais vakarinėje 
Vokietijoje ir įkurt ten at
skirą vokiečių valstybę. Tas 
radijas sako, jog Amerikoš- 
Anglijos imperialistai tada 
stengtųsi paverst vakarinę 
Vokietiją karo stovykla“ 
prieš Sovietų Sąjungą ir jos 
draugus.

i
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Streikas prieš Visus 
Chicagos Dienraščius
' Chicago. — Sustreikavo 

visų šešių čionaitinių dien
raščių raidžių rinkėjai," 
Darbo Federacijos unijos 
nariai. Jife reikalauja pakelt 
savaitinę algą nuo $85.50 
iki $100 dieniniams darbi
ninkams ir nuo $91 iki $106 
naktiniams. Savininkai ban
do leisti mašinėle rašytus, 
foto - fgraviruotus laikraš
čius.

Spaustuvių Darbininkų 
Unija Chicago j atsisakė pa
sirašyti sutartį su leidėjais, 
nes jeigu jie pasirašytų su
tartį, tai leidėjai galėtų sta
tyti jiems įvairias pinkles, 
pagal Tafto-Hartley’b įsta
tymą. Streikui kilus, leidė
jai taipgi sako, kad pama
tinis ginčas nėra algos' pa
kėlimas, bet sutarties pasi
rašymas.

J

ORAS.—Būsią vėjuotai
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Šaunusis Lietuvių Meno Festivalis
Rytoj Padėkavonės Diena. Tai šventė visos mūsų 

šalies. Visur žmonės daug valgys ir smarkiai linksmin
sis, kurie turės. Kas už ką norės, galės kam norės dė- 
kavoti. Bet dauguma tik/gerai paūš be jokios dėkavo- 
nės niekam. Jie mano, kad tai, ką jie turi, tai yra jų 

-pačių darbu pasiekta ir todėl tik sau gali būti dėkingi, 
kad nesnaudė ir neprašvilpė, bet dirbo ir taupė.

V \
Bet rytoj taip pat Brooklyne prasideda didysis Ry

tinių Valstijų Lietuvių Meno Festivalis. Lai būna leis
ta Laisvės štabui nuoširdingiausiai pasveikinti visus 
Festivalio menininkus ir skaitlingus būrius svečių iš 
įvairių kolonijų. Visiems ir visoms vėliname gražiai ir 
smagiai šias keturias dienas praleisti didžiausiam pa
saulio mieste svečiuose pas savo brolius ir seseris lietu
vius.

Festivalis tęsis keturias dienas. Kasdieną bus pa- 
* tiekta puiki dainos, muzikos, dramos ir meno progra

ma. Taip pat bus dailės paroda. Visa eilė tapytojų iš- 
statys savo kūrinius, kuriais galėsime pasigrožėti ir su
sipažinti su mūsų dailininkų kūryba.

Tie, kurie ruošia šį Festivalį, įdėjo daug sunkaus 
darbo. Tie, kurie dalyvaus programų pildyme, daug nak
tį nemiegojo, daug pastangų dėjo, kad gerai pasirody
ti, kad patenkinti publiką, kad pakelti lietuvių meno ly
gį. Tiems mūsų, kurie neturėjome progos bei pašauki- 
bo būti dainininkais, muzikais, tapytojais, vaidintojais, 
choristais, chorų mokytojais, nelengva tinkamai įver
tinti jų darbą ir pašiau kuj imą. Viskas, ką mes galime 
padaryti, tai juos karštai paremti, jiems išreikšti savo 
dėkingumą atsilankymu į Festivalio parengimus.

Ypatingai mūsų nuoširdžios paramoš užsitarnauja 
Lietuvių Meno Sąjunga, kuių pernai suruošė meno fes
tivalį Chicagoje, o šiemet ruošia Brooklyne. Tai orga
nizacija, apie kurią mes tik retai prisimename ir ne
daug tesirūpiname. Dar ne per vėlu pasitaisyti. Mūsų* 
įvairios organizacijos, draugijos, kliubai, kuopos turėtų 
prisidėti prie Lietuvių Meno Sąjungos ir suteikti jai mo
ralinės ir finansinės paramos. Gal jokioj kitoje dirvoje 
nėra tiek progų ugdyti ir išlaikyti lietuvybę, kaip me
ninėje veikloje. Pažiūrėkime į mūsų chorus, į meninin
kų ratelius bei dramos grupes. Visur rasime labai aukš
tą nuošimtį čia gimusių ir augusių žmonių. Jie ten lai
kosi, nes randa* pasitenkinimą. Tuomi jie prisideda prie 
progreso ir prie darbo žmonių sąjūdžio.

Labai buvo norėta šis Festivalis laikyti Lietuvių 
Kultūriniame Centre, deja, tai nepavyko. Buvo viena 
labai/rimta priežastis: nupirkimui namo finansinis va
jus užsitęsė ir tuo būdu nebuvo spėta namą paruošti 
koncertams ir šokiams. Mat, reikia susidurti su visokio
mis “ceremonijomis,” kaip išgavimas visokių leidimų, 
o tai paima nemažai laiko. . f

Tačiau turime vilties, kad Kultūrinis Centras bus 
atidarytas dar prieš Naujus Metus. Ir vėl, žinoma, la
bai daug priklausys nuo vajaus eigos. Brooklyniečiams 
bus malonu svečiamsz parodyti busimojo Kultūrinio Cen
tro,pastatus. Matysite, kiek daug darbo jau yra įdėta 
į patalpų paruošimą atidarymui, bet kiek dar daug dar
bo ir kaštų reikės pridėti! Demokratiniai lietuviai yra 
susipratę žmonės ir nuo pasibrėžto tikslo niekad nesi
traukė ir nesitrauks.

' Šis keturių dienų Meno Festivalis bus dar vienas 
įrodymas Amerikos lietuvių ryžto neatsilikti nuo gyve
nimo ir progreso. Tuo didžiuojasi demokratiškoji srovė. 
Jokia kita srovė negali taip šauniai pasirodyti nei dai
nos, nei muzikos, nei dailės srityje. Jose meninė veikla 
yra nustelbta asmeninėmis vadų ambicijomis ir troški-, 
mu pasipelnyti. Tuo tarpu demokratinėje visuomenėje 
meninė veikla paremta socialine sąmone ir atsakomy
be. Už tai pas mus menas gali klestėti, už tai mūsų me
no,veikloje nesuranda vietos avantiūristai ir falšyvi me
nininkai. Tiesa, laikas nuo laiko užkliūva pas mus vie
nas kitas avantiūristas, bet greitai pajunta esąs ne sa
vo vietoje ir sprunka laukan. Mūsų menas tarnauja pla
čiajai visuomenei, o ne kuriam “virtuazui” pademonš^ 
truoti savo poniškumą ir sau gerai pilvą prisikimšti.

Pamatysite, beveik visi mūsų Festivalio programų 
pildytojai bus darbtr žmonės. Tik vienas kitas bus pro- 
fesijonalas. O žiūrėsite, kaip gerai jie pasirodys.

Nepaneigiame, žinoma, mes tų, kurie dainoje, mu
zikoje, tapyboje bei vaidyboje yra pasiekę profesijona- 
lų laipsnį. Mes juos labai gerbiame ir visuomet jie gali 
surasti vietos demokratinėje visuomenėje. Gaila, kad 
lietuviška dirva nėra pakankamai didelė ir derlinga, 
kad joje iš muzikos, dainos, tapybos bei vaidybos gale- 
tų žmonės daryti pragyvenimą. Tuo būdu mums tenka 
didelėje daugumoje pasitenkinti ir pasidžiaugti tais, 
kurie nuo paprasto kasdieninio darbo nutrauktomis va
landomis užsiimdinėja muzika, daina bei vaidyba. Tame 
yra ir didelis pliusas. Vyriausia todėl mūsų menas yra 
taip liaudiškas, taip kietai susijęs’su darbo žmonių kas
dieninio gyvenimo vargais ir laimėmis, džiaugsmu ir kla- 
patais. ' - • ’ . i.

•> - v . ................... . . — — - . -

f tIi
t MMMtitM a a o ••••'!•«•«••*•«« i

liflIliHilaa
KAS KĄ RAŠO IR SAKO j Dailės ,Kūrinių Paroda

GIEDA NESĄMONES
Naujienos mano, kad ne

seniai tapo suduotas beveik 
mirtinas smūgis visiems 
“trečios partijos planuoto
jams.’’ Kame ir kur taip at
sitiko? Naujienos atsako:

Reutherio pergalė automo
bilių darbininkų unijoje reiš
kia didžiausią smūgį’’komu
nistams Amerikos darbinin
kų judėjime. Išmesti iš va
dovybės šitoje milžiniškoje 
CIO organizacijoje, jie ne
tenka masinio'pagrindo savo 
partijai, 
jie dabai- 
elektros 
(United 
ers) : bet
lės ją valdyti, kada visos ki
tos CIO unijos pateko į 
šiniųjų” rankas?

Komunistai tikėjosi, 
ateinančiais metais jie
les su savo bendrakeleiviais 
sudaryti ‘‘trečią partiją,” iš
statant Wallace’b kandidatū
rą. Tačiau šitos jų svajo
nės' dabar eina niekais, n.es 
be CIO paramos tokia parti
ja neturėtų jokios reikšmės. 
(N., lapkr. 19 d.)

Šioje,tiradoje randasi dvi 
aiškios nesąmonės. Išmes
tieji iš automobilių unijos 
vadovybės žmonės — Tho
mas, Addes ir Leonard — 
niekuomet nebuvo jokiais 
komunistais. Jie yra šiaip 
paprasti kairiasparniai uni-

iš didesniųjų unijų 
kontroliuoja tiktai 
darbininkų uniją 
Electrical Work- 
kaip ilgai jie ga-

“dc-

kad
ga

Antra, trečioji partija nė
ra tiktai komunistų reika
las. Trečiosios partijos rei
kalas yra Amerikos žmonių 
reikalas. Ir kol tie žmonės 
to reikalo nesupras, tol tre
čiosios partijos negalės bū
ti.

APGAVINGAS 
PALYGINIMAS

SLA ’ Tėvynė (lapkričio 
21 d.) parašė ilgą įvedamą
jį, pavadintą “Korporacijų 
Pelnai”. Ten ji yra patiekus 
sekamus išvedžiojimus:

“Komercijos departmentas 
praneša, kad pirmame šių 
metų bertainy korporacijos 
turėjo 29 bilionus pelno.

“Antrame šių metų bertai
ny korporacijų pelnas siekė 
beveik 28 bilionų.

“štai kam rojus ant žemės.
“Tos korporacijos ir sudaro 

imperialistinį avangardą.
“žodžiai nacionalizacija ir 

socializacija yra baisiausi žo
džiai tiems aukso dievai
čiams.”

Taip rašo Leonas Prūseika 
Vilnies No. 250. Bet kodėl 
Leonas tik ant to apsistoja, 
kas virš pasakyta, ir nedaro 
platesnių išvadų ir palygini
mų ?

Amerika turi apie 140’,- 
000,000 gyventojų. Visa di
džiuma darbo klasės žmonių 
dirba korporacijų vedamuo
se ir palaikomuose darbuose 

> ir pusmečio bėgyje toms kor
poracijoms uždirbo pelno 57 
bilionus dolerių.

Dirbusieji, kurie tą pelną 
korporacijoms uždirbo, vieni 
yra gavę ir labai geras algas, 
kiti pakenčiamas pragyveni
mui. Jeigu tą korporacijoms 
likusį pelną padalintume

tiems, kurie jį uždirbo, kiek
vienam tektų po keliolika ar 
po keliasdešimtis tūkstančių 
dolerių ir susidarytų visai 
pakenčiamas ir malonus gy
venimas visiems. Pelnas lie- I 
ka korporacijoms todėl, kad 
mūsų šalies tvarkoje nėra 
nacionalizacijos ir socializa- 
cijos. .

Dabar, palyginamai, pažiū
rėkime į komunistinę Rusi
ją. Jos dabartinėje valdžio- 
jef įskaitant ir okupuotų 
valstybių gyventojus, randasi 
bendrai virš 200,000,000 gy
ventojų. Tenai ’ dirbančių 
žmonių bendras skaitlius yra 
didesnis, negu Amerikoje. 
Tenai pravesta nacionalizaci
ja ir socializacija, kur visi 
dirba sau, valstybei. Jų už
darbis netenka korporaci
joms ar kapitalistams ir jis 
turi pasilikti jiems patiems. 
Bet ar šiandien Rusijos dar
bo žmogaus sąlygos geresnės 
už Amerikos darbininko ? 
Jeigu ne geresnės, tai kur 
dingsta Rusijos darbininko 
darbo keliu uždirbtas turtas ? 
Jeigu tenai darbo žmogus 
skurdžiau gyvena, tai jo triū
su irgi kam nors yra rojus 
ant žemės.

Rusijos komunistų pravesta 
nacionalizacija ir socializa
cija paliuosavo darbininkus 
nuo kapitalistinio išpaudoji- 
mo, bet juos padarė vergais 
komisarų naudai. Kokis dar
bininkui skirtumas, kas tun
ka iš jo triūso: kapitalistas, 
ar raudonas komisaras ? ! Tai 
vienas ir tas pats darbininko 
engimas ir išnaudojimas! 
Nacionalizaciją »ir socializa- 
ciją Rusijoje vykdant dabar
tine komunistų tvarka, darbi
ninkai gerovės nesusilauks.

Šis Tėvynės palyginimas 
yra perdėm veidmainingas 
ir apgavingas. Pirmiausia, 
Amerikos pramonė buvo iš
ugdyta iš visų pasaulio 
kampų suplaukusių gatavai 
užaugintų vyrų ir moterų. 
Tokių pajėgų iš niekur nė
ra gavusi Rusija.

Antras, Amerika savo re
voliucijos sukaktį jau pami
nėjo 140 sykių, o Rusija 
tiktai trisdešimt.

Trečias, abiejuos pasau
liniuose karuose Amerika 
nematė jokio sugriovimo. 
Abiejų karų metu Amerika 
tik negirdėtai pakėlė savo 
gamybą. Tuo tarpu abiejuo
se karuose Rusija arba Ta
rybų Sąjunga panešė pasi
baisėtinus nuostolius — ne 
tik turtu, bet ir žmonėmis. 
Pažiūrėtumėme, į ką būtų 
šiandien panašus mūsų gy
venimas, jeigu paskutinia
me kare čia nuo Maine iki 
Illinojaus valstijos būtų bu
vę viskas sulyginta su že
me, kaip kad Tarybų Sąjun
goje buvo nuo Baltijos jūrų 
iki Maskvos ir Stalingrado.

Tai visa žinant ir turint 
mintyje, argi nors kiek blai
vaus proto turįs žmogus ga
lėtų tikėtis bei reikalauti, 
kad šiandien Tarybų Sąjun
gos žmonių ekonominio gy
venimo lygis būtų toks, 
koks yra Amerikoje?

Bet, žinoma, žmogus, ku
ris rašė minėtąjį editorialą, 
nesiskaito nei su istorija, 
nei su protu. Tuo būdu, ne
apsimoka šauktis į jo protą 
arba sąžinę.

Žinios iš Lietuvos
Tauragė. . Šiomis dieno

mis suėjo trys metai, kaip 
Tarybinė Armija išvadavo 
Tauragės apskritį iš vokiš
kųjų nagų.

Vokiečiai, atsitraukdami, 
padarė miestui ir apskričiai 
sunkias žaizdas. Jie išvarė 
su savimi gyvulius, padarė 
didelius nuostolius geležin
kelių ’ stočiai, sudegino 
lentpiuvę ir malūną “Ąžuo
lą”, sunaikino 5 tiltus, iš
plėšė Tauragės, Šilalės bib
liotekas, sudegino kino—te
atrą. Jie nuvarė naujaku
rius nuo žemės, atėmė jų 
žemės ūkio inventorių, gy
vulius, trobesius. Padaryti 
nuostoliai apskričiai siekia 
398 milijonai rublių.

Praėjo trys metai. Per tą 
laiką atstatytos visos įmo
nės, veikusios iki karo. At
statytos dešimtys mokyklų, 
gimnazijų, ambulatorijų ir 
kt. K

Šiais ’ metais, apskrities 
mokyklose mokosi 3 kartus 
daugiau mokinių kaip prieš 
karą. Mieste* ir valsčiuose 
veikia 32 parduotuvės.

Apskrityj sukurtos 2 ma
šinų - traktorių stotys, 10 
mašinų r arklių nuomojimo 
punktų, 2 tarybiniai ūkiai, 
valstybinis žirgynas. 5,538 
buvusių samdinių, bežemių 
ir mažažemių valstiečių ga

prade j o

vo 34,425 ha žemės, daugiau 
kaip 2,000 gyvulių, daugiau 
kaip 4,000 ž. ū. pastatų.

Sartininkuose 
veikti nauja 4 klasių pro
gimnazija. Prie progimna
zijos atidarytas bendrabutis 
atvykstančiai iš Kauno jau
nuomenei.

Tauragės apskrityje pri- 
skaitoma daugiau kaip 2,- 
500 motinų, gaunančių val
stybės pašalpą. Nuo metų 
pradžios joms išmokėta 
pusantro milijono rublių.

336 daugiavaikės moti
nos apskrityje apdovanotos 
ordinais bei medaliais.

Ties Gaure per Šešupės 
upę pastatytas viętin. reik
šmės tiltas. Tiltas pastaty
tas pagal kelio meistro in
žinieriaus Švėgždos kons
trukcijos projektą.

Prie Skaudvilės valsčiaus 
bibliotekos sudarytos 5 kil
nojamosios * bibliotekos iš 
grožinės, agrotechnikos ir 
politinės literatūros. Biblio
tekos pasiųstos į apylinkės 
klubus - skaityklas, ir jos 
aptarnaus visus valsčiaus 
gyventojus.

Skaudvilėje pradėjo eiti 
laikraštis “Valstiečių Bal
sas”. Laikraštis eina kas 
savaitę, jis plačiai apšviečia 
valsčiaus gyvenimą.

šilalių ir Padivičio MTS

Pažangusis menas-—Liaudies gerovei!
DAILĖS KŪRINIŲ PARODA

Tapyba, - Akvarelė, - Tempera, - Grafika
Pirmoji Rytinių Valstijų lietuvių dailininkų plati kūrinių pa

roda, vykstanti sąryšyje su festivaliu, dėl techniškų sumetimų 
perkelta iš Lietuvių Kultūros Centro j Laisvės salę, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

DALYVAUJA 17 DAILININKŲ
Visi svečiai ir plačioji lietuvių visuomenė yra kviečiama šion 

pirmojon Rytinių Valstijų lietuvių meno parodom Įėjimas nemo
kamas. . .

Pirmiau kelis kartus buvo Laisvėje rašyta, kad dai- | 
lininkų kūriniai bus išstatyti pdrodai Lietuvių Kultūri- < 
nio Centro patalpose. Praeitame Festivalio rengimo ko
miteto posėdyje prieita prie išvados, kad Liet. Kultūr. 
Centru dar nebus galima naudotis šiam tikslui. Dėl to 
dailininkų eksponatai bus išstatyti parodai senajame 
Laisvės name, 419 Lorimer St., Brooklyne. Visi apy
linkės ir kolonijų dailininkai prašomi pasirūpinti pri
siųsti ar asmeniškai pristatyti savo kūrinius į virš mi
nėtą vietą, kur dailininkų kūriniai pasiliks išstatyti kiek 
galima ilgesniam laikui — gal visam mėnesiui. Ketvir
tadienio rytą lapkr. 27, mūsų dailininkai, vadovybėje 
Roberto Feiferio, išstatys savo ir kitų dailininkų kūri
nius Laisvės salėje.

Tačiau ne visi kūriniai čia bus išstatomi parodai ir > 
pardavimui. Kai kurie žymesniųjų visuomenininkų por
tretai puoš sales, kuriose vyks mūsų Meno Festivalis, 
tai yrą, Labor Lyceum ir Schwaben Hall.

Sekamų dailininkų kūriniai, kiek iki šiol žinoma., 
bus išstatyti parodoje:

1. Evelyn Smith, Westwood, Mass.
2. Miss Ann Bataitis, Dedham, Mass.
3. Miss Gertrude Bataitis, Dedham/ Mass.
4. Mrs. Brenda Bates, Cambridge, Mass
5. Miss Anna E. Warner, So. Boston, Mass.
6* John V. Degisi, Worcester, Mass.
7. Olga B. Maduck, Philadelphia, Pa.
8. Arthur Skučas, Newark, N. J.
9. Edward Skučas, Newark, N. J.

• 10. Robertas Feiferis, Brooklyn, N. Y.
11. John Gresh, Pridgeport, Conn.
12. Rudolfas Baramkrs, Brooklyn, N. Y. > A
13 Tamsonas, Long island City, N. Y. V
14. A. Gutauskas, New York, N. Y.

15. Natalia Jasiukynas, New York, N. Y.
16. Use Merksen, Brooklyn, N. Y.
Dabar dar biskis iš rengimo komiteto tarimų:
Nutarta pakviesti fotografą, kuris nutrauktų Fes

tivalio dalyvių fotografiją. Fotografas bus Hotel Pic
cadilly, 227 W. 45th St., New Yorke, 12:30 val. per pie
tus, šeštadienį, lapkr. 29. Tą pat dieną ir toj pat vietoj 
vyks menininkų organizacinis susirinkimas. Susirinki
mas yra svarbus tuomi, kad čia bus nustatyta gairės 
ateities menininkų veiklai, k. t.: įtraukimas į šią veiklą 
kuo daugiausiai jaunimo; naujų meninių grupių orga
nizavimas’rytinių valstijų sferoje; įsteigimas vasarinės 
mokyklos lavinimui mūsų menininkų, ir t.t. Susirinki
mas norima turėti konkretus ir trumpas—nuo 1-mos iki 
4-tai vai. po pietų. Norima, kad kuo daugiausia meni
ninkų susirinkime dalyvautų ir atvykdami į susirinkimą 4 
būtų prisirengę su konkrečiais pasiūlymais. Laikas ap
ribotas ir dėl to prašoma, kad nebūtų ruoštasi išduoti 
ilgus ir nuobodžius iš praeities veikimo raportus. Pagei
daujama vien geri pasiūlymai meninės veiklos auklėji
mui ir gerinimui. F. R. K.

šiomis dienomis gavo iš bro
liškųjų respublikų 3 naujus 
traktorius, kurie dabar pa
dės apdirbti valstiečių lau
kus.

Šiaulių Miestas
Šiaulių miesto atstatymas 

vyksta sparčiais tempais. 
Paskutiniu laiku buvo at
statyta miesto poliklinika, 
“Aušros” muziejus, staty
bos valdybos bendrabutis, 
kiną “'Kapitol”, ir dešimtys 
kitų pastatų^

Šiaulių “Verpsto” triko
tažo fabriko kolektyvas pir
masis mieste prieš laiką į- 
vykdė penkmečio antrųjų

metų planą.
Šiauliai. — “Stumbro” 0- 

dų gamykloje atstatytas 
vėlimo cechas, kuris jau 
pradėjo statybinio vailoko 
ir veltinio gamybą.

Šiaulių miesto geležinke
liečiai didelį dėmesį teikia 
individualinei statybai. Per 
paskutinius mėnesius 40 ge
ležinkeliečių pastatė sau 
namukus, užvedė sodelius, 
daržus.

Didelę paramą individua- 
liniams statytojams teikia 
vyriausybė ilgametėmis pa
skolomis, ir statybinėmis 
medžiagomis.

L. Levinienė.

Nariai Hollywood© Komiteto apsaugai mūsų konsti
tucijos pirmosios pataisos stovi su kaliforniečiu kon- 
gresmanu Chet Holifield, kuomet jis Įteikia kongreso 
sekretoriui John Andrews filmų komiteto peticiją. Ta 
peticija reikalauja “atitaisyti skriaudas.” Hollywoo- 
diečiai kaltina, kad N e amerikinių" Veiksmų Komitetas 
prasikalto peržengdamas tyrinėtojų pareigas ir pasi- 
skyręs “masiniai kajtintojų principą,” nedemokratinį.

2 pusl.r-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Lapkr. 26, 1947
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APIE TUOS, KURIE PABĖGO NUO
SMETON1NESJDEMOKRATUOS”

Artinantis SLA nominaci
joms ir rinkimams P. T., “SLA 
Gerovės Komitetas” (geriau 
sakant, Pild. Tar. nariai) iš
siuntinėjo visom SLAskuopom 
lapelius su agitacija ir pasigy
rimais, kad ir vėl už juos na-, 
riai balsuotų. Apart kitko, savo 
pasigyrimuose jie sako, kad 
“Jie nėra partijiniai.” O iš tik
rybės, jie visi ščyrosios parti
jos žmonės naudotis SLA pini
gais įvairioms kelionėms, su
gaištims, ir t.t.

Antras, jie sako, kad “Jie 
turi didelį patyrimą Susivieni
jimo reikalų tvarkyme.” Taip, 
jie turi patyrimą, ir didelį pa
tyrimą žarstyti Susivienijimo 
pinigus visoms pusėms. Pavyz
džiui, Pittsburgh© Pikeliui bu
vo užmokėta keliolika šimtų do
lerių vien tik už tai, kad Pike
lis lankėsi keliose Pittsburgh© 
apylinkės kuopose ir gelbėjo 
“sumaniems” P. T. nariams, 
kad seneliai SLA nariai sutik
tų dvigubas mokestis mokėti į 
SLA. /

Trečias, jie sako, kad “Jie 
yra gabūs, kompetentiški, tei
singi, darbštūs ir rūpestingi 
viršininkaį.” Taip, jie darbštūs 
ir rūpestingi. SLA nariai atme- 
• a in rūpestingumą ir teisingu
os. \tmena, kaįp tūkstančiai ir 
‘•ūkstančiai SLA narių pinigų 
žuvo įvairiuose bonuose. SLA 
nariai atmena, kokios paskolos 
buvo suteikta SLA P. T. narių 
kolegoms ir kiek tūkstančių žu
vo minėtose paskolose, ir tt.

Pagaliau, jie sako, kad “Jie 
savo gabumais ir kompetentiš- 
kumu įrodė” ir t.t. Taip, taip, 
savo gabumais įrodė, kaip se
nelius narius apkraut dvigubo
mis mokestimis, pomirtinės 
fondo pinigais sustiprinti lėšų 
fondą aukštaį, kad ponų įvai
riems reikalams pilnai užtektų. 
Susivienijimui narių skaičių 
nupuldė žemiau, kaip per pu
sę, ir tt.

★ ★ ★
Rašau apie SLA dėl to, kad 

Pittsburgho apylinkėj yra daug 
SLA kuopų. Rašau dėl to, kad 
kiekvienas SLA narys pirm 
balsavimo pamąstytų apie SLA 
dabartinius viršininkus, apie 
jų darbus. Blogi organizacijos 
viršininkai, tai žaizda ant or
ganizacijos kūno. Tą Susivieni
jimo užsisenėjusią organizaci
jos žaizdą prašalinti reikia ope
racijos. Tu, SLA nary, laike 
nominacijų gruodžio mėnesį ir 
vėliau balsavime, tos žaizdos 
užgydymui padaryk operaciją, 
balsuodamas už visus naujus 
SLA kandidatus į P. T. Patar
tina balsuoti už sekančius' kan
didatus :

Į prezidentus: B. F. Kubi
lius, 188 kuopos narys, Boston, 
Mass.

Vice prezidentu J. žebrys, 
136 kp. narys, Cleveland, Ohio.

Sekretorium S. Masytė, 352 
kp. narė, Detroit, Michigan.

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

Iždo globėju J. Miliauskas 
286 kp. narys, McKees Rocks, 
Pa.

Iždo globėju P. Jatul , iš 
Stoughton, Massachusetts.

Daktaru kvotėju Dr. Shim- 
kus, Chičago, III.

Senis Grinius, kuris . 1926 
m*, pramakliavojo Lietuvos val
džia Smetonai ir vėliau iš Sme
tonos už tai gavo atlyginimą 
formoie pensijos, lapkričio 9 d. 
hj "si Pittsburgh© ir bendrai 
su kitais pabėgėliais sakė pra
kalbas. Apie jo prakalbą pla
čiai parašyta kitoj vietoj. Aš 
tik pastebėsiu, kad Grinius ne 
tik Lietuvoj kandžiojo žmones, 
M; ir čia atsibaladojęs jau ban
do kandžioti. Dėlei mūsų spau
dos. “Pittsburgh Pfess” lapkri
čio 8 d. rašo: “Dr. Grinius said 
that • the outfit which profess 
to publish the papers don’ti 
have enough money to put two

dailies, but must get financial 
aid from Moscow.”

Matot, pasikalbėjime su 
Pittsburgho spaudos reporte
riais Grinius pirštu rodo, kad 
mūsų pažangūs laikraščiai einą 
už “Maskvos pinigus.” Kvailas 
senis donosčikas nesupranta 
progresyvės visuomenės pasiry
žimo ir duosnumo.'

★ ★ ★
Kaip smagu prisiminti se

nus veikėjus, kaip smagu per
bėgti mintimi tuos darbus, ku
riuos jie atliko ir dabar atlieka. 
Pittsburgho apylinkėj daug yra 
senesnio amžiaus draugų ir 
draugių. Vienas gal iš seniau
sių ir dabartiniu laiku darbš
čiausių draugų, tai mūsų nenu
ilstantis geras veikėjas D. Le
kavičius, kuris lapkričio 12 d. 
apvaikščiojo savo gimtadienį. 
Tas senas, mūsų mylimas drau
gas, jau nuo minėtos dienos 
įžengė į 75-tus metus savo am
žiaus. Sveikinu Domininką ir 
linkiu jam tvirtos sveikatos ir 
ant toliau, kad jis ir toliau taip 
nenuilstančiai darbuotųsi mūsų 
organizacijose ir rašinėtų į 
mūsų skaudą, kaip dabar daro. 
Sykiu linkiu, kad sveikas su
lauktų apvaikščioti savo gim
tadienio šimtmetį.

Amerikos žmonių pažangus 
didelis vadas Henry Wallace, 
buvęs Jungt. Valstijų vice pre
zidentas, lankėsi ’Pittsburghe ir 
turėjo prakalbas Syria Mosque 
name. Prakalbas surengė The 
Progressive Citizens of Ameri
ca lapkričio 10 dieną. Plačiau 
apie prakalbas parašė D. Leka
vičius. Aš tik pastebėsiu, kad 
Syria Mosque svetainė, nors 
turi 3,800 sėdynių, bet tokį di
delį vadą susitikti buvo perma- 
ža. Jau apie 8 vai. vakare sė
dynės visos buvo užpildytos.' 
Laike prakalbų, vietos trūks
tant, apie pora šimtų žmonių 
suėjo į skiepą svetainėn ir ten 
per garsiakalbį klausėsi pra
kalbų, kiti turėjo grįžti namo 
dėl stokos vietos.

Apart Wallace, .labai gerai 
kalbėjo apie Trumano tvarką 
aktorius Canada Lee. Albert 
Maltz, Hollywood script rašyto
jas, labaj tinkamai dramatiza
vo tą valdžios “raganų gaudy
mą” Hollywoode. Kalbėjo bu
vęs miesto majoras Scully ir 
kiti kalbėtojai.

Kalbėjo ir aukų rinkime 'pir
mininkavo Daktaras Fr. King- 
don, rašytojas ir radijo komen
tatorius iš New York. Jis sar
kastiškai kalbėdamas, labai 
daug juokų pridarė. Aukas 
renkant stambesnes sumas pa
sižymėjau. Viena ypatžT aukavo • 
$500, 3 ypatos po $250, viena 
ypata $200, 10 ypatų” po šimtą, 
daugelis aukavo po $50 ir $25; 
taip kad susidarė $5,145. La
bai daugelis kukavo po $10 ir 
mažiau, kas ir sudarė kelis 
tūkstančius dolerių. Tai ot koks 
duosnumas progresyvių žmo
nių.

Praeitais rinkimais, lapkričio 
4 d., Pittsburgho apylinkėj Al
legheny Co. demokratų laimėji
mas buvo labai didelis. Pitts
burgho priemiesčiuose, kaip ku
riose vietose, republikonai ne
galėjo pravaryti savo nė vieno 
kandidato. Atrodo, kad pilie
čiai republikonais jau nusivylę. 
Tačiau atsižvelgiant į balsuo
tojų skaičių, pasirodo, kad jų 
buvo tik 65 nuošimčiai, 35 nuo
šimčiai visai nedalyvavo balsa
vime. Kodėl taip? Todėl, kad 
stambi dalis balsuotojų yra nu
sivylę ne tik republikonais, ,bet 
ir demokratais. Paskutiniu lai
ku prez. 'Į’rumano politika pa
sirodė reakcijoniškesnė, negu 
kad republikonų. Tas šauksmas, 
tas riksmas prieš komunizmą, 
tie bilijonai dolerių Europai 
gelbėti “nuo komunistinio pa
vojaus,” nieko gero šaliai ne
žada, bet veda Jungt. Valstijas 
prie bedarbės, prie bankroto, o

Prastai Pasirodė
Pittsburgho tarybininkai par

sikvietė eks-prezidentą Grinių, 
kad pakėlus tarybininkų smun
kantį “biznį.” Prieš atvykimą 
Griniaus visa komercinė spau
da ir Dargio radio per visą mė
nesį būbnino apie “didelį” pa
rengimą ir eks-prezidento priė
mimą. Atėjus tam parengimui, 
nuvykau ir aš pažiūrėti... At
vykau į Piliečių svetainę, kaip 
3:30 vai. po bietų (parengimas 
turėjo prasidėti kaip 3 vai.) ir 
nusistebėjau, kad svetainėje sė
dynių sustatyta apie pora šim
tų ir tos dar neužpildytos. Atsi
sėdau šalia seno pažįstamo ir 
pradėjom kalbėti apie senuosius 
įvykius.

Ketvirta valanda, o nesima
to nei rengėjų. Kiek vėliau Ba- 
kanas su Stilsonu užėjo ant es
trados lyg tai j ieškodami ko— 
susimaišę. Bakanas priėjo prie 
garsiakalbio ir pradėjo susirin
kusių prašyti, kad visi įsigytų 
tikietus dėl bankieto pagerbi
mui eks-prezidento Griniaus. 
Nors tikietų pardavėjos prie 
kiekvieno priėjo, kad pirktų ti- 
kietą, bet nemačiau, kad kas 
pirktų.

Štai Pivarunas įeina į sve
tainę su pabėgėliais, niekas ne- 
ploja ir niekas neatsistoja pa
gerbimui jų. Pivarunas atida
ro tą “didelį” susirinkimą. Jis 
kalba apie pusę valandos; ką jis 
norėjo pasakyti, negalima su
prasti, tiktai buvo girdėtis pil
na vo j an t “komunistai” ir “bol
ševikai.” žinant Pivaruno as
menį, tai sprendžiu, kad jis 
apie bolševikus ir komunistus 
gero nieko nesakė. Po savo 
“spyčiaus,” netvarkingai per
statė šv. Kazimiero parapijos 
Chorą. Choras sudainavo Ame
rikos ir Lietuvos himnus ir dar 
porą dainelių. Pivarunas ir vėl 
su savo “spyčiu” ir pirminin- 
kystės darbą pavedė Stilsonui. 
Tas išdrožė ilgą “spyčių,” iš
keldamas Pittsburgho tarybi
ninkų darbus į padanges ir pa
kvietė pabėgėlius ir' tarybinin
kų Smetoną ant estrados. Pasi
rodė trys pabėgėliai, du kuni
gai ir pustuzinis tarybininkų.

Pirmas kalbėjo A. Tarulis. 
Tarulis kalbėjo apie valandą 
laiko. Kaip dėl profesoriaus, tai 
prastai ir nervuotai kalbėjo; 
kartais atrodė, kad negalėjo su
sigaudyti su savo surašytu 
“spyčiu.” Tarulis pradėjo nuo 
1918 m. Lietuvos istorijos ir 
baigė savp kalbą iki atvykimo 
į Pittsburghą. Jo kalba buvo 
pašvęsta Griniaus garbinimui. 
Gi Griniaus “atsižymėjimai,” 
tai 1926 metais, kada Grinius 
atidavė Lietuvos vairą Smeto- 
,nąi už pensiją.

Taruliui , pabaigus kalbėti, 
buvo paduotas prašymas, kad 
Tarulis paaiškintų apie 1926 
metų perversmą Lietuvoje. Ta
rulis neatsakė į klausimą, bet 
Stilsonas sakė, kad 1926 metų 
įvykį reikėtų' visą savaitę aiš
kinti. Stilsonas gerai atsimena, 
kad ne sykį jis y£a pasmerkęs

gal ir prie karo.
★ ★ ★

Mūsų šalies prekyba su So
vietų Sąjupga, pirmu syk isto
rijoj pasirodė, eina Sovietų Są
jungos naudai. Už rugsėjo mė
nesį mūsų šalis pirko iš Sovie
tų Sąjungos chromo, mangane- 
so rūdos, platino, labai daug 
įvairių kailių ir kitų reikalingų 
daiktų Už $13,993,000. Tuo pa
čiu laiku Sovietų Sąjunga pir
ko įvairios mašinerijos iš Jung
tinių Valstijų tik už $3,030,000. 
Kaip jau yra žinoma, pirmiau 
Sovietų Sąjunga daugiau pirk
davo iš Amerikos, o Amerika 
mažiau pirkdavo iš Sovietų Są
jungos. Tada prekyba buvo 
Amerikos naudai, nes likdavo 
pinigų. Dabar kaip tik atbulai, 
už rugsėjo mėnesį liko Sovietų 
Sąjungai jau arti 11 milijonų 
dolerių. Dėlei tokios prekybos 
jau yra buržuazijoje susirūpi
nimo/ J. Kantrybė.

1926 metų smurtą Lietuvoje, 
bet dabar sėdi vienam vežimė- 
lyj su tais smurtininkais. Ka
dangi Tarulis buvo tos dienos 
vyriausias kalbėtojas, tai bus 
ne pro šalį paminėti keletą iš
traukų iš jo kalbos.

Tarulis sakė: “Nors aš atvy
kau į .Ameriką tais pačiais ke
liais, kaip d r. Grinius, bet ma
no atlikti darbai tik lašas jū
roj, prieš atliktus-dr. Griniaus 
darbus.”

Koki tie darbai? Ar tie, kad 
Lietuva buvo parduota dėl dik
tatoriaus Smetonos?

Toliau Tarulis sakė: “Lietu
voje po 1926 metų, nebuvo pil
noj prasmėj demokratijos, nes 
Lietuva. turėjo pasekti kitas 
kaimynines valstijas — Vokie
tiją, Latviją, Italiją” ir t.t.

Po šių žodžių Tarulis lyg su
simaišė ir tuojau, dėl atsigrie- 
bimo, pradėjo girti buvusią 
smetoninę tvarką, kad tenai vis 
viena “buvo daugiau demokra
tijos,” kaip kad kitose . Euro
pos šalyse. Prie užbaigos savo 
kalbos pradėjo niekinti rusų 
tautos žmones.

Antras buvo perstatytas kal
bėti Jonas Kutra, palydovas 
Grinius ir iš Chicagos pabėgė
lis. Kutra neilgai kalbėjo, ai
manavo apie pabėgėlius, koki 
jie nekalti avinėliai ir kaip 
jiems pagalba dabar yra "rei
kalinga. Prašė aukoti tarybinin- 
kams. Pasakojo, kaip komuniz
mas nėra praktiškas gyvenime 
ir kaip jis negalės gyvuoti. 
Kutros supratimu, kad kapita
lizmo sistema yra gera, tik rei
kia ją biskutį pataisyti, bet 
kaip pataisyti, tai nepasakė. Aš 
pasakysiu, kad Kutra ir jam 
panašūs paukšteliai siunta ir 
draskos prieš tuos, kurie nori 
tą supuvusią kapitalistinę sis
temą pataisyti! Po to Stilsonas 
išdrožė “graudingą spyčių,” 
kad surinkus kuo daugiausia 
aukų į tarybininkų “fondą” ir 
pasiuntė savo gvardiją aukų 
rinkti. Sukėlimui “entuziazmo” 
Gabaliauskas bėga su $10 bu- 
maška, jį pasekė kitas “patri- 
jotąs’k su dešimtine, bet kada 
aukų rinkėjos paskelbė pasek
mes, tai buvo viso labo $126.70.

Taigi, čia tarybininkai nieko 
nelaimėjo, nes vargiai galės 
Griniaus ir Kutros kelionės lė
šas padengti. Gerai pamenu, 
kada chicagiškis Olis buvo atsi
tempęs Smetoną į tą pačią sve
tainę, tai jie sužuvavo arti 
$600.

Po aukų rinkimo perstatė ir 
Grinių kalbėti. Publikoj mažai 
kas plojo ir nfekas neatsistojo 
pagerbti “prezidentą,” tai Stil
sonas pribėgo prie krašto estra
dos ir pradėjo rankomis mosuo
ti, kad publika atsistotų.

Grinius kalbėjo trumpai. Pir
miausiai pasakė, kad jis apie 
Pittsburgho lietuvius gerai ži
no, nes... skaitydavo B'altrušai- 
čio leidžiamas “Dilgėles.” Kai 
Grinius suminėjo Baltrušaičio 
“Dilgėles,”tai per svetainę per
ėjo kokis tai sujudimas. Baltru
šaičio ’ priešai jautėsi prastai, 
nes jie bijojo “Dilgėles” į ran
kas paimti. Grinius kalbėjo apie 
1918 Lietuvos kariuomenės ka
rą su bolševikų ir bermontinin
kų kariuomene. Mickevičių-Kap- 
suką išvadino išgama. Apie 
1926 metų perversmą Lietuvoje 
neprisiminė. Neprisiminė nė 
vieno žodžio taipgi apię pereito 
karo pergyventus įvykius Lietu
voje.

Publika tikrai apsivylė iš 
Griniaus kalbos. Po prakalbų iš 
daugelio teko girdėti, kad labai 
prastai atsiliepė apie Grinių. 
Tuojau1 po prakalbų^—bankietas 
Griniaus pagerbimui. Bankie
tas išėjo prasjai, < nes nė šimto 
žmonių nesusirinko į bankietą. 
Bankiete kalbėjo irgi tie patys. 
Bankietą vedė Gabaliauskas.

Taigi, iš to didelio tarybinin
kų barabanijimo išėjo labai 
prasti jų parengimai.

V: B.

Man ' pasitaikė kalbėtis su 
ypata, kuri lankėsi Brazilijoj 
pas savo brolius. Iš pokalbio 
paaiškėjo, kad ten darbo žmo
nės vargingai gyvena, mažai 
uždirba, o pragyvenimas bran
giai kainuoja.' Pavyzdžiui, dar
bininkas uždirba amerikoniš
kais. pinigais 35c į valandą, o 
pavalgymas vienam sykiui kai
nuoja 60c. Jeigu tie žmonės 
valgytų tris kartus į dieną, kaip 
amerikiečiai kad valgo, tai be
veik . pravalgytų visą uždarbį, 
ką uždirba per dieną, kitiems 
reikalams nebūtų jau pinigų. 
Ten darbininkai neturi stubų 
su. keliais kambariais, kaip mes 
turime. Darbų žmonės turi tik 
po vieną kambarį, tame kamba
ryj valgo ir miega net jau su
augusi šeima! Tuo tarpu mies
tuose yra gerų ir gražių namų, 
dar beveik gražesnių, kaip Ame
rikoje. Miestai yra labai šva
rūs, viešbučiai taip jau gražūs, 
bet kainuoja daug pinigų juose 
gyventi. Tai <is dėl turtingų 
žmonių, vargšas darbininkas 
turi gyventi viename kambary-

je su šeimyna!
Brazilijos lietuviai esą pasi

rengę prie pirmos progos grįž
ti į Lietuvą, nenori daugiau 
vergauti Brazi 1 i j oj e.

Mano nuomone, smeton in in
kai /turėtų dėl tos ypatos su
rengti kokią puotą ir paklausti, 
ar tai yra tiesa, kad Brazilijos 
lietuviai nori važiuoti į Lietu
vą? Mat, Brazilijos lietuviai ne
sibijo jų gązdinimų Sibiru ir 
rusais. Juk tie lietuviai nebėgo 
nuo Rusijos caro, bet iš smeto
ninės “demokratijos,” kurią 
šiandien garbina tautininkai, 
socialistai, klerikalai, šliuptar- 
niai. Aš abejoju, jeigu,Lietuvo
je tebebūtų smetoninė demokra
tija, ar tie žmonės rengtųsi 
grįžti prie Smetonos. Man atro
do, kad žėdnas vienas Tarybi
nės Lietuvos priešas turėtų sy
kį ant visados žinoti, jog tie lie
tuviai, kurie pabėgo nuo Smeto
nos valdžios į kitas šalis, jie ne
bėgo dėl to. kad Lietuvoj bu
vo perdaug gyventojų. Jie ne
bėgo dėl to, kad Lietuvoj ne-
buvo žemės. Jie nebėgo del to,

i
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kad Lietuvoj niekas neaugo, 
arba kad Lietuvoj šalta. Nei. 
Jie bėgo dėl to, kad Lietuvoj 
buvo Smetonos negera politika. 
Jie bėgo nuo smetoninio skur
do ir nuo dvarponių jungo. Jie 
turėdavo dirbti nuo šviesos 1L 
gi tamsos už menką užmokesnį. t 
Ir jeigu dvarponiui pasipriešin
davo, tai ir to negaudavo, o 
dvarponis, paskendęs turtuose, 
kaip inkstas taukuose būdavo. 
Tai dėl to jie bėgo.

O šiandieną jie nebijo grįžti 
į savo tėvynę. Jie nesibijo nei 
rusų, nei tarybinės santvarkos. 
Jie žino, kad šiandien Lietuvos 
valdžia yra darbininko ir vals
tiečio užtarytoja. Dabar Lietu
voj nebėra dvarponių, fabrikan
tų ir bankininkų. Dabar dva
rai ir bankai priklauso valdžiai, 
o valdžia dėl liaudies. .

Tie tik bijosi grįžti Lietuvon, 
kurie bendrai su Hitleriu naiki
no Lietuvą ir Lietuvos gyven
tojus. Jie pridarė daug skriau
dos ne tik Lietuvai, bet ir sa
vo draugams ir pažįstamiems, 
ir- dabar šaukia, kad bijosi 
“ruskių.” Rusai jų nepažįsta, 
bet jie. bijosi tų, kurie juos pa
žįsta? Tik bėdą verčia ant rus- 
kių. Tai va, ko jie bijosi!

S. O.
R e d a k c i jos Pastaba: Šis 

straipsnelis buvo gautas ' jau

Pittsburgho “Lietuvių žinio
se,” spalių 24 d. B. M. rašo 
po antgalviu: v

“Kristus, Taikos Karalius.
“Šiandien viso1 pasaulio akys 

nukreiptos į amžių karalių, 
nes tik Jame beliko viltis ir 
išganymas.”

Man rodos, kad visai netei
sybė. Man rodos, kad viso pa- 
sąulio akys nukreiptos dėl tai
kos į Maskvą ir į Washingto- 
ną, nes ten taika ar trečias 
karas.

•Toliau B. M. rašo: “au 
dvidešimt amžių kovojant 
prieš Kristaus Karalystę, daūg 
kraujo pralieta, daug nekaltų 
gyvybių paaukota, bet Jis 
triumfuoja. Jo karalystė kas
dien plečiasi su naujais laimė
jimais, panaikinant barbariją, 
vergiją, suteikiant laisvę ir 
šviesą žmonijai.”

Bet, kaip žinoma visam ci7 
vilizuotam pasauliui, katalikų 
bažnyčia plėtėsi su pagalba 
kardo ir barbarizmo. Ir mūsų 
lietuvių tauta, nuo Kristaus 
karaliaus įpėdinio Romoje įsa
kymo, buvo paplukdyta krau
juose; viehu užpuolimu. buvo 
išžudyta 20 tūkstančių lietu
vių. • •

Kur' tik Kristaus karaliaus 
įpėdinis užvaldė ir galią turė
jo, ten didžiausią vergiją, ne
laisvę ir barbarizmą atnešė.

Ir mano dėdukas Kristaus 
karaliaus įpėdinio atneštoj ne
va laisvėj daugiau pusę savo 
amžiaus vergavo ir rykštėm 
buvo plakamas.

Kada tūli žemiški valdonai 
sumislydavo paliuosuoti žmo
niją iš po Kristaus karaliaus 
įpėdinio atneštos vergijos ir 
barbarizmo, tai katalikų ku
nigai sukildavo ir per pamoks
lus bažnyčioje šaukdavo į 
vergus, sakydami: “Jeigu jūs 
atsisakysit nuo vergijos, jūs 
nematysite dangaus karalys
tės, o per arhžių amžius d eg-* 
sit pekloje.” Ir daug vergų, 
apšviesti Kristaus karaliaus 
įpėdinio atnešta šviesa, tam 
patikėjo ir ėjo kariaut kartu 
su kunigais, su kardais ir muš- 
kietais rankoje, kad jų nepa- 
liuosuotų iš vergijos. Tai ma
no dėduko žodžiai, kuris ver
gu išgyveno daugiau pusės sa
vo amžiaus.

Kaip vergija buvo panaikin
ta, žmonija, nors lėtai, bet vis
gi pradėjo žygiuot į geresnį 
gyvenimą ir apšvietą.

Toliau B. M. sako: “Jėzus 
karaliauja sąžinėse, Kada su- 
gedusiame pasaulyje domi
nuoja niekšiškumas ir veid
mainiškumas, kada stipresnio
jo pusėje visada tiesa, katali
kų sąžinė visada tvirtai stovi, 
nesibijodama pažvelgti klai
dai į akis ir ją pasmerkti.”

Mums nereikia vartyti isto
rijos lapus a^)ie katąlikų baž-

•nyčios ir jos vadų teisingumą 
senoje praeityje, tik atsimin- 

(Tąsa 4-me pusi.)

gana seniai, bet kažin kaip bu- • 
vo redakcijoje užsimetęs ir ne
pastebėtas. Tačiau jo bendroji 
vertė tebėra nepasenus. Labai 
atsiprašome d. S. O. už tokį 
nemalonumą.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Tree., Lapkr. 26, 1947
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j PITTSBURGH IR APYLINKES Į 
f LIETUVIU BIZNIŲJST AIGOS į
O —•— ----------

j JULIUS J. SHIMKETS :
<> Moderniško maisto
<> krautuvės Savininkas< > *

1314 Reedsdale St.,
<> ’ N. S. Pittsburgh, Pa. (> __ <

I). P. LEKAVIČIUS f

Taisymo Dirbtuvė 4>
Batų ir Raktų t

1215 Beaver Ave., 1
N. S. Pittsburgh, Pa.

o ' ;
;; A. Grigaitis Restaurant
9 Geriausias patarnavimas 
<> ir maistas. ;

< > . > ;
<> 3545 Butler St.
(> Pittsburgh, Pa.
| Tel. SC. 9003 i

< > ---- —------------- ;
I ALBERT’S CAFE

< > # ;
<I> Albinas Kaulakis, sav. ;< > (

< > Čia geri gėrimai ir
<į> skanūs valgiai 1
/L <
t 2130 Fifth Ave., ;< > i<> Pittsburgh, "Pa.O (
O Tel. CO. 8928 1<||> Į.-- — ■    ....... ...—    —  I
| ZDANKUS BAR 
t Vieta geru valgių ir 
| įsigėrimų . ;
<f <
o Antanas Zdankus, sav. ;

< > ' (
■ ■ 100 Anderson St.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
<♦>
O Tel. CE. 9852

<|> PEPPER’S CAFE
“ Antanas Pipiras, Sav.
o Draugiška Užeiga
“ * il920 Carson St.

’ S. S. Pittsburgh, Pa.

JOE RIZIKAS j

Restaurant ♦
TVisokį Valgiai ir Gėrimai ♦

1100 Carson St. S. S.
A. JOHNSONS CAFE |> 

geras maistas ir gėrimai 1 
(Mount Oliver) . ♦
129 Brownsville Rd., 1
Pittsburgh, Pa. I

Tel. HE. 9303

BEAVER AVENUE ?
TFish & Poultry Market ♦

Stasys Orda, sav.
1204 Beaver Ave., ♦

N. S. Pittsburgh, Pa.
MELNIS CAFE j

K. Melnis, sav. t
351 Pittsburgh St., |

Springdale, Pa. t
; Vladas Sadauskas, sav. «
; Geri valgiai ir T

visoki įsigėrimai |
1701-3 Metropolitan St. I

Pittsburgh, Pa., X
Tel. CE. 9474 |

Kai Būsite Washingtone, | 
Sustokite pas į

The Maxwell House T
Savininkė, Edith Maxwell |

Vienatinis Lietuvių Tavernas. ♦
[ Woodland & Jefferson Ave., <♦>
; Washington, Pa. ♦

Phone 9636 <|>

: N. Rec. Bowling Alleys <j>
J. K. Mazukna, sav. ♦

1321-25 Reedsdale Str., |
Pittsburgh, Pa. J

Tel. CE. 9585 J
. TLietuvis Graborius ♦

JOS. B. WENTZ, JR. J>
LaĮdotuvlų Direktorius . ♦

; Gražiu koplyčią laidotuvėm t
; duodame nemokamai |

1823 NO. FRANKLIN ST., f
N. S. Pittsburgh, Pa. T

; r CDdar 2200 Į
METROPOLITAN 4>

Restaurant ' J
T

1 Charles Lalushes
t TAVERN
<> Užeiga Kalakutų,

Dzūkų ir Žemaičių
o 1828 Carson St.

S. S. Pittsburgh, Pa.
HE. 9683

i
<j> MUSE CAFE
<> Savukaitienė, sav.
(><*> Geri Valgiai ir
A įsigėrimai’
1 Muse, Pa.
| FELIX CAFE '

1 Įvairūs gėrimai ir valgia* 
<|> Felix Gutauskas, sav.

| 2210 Fifth Ave.,
| Pittsburgh, Pa.
|> ' Tel. CO. 9210. • .
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Atsiminimai iš Praeities

(Tąsa)
“Japonų karas buvo ne klaida: tai bu

vo nusikaltimas, rūmų avantiūristų gau
jos ir caro dinastijos narių bandymas 
rusų kraujo kaina įgyti turtus svetimam 
krašte. Tai buvo nusikaltimas ir del to, 
kad vyriausybė norėjo karo kovai su pa
čia rusų tauta” — taip išsireiškė apie 
tą nelaimingą karą rusų kadetų partijos 
veikėjas I. I. Petrunkevičius, toli gražu 
ne kraštutinis revoliucionierius.

CARO REŽIMAS KALTINAMŲJŲ 
SUOLE

“Padarykit savo mužikus mąstančiais 
žmonėm, sukurkit iš žmonių bandos or
ganizuotą žmonių visuomenę; išvaduo
kit liaudies mases iš< tamsos ir žeminan
čių prietarų valdžios; suteikit žmonėms 
piliečių teises, kad jie nesijaustų neatsa
kingi tvariniai; atidaryki! jiems vartus 
į išmintingą ir socialinį gyvenimą. Pa
darykit tai — ir rusų kariuomenė bus 
pirmoji pasauly.”

Taip rašė prancūzų žurnalistas Liud
vikas Nodo, buvęs su rusų armija nuo 
pat karo pradžios iki Mukdeno kauty
nių. Jis turėjo progos gerai pažinti ru
sų kareivius ir rusų tvarką. Jo liudijimu, 
rusų kareiviai parodė nepaprastą narsu
mą. Bet laimėjimui to neužtenka — rei
kia išsilavinimo, sąmoningumo ir entu
ziazmo. O viso to trūko rusų kareiviam, 
neturėjusiems teisės nei galvoti, nei ko
kio savarankumo rodyti,.buvo beteisiai 
ir daugiausia beraščiai. “Sviataja siera- 
ja skotinka” (“šventieji pilkieji galvijė- 
liai”) — taip rusų visuomenė apibūdino 
savo kareivius.

f
“Ieškodamas rusų skaudžiųjų pralai

mėjimų priežasčių, pagaliau surandi vie
ną svarbiausią priežastį — tai rusų re
žimas!” — sako tas pats prancūzas. 
“Biurokratinis režimas užmuša žmonėse 
valią, paneigia darbščiuosius, suteikia 
pirmenybę numylėtiniam, favoritam, in- 
triganam, bukagalviam.” .

Panašius sprendimus darė ir kiti to 
karo liudininkai. Ir vokiečių pulkinin
kas Gedke po Mukdeno kautynių rašė: 
“Tai ne atskiras pralaimėtas mūšis, čia 
ne kariuomenė nugalėta, bet čia mirtiną 
smūgį gavo visa sistema. Čia savo neper
maldaujamą ir tikslų sprendimą padarė 
pati istorija.”

Geriausiai tą istorijos sprendimą su
prato pažangioji rusų visuomenės dalis. 
Ko negalėjo padaryti dešimtys metų jos 
kovų ir įtikinėjimų, tai padarė šie skau
dūs japonų smūgiai: carizmas atidarė 
akis ir pamatė stovįs ant moliniu kojų. 
Tolimuos Mandžiūrijos laukuos, ties Port 
Arturu ir Geltonojoj jūroj pasikartojo 
tai, kas prieš 50 metų įvyko ties Sevas- 

' topoliu, kada mirtiną smūgį gavo seno- 
. ji, baudžiavos Rusija’. Ir tada geriausie

ji Rusijos žmonės, eilė rašytojų, poetų ir 
visuomenininkų seniai skelbė, kad taip 
ilgai užsitęsusioji baudžiava ne tik daro 
gėdą Rusijai, bet ir silpnina ją, nes tau
tų rungtynėse nesąmoningas “pilkasis 
galvijėlis” negali susilyginti su žmogum 
piliečiu, kuris jau tada kristalizavosi Va
karų Europoj. Bet turėjo įvykti žiauru
sis Krimo karas ir tik po skaudžių pra
laimėjimų tuometis vienvaldis caras Mi
kalojus I įsitikino tos nuomonės teisin- , 
gurnu. Tik mirties patale jis įsakė savo 

w sūnui panaikinti baudžiavą. Toji refor
ma pavėlavo bent 50 metų.

Dabar, tokia pat skaudi pamoka teko 
Mikalojui II. Bet ir jis buvo blogas isto
rijos mokinys, tikriau sakant, klastin
gas mokinys. Jis ne tik nenorėjo supras
ti konkrečių jo gyvenamojo laiko pamo
kų, bet ir bandė apgauti senutę istoriją 
ir sulaikyti jos ratą. Kaip Mikalojus 11 
atkakliai iki mirties tikėjo, kad baudžia
va yra savaimingas rusų tautos gyveni
mo reiškinys, neatimamas to gyvenimo 
ir santvarkos pagrindas, taip Mikalojus 
II, nežiūrint visų smūgių ir pralaimėji
mų vis dar tebeklausė įtikinėjimų, kad 

. caro vienvaldybė taip pat būtinas. Rusi
jos gyvenimo ir jos gerovės pagrindas. 
Jis tikėjo, kad rusų liaudis ištikima ca- 

\ rui. Jis matė šimtus tūkstančių kareivių, 
ėjusių į Mandžiūrijos laukus ,mirti už 
“tikybą, carą ir tėvynę,” matė minių mi
nias džiūgaujančių jam pasirodžius ir

“u£a1” šaukiančių žmonių. Giliu caro įsi
tikinimu, visų neramumų ir revoliucijos 
sėjikai tesą tik žydai ir inteligentai, ypač 
politikuoją advokatai. įžodžio “inteligen
tas” caras taip nekentė, kad sakėsi mie
lai matytų tą žodį išbrauktą iš rusų kal
bos žodyno. Tad mielas ir priimtinas pa
sirodė carui vidaus reikalų ministerio 
pareigose Plėvė, drąsiai* pasižadėjęs per 
kelis mėnesius “išmušti iš galvų politi
kavimą” inteligentam ir suriesti į ragą 
žydus. “Aš nemėgstu šūvių, bet daugiau 
pripažįstu rykštes” — dar pridėjo Plėvė. 
Taigi, ir griežtas ir humaniškas žmogus! 
Plėvė priminė carui buvęs policijos de
partamento direktorium 1881 m. ir sėk
mingai likvidavęs “Liaudies Laisvės” iš
bujojusią veiklą. Plėvės programa, buvo 
aiški: sustiprinti policiją. Jis perorgani
zavo, praplėtė policijos departamentą ir 
žandarmeriją, slaptosios policijos tink
lais apipynė visą Rusiją, įkurdamas jos 
skyrius visuos žymiuosiuos miestuos. Vie
nas svarbiaus. kovos būdų su aktyvejan
čiom revoliucinėm grupėm pasidarė pro
vokacija. Papirkimais ir bauginimais 
slaptoji policija surado 
išdavikų ir slaptų pranešėjų iš revoliu
cionierių tarpo. Tokių išdavikų atsiras
davo gana daug, ir greit žandarmerija 
ir slaptoji policija “ochranka” galėjo pa
sigirti turinti savo žmonių net visuos žy
miausiuos revoliucionierių rateliuos, net 
centruos. Daugybę milijonų surijo tas 
saugumo voratinklis, kuris siekė net už 
Rusijos sienų, nes ir rusų politiniam emi
grantam sekti per metus buvo išleidžia
ma 980,000 rublių. Rodos, jau visų tų 
priemonių galėjo pakakti “nesąmonin
gom svajonėm” užgniaužti.

Bet ir čia tik eilės jnetų skaudžios pa
inokos parodė, kad kylančios Rusijos po
litinės sąmonės negalima sulaikyti jo
kiom policinėm nesąmonėm. Plėvės poli
tika susilaukė skaudaus moralinio smū
gio kaip tik Plėvės gyvenimo paskuti
nėm dienom. Tai įvyko per garsią tada 
Karaliaučiaus “sąmokslininkų” bylą. 
Rusų slaptoji policija susekė, kad per 
VokieŲjos sieną iš Rusijos eina gausi už
draustųjų raštų kontrabanda ir kad kai 
kurie vokiečių socialdemokratai padeda 
rusų revoliucionieriam slaptai gabenti 
revoliucinę literatūrą rusų, lenkų, latvių 
ir lietuvių kalbom. Rusų policijai susi
žinojus su vokiečių policija,- Klaipėdoj, 
Tilžėj, Ragainėj ir k. buvo padarytos 
kratos ir; pas kai kuriuos asmenis suras
ta nemaži kiekiai tų uždraustųjų knygų 
ir raštų. Vokiečių socialdemokratų .va
das Bebelis įnešė Vokietijos parlamente 
paklausimą, kaip policija išdrįso kėsintis 
prieš piliečių'laisvę ir suiminėti žmones 
už platinimą socialistinių raštų, kurie 
Vokietijoj nėra uždrausti. Kancleris Biu- 
lovas atsakė, kad tai nėra paprašti le
galūs socialdemokratų rastai, be revoliu
ciniai atsišaukimai, kuriuose raginama 
imtis teroro prieš Rusijos carą ir jo val
dininkus. Tai esąs sąmokslas ir kaimy
nės valtybės galvos įžeidimas.

Taip prasidėjo garsi politinė byla, ku
rioj norėta kaimyniškai pasitarnauti 
Rusijos carui. Bet išėjo priešingai: kal
binamųjų suolan moraliai buvo pasodinu 
tas visąs Rusijos režimas su caru prie
šaky. Teisman patrauktuosius 9 vokiečių 
piliečius, daugiausia darbininkus, gynė 
keturi advokatai, jų tarpe žymusis so
cialdemokratas Haaze ir jaunasis Lib- 
knechtas. Tuo tarpu kai kaltintojai sten
gėsi atvaizduoti rusų revoliucionierius 
nekaltų žmonių žudikais ir teisėtos san
tvarkos griovėjais, tie gynėjai savo ar
gumentais ir liudininkais įrodinėjo caro 
režimo nusikaltimus. Ypač įspūdingai 
kalbėjo liudininkas Reisneris, buvęs 
Tomsko universiteto profesorius.

Karaliaučiaus teisme ryškiai buvo iš
keltas Rusijos bręstančio revoliucinio ju
dėjimo veidas. Tai nebuvo “Liaudies 
Laisvės” laikų siaurojo politinių idealis
tų ratelio‘kova, bet jau milžiniška rusų 
ir kitų Rusijos tautų laisvės kova prieš 
užsispyrusį ir sustingusį, naįuralią 
krašto pažangą slėgusį, carizmą. Jokios 
policijos priemonės ir bausmių žiauru
mas nepajėgė to judėjimo suvaldyti. Nie
ko negelbėjo kalėjimai ir Sibiras, kur at
sidūrė daugybė politinio judėjimo vadų 
ir eilinių jo dalyvių, inteligentų ir dar
bininkų.

(Bus daugiau)

(Tąsa)
Nežinau, kaip ilgai aš tenai 
sėdėjau. Atmerkiau akis ir 
anoje pusėje didelio kambario 
matau daugybę imigrantų, o 
tarpe manęs ir jų didelis kam
barys, aptvertas grotomis. 
Pristatyta daugybė stalų ir 
prie kiekvieno stalo sėdi 3-4 vy
rai — yra ir moterų ar mer
ginų. O šitoje pusėje aš tik 
vienas, o.gali sutilpti 100. Tas 
vėl patvirtina mano teoriją. . . 
Prakaitas išmušė — visas pa
sidariau šlapias.

Prieinu prie užtvaro, didelis, 
gražus vidutinio amžiaus vy
ras moja man eiti prie jo. Ei
nu. Klausia lietuviškai, ar 
mano pavardė Simonas Janu
lis. Sakau—taip. Tada jis 
sako: “Ar tamsta pažįsti po
nią Feliciją Bortkevičienę?” 
Antras perkūnas trenkė. . . 
Turint mintyj, kad aš susek
tas, ir čia jau žino, kad ji 
man pabėgimą surengė. Pasa
kymas, kad “pažįstu,” reikš 
ir jai katorgą ant 21 metų. 
Susvyravau, ir jeigu nebūčiau 
laikęsis už pertvaro, tikrai bū
čiau nugriuvęs. Ką sakyti? 
Tyliu ir galvoj ūžia tūkstanti
nės mintys—ką sakyti ? Situ
aciją išgelbėjo pats užklausė- 
jas, jei neapsirinku, tai ponas 
Jankauskas. Gražiai lietuviš
kai sako: “Matau, kad tams
ta dar sergi jūrų liga. Mums 
Bortkevičienė rašė apie jus ir 
už tai aš jus tuojau paleisiu 
su ištikimu palydovu, o va-

Rašo SIMONAS JANULIS

kare matysiu jus pas ponus 
Račkauskus”...

Antras linksmybės sukrėti
mas... Nereikėjo man nė 50 
dolerių parodyti. Tuojau at
ėjo jaunas uniformuotas vy
ras ir išsivedė ant laivuko ir 
jau New Yorke. Į požemini 
traukinį ir už pusvalandžio 
pas Boleslovą Lapienį, ant ku
rio adreso aš važiavau. Aš 
buvau taip pritrenktas tomis 
staigmenomis, jog jam pasi
rodė, kad man trūksta po bis- 
kį... Jis, kaipo buvęs kali
nys, klausinėja mane apie ka
torgą, apie jo taipgi geradei- 
ką Jozefą, . aš gi atsakinėda
mas maišausi. Atkartojau jam, 
kad tai nuo jūrų ligos man 
taip negera.

Vakare jau buvome pas “Tė
vynės” redaktorių V. Račkaus
ką (Karolį Vairą). Ten pribu
vo ir tas viršininkas, bet ant jų 
visų labai prastą įspūdį pada
riau. Į klausimus atsakinėjau 
ne taip, kaip reikia. O daugiau
sia į dubas žiūrėjau. Vaišino 
mus Račkauskai puikiai — ne
gelbėjo man nė išgertas šnap- 
sas. Ten taip pat buvo du lie
tuviai inžinieriai — Daukantas 
ir llunteris. Pirmasis mane vė
liau pralinksmino, kai pradėjo 
rusiškai pasakot juokingus 
anekdotus.

Už savaitės išvažiavau į Phi
ladelphia, kur gyveno mano 
brolis ir sesuo. Ten pabuvęs ko
kią savaitę galutinai atsigavau

Šeimininkėms
KALAKUTIENOS PIETŪS
Ilgametėms, didžių šeimų ir 

nemažų išteklių šeimininkėms 
iškepti kalakutą — tik baikos. 
Tačiau nepripratusiai yra savo 
rūšies rūpestis, ypatingai, jei
gu tenka kepti pirmu kartu ir 
dar nemažai šeimai ar sve
čiams.

Kemšalų yra visokių. Kepant 
vieną kalakutą, tik savo šeimai, 
gal ir gerai kemšalu prikimšti. 
Bet darant didžiais kiekiais, 
bankietams, perdaug darbo ir 
rizikinga, gali Jneperkepti laiku. 
Ypatingai rizikinga ten, jeigu 
pečiai ir gaso spaudimas toje 
vietoje dar neišbandyti, neži
nomi. Tad kepant daug, geriau 
kepti kemšalą atskirai.

Paruošimas
Gerai nuvalius iš lauko .ir vi

daus, kimšto ar nekimšto, rei
kia vidų ir viršų ištrinti drus
ka ir kvapsningais prieskoniais. 
Didžiuma vartoja gatavai su
taisytą visokių kvapsnių mišinį 
“poultry seasoning.” Kiti dar 
pastiprina su “powdered thy
me.” Tretieji dar kitokius pri- 
smokus mėgsta.

Išlaikymui prikimštą nuo ply
šimo ir gražioje formoje, kojas 
surišti su uodega, o sparnelius 
su kaklu. Tas, beje, prilaiko ir 
nuo perdžiūvimo, perkepirpo 
smailumų nekimštus kepant.

Sutaisytą kalakutą ištrinti 
sviestu ar kitais riebalais. Pri- 
dengk riebaluose suvilgytu au
deklo gabaliuku, dėk į blėtą, ant 
dugno padėjus grotelius. Kepk 
325 iki 350 F laipsnių (vidu
tiniame karštyje, rokuojant pO 
apie 20/iki 30 minučių svarui. 
Vidutiniam turėtų užtekti apie 
3 valandų.

Nedėk į pečių ant šono, bet 
krūtine žemyn. Paskiau apversk 
ant nugaros.

Kepimo laikas ne vienodas, 
priklauso nuo gabalo didumo 
ir rūšies mėsos. Minkšta, rie
besne mėsa iškeps greičiau, lie
sa, kieta, keps ilgiau. Iškepimą 
sunku 
sunku 
akiai.

Kad
ba perdžiovinimo, 
bus kepti išlgėliau, bet už apie 
valandos ar pusantros po pra
dėjimo kepti pradėti laiks nuo 
laiko palaistinėti* iš paties ka
lakuto susidariusiais skysčiais. 
Ir gerai yra turėti jautienos 
buljono, kuriame bent kvaps
niui įdėta sviesto.

Iškepusio paukščio raumuo 
atšoka 'nuo kaulo ir pašitrau-' 
kia aukštyn nuo kojos riešelio.

Tačiau tas gali atsitikti ir pil
nai neiškepps, jeigu keps per 
karštai.

Kemšalai

Kemšalo daryti apie tiek svo
rio, kiek svorio atsimetė išėmus 
vidurius.

Savo šeimai darant, skanus 
kemšalas išeina pastovėjusią 
baltą duoną sutrynus į trupi
nius, biskį pavilgius piene ir 
sumaišius su svieste pašutintu 
svogūnu, smulkiai kapotais se
lenais ir žaliaisiais ir raudo
naisiais pipirais.

Tačiau darant nežinomų ape
titų žmonėms, juo mažiau prie
maišų, geriau. Nežinomi miši
niai, nežinomos ’gaspadinės da
ryti, ne vienam gali pasirodyti 
įtartini, o kai kam nors vienas 
iš tų produktų dar ir nesveika 
vartoti, tad kaltins už tai visą 
gėrą valgį. Tad, gaminant ne
žinomiems—

Atskirai Kepti

Geriausia gaminti iš baltos 
duonos ar sausainių (crackers). 
Abiejų išvaizda graži, balta ir 
abieji vargiai kenktų bent kam, 
nebent asmuo būtų visišku ligo
niu.

Duoną ar krekes užplikyt 
karštu pienu ir taip išplakti, 
kad neliktų trupinių. Įmaišyk 
svieste pašutintus smulkiai su
kapotus svogūnus, druskos ir 
kvapsniui k “poultry seasoning” 
ar ko kito, pagal, skonį. Pas
kiausia įnjaišyk gerai išplaktus 
kiaušinius. Kepk pasviestuotoje 
blėtoje. Kai kas iškloja blėtą 
vaškuota popiera, mažiau ap
dega apačia ir kampai.

Supjausčius į pageidaujamos 
formos gabaliukus, paduoda 
karštą prie kalakutienos ar ki
tokios paukštienos.

Kitoks KemŠalas (kepti

nuo tų sukrėtimų.
-Taigi, ne Visuomet naudinga 

per daug jau rūpintis ... Bet 
Bortkevičienė per mane gavo 
dar geresnį “pyragą,” Kaip jau 
rašiau, kad mes pabėgom ketu
ri. Vienas iš jų dasigavo į Lie
tuvą daug pirmiau manęs — 
tai buvo mūsų “virėjas” Boles
lovas Krasauskas. Jis vietoje 
važiuoti į savo namus apie Ute
ną ir tenai ieškoti pagalbos iš
važiuoti už ruibežiaus, vieną gra
sią dieną atėjo į “Lietuvos Ūki
ninko” redakciją ir reikalauja 
pamatyti Bortkevičienę, kurios 
jis niekuomet nepažinojo ir ne
matė, tik žinojo tiek, kad ji su
rengė man pabėgimą, prisiun
tė batus, pinigus ir po tam vė
liau pinigus į stotį časovins- 
kaja Užbaikalia srityj, ' kurių 
vieną ketvirtadalį ir jis gavo. 
Kada Bortkevičienė paklausė, 
ko jis nori, tai jis atsakė, kad 
ji turi duoti jam tinkamus dra
bužius ir pinigų, kad jis galėtų 
išvažiuoti į Ameriką.

Bortkevičienė, jau praėjus 
keletui metų, .man parašė, kad 
jo pareiškimas trenkė ją taip, 
kad ji neteko žado. Ji, nesulauk
dama žinių iš manęs pei’ 4 mė
nesius ,manė, kad aš papuoliau 
ir valdžia susekė, kad ji gelbė
jo man. Tai pamanė, kad val
džios agentas atėjo pas ją per
sitikrinti... Bet jis pęr daug 
žinojo apie mane ir mūsų pa
bėgimą, kad pagaliau ji persi
tikrino,' jog jis yra vienas iš 
tų, kurie pabėgo su manim. Ji 
pareiškė jam, kad tinkamus 
drabužius ji gal suras, bet pi
nigų ji neturi ir negali duoti. 
Tada jis pareiškė, kad jis neis 
iš .redakcijos, kolei jam tas vis
kas nebus duota ir jei jį suareš
tuos, tai jis tiesiog pasakys, 
kad ji surengė ir finansavę tą 
pabėgimą! Ką daryti? 
į katorgą? Išpildyti jo 
vimus, o pinigų nėra?

Prisiskolino Felicija 
pinigų ir nusikratė to 
go žmogaus.

Bortkevičienė daug
kitiems, štai tik neseniai gau
tas laiškas >iuo su manim daly
vio 1905 m. revoliucijoje Jono 
Griciaus iš Montreal, Canada. 
Tas žmogus buvo tampomas po 
caro kalėjimus iš Panevėžio į 
Zarasus, iš Zarasų į Dvinską 
ir vėlei atgal. Jis Dvinske. 
Atvažiuoja Bortkevičienė išbė- 
luoti Kopustinsko, o to jau nė
ra. Sužino, kad tik ką atvarė 
lietuvį Joną Gricių, politinį 
prasikaltėlį, kurio ji nepažino.

(Bus daugiau)

Eiti jai 
reikala-

ir' davė 
niekšin-

gelbėjo

Neatitinka Teisybei
(Tąsą nuo 3-čio pusi.) 

kim keletą metų atgal. Ka
da Hitleris įsigijo didelės spė
kos, su pagalba viso pasaulio 
didžiųjų kapitalistų, ir pasilei
do, kaip kraugeringas ir pa
siutęs žvėris, ištrūkęs iš klėt- 
kos, draskyti kūdikius, mote
ris ir kas jam tik papuolė, 
griovė miestus, griovė bažny
čias, įtaisė fabrikus nekaltai 
žmonijai naikinti, tai Kristaus 
karaliaus įpėdinis nepravėrė 
burnos ir nepasmerkė tos su
gedusios valstybės krimlnališ- 
kų darbų, o draugavo su ja.

Kada Hitlerio galybė buvo 
sunaikinta ir kada paėmė už 
sprando keletą desėtkų tų 
kriminalistų ir pašaukė prie 
atsakomybės už milijonus nu
žudytų nekaltų žmonių, tai 
Kristaus karaliaus įpėdinis 
atidarė burną ir prašė paro
dyti jiems krikščionišką miela- 
širdystę, tai yra, nebausti jų!

Toliau B. M. rašo: “Pa- 
žvelgkite į Vatikaną, kur sėdi 
Jo vietininkas. Jis beginklis 
atsilaiko prieš didžiausius 
priešus ir atremia visus jų 
smūgius.”

Aš patarčiau B. M. pasi
skaityti istorijas apie Vatika
ne sėdėjusius Kristaus vieti
ninkus pareityje. Kristaus vie
tininkai turėjo dideles armi
jas, vedė didelius kruvinus 
karus, valdė dideles karalys
tes, bet ( buvo sumušti ir nu
ginkluoti, taip kaip šiais lai
kais Hitleris.

Tas Kristaus* karaliaus vie
tininkas paliktas tamsint žmo
niją, žadėt dangaus karalys
tę po mirties, o valdovam ir 
turtuoliam turėt dangaus ka
ralystę čia "ant žemės.

Jeigu tikrasis pasakiškas 
Kristus, kurį turtuoliai nukry- 
žiavojo už tai, kad jis ėjo su 
biednuomene, šelpė pavargė
lius, užtarė nuskriaustus, gy
dė ligonius, o neapkentė tur
tuolių (paskendusių blizgu
čiuose), prisikeltų, ir ateitų 
čia ant žemės, tai jisai pir
miausiai eitų Žagarą pasiėmęs 
išlupti tą savo įpėdinį iš Vati
kano, sakydamas: Tu susidė
jai su turtuoliais ir per tiek 
amžių skriaudei biednuome- 
nę, neskelbei jiems teisybės ir 
pats paskendai deimantuose ir 
aukse. — Ir Kristus uždarytų 
visas bažnyčias, kurios darė 
biznį jo vardu. Kristus pa
gerbtų šių dienų kovotojus 
prieš kapitalizmą.

Sofija, Bulgarija.— Atsi
lankė maršalas Tito, Jugo
slavijos premjeras.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

Įlietu vis laisniuotas graborius
* Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota Šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atidiioti 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.

nustatyti valandomis ir
pažinti nepripratusiai

išvengti nedakepimo* ar- 
saugiausia

Karštame pečiuje (apie 400 
laipsnių F) iškepk saldžias bul
ves, pirm to ištrynus žieveles 
su riebalais. Nulupk, sugrūsk. 
Įmaišyk apie 12-tą dalį svies
to ar margarinos ir gerai iš
plak. Ketvirtadalį kiekio dadek 
su ruduoju cukrumi virtų obuo
lių košės. Dadėk prieskonių: 
druską, po žiupsnytį imbiero, 
muškatinio riešuto, tarkuotą 
vieno apelsino ar citrinos žievę. 
Jei išsigali, sauja kapotų riešu
tų čia tinka.

Vienam kalakutui iškimšti 
imk apie 3 svarus bulvių, sva
rą obuolių, po ketvirtadalį sva
ro sviesto ir rudo cukraus.

August Gustas 
BELT AIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite .
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Lapkr. 26,
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LOWELL, MASS.
MŪSŲ ŽINIOS

Paskutinėmis dienomis spa
lių mėn. iš čia išvyko į So
vietų Armėniją grupė armėnų 
tautybės žmonių, kelios šei
mos jų.

Prieš išvažiuojant jiems bu
vo suruotos kuklios išleistu
vės per jų draugus.

Apleidžiantieji šią šalį buvo 
smagiame ūpe ir su didele vii- 

\ čia, jog jie sugrįžę į seną tė
vynę dar bus naudingi tarybi
nei santvarkai, kaipo patyrę 
darbininkai. Jie pasiryžę vis
ką pergyvent, bile tH< pasiekti 
Sovietų rubežius.
• Tačiau vietinė komercinė 
spauda nepaprastai nusistebė
jo, kaip tie Naujosios Anglijos 
35 piliečiai, Armėnijoj gimę, 
galėjo atsimesti Amerikos pi
lietybės ir to viso gero, žino
ma, ir ryžtis važiuoti į sovieti
nį “pragarą”? 'Jie vėliau gai
lėsis, bet tai bus jau pervėlu, 
pareiškė “Sun.”

Vėliau, išvažiuojant, 
padaužų prie traukinio 
niekšišką paniekinimą 
buvusiems padoriems^ 
kiems.

Well', tokią tai demokratiją 
ir brolybę mes šiandien tepri- 
pažįstame!

grupė 
sukėlė 
tiems 

ameri-

O, kaip jau seniai tas buvo, 
kuomet pirmieji pilgrimai 
1621 m. pribuvo į Naująją 
Angliją — Cape Cod, Massa
chusetts. Jie' pirmiausia už-

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able. * 1 $52.50

kliuvo savo laivu “Mayflow
er” į Plymouth ir Province
town.

Koks didis džiaugsmas tuo
met buvo tiems žmonėms po 
tokios ilgos ir žiaurios kelio
nės pasiekus Amerikos žemy
ną! Tuomet čiabuviai juos 
priėmė labai širdingai. Už 
metų vėliau, ta proga visur 
buvo suruošta dėkavonės poki- 
liai — Thanksgiving parties. 
Nebe ta pati dvasia viešpa
tauja pas mus amerikiečius 
šiandien praslinkus 326 me
tams.

Man rašaant šiuos žodžius, 
jau visai arti šių metų Padėkų 
Diena. O kuomet skaitytojai 
skaitys, tai bus ., tik išvakarė 
tos tradicinės dienos bei 
šventės.

Taigi, ta proga bandykime 
gerokai pakilti dvasiniai ir 
ryžtingume mūsą, pažangiųjų 
organizacijų reikaluose. Mūsų 
vajai, mūsų Kultūrinis Cen
tras, mūsų radijo pusvalan
džių palaikymas ir kiti šiuo
laikiniai reikalai privalo mums 
daugiausia rūpėti.

Mes, lowellieciai, o -su mu
mis kartu ir iš kiti/, miestų 
svečiai, gražiai pasisvečiuosi
me ir pilname draugiškume 
rimtai pasitarsime šių dienų 
reikalais Lietuvių Piliečių So- 
cialio Kliubo metinėj šaunioj 
iškilmėj šį sekmadienį, lapkri
čio (Nov.) 30 dieną, 4 vai.

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

po pietų, 14 Tyler St., Lowell.
Tai bus kaip ir tęsinys 
“Thanksgiving” paminėjiimo, 
kuris supuola su paminėjimu 
mūsų kliubo gyvavimo viene- 
rių metų.

Bet atminkime, kad turime 
visi važiuoti šį šeštadienį, lap
kričio 29, į Maple Parką, Me
thuen, ir, jį ten uždaryti, kad 
jie ant rytojaus nebegalėtų 
,nieko ten daryti, tai tuomet 
lawrenciskiai — nori-nenori— 
turės pas mus važiuoti “pasi
taisymui.”

Naą, žiūrėsime, 
bus.

kaip ten
J. M. Karsonag.

Philadelphia, Pa
EKSTRA PRANEŠIMAS

Hart, Mich KRISLAI

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

I

• Now is the time to choose the perfąct 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!

III..

ROBERT LIPTON
Jeweler

Įdomus judis iš Tarybų Są
jungos “Russian Ballerina,” 
kurį rodė ir teberodo New 
Yorke per keletą mėnesių, bus 
rodomas Philadelphijoje se
kančiomis datomis: lapkričio 
27 d., ketvirtadienį, Padėkų 
Dieną, nuo 2-ros vai. iki vė
lai; lapkričio 28 d., penkta
dienį, pradžia nuo 6:30 vai. 
vakare; lapkričio 29 d., šešta
dienį, nuo 4 vai. pradžia; sek
madienį pradžia nuo 2 vai. po 
pietų.

Šis judis yra naujas ir me
niškai žavingas. Nepraleiski
te progos. Judį rodys Poplar 
Teatre, kamp/ 6-tos ir Poplar 
gatvių. Tūkstančiai žmonių 
trokšta pamatyt judžius iš Ta
rybų Sąjungos, bet Philadel- 
phijoj veik niekur kitur bero
do. Cenzūra trukdo ir žmo
nių nekreipimas atydos, nes 
su tais “rusais” nesiskaito. 
Tačiau, kitaip yra su žmonė- 

(mis,' kurie domisi klasių ko
va, aukštesniu, laimingesnių 
gyvenimu prie socializmo, 
žmonės veržiasi į dabartinius 
judžius, kurie didžiumoje 
tiksliai yra pagaminti žmo
gaus protą apsukti, sumulkin- 
ti if niekuom nesidomėti.. Ba- 
labaikos. revolverio pyškini- 
mas, apiplėšimai, detektyvų 
gabur^ai ’ ir galybės tuščių 
dirbtinių kvailysčių eikvoja 
laiką.

Spekuliantiški judžių tea
trai ima aukštas kainas už 
įžangą. Nėra Chalių Chapli- 
nų ir kitų komikų, kurie juo
kino publiką. Dabar juokus 
bando išpūsti su dirbtiniais 
niekais — kortūnais, su katė
mis, vištomis ir kitokiais gy
vūnais. Tai smalos virimas. 
Nėra komikų dabartiniuose ju- 
džiuose, o jų žmonės pasi
genda.

Už tai pažangioji visuome
nė domisi judžiais iš Tarybų 
Sąjungos. Rausvietis.

► (Tąsa nuo 1-mo pusi'.) 
džiausiais a-ntgalviais duoda 
žinias apie tuos komunistus, 
raudonuosius ir jiems pritarė
jus diena iš dienos. Ir tas taip 
toli nuėjo, kad visame kame 
tiems visuomenės darbuoto
jams primetama kaltė. Taip 
darydami diena iš dienos per 
spaudą, įgąsdina liaudį. O 
liaudis įgąsdinta nepajėgia 
permatyti, kaip juos pelnagro- 
biai aplupa, apvagia imdami 
dvigubas kainas už gyvenimo 
reikmenis.

Ar ilgai Jungtinių Valstijų 
liaudis duosis save taip apgau
dinėti ?

ir moterišku žiurstų

šiek tiek dirba.
pumpų dirbtuvė

Ten pra-

litu a Nica square

RESTAURANT
Steven Augustine & Frajik Sanko

SAVININKAI ' f

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
• TeL EVergreen 4-0612

ŽODYNAS
Lietuviškai - Angliškas

Angliškai - Lietuviškas
A. Lalio žodynas

Nauja laida
Išleido dr. D. Pilka
Kaina 12 dolerių

Reikalaukit iš
DR. D. PILKA

546 E. Broadway
South Boston 27, Mass.

Šį metą šioje apielinkėje yra 
blogi laikai. Vasara buvo 
prasta—nederlinga. Apart to, 
ant žemdirbystės produktų 
kainos puola, o krautuvėse, 
perkant maistą a^’ba įrankius 
dėlei ūkių kainos kasdien ky
la vis aukštyn.

Vaisių irgi mažai užaugo ir 
tie nepergeriausios rūšies ir 
ūkininkam - sodalininkam ma
žai mokė. Atrodo, jog su 
mirčia prezidento Ro< suvelto 
mirė dėl darbo žmonių ir lai
kinai švystelėjęs “gerbūvis.”

IIarte yra dvi konservavimo 
dirbtuvės, kurios šį me'a taip 
pat mažai dirbo. O dvi medi
nių bl'ūdų dirbimo dirbtuvėlės 
nuo pat pavasario < nedirba. 
Neblogai dirba vyriškų kelnių 
dirbtuvė
ir pigios rūšies suknių dirbtu
vėlė dar

Rankinių 
dirba neblogiausia,
gyvenimą užsidarbiauja apie 
70 darbininkų, kurie keliolika 
savaičių atgal streikavo ir lai
mėjo rodosi apie pusantro cen
to valandai priedo.

čia randasi būrelis lietuvių 
progresyvių žmonių, gyvuoja 
maža LT D 207 kuopele. Nese
niai įvykusiame savo susirinki
me pas d. Blažienę ūkyje bu
vo nutarta turėti prakalbas, 
kurios įvyko 17 d. lapkričio, 
taipgi pas d. Blažienę. Nors 
buvo siuntinėta atvirutės pa
šaliniam, bet jų nebuvo. Di
džiumai tų vargdienių apšvie- 
tos ir visuomenės reikalai yra 
svetimi. Ot, jiems degtinėle ir 
alutis tai artimiausi prie kūno 
ir sielos!

Drg. R. Mizara pasakė la
bai nuoseklią kalbą, apibūdin
damas pasaulinę ir šalies pa
dėtį ir liaudies tuojautinius 
uždavinius. Taipgi ragino 
skaityti darbininkšką spaudą. 
Laisvę ir Vilnį ir prašė pasi
pirkti Šerus lietuvių darbinin
kų kultūriniam centrui-namui 
išmokėti, kuris jau nupirktas 
Brooklyne. Nors visi čia su
sirinkusieji pritarė tai idėjai, 
bet šiuo laiku dar neatsirado 
čia naujų šėrininkų tokiam 
centrui. ’

Aukų prakalbų rengimo lė 
šoms padengti surinkta $7.75. 
Aukavo sekanti: J. Karpats- 
kis $2, Česnius $1.25. po $1 
aukavo J. K., Višniauskas ir 
Blažienė/ po 50c — česnienė, 
Preikšą ir Dundulienė.

Kuopos susirinkime taipgi 
buvo, a u aauta prakilniems rei
kalams: žmonių civilių teisių 
gynimui aukavo: Blažienę. $1, 
o po 25c — A. česnienė, Viš- 
niauškas ir J. K.

ALDLD knygų leidimo fon
dui: Blažienė 50c ir po 25c— 
J. Česnius, A. Višniauskas, G. 
Preikšą, J. K. ir A. česnienė.

Visiem ačiū. Hartictis.

Lietuvių tarpe keletas irgi 
pasivarė pirmyn finansiniai. 
Tas yra gerai. Pavyd-o neturi 
būti. Bot bėda yra tame, kad 
jei tūli turi porą ar daugiau 
tūkstančių dolerių, tai ant sa
vo buvusių draugų žiūri iš 
“aukšto.” Jie pasidaro gu
drūs, o kitus pradeda vadinti 
tinginiais, 
ti.
jei ne tie “tinginiai, 
jie susikrovė keletą tūkstan
čių dolerių, jie tų pinigų ne
būtų turėję.

nenorinčiais clh’b- 
O patys nepagalvoja, kad 

iš kurių

žmogaus gyvenimas yra pu
sėtinai įvairus, bet trumpas. 
Tame trumpame gyvenime 
žmogus turi visokių įvykių. 
Tūli iš jų malonūs, tūli skau
dūs. Tą viską tūri panešti, 
šalčiau arba ramiau imi įvykį, 
lengviau jį pergyveni.

Driegtam,' gyvendamas žmo
gus įpuola į visokios rūšies 
įpročius. Paimsim paprastus 
įpročius: girtuoklystę ir gem- 
blerystę.

Jei žmogus įpranta girtuok
liauti, jo ir jo šeimynos gy
venimas prastas, skurdus. Jis 
pats miršta be laiko sunaiki
nęs savo sveikatą.

Gemblerys irgi mažai, skiria
si nuo girtuoklio gyvenimo li
kime. /

Tų blogų įpročių jaunuoliai 
turėtų būtinai vengti. Blogi 
įpročiai prasideda iš jaunų 
dienų. k

Reikia pratintis į gerus įpro
čius, kurie suteikia tau naudos 
ir s gyvenimą padaro smages
niu, geresniu ir linksmesniu.

Neamerikinio Komiteto Vadas 
Siūlo Dešimteriopai Baust 
Už “Kongreso Paniekinimą”

Del moterų skyriaus.
Stokuojant vietos skubiems 

raktams, Moterų žinių vietą 
šiandien užleidome jiems.

Sk. Ved.

MONARCHISTAI ME
DŽIOJA IR ŽUDO 
GRAIKŲ DEMOKRATUS

Athenai, Graikija. — Mo- 
narchistų teismo spendi
mu, tapo sušaudyti dar du 
demokratiniai graikai, kai
po partizanų draugai. Salo- 
nikoj žandarai suėmė dar 
119 demokratų ir atidavė 
juos kariniam monarchistų 
teismui.

KAS KONTROLIUOS 
RUHR PRAMONĘ

Berlin. — Paskutiniu lai
ku amerikonai perorganiza
vo Ruhr angliakasyklų pra
monę, sudarydami jos di- 
rektoriatą iš buvusiu nacių. 
Panašiai būsianti pertvar
kyta ir kita sunkioji Ruhr 
pramonė.

KVIEČIŲ BRANGINIMAS
Chicago. — Kviečiai pa

brango iki $3.14 bušeliui, 
tai daugiau, negu bet kada 
per 29 paskutinius metus. 
Spekuliantai, brangindami 
grūdus, naudojasi Wash
in tono valdžios įspėjimais 
apie prastą derlių 1948 m.

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

Tel. SOuth 8-5569

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą, atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

ARGENTINOS GELEž- 
KELIEčIAI STREIKUOJA

Buenoš Aires. — 24 va
landas streikavo kondukto
riai ir kiti traukinių darbi
ninkai tarp Argentin. sosti
nės. Buenos Aires ir prie
miesčių. Jie ketina kartoti
nai po 24 valandas streikuo
ti, kol,bus patenkinti jų rei
kalavimai. Tais traukiniais 
kasdien važinėjo apie 300,- 
000- žmonių.

Washington. — Republi- 
konas J. Parnell Thomas, 
pirmininkhs kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
miteto, ruošia sumanymą 
dešimteriopai padidint bau
smę kvočiamiem žmonėm, 
kurie neduoda atsakymų į 
to komiteto klausimus. Su
silaikymą nuo atsakymų, jis 
vadina “kongreso panieki
nimų.”

Dabartinis įstatymas už 
tai skiria vienus metus ka
lėjimo ir $1,000
baudos. 'Thomas siūlo 10 
metų kalėjimo ir $10'000 
baudos. e

Neamerikinis T h omaso 
komitetas neseniai paskel
bė “kongreso paniekinto- 
jais” ir 10 Hollywoodo ju
damųjų pakeiksiu rašytojų 
bei direktorių. Jie neatsakė 
į klausimą, ar jie komunis
tai ar ne.

pinigines

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS 

REGISTRUOTOS
SLAUGES

SU PSYCHIATRINIU PATYRIMU 
Dirbti Mažoje Privatinėje Sanatorijoje, 
prižiūrint sergančius protiniai žmones.

GERA ALGA SU PILNU 
UŽLAIKYMU 

Kreipkitės:

FALKIRK 
In The Ramapos 

BOX 194 
CENTRAL VALLEY, N. Y.

1282)

a

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

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

Newark 4, N. J. 
HUmbpldt 2-7964

TELEPHONE
8TAG« 2-5043

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius .
Liūdčsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną. 
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Joseph, Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 141 kp. susirinkimas 
įvyks 30 d. lapkr., 2 vai. dieną, 
143 Pirce St. Draugai, būtinai atei
kite j susirinkimą, nes daug svar
bių dalykų turime aptarti. — L. T.

(276-277)

DETROIT, MICH.
Pažangiųjų Moterų Klubas 

Choras bendraj rengia vakarienę 
lapkr. 30 d., Draugijų salėje, 4097 
Porter St. Pradžia 5:30 v. v. Turė
sime kugelio ir kitų skanių valgių. 
Programą pildys Choras. Gera muzi
ka šokiams. Visus kviečia dalyvau
ti Rengimo Komisija. (276-277)

NEWARK, N? J. ,
LLD 5 ir LDS- 8 kp. susirinkimas 

įvyks kartu gruodžio 2 d., po 180 
New York Avė., 7:30 v .v. Nariai 
abiejų kuopų yra kviečiami nepa
miršti datos ii' dalyvauti susirinki
me. — V. J. Kasper, sekr.

(275-276)

ir

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus - 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

1 \

padarau

MiiiiiMniiiinmiiimuiiiB

krajavusyp 
su ame-cB

MERGINOS 
PATARNAVIMUI 

TACOM
GALI TURĖTI KAMBARĮ 

ANT VIETOS
Daugiau, Jorgu Turite 

Patyrimo.
Pilnas Užlaikymas

Privatinė Sanatorija, Prižiūrint 
Lengvai Sergančius Žmones.

1100 I Mčnesf.

Maža _______

GERA ALGA PRISIDEDENT
PILNA UŽLAIKYMU

Kreipkitės:

FALKIRK
In The Ramapos

Box 194, Central Valley, N.
(282)

New Yorke pernai nuo 
vėžio mirė 14,067. Per me
tus mieste buvo 78,481 miri
mas nuo visų priežasčių.
irnmniioinmiiiiw

. Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų 
naujus paveiks- 
lūs ir 
sudarau _  ___
rikoniškais. Rei-L 
kalui esant IrM 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn. 

Kampai Broadway lr Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

ir pavienių.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs diėną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai puošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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 KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Ęepublic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Trec.4 Lapkr. 26, 1947



Prasideda Meno Festivalis Savaitinė Pamoka
Programos Bus Per 4-rias Dienas, Dalyvaujant 

Chorams, Dainos, Muzikos ir Šokių
• Grupėms ir Solistams iš Toliau 

ir Mūsų Brooklyniečiams

Merginų Sekstetas iš Detroit, Mieli., vadovaujamas 
Smith.

Nancy Roman iš Chicago, 111., dainų solo.
Arlene Grigaitė iš Wilkes-Barre, Pa., piano solo.
Wilma Hollis i)’ John Kishkiūnas iš Hartford, dainų

( Aldona Klimaitė-Devet^co is Cleveland, dainininkė.
Roselando Aido Choras iš Chicagos, vadovaujamas

Stellos

duetai.

Lapkričio 27, 28 ir 29 --Labor Lyceum 
Lapkričio 30-tą—Schwaben Hall

Ketvirtadienį, Lapkričio 27-tą, Prasideda 3:30 Po Pietų 
949 Willoughby Ave.

PROGRAMOJE

Lietuvių Kalbos Mokyklėlė perstato komediją Jonuko Liga.
Režisorius Juoas Byronas. *

Vincas Valukas iš Wilkes-Barre, Pa., dainų solo.
Lillian Bastytė, brooklynietė, dainininkė.
John Simel iš Hillside, N. J., piano solo.
Aldona Klimaitė-Devetsco iš Cleveland, Ohio, dainininkė.
Liaudies Teatro grupė, brooklyniečiai, perstato komediją

Mirties Lažybos. Režisorius Jonas Juška.
Dolores Petronytė iš Maspeth ir Suzanna Kazokytė iš Ja

maica, dainų duetai.
Walter Simel iš Hillside, N. J., dainų solo.
Dr. J. J. Kaškiaučius iš Newark, N. J., pasako poemą.
Amelia Jeskevičiūtė-Young, brooklynietė, dainininkė.
Aido Choras, brooklyniečių, vadovauja Jurgis Kazakevičius.
Perstatymai užbaigiant programą.
Po programos—šokiai.

Penktadienį, Lapkričio 28-tą, Prasideda 7:30 Vakaro 
949 Willoughby Ave.

PROGRAMOJE
Dramos Grupė iš Brockton,

Režisierius S. Baronas.
Helen ir Richard Misevick iš
Pearl Johanson iš Chicagos,
Lillian Simel iš Hillside, N. J
Florence Kazakevičiūtė, brooklynietė,

Mass., suvaidina Teodolindą.

Perstatymai.
VISŲ CHORŲ masinis dainavimas užbaigiant programą. 
Po programos — šokiai.

Sekmadienį, Lapkričio 30-tą, Prasideda 3:30 Po Pietą 
474 Knickerbocker Ave.

PROGRAMOJE
Laisvės Choras iš Hartford, Conn. Vadovauja Wilma Hollis.
Norma Chaponis iš Shrewsbury, Mass., dainų solo.
Biruta Ramoškaitė iš New Yorko, dainos artistė.
Laisvės Vyrų Choras iš Hartford. Vadovauja W. Hollis.
Lyros Choras iš Philadelphia, Pa., vadovauja Rožė Merkytė.
Suzanna Kazokytė iš Jamaica, L. I., dainininkė.
Jonas Sabaliauskas iš Worcester, Mass., dainos solo.
Norma Chaponis ir Helen Kižys iš Worcester, Mass., dainų 

duetai.
Violette Čypas iš Great Neck, N.
Svečias kalbėtojas.
Aido Choras iš Worcester, Mass.,

Karsokienės.
Gertrude Ulinskaitė iš Waterbury,
Frank Balkvood-Baievičius iš Wilmerding, Pa., pianistas.
Stasys Kuzmickas iš Shenandoah, Pa., dainos solistas.
Biruta Ramoškaitė.^ '
Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovaujamas Walterio

Žuko.
Perstatymai.
VISŲ CHORŲ masinis dainavimas.

Y., dainos solistė.

vadovaujamas Josefinos

dainininkė.

Chicagos, duetistai. 
piano solo.
., dainų solo.

, akordijono solo.^
Moterų Choras iš Cicero, III., vadovaujamas Daratėlės Yu- 

den.
Vyturėlis, stygų muzikos ansamblis, brooklyniečių, vado

vaujamas Edward Sidney-Židžiūno.
Vyturėlio Merginų Kvintetas, dainos.
Jonas Valentis, brooklynietis, pasako ištrauką iš Shake- 

spear’o HAMLET.
Albert Vasiliauskas, brooklynietis dainininkas.
Biruta Senkus iš New Yorko, dainininkė.
Miriam Gottlieb, brooklynietė, piano solo.
Helen Mazil iš Chicagos, solistė.
Aido Choro Šokėjų Grupė iš Ch-icago, 111.
Anelė Dočkienė ir Konstancija Stanevičienė, iš Chicagos, 

dainų duetai.
Roselando Aido Choras iš Chicagos, vadovaujamas D. Yu- 

den.
Perstatymai užbaigiant programą.
šiandien po programos šokių nebus.

Šeštadienį, Lapkričio 29-tą, Prasideda 6:30 Vakaro 
949 Willoughby Ave.

PROGRAMOJE
Liuosybės Choras iš Montello, Mass., vadovaujamas Ed- 

wardo- Sugar.
Dolores Petronytė iš Maspeth, dainininkė.

. Joan Message, brooklynietė, piano solo.
Vilijos Choro Merginų Kvartetas i.š Waterbury, Conn., va

dovaujamas Gertrudes Ulinskaitės.
Wilma Hollis iš Hartford, Conn., dainų solo.
Vilijos Choras iš Waterbury, vadovaujamas G. Ulinskaitės.
Rožė Merkeliūtė, solistė, iš Brockton, Mass.
Rose Gailen ir Josephine Vilchinskas iš Hartford, Conn., 

dainų duetai.
Erma Kishkiūnas iš Hartford, dainos solistė.
Sietyno Choro Vyrų Oktetas iš Newark, N. J., vadovauja

mas J. Simelevičiaus.
LDS 74-tos Kuopos Dramos Grupė iš Bridgeport, Conn., 

perstato komediją Fifty-Fifty. Režisorius J. J. Mockaitis.

s

Mt

Vilijos Choras iš Waterbury, Conn., vadovybėje Gertrudes Ulinskaitės, dainuos Festivalyje.
_____________ _________ ____________________________________ a-------------------------------------------------

Dar Reikia Festivalio 
Svečiams Nakvyniy; 
Reikia iš Anksto

Lietuvių Meno. Sąjungos 
Festivaliui, įv y k s i a n č i a m 
Brooklyne gale šios savaitės— 
27, 28, 29 ir 30-tą—dar vis 
trūksta nakvynių. Prašome 
jas suteikti ir tuojau jas pra
nešti, Laisvės antrašu, 427 Lo
rimer St. Telefonas STagg 
2-3878.

Pažymėkite, kelis priimsite,

Laisvės Choras iŠ Hartford, Conn., vadovaujamas Wilmos Hollis, dainuos Festivalyje

vyrus ar moteris, kaip geriau
sia privažiuoti. •

Tūli Menininkai Atvyks 
Iš Anksto

Nakvynių ir išvežiotoji] į 
nakvynes reikia jau turėti die
ną pirm Festivalio, trečiadie- • Inj.

Kitomis dienomis tokios pa
galbos reikia mažiau, nes at
vykusieji' į festival^ vietiniai 
pas juos apsinakvojusius ne
palieka vienus, parsiveža pa
tys.

Nakvynių Komisija.

Šeši N. Y. Kongresma- 
nai Nepasidavė į Raga- 

ny Gaudymo Isteriją
New. Yorko-Brooklyno gyven

tojai galime pasididžiuoti, kad 
dar randasi tikrai pilietiškų 
kongresmanų iš mūsų didžiojo 
miesto. Radosi tokių, kurie ne
pasidavė Neamerikinių Veiks
mų Komiteto riksmams ir bau
ginimams.

šeši mūsų miesto kongres- 
manai — šeši iš 17-kos visų 
balsavusių prieš įkaltinimą 
Holly woodo rašytojų-aktorių- 
visuomenininkų — išdrįso sun
kiai plaukti prieš srovę, grę- 
siančią sunaikinti mūsų šalies 
demokratiją.

Tais drąsiais, mūsų šalies ir 
pasaulio istorijoje busimaisiais 
pagerbtais demokratijos pilio
riais, buvo du mūsų brooklynie- 
čiai Celler ir Pfeifer ir new- 
yorkiečiai Marcantonio, Bloom, 
Klein ir Powell.

Verti pagerbti ir pagirti. Ir 
reikia jau dabar pradėti dar
buotis, kad jie būtų iš naujo 
išrinkti.

Garsai U ir Ū. Garkas u 
rašomas be brūkšnelio .viršuj 
ir tariamas trumpai. Pavyz
džiui: pupa, sula, žuvis, lubos.

Garsas ū tariamas ilgai ir 
rašoma su brūkšneliu viršuj— 
rūmas, dūmai, sūris,.sūnus.

Garsai E ir Ė. Garsą e ta
riame beveik kaip “ia,” rašo
me be brūkšnelio viršuj. Pa
vyzdžiui : metai, ledas, senas.

Garsą ė tariame visai.ne pa
našiai į “ia.” Kai kurje gar
są ė net rašo klaidingai, vietoj 
jo pavartodami dvibalsį “ie.” 
Teisingai garsas ė rašosi su 
brūkšneliu ar taškeliu viršuj. 
Pavyzdžiui: tėvas, vėtra, sė
klos.

Garsai I ir Y. Garsą i ta
riame trumpai ir žymime rai
de i, pavyzdžiui: vinis, akis, 
žuvis; garsą y tariame ilgai ir 
žymime raide y, kaip: rytas, 
ožys, arklys.

Garsas J. Garsas j yra prie
balsis ir vartojamas prieš bal
sius garsus žodžio pradžioje, 
viduryje ar sutrumpintų žo
džių galūnėje, pavyzdžiui, 
vietoje žodžių: pradžioje, vi
duryje, galūnėje, galima ra
šyti: pradžioj, viduryj, galū
nėj. Kai kurie raidę j pralei
džia rašydami žodžius, ku
riuose dvibalsis “ie” tariasi

Miesto Žmoniy Pinigais 
Atėmė Nuo Armeny 

Šeimos Vaikus
lai-
di-

kraš-
san-

Mrs.

Mūsų šalyje pastaruoju 
ku papildyta didžiausia iš 
džiųjų begėdysčių ir ji toliau 
palaikoma mūsų, newyorkiečių 
taksų mokėtojų pinigais.

Kalba eina apie tris armėnų 
kilmės vaikus, kuriuos valdžia 
atėmė nuo tėvų dėl to, kad tė
vai nusprendė išvykti iš Ame
rikos apsigyventį Armėnijoje, 
kuri dabar yra tarybinė.

Ta begėdystė, ta baisi skriau
da tėvams ir vaikams, jeigu jai 
bus leista pasilikti neatitaisy
tai, palies ne vieną ir lietuvį — 
palies visas tautas, kurių 
tai dabar yra tarybinės 
tvarkos kraštais.

Armėnai tėvai, Mr. ir
Choolokian išplaukė su kitais 
trimis vaikais į Tarybų Armė
niją šio mėnesio pirmą, kadan
gi išplaukimo nebegalėjo atidėti 
paskutinę dieną, kuomet ■ val
džia atsisakė vaikus išleisti 
kaipo Amerikoje gimusius. Tė
vai įgaliojo advokatą Samuel 
Blinken atgauti jiems Vaikus.

Vaikai padėti privatiškoje 
katalikų prieglaudoje, bet už 
jų auklėjimą mokama miesto 
pinigais, nors vaikai yra skir
tingos tikybos tėvų, auklėti tau
tiškoje armėnų tikyboje. Vaikai 
yra 12, 11 ir 6 metų amžiaus.

Tėvų įgalipta^ advokatas kal
tina prieglaudos vedėjus norėji
me vaikams įbrukti svetimą ti
kybą ir padaryti našlaičiais.

New Yorko mieste praėju
sią savaitę padaugėjo užmuši
mai žmonių auto nelaimėse. 

panašiai ir be j, pavyzdžiui— 
“.įieško” galima rašyti ir be j 
—“ieško.” Taip pat kai kurie 
kalbininkai laikosi taisyklės, 
kad gąrsas j yra priebalsis ir 
kaipo tokis. negali atstoti 
minkštinimo ženklo “i” prieš 
kietai tariąmus balsius ar dvi
balsius. Ir dėl to rašydami 
tokius žodžius, kaip pjovė, 
pjauti vietoj j vartoja minkš
tinimo ženklą “i” prieš kietai 
tariamą balsį “o” ir dvibalsį 
“au” ir rašo “piovė.” ‘pinuti.”

Kai kurie sako: jeigu prie
balsį j pavartosime kaipo 
minkštinimo ženklą, tai tada

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINE, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. < VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų • Iš 7-ių patrovų

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

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip fi'amie. Viskas patogu ir .ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

/ 

JOHN BURDULIS
Savininkas

OPTIŠKŲ STIKLŲ KRAUTUVES
121-07 Jamaica Avenue, Richmond Hill, N. Y.

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

Egzaminuoja akis ir pritaiko akinius.

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

Šeštadieniais nuo 11 vai. iki 4 P. M.

Telephone Virginia 9-2599

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily]Treč.t Lapkr. 26, 1947

jį reikėtų, kaipo tok|, vartoti 
visur, kur tik kietai tariami 
garsai reikia minkštinti. Pa
vyzdžiui, tada rašytume žo
džius—medžiai žaliuoja su j 
ir išeitų — medžjai žaljuoja.

(Pabaiga rytoj)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
\ 1—2 dienomValandos: j _ o , I 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

GERI PIETOS!
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.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos- 12 ryte valandos, j x_ 8vakare

Penktadieniais Uždaryta

Peter I
KAPISKAS (
BAR & GRILL |

Degtinės, Vynai ir Alus (1
RHEINGOLD

BEER & ALES

*
: 32 Ten Eyck St.
i BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas




