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Keturių Konferencija.
Kas Nori Karo?
Kur Logika?
LLD Balsavimų Blankos.
Busimieji
Rašo D.

Londone 
ministrų konferencija (Jungti
nių Valstijų, Anglijos, Franci
jos ir Sovietų Sąjungos) apta
rimui taikos sąlygų dėl Vokieti
jos ir Austrijos.

Amerikos komercinė spauda 
iš kalno pranašauja, kad kon
ferencija pakriks. Jos tonas te
kis: Jeigu Sovietų atstovai ne
priims generolo Marshallo siū
lymų, tai jis tuojau apleis kon
ferenciją.

Jeigu ta spauda reiškia Mar
shallo nusistatymą, tai išeitų, 
kad nuo susitarimo pozicijos vi
sai pasitraukta. Turėsime vilti, 
kad reakcinės spaudos prana
šystės neišsipildys.

I

eina balsavimai LLD

ORAS.—Būsią šalta.

New York. — Kailiasiu- 
vių Unija pakartojo, kad 
neprisieks prieš komunis
tus, pagal Tafto įstatymą.'

London. — Išlėkė Ameri
kon St'. Mikolaičikas su 5 
pabėgusiais iš Lenkijos sa
vo sėbrais.

žemdirbystės sekretorius Mr. 
C. P. Anderson reikalauja, kad 
prezidentui Trumanui būtų su
teikta tiek pat galios maisto 
klausime, kaip prezidentas tu
rėjo karo laiku.

So- 
kad 
prie

ir nu
teisina 
o gina 
pilietį.

jo 
Darbo 
valdi- 
ir tū-

25.00
25.00
25.00
25.00

Anglijoje maisto padėtis kas 
kart ’blogėja Kaip tai apsiriko 
tie, kurie karo laiku pranašavo, 
kad po karo Anglija ir Ameri
ka turės labai daug maisto, kad 
už “duoną Sovietų Sąjungos 
žmonės 
tvarkos.

žodžio, spaudos ir susirinki
mų laisvė, tai yra pamatas 
Amerikos liaudies demokrati
nių teisių. Be tos laisvės netu
rėtume ir bendrai laisvės.

atsižadės tarybinės

jėgomis greitai 
vakarinę Europą

Jungtinių Tautų Seime buvo 
numaskuoti karo kurstytojai, 
vienbalsiai priimtoji rezoliuci
ja pasmerkia karo kurstytojus 
ir melagingas, šmeižiančias ko- 

' mercinės spaudos “informaci
jas.”

Bet tie, kurie iš karo prisi
lupo didelių pelnų, kurių milio- 
nai dolerių pavirto į bilionus 
dolerių — t^ęsid savo žalingą 
darbą. Matyt, kad jiems neapei
na tėvai, motinos, vaikai ir gi
minės tų Amerikos kareivių, 
kurių Antrajame Pasauliniame 
Kare virš 300,000 padėjo gal
vas! Matyt, kad jiems neapei
na virš 700,000 sužeistų ir be 
sveikatos grįžusių karių!

Mūsų šalyje yra įstatymai, 
kurie draudžia apšmeižti kitą 
pilietį. Yra įstatymai, kurie 
draudžia riet paštu siutinėti 
laikraščius ar žurnalus, varto
jančius nepriderančią kalbą. 
Yra įstatymai, kurie draudžia 
rašyti taip, kad kenkti atski
ram asmeniui arba grupei jų 
biznio reikaluose. Tas viskas 
gerai ir vietoje.

Bet tie patys žmonės nema
to prasikaltimo spaudoje, kuri 
kursto prje naujo karo, kad iš
žudyti milionus žmonių 
terioti ištisas šalis. Jie 
apšmeižimą ištisų šalių, 
nuo apžmeižimo atskirą 
Tai kur logika?

Dabar
Centro Komiteto narių. Blan
kas į centrų reikia grąžinti iki 
10 dienai gruodžio. Prašome 
valdybas tą įsitėmyti ir atlik
ti pareigas.

American Export Line vir
šininkai paskelbė, kad jie sta
tys du didelius po 20,000 tonų 
įtalpos keliauninkų laivus. Lai
vai atsieis po $20,000,000. Kiek
vienas iš jų galės vienu kartu 
paimti arti 1,000 keliauninkų. 

• Planuojama, kad busimieji lai
vai kursuos tarpe Amerikos ir 
Viduržeminių Jūrų prieplaukų.

Washington. — Valdinis 
statistikų biuras skaičiuoja, 
kad darbininkai už savo al
gas dabar, gali jau $2.47 
mažiau įpirkti, negu pernai 
vasarą.

KONGRESMANAI SKIRIA 
DAR 60 MILIONŲ DOL. 
ČIANG KAI-ŠEKLI
Kongresmaną Komitetas Užtat Numušė $108,000,000 nuo 
Trumano Reikalaujamos Paramos Vakarinei Europai

i

PASKELBTAS GENERALIS 
GELŽKELIŲ DARBININKŲ 
STREIKAS FRANCIJOJ

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmo komitetas už
sieniniais reikalais paskyrė 
60 milionų dolerių greito
sios pagalbos Čiang Kai-še- 
kui, diktatoriškam Chinijos 
valdovui. Tai nauja parama 
Čiango karui prieš chinų 
komunistus. Ypač republi- 
konai reikalavo stiprinti 
Čiangą.

Kongresmanų , komitetas 
užtat numušė $108,000,000 
nuo prez. Trumano reika-*

Policininkai Bombarduoja 
Francijos Streikierius

Paryžius. — Policija mė
tė ašarinių dujų bombas į 
streikierių demonstraciją 
Lyons mieste ir daužė juos 
buožėmis. Sužeista bent ke
li žmonės.

Francijos valdžia liepė iš- 
sikraiistyt devyniolikai 
vietų piliečių; Įtaria, 
jie, girdi, prisidėję 
“streikų kėlimo.”

MASKVA SAKO, AMERIKA 
TRUKDO SUTARTĮ

Maskva. — Čionaitiniai 
laikraščiai smerkė Ameriką 
už atidėliojimą taikos su
tarties su Vokietija; sako, 
amerikonai delsdami sten
gėsi sudaryti sau karinę ba
zę vakarinėje Vokietijoje 
prieš Sovietų Sąjungą, o 
Marshallo planas, girdi, y- 
ra tos pačios amerikinės 
programos dalis. Sovietinė 
spauda, be kitko, įtaria, kad 
pagal Amerikos padiktavi- 
mą tapo Francijos premje
ru dešinysis klerikalas Ro
bertas Schumanas.

MEDALIAI ANGLAM 
Už ŽYDŲ GAUDYMĄ 
London. — Anglijos val

džia davė medalius 31-nam 
savo oficieriui ir jūreiviui 
už medžiojimą laivų, ku
riais benamiai ir beginkliai 
žydai slaptai plaukė Pales
tinon. Valdžia sako, meda
liai suteikti -“už drąsą ir 
pasiaukojimą.”

Washington. — Amerika 
yra davus Chinijai jau 271 
laiva.

t

Dovanota Bausriiė Sukčiui Bostono Majorui
J. M. Curley’ui, Buvusiam Gubernatoriui

Washington. — Praneša
ma, jog prez. Trumanas at
leidžia bausmę Jamesųi M. 
Curley, Bostono miesto ma
jorui. Curley buvo nuteistas 
pusantrų metų kalėti kaip 
žulikas. Jisai su trimis sėb
rais išviliojo $60,000 iš as
menų, kuriems apgavingai 
žadėjo išgauti karinių val
džios darbų užsakymus. Jie, 
pasivadinę “Inžinierių Gru
pe”, siuntinėjo laiškus ir 
aplinkraščius per paštą, 
kaulydami iš žmonių pini
gus. Tai už pašto vartoji
mą apgavingiems tikslams 

laujamos $597,000,000 grei
tosios paramos Francijai, 
Italijai ir Austrijai. Bet se
nato užsieninių reikalų ko
mitetas, sakoma, užgirsiųs 
visą Trumano prašomą pi
nigų sumą šiem trim kraš
tam.y

Demokratas senatorius 
Tom Connally ypač plūdo 
Sovietų Sąjungą ir ragino 
visomis 
remti
prieš komunizmą.

Jugoslavija Paliuosavo 
6 Jankius, Perėjusius 
| Jugoslavų Žemę

•Triest. — Jugoslavų vy
riausybė paleido 6 Ameri
kos kareivius, kurie buvo 
suimti už perėjimą per Tri
esto srities sieną į Jugosla
viją. Nuo rugpjūčio mėne
sio iki šiol jūu 18 jankių 
buvo areštuota už perėji
mus į Jugoslav!jPo iš
klausinėjimo jie visi paleis
ti. Jugoslavai gerai apsiėjo 
su suimtais amerikonais, 
kaip praneša Associated 
Press.

(N. Y. Daily News spė
ja, kad jeigu jugoslavai bū
tų pašovę bent vieną einan
tį Jugoslavijon amerikoną, 
dėl to būtų galėję kilti ka
ro veiksmai; panašiai galė
tų, girdi, atsitikt, jei ame
rikonų oficierius būtų pa
šautas Graikijoj*, kur ame* 
rikonai komanduoja graikų 
monarchistų armiją, kare 
prieš partizanus.)

Veteranas Nušovė Daktarą 
ir Pats Nusižudė

Ottawa, Kanada. —Pir
mojo pasaulinio karo vete
ranas Harry Page nušovė 
daktarą R. M. ' Bowie ir 
pats nusišovė. Menama, jog 
to daktaro patarimu buvo 
sumažinta pensija vetera
nui, kuris už tai ir atkerši
jęs.

ir tapo nuteisti Curley ir 
bendrai — buvęs 
Santykių Komisijos 
ninkas D.- W. Smith 
las James G. Fuller.

Curley įkalintas nuo bir
želio 26 d., tačiaus jam ir 
kalėjime reguliariai ėjo alga 
kaip Bostono majorui — 
$20,000 per metus. Pirmiau 
Curley buvo Massachusetts 
valstijos gubernatorius.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

GRAŽU, KAI VISA ŠEIMA TAMPA LIETUVIU 
NAMO BENDROVES ŠER1N1NKAIS
Mūsų Pasižadėjimai Turi Būti 
Taip Geri. kaip Pats Pinigas

$100.00 
100.00 
50.00 
50.00 
50.00 
25.00 
25.00 
25.00

Drg. R. Mizara sugrįžo iš maršruto Michigano val
stijoje. Jis parvežė nemažai finansinės paramos Lietu
vių Kultūriniam Centrui. Bet, sako, daugelis gerų drau
gų buvo atėję į susirinkimą be didesnių sumų kišenėse, 
tuo^būdu ant vietos negalėjo nei Šerų pasipirkti, nei 
paskolų suteikti. Jie pasižadėjo savo paramą atsiųsti vė
liau tiesiai į Brooklyną. Mes tvirtai tikime tų draugų 
pažadais. Jie juos ištesės: Susipratęs žmogus pažadais 
nelošia. Jo žodis, taip sakant, taip geras, kaip pats pini
gas. ; • .v ■

Mums labai patinka prasidėjęs bruzdėjimas ištiso
mis šeimomis tapti Lietuvių Namo Bendrovės šėrinin- 
kais. Štai vienas tokio judėjimo gražus pavyzdys. 
Brooklyniečiai Bernotai turi dukterį, žentą, anūką ir 
anūkę. Jie sako: Mudu nusiperkame po šėrą, bet nori
me, kad ir mūsų žentas, ir mūsų duktė, ir jų vaikai taip 
pat taptų Kultūrinio. Centro dailininkais, jį remtų ir 
juomi didžiuotųsi. Dabar jų visa graži šeima yra šėri- 
ninkai! Visų jų vardai tilpo vakar dienos pranešime.

Kuri šeima paseks šį pavyzdį? 
Sekami asmenys prisidėjo: 

v ŠERAIS 
Anthony ir Anna Pepper, Pittsburgh, Pa. 
Nuoširdūs draugai, New Britain, Conn. 
Mildred Savukaitienė, Muse, Pa. 
LDS 157 kuopa, Muse, Pa. 
A. M. Metelionis, Detroit, Mich. 
Petrusia Naktinis, Brooklyn, N. Y. 
Anthony J. K&reckas, Grand Rapids, Mich 
Stanley Karsokas, Grand Rapids, Mich. 
Fortūnatas ir Anastazija Žukai, Ludington, Mich. 25.00 
S. M. Leesis, Saginaw, Mich. 
M. Arman, Saginaw, Mich.
John ir Joseph Liminski, Detroit, Mich. 
Detroito Lietuvių Organizacijų Sąryšis 
Carrol Gugas, Detroit, Mich.
William Stakėnas, Free' Soil, Mich. 
Leon Stakėnas, Scottville, Mich. 
Maggie Stakėnas, Scottville, Mich.. 
John Stasiūnas, Muskegon, Mich. 
James Longo, Saginaw, Mich. * 
Stasys Tvarijonas, Detroit, Mich. 
Joseph Ylakas, Jr., Detroit, Mich. 
John Rudzevich, Detroit, Mich. 

Anna Litvin, Detroit, Mich.
Vincentas Kisielius, Pittsburgh, Pa. 
ALDLD 24 kuopa, Central Brooklyn, N. Y. 
Petras Alaksonis, Lawrence, Mass. 
Anne Žilinskaite, Lawrence, Mass.

Republikonai Šaukia Sustabdyt 
Siuntinius Sovietų Sąjungai

Washington. — Kongre
sinės lėšų komisijos pirmi
ninkas, republikonas John 
Taber pasakojo, kad Tru
mano valdžia, girdi, laužo 
įstatymus, kuomet ji leidžia 
iš Amerikos gabenti Sovie
tams mašinas, žibalą ir ki
tus dalykus. Pritardami Ta- 
beriui, kiti du republikonai 
kongresmanai, J. H. Mc
Gregor ir Alvin F. Weichel 
reikalavo sustabdyt parda
vinėjimą Rusijai tų daiktų,

Audra Sudaužė Laivą; Gal 
Pražudė 51 Jūrininką

Ketchikan, Alaska. — 
Audra pusiau perlaužė/ A- 
merikos armijos transporto 
laivą Clarksdale Victory. 
Nežinia, kas atsitiko. 51- 
nam jūrininkui. Bijoma, 
kad jie bus žuvę.

25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00

kuriuos jinai, girdi, galėtų 
pavartot kaip įrankius 
prieš Jungt. Valstijas.

■ 'Sovietai nuo šių metų 
pradžios iki rugs. 30 d. pir
ko iš Amerikos už $113,000,- 
000 mašinų ir kitų reikme
nų. O pagal Lend-Lease pa
skolų sutartį nuo 1945 m. 
gegužės iki šią r.udens buvę 
pasiųsta Sovietams dar 
$226,000,000 įvairiu dirbinių' 
bei produktų, kąip skaičia
vo Taber.

Judžių Kompanijos Žada 
Iššluot “Raudonuosius”

New York. — Judamųjų 
paveikslų kompanijų virši- 
ninljai paskelbė, kad jie iš
meta 10 tariamų raudonųjų 
judžių rašytojų ir aktorių, 
kuriuos įkaitino kongreso 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetas. Jie taipgi pasižadė
jo iššluot iš judžių gamybos 
visus komunistus ir kitus 
kairiuosius.V

Generalis Laivakroviu Streikas Suparalyžiavo Darbus 
Visuose Uostuose; Valdžia Rušiasi prieš Streikierius

t . ...... ............

Paryžius. — Geležinkelių jie gaudavo apie’67 dolerius 
Darbininkų Sąjunga lapkr. 
25 d. paskelbė visuotiną 
streiką. Geležinkeliečių Są
jungai priklauso apie 1,000,- 
000 unijistų. Diena pirmiau 
buvo paskelbtas generalis 
laivakroviu streikas, kuris 
faktinai sustabdė darbus 
visuose Francijos uostuose.

Geležinkeliečiai reikalau
ja pakelt mėnesinę algą iki 
10,800 frankų, tai būtų 90 
dolerių ir 72 centai. Iki šiol

Visi 4 Didieji Priėmė 
Svarstymui Kai Kuriuos 
Ginčiijamus Punktus

London. — Keturių di
džiųjų talkininkų užsieni
niai ministrai susitarė svar
styti šešis klausimus dėl tai
kos sutarčių su Vokietija ir 
Austrija.

Dabar eina ginčas dėl to, 
ar pirmiau diskusuoti pla
nus dėl sutarties su Vokie
tija ar su Austrija. Angli
jos - Amerikos užsieniniai 
ministrai siūlo visų pirma 
imti klausimą dėl taikos su
tarties su Austrija. Sovietų 
užsienio reikalų ministras 
Molotovas reikalauja pir
moj vietoj svarstyti taikos 
sutartį su Vokietija.

Svarstymų programon su
sitarta įtraukti sekamus 
dalykus: Sutartis su vokie
čiais ir Vokietijos rubežiai. 
Maskvos konferencijos nu
tarimų vykdymas dėl mili- 
tarizmo panaikinimo Vokie
tijoj; busimoji politinė Vo
kietijos organizacija; Vo
kietijos ūkis ir kariniai at
pildai; Amerikos siūloma, 
Keturių Didžiųjų sutartis 
dėl Vokietijos nuginklavimo 
per 4Q metų; raportas ko
misijos dėl sutarties su Au
strija.

Suomijoj* Streikuoja Val
džios Tarnautojai

Helsinki, Suomija. — Su
streikavo 40,000 telegrafis
tų, telefonistų, geležinkelie
čių ir kitų Suomijos val
džios tarnautojų; reikalau
ja daugiau algos.

Bulgarija ir Jugoslavija Pasižada Glaudžiai 
Bendradarbiaut ir Išvien Gintis nuo Priešų

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų minios karštai sveiki
no atsilankiusį Jugoslavijos 
premjerą maršalą Tito. 
Bulgarijos, premjeras Dimi
trovas, pasitikdamas Tito, 
pareiškė:

Gyvuoja nesuardoma vie
nybė tarp Jugoslavijos ir 
Bulgarijos. Mes ranka ran
kon eisime ir glaudžiai ben
dradarbiausime gerovėje ir 
tokiuose atsitikimuose, kur 
mums gręstų nelaimė. Mes 
drauge ginsime savo laisvę 
ir nepriklausomybę nuo vi
sų priešų.

mėnesiui.
Premjeras Robertas Schu

manas sušaukė specialį mi
nistrų kabineto posėdį. Jis 
ypač tarėsi su vidaus reika
lų ministru J. Mochu ir žan
darų ir valdžios agentų di
rektorium Jeanu Boursico- 
tu, kaip slopinti streikus, 
jei darbininkai nesutiktų su 
valdžios pasiūlymais. Sa
koma, valdžia planuoja pa
kelti algas, bet ne tiek, kaip 
streikieriai reikalauja.

Generalės Darbo Konfe
deracijos vadai atėjo pas 
premjerą Schumaną ir iš-* 
statė tokius reikalavimus:

Tuoj aus 25 nuošimčiais- 
pakelt algas visiem darbi
ninkam ir valdžios tarnau
tojam; užtikrint streiko tei
sę ir uždraust policijai ir 
kariuomenei pulti streikie-' 
rius; laiks nuo laiko pridėt 
darbininkam uždarbio, kiek 
pabrangsta gyvenimo reik
menys.

Kiti Streikai
Taip pat streikuoja ang

liakasiai, automobilių dar
bininkai, mokytojai, staty
bos darbininkai, paštininkai 
ir daugelis cheminės ir me
talo pramonės darbininkų.

KRUVINI SUSIDŪRIMAI 
TĘSIASI ITALIJOJ

Roma. — Italijoje, ypač 
pietinėje jos dalyje, tęsiasi 
darbininkų ir valstiečių 
streikai, demonstracijos ir 
susidūrimai su žandarais. 
Fašistai Romoje metė bom
bą, kuri apardė komunistų 
ir socialistų laikraščių lei
dyklas. Calabrijoj, pietinėj, 
Italijoj, policija su šarvuo
tais automobiliais puolė 
streikierius. Paskiruose su
sikirtimuose žuvo vienas 
komunistas ir vienas fašis
tinis klerikalas. Du komu
nistai pavojingai sužeisti.

London. — Naujas švirk
ščiamasis (jet) karinis ang
lų lėktuvas Gloster Meteor 
skrido 517 mylių per valan
dą.

Washington. — Visai nė
ra mokytojų bent 50,000 
vaikų šioj šalyj.

i
1

Maršalas Tito, kalbėda
mas nuo valdžios rūmo bal
kono, sakė susirinkusiai mi
niai:

— Daugelis žmonių ma
nė, kad aš atvykau sudary
ti valstybinę sąjungą su 
Bulgarija. Mes, tačiaus, su- 
mezgėme tokius artimus ir 
visapusiškus bendradarbia
vimo ryšius, jog sąjungos 
klausimas yra tiktai for
malumas.”

Tito, pasirašė draugišku
mo ir savitarpinės pagalbos 
sutartį su Bulgarija.
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Katalikų Bažnyčios Dvasiškuos Balsas
Chicagos kunigų Draugas praneša, kad Washingto

ne įvykusi svarbi Amerikos katalikų bažnyčios vyskupų 
ir arkivyskupų konferencija. Joje dalyvavę <»per šimtą 
aukštų sutonuotų asabų. Jie kalbėję apie viską — apie 
naminius reikalus, apie tarptautinius reikalus, apie ti
kėjimą ir politiką.

Šios Amerikos katalikų bažnyčios karūnuotos gal
vos suradusios du Amerikos ir viso pasaulio priešus — 
sekuliarižmą (bedievybę) ir komunizmą. Sekuliarizmas 
beveik esąs baisesnis ir už komunizmą. Draugas sako: 
“Vyskupai savo pareiškime konstatuoja, kad pasaulis 
dabar gyvena didžiausios krizės istorijoje laikus. Tą 
krizę užtraukė ir pagilino sekuliarizmas (pasaulišku- 
mas), išstūmęs Dievą iš žmogaus minties ir gyvenimo.” 

Nebetiki žmonės į Dievą, kitaip sakant, ir todėl /pa
saulyje užviešpatavo visų galų suirimas. 'Kad tai dide
lė nesąmonė, tai aišku kiekvienam. Juk istorijoje yra 
buvę laikų, kuomet katalikų bažnyčios galia ir balsas 
sprendė viską. Let tais laikais siautėjo tironijos, kri
zės ir kruvini karai.

Arba paimkime šių dienų įvairias šalis. Rytų Eu
ropoje valdžiose sėdi sekuliaristai, pasauliečiai, netikį į 
prietarus žmonės, bet ten virte verda ramus atsistaty
mo darbas. >Jeigu kur pasitaiko žudynių, kaip, pavyz
džiui, Lietuvoje ar Lenkijoje, tai jas iššaukia fašistiniai 
klerikališki banditai.

Bet pažiūrėkime į Graikiją, Francūziją ir Italiją. 
Ten valstybių vairus diriguoja klerikališkų partijų ly
deriai. Bet kaip tik ten verda suirutės ir civiliniai karai.

Fašistinių Idijotų Troškimai
Fašistiniai gaivalai, kurie leidžia Amerikos Lietuvį, 

yra netekę visokio žmoniškumo. Jie atvirai sako, kad^jie 
ištroškusiai laukia naujo karo, naujos pasaulinės sker
dynės. Lapkričio 22 dienok laidoje skaitome:

“Šių liūdnų faktų šviesoje mes laukiam ne taikos, 
bet karo. Kaip greitai naujas karas bus išprovokuotas, 
sunku numatyti, bet neišvengiamas. Todėl kiekvienas 
mūsų krašto pilietis privalo suprasti šio momento poli
tinę padėtį ir kiekvieno piliečio pareiga budėti, praktiš
kai vaduotis.”

Jungtinių Tautų Asamblėja griežtai pasmerkė nau
jo karo kurstytojus ir visokią propagandą už karą. Tai 
yra skaitoma prasižengimu prieš žmoniją. Tai yra lai
koma kriminalizmu aukščiausio laipsnio. Bet argi tie fa
šistiniai idijotai iš minėtojo laikraščio skaitosi su kokiu 
nors padorumu?

Pietų Amerikos Darbininkų Vienybės Ardymas
Jau seniai gyvuoja Pietų Amerikos Darbo Unijų 

Konfederacija. Joje priklauso visos šiek tiek reiškiančios 
darbo unijos. Bet tos konfederacijos vadovybė nepatinka 
mūsų Amerikos Darbo Partijos vadams. Todėl šie užsi
manė įkišti į darbo unijų judėjimą Lotynų Amerikoje 
kylį ir suskaldyti unijas. Tam tikslui William Green 
šaukia Lotynų Amerikos darbo unijų konferenciją. Kiek 
ton jo konferencijon susirinks, visiškai kitas klausimas. 
Kas rimta ir pavojinga, tai Federacijos klaidinga poli
tika.

William Greėn turėtų palikti Lotynų Amerikos dar
bininkų judėjimą ramybėje. Kišimasis iš lauko pusės 
yra nepateisinamas.

Imperialistų Agentui Nesiseka
Vokietijos socialdemokratų lyderis Schumacher bu

vo nusibaladojęs į Norvegiją pamokinti to krašto inteli
gentiją, kaip reikia kovoti “raudonuosius.” Norvegijos 
sostinėje Oslo įvyko masinis susirinkimas. Pranešimai 
sako, kad kai Schumacher pradėjo plūsti kairiuosius 
žmones ir šaukti norvegus kovon prieš juos, susirinki
me kilo didžiausias nerimas ir kalbėtojas buvo privers
tas pakeisti kalbos temą.

. Schumacher yra užsienio imperialistų agentas. Jis 
daro viską,'kad Vokietijoje palaikyti kapitalistinę san
tvarką ir užtraukti ant jos žmonių kitų kraštų kapita
listų globą. Jis ir jo partija operuoja anglų ir ameri
kiečių zonose. Tų zonų okupacinės militarinės valdžios 
jį remia ir jo veiklą finansuoja.

Thomas Dewey ir Chinija
New Yorko valstijos gubernatorius ponas Dewey 

surado Chinijoje komunizmo pavojų. Vietoje palikti Chi- 
nijos žmonėms patiems, savo reikalus susitvarkyti ir pa
sirinkti santvarką, jis rejkalauja, kad Amerika tuojau 
skubintųsi su milžiniška dabartiniam Chinijos režimui 
paskolą. Jis apskaičiuoja, kad “išgelbėjimas” Chinijos 
kaštuotų kur kas mažiau, negu Europos. Jeigu vien tik 
Vakarų Europos apsaugojimas nuo komunizmo Ameri
kai atseis dvidešimt bilijonų dolerių, tai apsaugojimas 
Chinijos, Dewey supratimu, kaštuos ne daugiau kaip 
vienas ketvirtadalis bilijono.

Kad nepavėluoti ir nepražiopsoti progos, tai Dewey 
reikalauja tuojau dabar Chiang Kat-šėkui suteikti šim
to milijonų dolerių paskolą. Vėliau būsią galima duoti

“KURMIŲ IR KIRMĖLIŲ 
DARBAS”

Nors sykį Dirvos redak
torius paėmė trumpas va- 
kacijas nuo lojojimo komu
nistų ir smarkiai išvanojo 
kailį savo senai, gerai prie- 
telkai Devėnienei ir jos 
vienminčiams. Ją ir juos ji
sai pavadina kirmėlėmis ir 
kurmiais.

Lapkričio 21 d. savo ne
laimingoje gazietoje Kar
pius rašo ilgą editorialą, 
pavadintą “Kirmėlių ir 
Kurmių Darbas”. Jis sakosi 
gavęs iš Vokietijos graudų 
laišką, kuriame sa!ko, kad 
ponia Devėnienė zten pabė
gėlių akyse labai įžeidus ir 
išniekinusi Amerikos sme- 
tonininkus, susispietusius į 
Lietuvai Vaduoti Sąjungą. 
Karpius sako:

/ Mes jau turėjome progos 
trumpai prisiminti kiek ir 
kaip norėjo bei mėgino pa
kenkti ponia Devenienė tau
tinėms organizacijoms ir jų 
veiklai. Ir būtų perdidelis p. 
Devenienės vertinimas, jei ir 
toliau dar kalbėtume apie 
jos tuščias pastangas iškelti 
aukštai “ant šakių” savo po
litinės grupės nuopelnus ir 
savo tuščiaviduriais žodžiais 
uždengti kitų srovių darbą.

Ponia Devenienė yra tik 
vienas ryškesnių pavyzdžių, 
rodančių kad kai kurių 
asmenų politinės kultūros 
trūkumas yra Lietuvos laisvi
nimo bylai tiek pat kenkš- 
mingaš kaip ir aiškių Lietu
vos priešų veikla. Dabarti
nėse mūsų sąlygose partinių 
ginčų aistra ir malonumas 
šmeižti kitus, dirbančius ben
dra Lietuvos laisvinimo dar
bą, tik kiek kitaip, yra 
perdidelis išlaidumas. Jei 
normalėse aplinkybėse de
mokratiniame krašte yra 
leistina ir net pageidautina 
partijų bei politinių srovių 
konkurenčija, tai vis dėl to 
reikalaujama -kad ta konku
rencija būtų garbinga, būtų 
be melo, be asmeninio šmeiž
to ir be gyvuliško įniršimo.

Ir mes iki šiol nei kartą 
nepasirodėme perdaug jau
trūs kai čia Amerikoje, spau
doje ar susirinkimuose, buvo
me puolami, kaltinami bei 
šmeižiami. Manėme ir tebe
manome kad iki tam tikro 
saiko tokia partinė bei srovi
nė kova čia laisvės krašte 
yra tiek įprasta jog salia ki
tų malonumų gali ji likti ir 
toliau be ypatingo dėmesio. 
Ir mes niekados nesame 
griežtai atsiliepę nei į ponios 
Devenienės, nei į kitų pana
šių) asmenų šmeižtus, adre
suotus tautinėms organizaci
joms.

Toks mūsų “nuolaidumas,” 
gal būt, buvo suprastas ir 
palaikytas silpnybe. . . Gi iš- 
teisybės mes daug kur nu
mojome rank*a, daug kur nu- 
davėme “neišgirdę ir nepa
matę”- tik dėl “šventos ra
mybės,” dėl taip mums vi
siems reikalingos vidinės tai
kos, tvirtos vienybės ir ben
dro Lietuvių labo. Ir dabar 
tylėtume arba pakartotume 
iš Evangelijos: “Atleisk 
jiems, Viešpatie, nes jie ne
žino ką daro,” jei ne tas 
faktas kad šmeižtai ir juodi-, 
nimai tautinių organizacijų 
įr jų vadų ponios Devenie
nės nebūtų nukelti į Lietu
vių tremtinių tarpą.
Nuo dabar z šita aukšta 

ponia nebeturinti tikėtis iš 
Karpiaus jokių pasigailė ji- 
mų. f -

dar kita tiek, bet iš pradžios jo kailio išgelbėjimui nuo 
“raudonųjų” užteksią tiek.

Labai galimas daiktas, *k.ad Dewey kalba ne tik iš 
savo galvos. Veikiausia tai bus republikonų partijos po
litika. Republikonai nesijaučia gerai, kad demokratai 
per valstybės sekretorių turi patiekę Marshall Planą 
Europos gelbėjimui, o jie neturi nieko. Dabar ir jie turės 
Dewey Planą Chinijos išgelbėjimui.

Apie taksų naštos palengvinimą niekas nebeprisi
mena. Daf Amerikos žmonėms tenka budėti, kad taksų 
našta ųebūtų pasunkinta.

MŪSŲ KLERlkALAI — 
DeGAULLE GAR
BINTOJAI

Visos darbininkiškosios 
partijos Francūzijoje mato 
dagaullistų judėjime di- 
džiausį reakcinį fašistinį 
pavojų. Net toks socialistas 
Blum, kuris pagatavas vi
sus komunistus šaukšte 
vandens prigirdyti, de Gau
lle vadina reakcijos ir fa
šizmo lyderiu.

Bet mūsų klerikalams šis 
de Gaulle yra didvyris ir 
tikras išganytojas, daug di
desnis, šviesesnis ir išmin
tingesnis net už patį popie
žių! Štai kaip tą reakcijos 
šulą iškelia ir išgarbina So. 
Bostono Darbjniųkas (lapk
ričio 21 d.):

Prancūzija turi stiprų vy
rą—gen. De Gaulle. Jis gi
męs Lotaringijoj, taigi išsi
skiria iš prancūzų savo ūgiu 
—šešių pėdų ir šešių colių 
milžinas, galva ir pečiais 
aukštesnis už eilinį prancū
zą. Ir protu jis aukščiau už 
kitus iškilęs. Dar prieš ka
rą jis pašiepė tuos, kurie ma- 

\nė, kad tvirtovių grandinė, 
vadinama Maginot linija, yra 
neįlaužiama. Įvykiai patikri
no De Gaulle abejonę: vo
kiečiai veikiai pralaužė Ma
ginot liniją. Taip pat De 
Gaulle — tuomet tik pulki
ninkas — primygtinai ragino 
generalinį štabą pasigaminti 
ko daugiausia lėktuvų. Bet 
štabas pašiepė pulkininko 
nuomonę: turint už pečių 
Maginot liniją, nebe- reikia 
rūpintis kitomis apsigynimo 
priemonėmis. Tačiau pasi
rodė, kad prancūzų armija 
taip greit susmuko kaip tik 
dėl stokos oro laivyno.

Kuomet Prancūziją ištiko 
pralaimėjimo katastrofa, vi
si rankas nuleido, tik vienas 
De Gaulle nenusiminė. Jis 
tapd pasipriešinimo vadu ir 
laisvės simboliu. Prancūzų 
spauda į padanges jį kėlė. 
Tiesa, pokarinėj suirutėj jis 
/tarėjo iš valdžios pasitraukti 
vien dėl kairiųjų sabotažo, 
bet rankų vis vien nenuleido. 
Dabar pirmose eilėse jis vėl 
kovoja už tėvynės laisvę. Ir 
ne vien už Prancūziją jis ko- 
vpją, bet ir už viso pasaulio 
laisvę, nes nieks taip atvirai 
ir drąsiai nekviečia pasaulio 
tautas prieš komunizmą, kaip* 
De Gaulle. Komunistai ker- n
ta atgal, .^panaudodami visas 
revoliucinio lobyno priemo
nes: streikus, gatvines riau
šes, sabotažą, pogrindines in- 
trygas, melagingą propagan
dą ir tt. Tačiau De Gaulle 
kieto metalo vyras: juo ar
šesnė kova, juo didesnė jo 
energija. Lygiai kaip jo 
viengentis — lotaringietis — 
garsusis maršalas Fošas. 
1914 m. kautynėse ties Mar- 
na, pradžioje nekaip jam se
kėsi. Ir. štai kaip jis apsi
sprendžia: “Mano kairysis 
sparnas apsupamas, centras 
lūžta —■ taigi aš atakuoju.” 
Jis atakavo—ir laimėjo. To
kioj pat nepalankioj aplin
koj ir De Gauile atakuoja..

Darbininkas.net pamirš
ta patį popiežių ir šaukia: 
“Italija tokio vyro neturi.” 
Tai jos esanti didžiausia ne
laime. Bet ką daro popie
žius? Jis juk yra italas ir 
sėdi .ten pat Romoje? Ko
dėl savo vadovybe, šviesu
mu ir protu nepasirodo nė 
tiek;, kiek paprastas grieš- 
nas generolas de Gaulle?

Atėjo Lietuvoje auksinis 
ruduo. Jis yra lydimas įžy
mių respublikos sporto gy
venimo įvykių. Ypač aud
ringai Lietuvos sportininkų 
tarpe praeina rugsėjis ir 
spalis. Šiais 2 mėnesiais į- 
vyksta daugelis stambių 
varžybų ir žaidimų dėl res
publikinių pirmenybių be
veik visose sporto srityse. 1

Didelis gyvenimas paste
bimas dabar 
voleibolistu ir

krepšininkų, 
tenisininkų

įvykiu buvoStambiausiu 
respublikinis krepšinio mat- 
čas. Paprastai jis įvyksta 
rugsėjo pabaigoje. Susijau
dinimu apima visus aistrin
gus sporto mėgėjus nuo 
mažo..iki didelio. Gausi šio 
žaidimo mėgėjų ir gerbėjų 
minia užpildo šventadieniš
kai papuoštas stadionų tri
būnas. Visur girdėti ginčai 
apie lenktyniaujančių ko
mandų ir žaidėjų palygina
mąsias savybes. Žaidimų ei
ga smulkiai apšviečiama vi
suose laikraščiuose. Matčai 
transliuojami per radiją. Ir> 
kam dėl kokios nors prieža
sties nepasiseka būti stadi- 
jone,“serga” prie radijo im
tuvo.

Toks didelis susidomėji
mas krepšiniu nėra atsitik
tinas. Šis žaidimas Lietuvo
je labai paplito. Visur, bet 
kuriame mieste ar kaime 
rasite krepšinio žaidėjų ir 
gerbėjų. Juo žaidžiama vi
sur — parkuose, poilsio na
muose ir sanatorijose, ga
myklų stadionuose ir mo
kyklų aikštelėse.

Didelės meilės nusipelnė 
krepšinį- mokyklinio jauni
mo tarpe. Priė kiekvienos 
mokslo įstaigos — ar tai 
bus gimnazija, ar institu
tas, ar universitetas — bū: 
na, kaip taisyklė, keletas 
krepšinio komandų. Sėk
mingų .mokslo metų pabai
gą visuomet palydi tradici
niai pavasario krepšinio 
žaidimai. . žaisti pradeda 
vietinės mokyklinės koman
dos, vėliau miestų nugalėto
jai susitinka respublikinėje 
spartakiadoje. Išėjusios j 
žaidimų finalą komandos 
kovoja dėl garbingos perga
lės trofėjos —sidabrinės 
taurės, kurią šiemet iško- 
voja Kauno gimnazistai. 
Krepšinio žaidimas dėl res*- 
publikinių pirmenybių su
augusių vyrų komandų tar
pe šiame sezone pasibaigė 
Kauno fizkultūrinio insti
tuto sporto klubo krepšinio 
komandos pergale. Į šios 
komandos sudėtį įeina įžy
mus tarybinio sporto meis
trų ketvirtukas: Vytautas 
Kalinauskas, Kazys Pitke- 
vičius, Stepas Budautas
ir Justinas Lagina- 
vičins, kuriems atiteko
šiais metais Pragos rungty
nėse garbė Tarybų Sąjun
gos rinktinės komandos, są
state, išėjusios Europos pir
menybių 
tarybinio krepšinio p rest; •

nugalėtoja, ginti

krepšininkai paAauno 
tvirtino savo vadovaujančią 
vietą, pasiekę neseniai pa
sibaigusiose Tarybų Sąjun
gos pirmenybių varžybose 
8 laimėjimus, patirdami tik 
vieną pralaimėjimą.

Dabar Lietuvos stadio
nuose vyksta žaidimai mo
terų komandų tarpe. Juose 
dalyvauja visų Tarybų Lie
tuvos sporto draugijų krep
šininkai. Žaidimai- tuo pa
čiu laiku vyksta Kauno, 
Panevėžib, Marijampolės, 
Šiaulių ir Klaipėdos stadio-

Ir Sporto Mylėtojai
Rašo Jurgis Tarnauskas 
nuošė. Finalo nugalėtojai 
dalyvaus visasąjunginėse 
moterų komandų pirmeny
bių varžybose.

Svarbus Lietuvos sporto 
gyvenimo įvykis yra pirmas 
pokarinis respubl. tenisi
ninkų dalyvavimas Pabalti
jo teniso matče tarp Lietu
vos, Latvijos ir ’Estijos.

Susidomėjimą sukėlė ne 
tik dalyvavimas šiuose žai
dimuose geriausių Kauno, 
Vilniaus, Rygos ir Talino 
rakiečių, bet taip pat ir pa
sirodymas pirmą kartą aik
štelėse pradedančios Lietu
vos jaunimo, kurios tarpe 
jaunosios Lietuvos tenisi
ninkės Bukauskienė ir Le- 
vinienė pasiekė puikiausių 
laimėjimų, išlošdamos visas 
partijas pas Latvijos ir Es
tijos čempiones.

Tarybų Lietuvos, sąlygo
mis teniso sportas iš tikrų
jų gavo plačias galimybes 
vystytis.' Priešingai smeto
niniams laikams, kada teni
sas buvo nedidelės aristo
kratiškos grupės pramoga, 
dabar teniso aikštelės tapo 
prieinamos gausiam šį spor
tą mėgstančiam Lietuvos 
darbo jaunimui. Dabar ne
tenka kaip anksčiau mokė
ti po 300-400 litų nario mo
kesčio teniso klubui. Pui
kiai įrengtas teniso aikšte
les gavo nemokamai naudo
tis daugelis mokyklinių ir 
darbo jaunimo sporto ko
lektyvų. '

Nenutrūkstama rungty
nių grandine per visą spor
to sezono kalendorių praei
na futbolo matčai? Dauge
lis iš jų sukėlė didžiausią 
susidomėjimą. Ypatingai-į* 
domūs buvo tie matčai, ku
riuose lietuvių futbolininkai 
susitiko su broliškųjų res
publikų komandomis. -

Futbolo sezono pradžioje 
lietuvių futbolininkai daly
vavo varžybose dėl futbolo 
sezono pirmenybių stip
riausių Tarybų Sąjungos 
komandų tarpe. Prieš tai 
vyko atkaklių treniruočių 
ir žaidimo technikos tobuli
nimo metai, ko išdavoje ge
riausia komanda— Vilniaus 
“Dinamo” išėjo visasąjungi
nės kvalifikacijos meistrų 
grupėn. Lietuvos dinamie- 
čiai pravedė eilę sėkmingų 
rungtynių su stipriausiais 
priešais, kaip Maskvos “Lo
komotyvas” Lėni ngrado 
“Avangardas”, “S p a r t a- 
kas”, “Burevestnik” ir kiti.

Šiuo metu Lietuvos sta
dionuose vyksta futbolo 
rungtynės respublikos pir
menybėms. Jose dalyvauja 
10 geriausių komandų, at
stovaujančių, sporto organi
zacijas: “Žalgirį”, “Dina
mo”, “Spartaką” ir “Loko
motyvą”. Žaidimai jau įpu
sėjo, tačiau dar sunku nu
spėti. nugalėtoją. Kartais 
jjirmauįanti komanda susi
tinka su stipresniu priešu, 
dėl ko žaidimų lenta rodo 
gana lygius rungtynių skai
čius. Į pirmas vietas išėjo 
Kauno geležinkeliečių, Šiau
lių odininkų ir Klaipėdos 
“Žalgirio” futbolo koman
dos.

Visos jos kovoja dėl nu
galėtojo taurės.

Šis sezonas pasižymėjo 
padidėjusiu m a s iškurnu 
sporto rungtynių, kurių 
metu išgarsėjusiems sporto 
veteranams tenka susitikti 
su naujos priaugančios pa
kaitos atstovais. Jaunimo 
fizinio lavinimo tobulėjimą 
įtikinamai' pademonstravo 
2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily ) — Penkt., Lap kr. 28, 1947

antroji respublikinė gimna
zijų lengvosios atletikos, 
gimnastikos ir grumtynių 
spartakiada, pritraukusi 
daugiau kaip 1,300 dalyvių. 
Per tris dienas buvo pra
lenkti visi praėjusių metų 
spartakiados laimėjimai ir 
nustatyti šeši nauji respub
likiniai 14-18 metų amžiaus 
dalyvių rekordai. Kai kurie 
tų rekordų neabejotin. verti 
dėmesio. Geriausių bėgimo 
rezultatų pusės kilometro 
distancijoje pasiekė penkio
likos metų Vilniaus gimna
zistė Romantė Žilinskaitė— 
1 minutę 28 sekundes. Ber
niukų tarpe granatos svai- 
dimo čempionu tapo Biržų 
gimnazistas Bilickas. Jo re
zultatas — 56,72 metrai. 
Jaunoji 16 metų sportinin
kė Dovydaitė nustatė Lie
tuvos rekordą mergaičių šo- 
kįme į tolį — 4,81 metro. 
Spartakiadoje buvo laimėta 
dvylika pereinamųjų tau
rių ir pusantro šimto pre
mijų už pirmąsias vietas 
atskirose varžybose.

Lietuvos jaunimo sporto 
tobulėjimas yra Tarybų 
Lietuvos sporto masiškumo 
rezultatas. Tarybinis Lietu
vos vyriausybė nuolat rū
pindamasi fiziniu jaunimo 
auklėjimu, sudaro visas są
lygas sportui vystytis ir 
klestėti. Tarybinės santvar
kos metais Lietuvoje pasta
tyta daugiau kaip 20 stadio
nų, įrengta šimtai sporto 
aikštelių, įkurtas fizinės 
kultūros Valstybinis insti
tutas, atidaryti sporto mo
kyklos ir technikumai vado
vaujantiems sporto kad
rams paruošti.

Tik per vienus šiuos me
tus vandens stočių statybai 
Trakuose ir Zarasuose, tri
būnoms praplėsti ir basei
nui įrengti Kauno stadione 
išleistos milijoninės sumos.

Asignuotos stambios su
mos Fizinės Kultūros Rū
mų statybai Vilniuje, kurie 
bus baigti ateinančių metų 
gale ir bus nauja Lietuvos 
sostinės architektūros puoš
mena.

Atsakydami į tarybinės 
vyriausyb. rūpinimąsi jais, 
Lietuvos sportininkai nepa
liaujamai tobulina savo 
meistriškumą.

Dabar tūkstančiai Tary
bų .Lietuvos sportininkų 
ruošiasi tinkamai sutikti 
Didž. Spalio 30-sias meti
nes.

Lietuvos jaunuoliai ir 
mergaitės nekantriai laukia 
šios dienos šventės, kad pa
demonstruotų Tėvynei savo 
nuolat augančius pasiseki
mus sporto srityje, kuriemš 
išvystyti tarybinė valdžia 
sudarė puikiausias sąlygas 
ir galimybes.

Vilnius,
1947 m. spalio mėn.

LĖKTUVE MIRĖ $800,000 
NARKOTIKŲ ŠMU- 

GELNINKAS
Los Angeles,. — Nusilei

džiant ‘čia lėktuvui, mirė 
newyorkietis , narkotiškų 
svaigalų šmulei ninkas 
Ralph Masey.’ Pas jį rasta 
$800,000 vertės tų svaiga-

■M
l

JUDžIUOSE SUDEGĖ 
DEVYNI

Kingston, Jamaica. —Už
sidegus ir eksplodavus ju
damųjų paveikslų filmoms, 
sudegė devyni judžių teatrų 
tarnautojai.

fit.
.....r ..................** .. - n u. m - i r, . -rtVji.inTrtrr

Darbininkas.net
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Ne Visiems New Yorkas Žiba

B'lieve Me
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THIS ENGLISH SECTION 

is not one of the regular type. 
Your editor has tried to pre
sent as complete a picture of 
the LMS Festival in Brooklyn 
as possible for all of you. We 
want to have every reader 
know what is going to be on 
the program and, when and 
also give him and her an idea 
of how to get around in New 
York City. The LMS Festival 
is the biggest thing to hit 
Brooklyn for a long time, and 
we all, who live in Brooklyn, 
will try to be as accomodat
ing as possible to all our 
guests. We hope that all 
guests will bear with us for 
any slip-ups on schedules and. 
arrangements*. They always 
occur but knowing that your 
hosts* intentions are good is 
enough to compensate for any 
shortcomings that may arise.

WE WANT ALL TO KNOW
I 

that the LMS participants 
from out of town -are the 
guests of the progressive Lith
uanian Americans of this com
munity. They are not very 
wealthy, they live scattered 
all over the city and in the 
suburbs and in so far as ac
comodations for housing are 
concerned, those living in the 
more crowded sections, closer 
to where everything is going 
on, are very crowded for liv
ing space. As a matter of fact, 
most of you who will stay 
with one Lithuanian family 
or another, will usually- stay 
a little bit away from all the 
noise and hustle and bustle 
of the biggest city in the 
world.

IN RIDING subways, 
and for some of you it will 
be your first experience, we 
suggest that you do your trav
eling during hours that are 
not considered busy hours, 
except for one time. That one 
time you ride the subways 
during a rush hour, will con
vince vou of what we mean. 
But it will be a good exper
ience for vou and one you 
will not forget as long as vou 
live. Vou will tell vour child
ren about it because we do 
not believe any of you have 
seen any public conveyance 
as crowded as the New York 
subways can be during a ru^h 
hour.

THE SUBWAYS are a mar
velous system of transporta
tion. All you have to do is* 
remember where you must get 
off. All trains except expresses 
.stop at each and every station. 
They stop long enough for 
you to get on or off. Very 
rarely does the closing door 
catch a person half - way in 
the car.

YOU MUST REMEMBER 
that New York is a big city 
and that there are all sorts 
of people living there, from 
the Park Avenue elite to the 
derelicts on the Bowery. 
When you get a chance, you 
should 1 visit both places.

Another thing to remember 
that the subway lines you 
will be needing to get to the 
halls are the “14th Street & 
Canarsie Line” or the “Brook
lyn Broadway Line?* The 
halls are on Willoughby Ave
nue and on Knickerbocker 
Ave. Both streets are rather 
long and if you get some other 
train, you may get off at the 
Willoughby Avenue Station 
some ten or so miles from 
the hall. The line you should 
always ride is the BMT Line 
— it is the line serving the 
section of the city where the 
affairs are going to be held.

MANY OF YOU will want 
to see the new Lithuanian 
Center which is being estab

lished in Richmond Hill, N. 
Y. To get to that place, we 
suggest that you take the 
Jamaica train of the Brook
lyn Broadway Line to 111th 
Street Station and then walk 
two long blocks to Atlantic 
Avenue and you won’t miss 
the large brown-stone build
ing, Don’t be afraid to 
ask someone for information 
if you are lost or confused. 
Also, there are telephone 
books for looking up num
bers, say of “Laisve” where, 
if it is at a reasonable hour, 
someone will. answer phone 
and be glad to give you the 
information you need. After 
seeing the new Lithuanian 
Center, we are sure you will 
wish you had brought $25.00 
extra with you to buya'sharO. 
So much for that. We have 
politics in Brooklyn, too, just 
like you have at home.

IN A RECENT “TĖVYNĖ,”
Vitalis Bukšnaitis relates how 
he won the war for his coun
try while all the dirty reds 
who parade on May Day in 
their old army uniforms were 
only MP’s while he was a 
petty officer. We hate to take 
up a lot of space in this pa
per telling of the achieve
ments of those whom VB calls 
dirty reds. However, we also 
hate that egotistical attitude 
and bragging that only small 
people are infected with. VB 
also says that before officially 
ending the war, ’we should 
have cleaned up on those who 
helped us cle^n up on the 
Germans and the Japs. Drop
ping a couple of atomic bombs 
where it would do the resi
dents of the Kremlin most 
good is suggested. Well, Bill 
Mauldin, the famous cartoon
ist once said, you will nevfer 
see a combat soldier bragg- 
mgof his deeds on the front. 
We have seen this from our 
own experience, too.

Vitalis’ column in “Vieny
be” still carries, his picture in 
a U. S. Navy uniform. It’s 
about time he showed a little 
more^ modestv there,' too.

VB. in “Tevvne.” constant
ly brags about the non-noli- 
tic.al organization, the SLA; 
Lithuanian Alliance of Ame
rica. At the same time, the 
paper continuously attacks 
everything that ever was pro
gressive in the SLA, in Ame
rica or anywhere else in the 
world. There are many pro
gressive people in the SLA. 
How about tolerating their 
views, too? Vitalis knows just 
how political everything' in 
the SLA is. He writes ,a re
gular column for the official 
publication and he doesn’t do 
it' for peanuts. We know that 
Vitalis is opposed to the views 
of the “Naujienos,” and the 
“Naujienos’ ” editor, Pijus Gri
gaitis, has the present SLA re
gime qtfaking in their boots lest 
they offend him. This ob
viously includes Vitalis Bukš
naitis who disagrees with PG 
politically. We dare him to 
devote a column to expressing 
his views which are^contrary 
to PG’s on matters concern
ing the SLA organization. Un
less Vitalis has already 
knuckled down, he may do it, 
but his column would fly out 
of “Tevyne’s” window so fast 
that he wouldn’t know what 
happened.

LMS Festival on in New York 
— Each Day’s Program Listed

The following is the complete 
program as listed by the com
mittee for the LMS Festival 
which began yesterday, Thanks
giving Day, at the Brooklyn 
Labor Lyceum:
Thursday, Nov. 27, 3:30 p.m.

1. “Jonuko Liga,” One aqt 
comedy by Lithuanian Lang
uage School children of Brook
lyn. Directed by J. Byron.

2. Solo by V. 0. Valukas, 
Wilkes Barre, Pa.

3. Solo by Lillian Bastyte, 
Brooklyn, N. Y.

4. Piano Solo by John Simel, 
Hillside, N. J.

5. Solo by Aldona Klimaite- 
DeVetsco, Cleveland, Ohio.

(Intermission)
6. “Mirties Lažybos,” One 

act comedy by Brooklyn Drama 
Group directed by Jonas Juška.

7. Duet by Dolores Petronyte 
and Suzana Kazokytė of Brook
lyn. . t

8. Solo by Walter Simel,‘Hill
side, N. J.

9. Poem recitation by Dr. J. 
J. KaškiaučiUs, Newark, N. J.

10. Solo by Amelia Young-
Yeskevich. t

11 Brooklyn Aido Chorus, 
directed by George Kazokevich.

12. Presentation.
Friday, Nov. 28, 7:30 p.m.

Brooklyn Labor Lyceum
1. “Teodolinda,” One act 

comedy by Brockton, Mass., 
Drama Group directed by S. 
Baronas.

2. Duet by Helen & Richard 
Misevick, Chicago, Ill.

3. Piano Solo by Pearl Jo
hanson, Chicago, Ill.

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

5. Accordion Solo by Florence 
Kazokevich, Brooklyn.

• ■ 6. Cicero (Ill.) Women’s 
Choy us directed by Dorothy 
Yu den.

7. Vyturėlis String Ensemble, 
Brooklyn, dir. Ed. Sidney.

8. Vyturėls Sextette.
9. Reading from Hamlet by

J. Valentis.
10. Solo by Albert Vasi

liauskas, Woodhaven, N. Y.
11. Solo by Biruta Senkus, 

New York, N. Y.
12. Piano solo by Miriam 

Čottlieb, Brooklyn.
13. Solo by Helen Mazil, Chi

cago, Ill.
14. Dance Group of Roseland 

Aido Chorus, Chicago, Ill.
15. Duet by A. Dočkienė/ &

K. Stanevičiene, Chicago, Ill.
16. Roseland Aido Chorus, 

Chicago, Ill., directed by Doro
thy Yuden.

17. Presentation.
Saturday, Nov. 29, 6:30 p.m.

Brooklyn, Labor Lyceum
1. Liuosybes Chorus, Brock

ton, Mass., dir. Ed. Sugar.
2. Solo by Dolores Petronis, 

Maspeth, N. Y.
3. Piano Solo by Joan Mess

age, Brooklyn, N. Y.
4. Quartette, Vilijos Chorus 

girls, Waterbury, Conn. Dir. G. 
Ulinskaitė.

5. Solo, Wilma Hollis, Hart
ford, Conn.

6. Vilijps Chorus, Waterbury, 
Conn' Dir. Gert, Ulinskaitė.

7. Solo by ftose Merkeliutė, 
Brockton, MAss.

8. Duet by Rose Gallen &’ 
Josephine Vilchinskas, Hart
ford, Conn.
*9. Solo by Erma Kishkiunas, 

Hartford, Conn.
10. Sietyno Chorus Men’s 

Octette, Newark, N. J., dir. J. 
Simelevičius.

' (Intermission)
11. “Fifty-Fifty,” One act 

comedy by LDS Lodge 74, Dra
ma Group, .Bridgeport, Conn.

12. Girls Sextette, Detroit, 
Mich. Dir. Stella Smith.

13. Solo by Nancy Roman, 
Chicago, Ill.

14. Piano solo by Arlene Gri
gaitis, Wilkes-Barre, Pa.

15. Duet by Wilma Hollis & 
John Kiškiunas, Hartford, Con
necticut.

16. Solo by Aldona Klimaitė- 
DeVetsco, Cleveland, Ohio..

17/ Roseland Aido Chorus, 
Chicago, Ill., Dir. Dorothy Yu
den.

18. Presentation.
19. Mass Singing — All

Choruses. s /
Sunday, Nov. 30. 3:30 p.m.

I

Schwaben Hall, Brooklyn
1. Hartford (Conn.) Laisvės 

Chorus, Dir. Wilma Hollis.
2. Solo by Norma Cheponis, 

Shrewsbury, Mass.
3. Solo*by Biruta Ramoška, 

New York.
4. Hartford Laisvės Chorus 

(Male), Dir. Wilma Hollis*
5. Philadelphia Lyros Chor

us, Dir. Rose Merkytė.
6. Solo by Suzana Kazokytė, 

Brooklyn, N. Y.
7. Solo by J. Sabaliauskas, 

Worcester, Mass.
8. Duet by Norma Cheponis

& Helen Kižys, Worcester, 
Mass.

9. Solo by Violette Čypas, 
Great Neck, N. Y.

10. Guest Speaker.
(Intermission)

11. Worcester (Mass.) Ai
do Chorus, Dir. J. Karsokienė.

12. Solo by Gertrude Ulins
kaitė, Waterbury, Conn.

13. Piano Solo by Frank Bal- 
wood - Balevičius, Wilmerding, 
Pa.

14. Solo by Stanley Kuzmic
kas, Shenandoah, Pa.

15. Solo' by Biruta Ramoš
ka, New York.

16. Newark (N. J.) Sietyno 
Chorus, Dir. W. Žukas.

17. Presentation.
18. Mass Singing by All 

Choruses.

Gražų rugpiūčio sekma
dienio rytą vėl traukiu New 
Yorko link, pas savo bran
gią draugę S. Sasną. Trau
kinyje keleivių neperdau- 
giausiai, sėdime valnai ir 
tykiai. Sėdžiu viena ir ste
biu kelionės vaizdus. Ir jų 
nematuotas grožis padarė 
mane tokia nerūpestinga, 
kaip mažametį kūdikį. 
Aukšti kalnai, pakalnės, 
gražūs medeliai žaliuoja, 
švelnius lapelius judindami 
nuo mažučio vėjelio. Upės 
ir upeliai srovena, bėga į 
nežinomą tolį. Besidžiaug
dama jų gražumu, pasinė
riau jaunystės svajingoj 
praeityje, o podraug ir liū
desyje.

Tik staiga storas vyras 
suriko — Grand Central 
Station, j New York. Ir aš 
pašokau iš gilių svajonių. 
Pažiūriu, kad jau blizga 
puošnusis 'New Yorkas. 
Stotyje pasidairiau, kaip at
rodo tas širdžių viliokas va
karo metu. Na, ir žiūrėk, 
kad nori, jis žiba-blizga 
įvairiose elektrose pasken
dęs ir drauge tave vilioja.

Bet nėra laiko ilgai žiū
rėtis, turiu dar pusėtinai il
gą kelionę iki pasieksiu 
Brooklyną. O čia tas ne
jaukus urvas ir tas subway, 
kad jis kur prasmegtų!... 
Tų žmonelių greitumėlis: 
bėga, lipa, stumia, grūdasi, 
o aš negaliu pasivilkti, nes 
nešuosi sunkų baksą. Vie
nas per vieną šoną, kitas 
per antrą, trečias per ku
prą. Pasiklausiau šalyj sto
vinčio žmogaus, ar ant ti
kro kelio stoviu į Brookly
ną? ' Atsakė, kad gerai. At
bėgo, kai audros vejamas, 
subway traukinys ir lekia, 
neša, krutina visokeriopai, 
kai drugio liga. Išlipusi ap
sidairiau, ar visi kaulai te
bėra? Nusidžiaugiau, kad 
dar viskas tvarkoje. Ma-

KAŽ KENO “GRAŽIAI PASIDARBUOTA”
Asmuo iš Kanados rašo 

šių žodžių rašėjui sekamų 
laišką:

“...Nieko beveik naujo nė
ra pas mus. Tik noriu pami
nėti sekamą “incidentą”: 
Mes (Toronto Choras) ke
liavom į Detroitą, kur bu
vom užkviesti lapkričio 2 
dieną dainuoti ir ve kas at
sitiko. V

“Mes išsiruošėm kelionei 
11:45 nakties, penktadienį.< 
Turėjdme lengvą užkandį, 
nes mes buvome Detroite 
laukiami anksti sekamą ry
tą. 8 vai. ryto mes pribuvo
me į Windsorą ir mūsų va
gonas buvo atjungtas nuo 
lokomotivo, kaip ir nuo kitų 
vagonų. K o n d u k t orius 
mums pasakė, kad jis pasi
rūpins apie mus ir užtikri
no, kad mes pasieksime sa
vo tikslą. Jis mus visus cho
ristus persodino į autobusą, 
kuris mus pristatė iki kito 
autobuso. O tas kitas auto
busas atvežė mus tiesiai 
prie tam tikros mažos raš
tinės, ir į ją mus sugrūdo; 
mūsų buvo apie 50, —• visi 
sukimšti į tą mažą kamba
rėlį. 1

“Vėliau mes sužinojome, 
kad mes randamės J. V. 
Imigracijos raštinėj. Kiek
vienas mūsų buvo atskirai 
kamantinėjamas. Atrodo, 
kad tai buvo kerio nors 
“gražiai” pasidarbuota/ ap- 
skundžiant imigrac. parei
gūnams “raudonais”. Tuo 
tarp mes nesame jokia po
litinė grupė, bet vien tik 
grupė žmonių, kurie sukūrė 
chorą ir buvome užkviesti

duoti koncertą Detroite.
“Ar tu manai, kad tas 

mūsų pasiaiškinimas mums 
ką gelbėjo? Ne! Trumpai ir 
be ceremonijų raštinės pa
reigūnai ant mūsų trauki
nio bilietų užstampavo “Ne
pageidaujami Svetimšaliai” 
ir pasiuntė mus atgab į 
Windsorą, kur mums buvo 
leista kiek laiko užkandžiui 
ir turėjom imt sekamątrau- 
kinį atgal namo. B&t mes 
neėmėme sekamą traukinį 
atgal, nes Windsore radosi 
lietuvių, kurie, sužinoję a- 
pie mūsų nepasisekimą, mus 
gražiai pavaišino.
“Tiesa, mes pasilinksmino

me Wjndsore. Bet mums 
gaila, kad mes negalėjome 
duoti koncertą. Mes sugrį
žome sekmadienį, o pirma
dienį koinercinė spauda 
skelbė visokių nesąmonių 
apie mus ir apie komuniz
mą. Mes paėmėm advokatą 
ir mėginsime išgauti iš J. 
V. Imigracijos pareigūnų 
atsiprašymą ir išgauti leidi
mą vėl laisvai lankytis pas 
jus.”

Tai mat. Čia mūsų “bro
lių” tikrai “gražiai pasidar
buota”...

Pusbrolis. 

reikal^jjA skelbt, 
KĄ AMERIKA PARDA
VINĖJA SOVIETAMS

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Kari 
E. Mund žada įnešti kong
resui rezoliuciją, reikalau
jančią ištirt, kodėl valdžia, 
girdi, viešai neskelbia, kiek 
ir kokių dirbinių Amerika 
parduoda Sovietų Sąjungai.

niau, kad galva nupuls. Be
bėgiojant visokiais laiptais 
žemyn ir aukštyn, per viso; 
kias tvoras ir ragožius, pa
siekiau Brooklyną pusėtinai 
vėlai.

Radio City Teatre
Pas savo gerąją draugelę 

buvojant teko pamatyti ir 
tūlas įdomias vietas ir tea
trus. Pirmiausiai patekau 
į didžiausį Radio City Mu
sic Hall teatrą, katro gro
žiui atvaizduoti trūkstu žo
džių. Įėjus vidun yra lau
kiamoji salė. Jos sienos iš
puoštos įvairiausiais pieši
niais, viduryje veidrodiniai 
stulpai, minkštos sofos ir 
kitokios sėdynės, gražiau
sios lempos, visokeriopomis 
šviesomis. Kiek ten gabių 
rankų įvairiausios dailės ir 
grožės padaryta, jau ne šlu
buojančiai plunksnelei ap
rašyti.

Pačioje teatro salėje di
džiulė scena. Ant jos pra
dėjo šokti pirma tik du šo
kikai, o paskiau atsirado ir 
daugiau. O jie taip gražiai 
šoka, nardosi, tarytum be 
jokio kaulo. Baigus šokį, 
nusisuko scena su šokėjais 
į tolį, į tamsą, kur mėnulis 
ir žvaigždės. Ir vėl atsisu
ko nauja scena: gražus na
mas, aplink jį gražus sode
lis, gėlės ir medeliai. Gy
vos merginos ir vyrai, gra
žiose uniformose, taip gra
žiai lošdami dainavo gra
žiais lavintais balsais, tary
tum lakštutė kur čiulbėtų.

O kai užtraukė įvairių in
strumentų orkestras, visus 
užhipnotizavo. Ten jų buvo 
bent keli desėtkai asmenų. 
Toks orkestras tiesiog pa
vergė publiką. Tikiu, kad 
ne mano vienos palietė pa
čias jautriausias širdies sty
gas ir jos sudejavo nerimo 
aidais.

Viskam pasibaigus net ne
sinorėjo iš ten išeiti. Lauke 
šilta šut£a, \ai karšto* van
dens puode, o ten buvo taip 
gera ir šalta, būtų buvę ge
ra net kuom apsisupti. Iš
ėjau pusiau apsvaigusi, pa
skendusi įvairiose mintyse 
ir vaizduose .JVIano drauge
lė kalba į mane, aiškina, bet 
aš vis lyg nesuprantu nie
ko, niekaip negaliu išsiblai
vyti iš tų neapsakomai gra
žių vaizdų.

Atėjome iki Rockefeller 
Center. Ta vieta man my
limiausioji visame New 
Yorke. Ji mano akį patrau
kė iš pirmo pamatymo. Kur 
žiemos metu'buvo gražios 
čiuožynės, ten. dabar gra
žiausias restauranas po 
lietsargiais. Ten įvairių 
gėlių ir medelių, tarp kurių 
romansuoja porelės jaunos 
ir senos. Ten oras irgi vė
sus. O tas šelmis Viliokas 
New Yorkas net skęsta 
nakčia visokiaspalvėse elek
tros šviesose. Nors jau vė
la naktelė ir metas važiuo
ti namo, bet širdį vis dar/ 
traukia ilgiau pabūti. At
gulusi, ilgai negalėjau už
migti, vis dar tebesivaideno 
įvairūs vaizdai.

Filmą Apie Roosevelto 
Gyvenimą

Kitą vakarą važiuojam 
su drauge L. Kavaliauskai- 
ite-Belte į New Yorką pa
žiūrėti filmos apie velionio 
Roosevelto gyvenimą. 
Draugė Lilija B eite yra žy
mi moteris Amerikos lietu
vių visuomenėje. Ji visiems 
žinoma kaipo darbšti veikė
ja, be jokių išdidumų ir 
troškimų garbės. Labai kal
bi ir maloni, mėlynų, kai 
vosilkas, akių, skaistaus 
veido, gražių pažiūrų. Su 
ja važiavo ir jos bendradar

be, taipgi graži Jauna mer* 
gėlė, Amelia Burba.

Prie svetainės durų pasi- . 
tinkam mūsų garsųjį rašy
toją R. Mizarą su jo gabia 
žmonele Eva. Apie šiuos 
draugus netenka daug kai- . 
bėti, nes drg. Mizara visiem 
yra žinomas kaipo garbin
gas rašytojas, draugiškas, 
visus matantis ir prakalbi-* 
nantis kiekvieną, bile tik ką 
pažino. Jo draugė, kaip te
ko girdėti, taipgi gana žy
mi ir maloni moteris.

Susisėdome po eiles ir lau
kiame, ' kol filmą prasidės. 
Pirmiausiai užtraukė or
kestras Amerikos himną, ir 
sekė visą Roosevelto gyve
nimą. Prasidėjo nuo lai
dotuvių. Veža jo kūną ke
turiais arkliais, minios ly
di, šluostosi ašaras seni ir 
jauni. Paliko skaudu ir gai
la to brangaus žmogaus. Ir 
kažkaip lyg nesinori- tikė
ti faktu, kad jis tikrenybė
je yra miręs. Kur jis buvo, 
ką darė, — visada'rūpinosi 
žmonių gerove ir ateičia. 
Sykiais jis mokėjo gražiai 
ir laisvai šypsotis, bet sy
kiais būdavo nuliūdęs ir už
simąstęs.-

Viskam pasibaigus dar 
negreitai grįžome namo. 
Miestas pilnutėlis žmonių, • 
įvairios užeigos pilnos pu
blikos. Kada ten žmonės 
gula, nežinau, vėlai ar 
anksti, visados vienodas ju
desys. Ir vis bėga, vis sku
bina, rodos, kad ims ir 
įlinks tų gatvių kietos krū
tinės nuo tos bėgančios mi
nios. Atsisveikinusi, savo 
gerą bendrakeleivę, įsisku
binau į šešių aukštų apart- 
mentą. Ir vėl nepamiegu. 
Mano mintys blaškosi, dau
žosi lyg pagautas paukšte
lis. 

t

Botanikos Darže
Gražų rugpiūčio popietį 

nuvažiavome į Botanikos 
daržą. O koks jis gražus, 
koks svajingas... Gražių ir 
gražesnių visokių medelių ir 
gėlių. Ir tik vieno ko ne
mačiau — lietuviško beržo. 
Ten taip gražu ir malonu, 
rodos, kad vaikštai po tėviš-, 
kės miškelius. Kalvelės, slė-’ 
neliai, srovena mažyčiai 
upeliukai. Bevaikštant po 
tuos gamtos gražumynus 
pradėjo ir vakaras artėti. 0 
tos gėlės ir tie įvairūs me
deliai lyg tyčia p'aleido dar 
gardesnį aromatą, tarytum 
ten būtų gardžiausių perfū- 
mų pripylęs kas nors.

Atsisėdome po medeliu 
ant suolelio, ir tuojau, pra
dėjo įvairios mintys slinkti. 
Yra pasaulyje piešėjų ge-. 
riaušių, bet gamta už visus 
geresnė piešėja . Tegul sau 
piešia kas ką kaip nori, bet 
niekas nenupieš . taip, kaip 

’gamta močiutė.
Skaisčiai raudona saulelė 

jau buvo prie lydos, mudvi 
lėtai artinomės prie vartų. 
Dar kartą pasižiūrėjau atsi
gręžusį. Lenkėsi šakelės, 
mažyčio vėjelio judinamos, 
tarytum suprasdamos, kad - 
aš jas atsisveikinti noriu. O 
mudvi nukeliavome už var
tų prie gatvekario.
Pirmas Piknikas Amerikoje

Sekmadienio popietį sku
binamės prie Laisvės įstai
gos, nes ten atvažiavo Hu
sai vežti į pikniką. Pikni
kas įvyko Linden apylinkėj, 
New Jersey. Atėjo ir drau
gai Bunkai ir visi smagiai 
juokaudami važiuojame pik
nikam- Kelionėje vėl mano 
akį patraukia puikus mo
derniškas tunelis, katras 
ėjo vandens apačia. Dinkte- 
lėjo mintis: kur tu, tas ga
bus žmogau, katras tą tu
nelį sutvėrei? Kiekvienas 
ten važiuojantis jį mintimis 
ir žodžiais giria.

(Daugiau bus)

3 pus!.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily) Penkt., Lapkr. 28, 1947.
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Rašo SIMONAS JANULIS

iš Praeities
(Istorine Apysaka)
■■■■Parašė Justas Paleckis £■■■

(Tąsa)
Vis žiauresnių priemonių grie

bėsi caro valdžia. Po visą Rusiją atsira
do PleVės palaimintų rykščių “herojų,” 
kurie bandė tą “humaniškąją” priemo
nę prieš kylančią liaudį. Kai Poltavos ir 
Charkovo gubernijose įvyko dideli vals
tiečių neramumai ir buvo sudeginta ke- ' 
lėta dvarų, Charkovo gubernatorius Obo
lenskis plačiausiai pavartojo rykštes. Jo 
pasiųsti kazokai apsiautė ištisus kaimus 
ir iš eilės plakė rykštėmis visus vyrus,- 
nežiūrėdami, kuris kaltas, kuris ne. Toji 
egzekucija buvo tokia baisi, kad kai ku
rie neteko proto, o keletas valstiečių nu
sižudė. Vyrus nuplakę, kazokai daugely 
vietų užpuolę išniekino moteris. Kalbė
ta Karaliaučiaus teisme ir apie Vilniaus 
gubernsttorių f on Valį, kuris po gegužės 
1 d. demonstracijos bandymo pagautuo
sius darbininkus liepė nuogai išrengti ir 

■ savo akivaizdoje smarkiai nuplakti. Bet 
nė visur jau rykštėm pasitenkinta. Dau- 

-gely vietų streikus ir darbininkų de
monstracijas malšinant buvo vartojami 
šaunamieji ginklai. Rostove per streiką 
užmušta ir sužeista 50 darbininkų, Mi- 
chailovo stoty nušauta 10 ir sužeista 18, 
Kijeve per demonstraciją užmušta 8, su
žeista 30 žmonių. Prieš Zlatouste de
monstruoti bandžiusius darbininkus 
Ufos gubernatorius Bogdanovičius pa- 

A siuntė kariuomenę, kuri šaudė ne tik vy
rus, befr ir moteris ir vaikus, užmušda- 
ma ir sužeisdama 128 žmones. Darbinin
kų ^streikų, demonstracijų ir susirėmimų 
vis* dažniau įvyko Petrapily, Varšuvoj, 
Rygoj, Odesoj, Kijeve, Ekaterinoslave, 
Taline, Kaune ir kituose pramonės cen
truose. Net ir tolimasis Sibiras neliko 
nepaliestas neramumų, kurių pradinin
kais buvo geležinkelį tiesę darbininkai. 
Dėl bažnytinių turtų atėmimo iš armė- 
nų-gregorijonų bažnyčių kruvinų susirė
mimų įvyko Baku, Tiflise, Elisavetpoly 
ir kitose Kaukazo vietose. Neliko nuty
lėti ir garsieji Plėvės laikų Kišiniovo po
gromai, kurie buvo ruošiami žydams 
įbaidyti ir nuu revoliucijos atitraukti. 
Kišiniove žydų žuvo apie 45 žmonės ir

< keletas šimtų sužeista.
— Ar visi tie reiškiniai nerodo, kad 

•Rusijos caro valdžia neturi pasitikėji
mo, kad prieš ją nusistačiusi milžiniška 
tautos dalis! — kalbėjo gynėjai teisme. 
— Ar tai kultūros krašto vertas režimas, 
kuris kiša į kalėjimą ir šaudo žmones už 
tokius dalykus, kaip streikai ir demons
tracijos ąąvo reikalavimams pareikšti, 
kada pas mus, Europoj, jau sunku su- 
prati, kaip galima be susirinkimų, strei
kų ir politinės kovos laisvės gyventi. Ar 
gali būti kaltinami tie, kurie nori, kad 
jų kraštas pagaliau susilygintų su ki
tais Europos kraštais. Ne rusų revoliu
ciniam kovotojam, bet caro valdžios sat
rapam tenka žudikų vardas, ir atsišau
kimų posakiai apie “kruvinąjį režimą,” 
“kulkos ir kartuvių režimą”'nėra perdė- 

'ti!
Rašytojas Buchholcas Karaliaučiaus 

teisme nupasakojo, kaip kovojo rusų re
voliucionieriai, į kiekvieną vajdžibs 
smurtą stengdamiesi apsakyti atitinka
mu kovos' žygiu. Socialistai revoliucio
nieriai paprastai atsakydavo atentatu, o 
socialdemokratai stengdavosi' sukelti ma- 

■* sinę demonstraciją ar politinį streiką. 
Švietimo ministeris Bogolepoyas žuvo už 
nagaikų vartojimą prieš studentus ir. 
studentų ištrėmimą Sibiran bei atida
vimą jų karo tarnybon. Bogolepovo nu- 

; žudytojas Karpovičius buvo už atentatą 
nuteistas 20 metų katorgos/O Sipiagi- 
no žudikas Balmašovas buvo Plėvės ati
duotas karo teismui ir, nors nepilname
tį, jį pakorė. Už šlykštųjį darbininkų 
plakimą rykštėm darbininkas žydas Be
kertąs šovė į Vilniaus gubernatorių fon 
Valį. Nors Valis tebuvo lengvai sužeis
tas, Lekertą pakorė. Buvo šauta ir į 
antrąjį “rykščių herojų” Obolenskį, bet 
nepataikė. Socialistų revoliucionierių 
nutarimu už žiaurias darbininkų sker
dynes buvo pasmerktas mirti, ir nušau
tas Ufos gubernatorius Bogdanovičius. 
Pries pat bylą, 1904 m. birželio 3 d., ant 
Suomijoj senato laiptų buvo mirtinai 
peršautas Suomijos general gubernato
rius Bobrikovas. Tą atent&tą įvykdė 
suomių senatoriaus sūnūs Eugenijus 
Šaumanas ,pats tuoj nusišovęs. Caro Ni-

kalojaus II vardu rašytam laiške jis kal
tino Bobrikova atėmus Suomijos teises 
ir atidavus to krašto likimą į niekšų ir 
karjeristų rankas. Toliau savo laiške 
Šaumanas rašė: “Aš aukoju savo gyve
nimą, norėdamas įtikinti Jus, Valdove, 
Rusijos reikalų sunkia padėtim. Žinoda
mas Jūsų Didenybės gerą širdį ir tau
rius norus, aš maldauju Jus atydžiai įsi
gilinti į tuos reikalus. Su giliausia valdi
nio pagarba Jūsų Imperatoriškos Dide
nybės, Galingojo, Maloningojo Impera
toriaus ištikimas valdinys Eugenijus 
Šaumanas.” Toks nepaprastas tonas pa
siaukojusio teroristo lūpose negalėjo liu
dyt apie neapykantą carui ar norą griau
ti caro sostą. Naivus' romantikas, kaip 
jį vadino revoliucionieriai, Šaumanas 
savo tragišku žygiu norėjo atkreipti ca
ro dėmesį į savo tėvynės Suomijos teisių 
pažeidimo liūdnas pasėkas ir perspėti pa
tį carą. Visa tai liudijo, kad revoliuci
jos pusėj kovoja idealistai, pasiryžėliai 
žmonės, kurie nedvejodami padeda savo 
gyvybę. O Plėvė -prieš visą tą plačiau
sius’sluoksnius apėmusį judėjimą tesu
geba kartoti vieną šūkį: “Daugiau poli-

• • t,» !cijos!
K..

Tie teisme iškeltieji faktai apie Rusi
jos vidaus būklę padarė nepaprastą įspū
dį. Ypač nesmagu buvo teisme dalyvavu
sieji rusų "valdininkam, kurie tikėjosi 
čia suduoti didelį smūgį rusų revoliucio
nieriam ir sukompromituoti Europos 
akyse visą revoliucinį judėjimą.

Tuo metu Karaliaučiuj buvo ir pats 
teisingumo ministeris Muravjovas. Ta
čiau jų pastangos buvo tuščios. Labiau 
sekėsi gynėjams įrodinėti Rusijos revo
liucionierių siekimų kilnumą ir caro tar
nų darbų šlykštumą. Libknechtas net bu
vo pasiūlęs iškviesti liudininku Bulgari
jos valdininką Petrovą ir kai kuriuos ki
tus, kurie paliudytų, kad kaip tik Rusi
jos valdžia ruošia sąmokslus prieš nema
lonius jiems valdovus. Tuo metu buvo 
susekti slapti Rusijos užsienių reikalų 
ministerijos dokumentai, kurie liudijo, 
kad ji savo agentam Bulgarijoj duoda 
oficiales instrukcijas ir siunčia pinigus, 
kelti maištui kariuomenėj ir vykdyti 
sprogdinimus. Tai daroma tikslu paša
linti Rusijai nepageidautiną Bulgarijos 
valdovą Ferdinandą.

Teisme iškilo ir įvairių smulkmenų 
apie pasieny rusų policijos varomą pro-, 
vokaciją ‘ir kontrabandininkų papirkinė
jimą. Vienas kontrabandininkas iš Lier 
tuvos, J. Skudikas, pasisiūlęs slaptai per
vežti per sieną latvių socialdemokratų 
veikėją Ernestą Rolavą, o paskui jį ati
davęs tiesiog į žandarų rankas. Už tai 
išdavikas gavęs iš Palangos 'policijos va
do 60 rublių.

“Prokuroras čia kalbėjo, kad nieko bai
sesnio jis nėra matęs už tuos rusų re- 

•voliucionierių raštus. Bet aš žinau dar 
kai ką baisesnio: tai pati Rusijos būklė, 
kurią tie raštai nušviečia,” — sakė gy
nėjas Libknechtas.

“Jei Rusijos soste peatsisės caras, ku
ris supras tautos reikalus ir patęnkins 
jos reikalavimus, revoliucija Rusijoj yrą 
neišvengiama, nes ekonominio gyvenimo 
augimas ir valstybinio režimo kryptis ar
tina Rusiją prie lemiančios krizės. Ir 
rusų revoliucionieriai nori, kad tokiam 
momentui artėjant,- tautos sąmonė būtų 
pažadinta ir paruošta, kad tauta pati 
galėtų savo likimą į savo rankas paimti, 

‘ įkurti ir sustiprinti laisvesnę santvarką 
.be perdaug sunkių sukmimų” — taip 
kalbėjo gynėjas Heinemanas.

Toji būdingoji Rusijos režimui Kara
liaučiaus byla baigėsi daugumos kaltina
mųjų išteisinimu, tik keletą jų nubausta 
po 3 mėnesius už dalyvavimą- neleistoj 
organizacijoj. Kaltinimas dėl 'caro įžei
dimo visar atpuolė, nes nebijo forma
laus pagrindo.

PROVOKACIJOS IR BOMBOS
Tuo tarpu kai Karaliaučiuj buvo na

grinėjama ir teisiamą Plėvės politika, 
kitas, daug baisesnis teismas pasmerkė 

• patį Plėvę. Tai buvo socialistų revoliu
cionierių kovos organizacijos teisimas, 

. kuris nutarė, kad Plėvė turi žūti.
(Bus daugiau)

(Pabaiga)
Ji priperka jam visokių gery
bių valgymui. 1930 m. Gricius 
parvažiuoja į Lietuvą ir ten 
per Purėnienę nori susipažin
ti su Felicija. Įvyksta susitiki- 
Ynas ir jis nori atmokėti jėi už 
maistą' — žiftoma, dešimterio
pai. Ji nepriima ir sako, pamir-' 
susi apie tą viską. Bet, sako, 
jis gali paaukoti per Purėnie
nę j politinių kalinių fondą, ką 
jis ir padaro. Jis grįžta į Ka
nadą, kur ir dabar laimingai 
gyvena, bet nepatenkintas, kad 
neatsilygino. Tai jis pasiunčia 
jai ypatiškai 25 dolerius ir gau
na atsakymų, kaip jis rašo, la
bai malonų, bet ji už tuos pi
nigus užrašė jo broliui Lietu
voje “Lietuvos Ūkininką” ant 
daugybes metų, nepasilikdama 
sau nei cento! Taip man 'rašo 
Jonas Gricius.

1925 metais man rašė vienas 
draugas iš Kauno ir, tarp kitų 
žinių, prideda* kad mano globė
ja Felicija gyvena labai var
gingai. Aš tuojau pasiunčiu jai 
30 dolerių ir dar 10 dolerių, 
kad t nupirktų dovaną poniai 
Onai Kazakauskaitei - Vileišie
nei, kad parodyti, kad ir po il
gų metų aš gi vis atsimenu tuos, 
kurie man padėjo. Ką gi jūs 
manote, ar ji suvartojo tuos 
pinigus pagerinimui savo gyve
nimo? Kaip tik atbulai: Ji ati
davė tuos pinigus apmokėjimui 
už mokslą kokio tai nežinomo 
man mokinio, o kai aš pažadė
jau ir daugiau prisiųsti, kad 
nors dalinai atsilyginti jai, ji 
su džiaugsmu man rašo, kad 
bus labai gerai, nes ji galės ap
mokėti “Varpo” bendrovės sko
las, prie kurių ji nieko bendro 
neturi iš moralio ar kito kokio 
atžvilgio. Aš užprotestavau, 
kad aš nenoriu mokėti nepri
klausančių jai bendrovės skolų, 
o siųsiu pinigus, kad suvartotų 
sau ypatiškai. Nuo to laiko mū
sų santykiai sušiurkštėjo.

' Bet kam man daryti išvedžio
jimus apie tai, perskaitykite 
jos laišką, datuotą .8-18-1925 
m. Cituoju žodis žodin. Pra
deda :

“Mano mylimas senas drau
ge!” Po ilgų linkėjimų ir sen- 
timeritališkumų, pradeda taip: /

“Gavau tuos pinigus. Vileišie
nei dar neatidaviau, nes jos 
ypatiškai nemačiau. Tikėjausi, 
kad susitiksime ir tikrai susi
tiksime rudenyje. Vasarą ji už
imta savo ūkyje. Ką ji padarys, 
nežinau. AŠ tuo tarpu tuos pi
nigus paskolinau “žiburėliui,” 
vienam ' studentui reikėjo pa
siųsti mėnesinė stipendija, o 
nebuvo iš ko. Būkite ramūs, 
klerikalų tikslams aš niekuo
met neduodu, nes niekuomet jų 
įtakoje nebuvau. Kiek gi siekė 
Jūsų skola, tai man gana sun
ku pasakyti, nes visi mano už
rašai dingo, bet atsimenu, kad 
tai geroka sumą, su tais, ku
rie žuvo. Jūs anksčiau pabėgo
te, negu “banderolė” atėjo. ^Pir- 
mą kart, rodos, buvo 40 rublių, 
antrą — 80 rublių (tie, kurie 
žuvo), paskui telegrafu ar ne 
150 ruglių ar mažiau, visai 
miglotai atsimenu, tiktai žinau, 
kad buvo siųsta ir jūs gavote. 
Pankui Jūsų draugams apie 100 
rublių ir pasai užsieniniai (čia 
ji kalba apie Krasaucką — S. 
ji kalba apie Krasauską —> S. 
nu Tie pinigai buvo dalinai su
aukoti, dalinai mano ypatiški, 
bet irgi kiek buvo mano, kiek 
aukotų, nežinau. Neatsisakau 
visuomenės naudai, nes turiu 
vieną skolą, irgi ne ypatišką, 
bet kurios ieško iš manęs, nes 
aš pinigus paėmiau, tarpinin
kavau, būtent, ieško iš man’ęs 
3,000 rtiblių dar 1912 met. duo
tų laikraščiams leisti paskolos 
formoj 10 metjj. Įvyko karas, 
iš senos redakcijos nieko neli
ko, apart truputis knygų. Nau
ja redakcija ir pati Varpo b’-vė 
visai naujų žmonių sudėtais pi-, 
nigąis išaugo. Aš ypatiškai sa
vo turto irgi laike karo nusto
jau. Dabar turiu dirbti už al
gą. Apie senatvės užtikrinimą 
negalvojau, nes netikiu į jokią 
galimybę tą padaryti. Turiu vil
ties, lead sirgsiu neilgai prieš 
mirtį ir nebūsiu niekam sun-

kurnu. Bet grįžtant prie tos 
skolos, tai nors aš ir deriuosi 
su tuo skolininku ir noriu ir at
randu, kad jisai irgi gali ką 
nors paaukoti iš savo pretenzi
jos del karo nuostolių, bet vis
gi apie 10,000 Lt. jau reikės 
sumokėti per eilę metų iš savo 
algos ir dalinai gal iš redakci
jos. Galėčiau ramia sąžine pri
mesti viską redakcijai, bet ne
galiu to padaryti, nes pakirsiu 
laikraščio egzistenciją, nes .ir 
be to kasmetiniai deficitai vos 
leidžia egzistuoti, žodžiu,'turiu 
labai sunkią užduotį iš tos bė
dos išbristi ir nutariau viską, 
ką jūs sugrąžinsite, apversti tos 
skolos mokėjimui, tokiu būdu 
nenusidėsiu paėmus ar didesnę 
ar mažesnę sau dalį. Jums bus 
smagu mane ištraukti iš tos bė
dos, nes, žinoma, tas apkarpy
mas. algos, perą man smagus ir 
neimu tiek, kad kas daug man 
liktų — būtent, turiu butą, ku
rą ir šviesą ir 275 lt. mėnesiui. 
Taigi reikėtų'ir labai susispaus
ti. Jūsų pagalba bus man dide
lės reikšmės. Nežiūrint į tai, 
kad aš ne greit atrašau — ra
šykit man dažniau.

“Pas Okuličienę I nieko ypa
tingo. Šiemet turėjo neatsargu
mą įeiti į Jaunimo Sąjungos 
Draugiją, tai vietos klebonas 
labai ją persekioja ir stengiasi 
visokiais būdais jai pakenkti. 
Su laiku,* žinoma, nurims, kai 
pamatys, kad nieko negelbsti.

“Jonukas šiais metais Kaune 
studentavo, o nuo rudens va
žius į Dotnuvą į Ūkio Akademi
ją, nes jisai yra didelis ūkio 
mėgėjas, visai kaip tėvas. Tai 
tuomi tarpu tiek. Linkiu Jums 
viso gero ir ramybės. Felicija 
Bortkevičienė.”

.Komentarų prie to laiško ne
reikia jokių.

štai kitas analogiškas laiškas 
nuo jos sesers Jozefos, datuo
tas “Troškūnai, X-26-25 m.”: 

y “Mielas mano Simonėli! Taip 
jau seniai nesusirąšinėjome, 
kad neatmenu, kas iš mūs pas
kutinis rašė. Ištiko mane di
džiausia nelaimė — mirė maųo 
vyras. Tikrai sakant, atšalau 
prie visų žmonių. Niekas man 
nebuvo mielas, niekas artimas 
— buvau kaip perkūno. - ap- 
trenkta. Nepasibaigė metai, mi
rė mano motina. Atliko man 
sesuo Felicija ir sūnus,'bet na
mie aš viena , viena likau Lato- 
venuose, kaip pūstelninkė ir 
maniau, kad už mano nelaimę 
nėra .didesnės. Paskum apsi
dairius pamačiau, lead daUg yra 
žmonią, reikalaujančią mano 
globos, užuojautos ar užtarimo 
nuo skriaudėją ir vis stengiaus 
kam galima padėti ir pasidarė 
man lengviau. 1

“žinoma, mano didelė laimė, 
kad turiu sūnų, gerą, dorą vai
kiną. Jis jau žemės ūkio Aka
demijoje Dotnuvoje. Pinigų 500 
litų apturėjau ir labai už tai 
ačiū. Labiausiai man malonu 
būvą,' kad tu vienas atsiminei 
mane. Daug kam paskolinau iš
važiuot ir nė vienas neatsime
na, kad ir Boleslovas Lapienis. 
Kur jis dabar gyvena, nuorėčiau 
gauti jo adresą.

“Pernai labai sunkūs metai 
buvo — taip neužderėjo, kad 
turėjome duonos pirkti, šiemet 
geriau, gal skolas išmokėsiu.. 
Latovėnai eis ant pąrceliavimo j 
pavasarį, nors tokius dvarelius 
neparceliuoja, bet čia didesnių 
nėra, o kas svarbiausia, tas kle
bonas su savo sėbrais visokių 
skundų ant manęs padavęs — 
mat, ne kademų 
guliu.

“Felicija dabar 
po atsakomingas 
Įstūmė į kalėjimą be jokio tej^- 
mo — administratyviu keliu. 
Tai tie išdrįso įstumt ją į kalė
jimą, kurie ir piršto nepridėjo 
prie koVos dėlei Lietuvos nepri
klausomybės. Ne *taip įvyko, 
kaip svajojom ir tu ir aš sėdė
dami caro kalėjime. Daug at
sirado veikėjų dabartinės ma
dos, katrie tiktai žiūri savo 
ypatišką reikalų ir kišenės, o 
tamsią liaudį apiplėšinėja ir už 
nosies vedžioja.”

Po tam jau šėlta visai ypa-

partijai pri-

kalėjime kai- 
redaktorius

tiški dalykai ir užbaigė kvies
dama atvažiuoti į Lietuvą su 
rengiamą iš Amerikos lietuvių 
ekskursija. Pasirašo. J. Okuli- 
čienė.

Tai Čia ir užsibaigia atsimi
nimai apie F. Bortkevičienę.

ŽUVO 21 PRANCŪZAS
Toulon, Franc. — Į kalnų 

griovį nuvirtov karinis tro- 
kas; užsimušė 21 naujokas 
rekrutas; 15 kitų sužeista.

London. — Pagerėjo ang
lies iškasimas Anglijoj, ir 
praeitą savaitę iškasta jau 
4,245,000 tonų anglies.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Z

Telefonuokite dieną ar naktį
EVergreen 7-4774 

□►•4a
Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato

giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymuj 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Nhu j as Išradimas!
Ęeksnio Galinga Mostis, naujai, sudaryta ir pagerinta. Ji sudaryta iš 

skirtingų pasaulio kraštų girių laukų ir kalnų skirtingų šaknų, ir bran
gių aliejų. Deksnio Galinga Mostis yra vienatinė pasaulyje šiuo vardu mos
tis. Ji galingai šildydama, tarytum saulės spinduliai, stebėtinai greitai pa
lengvina ir prašalina skausmus. Užtikrinam pasekmes ar pinigus grąžinam.

Ji prašalina RANKŲ IR KOJŲ SKAUDĖJIMĄ, RANKŲ IR KOJŲ TIR
PIMĄ, ŠALTI, DIEGLIUS, NUOVARGĮ IR REUMATIŠKUS SKAUSMUS.

Atsimink, kad sveikata yrą tavo didžiausias turtas pasaulyje! Netekus 
sveikatos nemiela nei gyventi. Tu esi pats kapitonas ant savęs ir savo svei
katos, tad turi rūpintis savimi, hiekas kitas nesirūpins apie tave, niekas 
kitas neprivers tavęs jiega prižiūrėt sveikatą ar vartoti vaistus, tik tu pats 
savo valia gali tą padaryti. Matai ir girdi kaip žmonės kožną dieną keliau
ja pirm laiko į grabą. Daugelis iš jų yra garsingi ir turtingi pasaulio vyrai 
ir moterys. Prieždstis, jie peržengė sveikatos ir gamtos įstatymą. Mirtis 
nežiūri skirtumo, ima visus lygiai, nuo kopūsto galvos iki pat karaliaus, 
kurie tik nepildo sveikatos įstatymo. Gal sakysite, neturite laiko prižiū
rėt savo sveikatą, gal neturi laiko vartoti Deksnio Galingą Mostį, bet lai
ko turėsi sirgti ir gal mirti, jeigu atidėliosi prižiūrėti savo sveikatą. Svei
kata yra tavo didžiausias turtas pasaulyje. Kitų turtų nė vienas nenusinešė, 
eidamas 6 pėdas po žeme, turtus paliko broliui, seserei ir giminėms, — pa
liksi ir tu, jei nesisaugosi.

Senas ir teisingas prožodis sako: kas tepa, tai tas ir važiuoja, tai, jeigu 
nori važiuot, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mosčia. Dėl per
sitikrinimo, talpiname nekuriuos žmonių laiškus, tikrus ir teisingus, ku
riems pagelbėjo Deksnio Galinga Mostis. Mes tokių laiškų aplaikom dau
gybę. Prašome pasiskaityti:

Prašau greit prisiųsti Dekens Ointment 6 kenukus, per C. O. D. Pripa
žinom, labai yra gera mostis, mano mamytei labai gelbėjo.

Pranė Macienė, 656 E. 131st St., Cleveland 8, Ohio.
Tamstos prisiųskite vieną baksą Deksnio Galingos Mosties. Ištikrųjų 

suradom, kad labai yra gera, kaulų ligą turėjau per 20 metų; kai pradėjau 
su Deksnio Galinga Mosčia tepti, sumažėjo mano skausmas. Labai ačiū už 
mostį. Su pagarba, Mrs. M. Liaudanski, 4752 Stiles St., Philadelphia, Pa.

Aš girdėjau pagyrimą apie jūsų Galingą Mostį. Atsiųskite tuojaus man 
2 dėžutes C. O. D; — Mr. John Belski, 2717 Carrollton St., Saginaw, Mich.

Aš jieškojau daugelyj aptiekų Deksnio Mosties ir negalėjau surast, tai 
malonėkite man atsiust 2 dėžes, aš 15 metų atgal turėjau pasekmes su 
jūsų mosčia.—Mrs. N. Ledek, 58 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Man patarė mano draugas apie jūsų pasekmingą mostį; malonėkite man 
•atsiust tuojau 1 dėžę C. O. D. — Mrs. Tony Simon, 64‘Asgood Ave., 
Mexico, Me. )

Per daug metų aš pasekmingai vartoju jūsų mostį nuo reumatiškų skaus
mų ir nuovargio, dar kad loska artsiųskite man dėžę jūsų mosties — De- 
kens Ointment. — F. E. Opocka, 699 N. Clinton Ave., Trenton 9, N. J.

Prisiųskite man į Kanadą jūsų Mostį, mano geras draugas buvo atvežęs 
Galingą Mostį iš Suvienytų Valstijų į Kanadą ir kuri man nepaprastai pa
gelbėjo, tai tuojaus atsiųskite man vieną didelę dėžę. — L. Chikinskas, 
■Montreal, P. Q., Canada.

tuojaus atsiųsti 2 dėžes, vidutines, Dekens Ointment, 
lostį apteikiau stebėtiną pagelbą, dėl mano skausmų. — 
ilodziej, 230 Garden St., Forestville, Conn.
i reumatizmą, labai blogą, niekas jam negelbsti, kaip tik 
Malonėkite tuojaus prisiųsti 1 dėžę C. O. D. —

es, Elm Street, Baldwinsville, Mass.
ūsųz mostį per daugelį metų ir esam užganėdinti šimtu 
La pagarba, John Sandusky, R. 2, Volga, W. Va.
o aptiekoj ar pas agentą, o jeigu nesirastų tamstų mies

te agento .arba negalėtumėt gauti aptiekoj,, tai siųskite užsakymą tiesiog 
į mūsų labaratoriją. . ‘

PASARGA; Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: ..........................
Tai tik taip aplaikysitė tikrąjį I 
Dekens Ointment. . 1

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardąr pavardę ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauja ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi pastoriui C. 6. D., kada atneš Galingą Mostį. 
Reikės primokėt kelis centus tiž persiuntimą.

.....Deksnio Galinga Mostis ....* 1-oz....... 75c 

.......Deksnio Galinga Mostis .... . 2-oz........ $1.00

..... Deksnio Galinga Mostis ..... 4-oz........ $2.00
' . .....Deksnįo Galinga Mpstis ...... 16-oz. ...... $5.00
Vardas ir pavardė ............................................................................. „............... .....
Gatvė ir numeris.................................  „................. *............. ■.................
Miestas .......................a.......................   Valstija .............. . ..............^...
DEKEN’S OINTMENT CO. . p. o. box m, Newark, n. j.

DEKEN’S OINTMENT

*
4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* Penkt., Lapkr. 28, 1947

*
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ELIZABETH, N. J.
Kovoja už Palaikymą Laisvės 

Žodžjo
Žinomas nacių įrankis, kuris 

taip pasekmingai buvo varto
jamas hitlerinėj Vokietijoj — 
pirma daryti puolimus ant ko
munistų, o sutriuškinus pasta
ruosius eita toliau dėl išnai
kinimo kitų partijų ir srovių.

Tas jau vykdoma gyvenimai! 
čionai įvairiuose miestuose. Aš 
jau rašiau Laisvėj apie New
ark© policijos elgesį, kuri 
įvairiais gązdinimais privertė 
svetainių savininkus atsakyti 
Komunistų Partijai jau išren- 
duotas svetaines, dėl masinių 
mitingų.

Po šio įvykio Amerikos Ve
teranų Komitetas, Newarko 
skyrius, surengė masinį mitin
gą lapkričio 3> d., Labor Lyce
um svetainėj, žinomam radijo 
komentatoriui ir New York 
Post bendradarbiui Frank

Union” kalbėtojas dramatiškai 
pareiškė miesto komisionie- 
riams, kad Newarko komunistai 
galėsią laikyti savo masinius 
susirinkimus, nes Civilės*Lais
vės Unija turės žinoti, kodėl 
ne?

Protestantų pusėje, apart 
CLU atstovų, buvo nuo Komu
nistų Partijos Martha Stone, 
nuo Independent C i t i z ens 
League James Imbrie, nuo New 
Jersey valstijos CIO tarybos A. 
Barkan ir nuo Essex County 
bažnytinės tarybos Harold 
Crane.,

Sulyg “Civil Liberty Union” 
pareiškimo greitu laiku bus su
rengtas didis masinis mitingas, 
kuriame manome turėti už kal
bėtojus Frank Kingdon, Arthur 
G. Hays ir nuo Komunistų Par
tijos A. Thompson, žymų eks- 
karį.

★ ★ ★
Kingdon’ui.

Nežiūrint, kad F. Kingdon 
’ tapo kviestas kalbėti kaipo 
kandidatas į senatorius nuo 
New Jersey Independent Ci
tizens’ League, jam svetainės 
durys buvo uždarytos.

Kova prieš tokį fašistišką 
paneigimą laisvės žodžio suį
domino net Civil Liberty 
Union organizaciją, kuri per 
savo atstovus griežtai užpro
testavo miesto' komisionierių 
susirinkime.

Tame dviejų valandų triukš
mingam susirinkime lapkr. 5 
dieną vienas iš “Civil Liberty

Paliaubų dienoj čionai, Eliza- 
bethe, po pusiau militariškos 
parodos kalbėta ne už palaiky
mą taikos pasaulyje, bet vyk
dymą konskripcijos ir didesnės 
militarizacijos šalies.

Vienas iš kalbėtojų nuo Na- 
cionalės Gvardijos, majoras 
John R. Galaudet net pasmar- 
kavo sakydamas, kad Amerika 
turi elgtis kaipo viso pasaulio 
policijantas, būk tai už palai
kymą taikos pasaulyj.

Matome, jau matome ir pa
sekmes iš tos neva globojamos 
taikos, kurią minimas Ameri
kos policijantas tvarko.

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able. #52.50

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . .
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Now is lhe lime to choose thb perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil. 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON \ 
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

v ■, $

ir, M

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
X

Steven Augustine & Frank SanJko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-&612

MATTHEW P. BALLAS
• . (BIELIAUSKAS)

Laisniuotūs Gr abortus
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas hus užtikrintas ir už prieinamą kalną.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Nelaimingoje Graikijoje, po 
priežiūra Amerikos policijanto, 
monarcho-fašistai paroduoja su 
nukirstomis partizanų galvo
mis, o Pietinėj Korėjoj sulyg 
P. M. laikraščio žurnalisto 
Mark Gayn rašymo, dabar su
kimšta daugiau politinių korė
jiečių kalėjimai!, negu .prie Ja
ponijos valdžios.

Keletą mėnesių atgal “Un
ion County Courthouse” teis- 
mabutyje tapo sučiuptas tūlas 
Newarko advokatas Harry Lieb 
nuvagiant iš aklo pardavėjo 
$1.58 vertės cigarų.

Prisaikintieji teisėjai atrado 
jį kaltu, o teisėjas Walter L. 
Hetfield nuteisė užmokėti $250 
pabaudos ir ant šešių menesių 
kalėjimai!, bet teisėjas kalėji
mo bausmę suspendavo su ta 
išlyga, kad kas mėnesį kaltinin
kas turės lankyti rabiną gavi
mui religinių instrukcijų. Laibai 
keista, nejaugi rabinas galės 
pamokyti davokatą kaip elgtis?

★ ★ ★
Lapkr. 4 čionai tapo atvež-1 

tas pirmo Amerikos lietuvio 
kario lavonas Alberto Surplio, 
kuris žuvo kariaudamas Vokie
tijoj, gruodžio 12 d.; 1944 m.

Albertas Surplis pirm tragiš
kos mirties buvo dekoruotas už 
sužeidimą “Purple Heart” me
daliu.

Paliko moterį — Oną Surplis, 
(įvi seseris Mrs. S. Savage ir 
J. Wisiak, brolį Charles ir mo
tiną Rožę Surplis.

Paalidotas su militarinėmis 
apeigomis Mt. Calvary kapinė
se, Linden, N. J.

Tegul būna amžina atmintis 
Albertui Surplitii, kuris žuvo 
kovodamas su Hitlerio gaujo
mis.

★ ★ ★
Lapkričio 9 d. mirė M. Zyg- 

mantas, gimęs Lietuvoj 77 m. 
atgal. Paliko moterį — Oną Go
ber. Pragyveno EI i žabethe 55 
metus. Dirbo Moore Foundry 
dirbtuvėj. Priklausė prie ko
kios tai Pentacostal * bažnyčios.

★ ★ ★
Lapkričio 11 d. mirė, po tri

jų mėnesių sunkios ligos žino
mas tarpe vietinių lietuvių J. 
Martinkonis, taverno užlaikyto- 
jas. Juozas Martinkonis buvo 
72 m. amžiaus. Gyveno Eliza- 
bethe 47 metus. Paliko dukte-

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

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

NORTHWAY PHARMACAL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 35.

ŽODYNAS
Lietuviškai - Angliškas

ir
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.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. I 
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

h-------_----------- ------------------ 1

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenuei

Brooklyn 11, N. Y.

' Tel. EVergreen 8-9770
į------ <----------------------- ------ —©

rį Locadiją, Elizabefhe, seserį 
Oną Berent, Rahway, N. J. ir 
brolį Vincentą, Lietuvoj. Ve
lionis priklausė prie vietinio 
Lietuvių Piliečių Kliubo. Velio
nis gyvendamas baisiai neken
tė pažangių^ lietuvių.

Taip vadinamas Oak Inn ta
vernas po 1023 Magnolia Ave., 
tapo uždarytas ant 60 dienų už 
peržengimą tam tikrų patvar
kymų, parduodant alkoholinius 
gėrimus. Šio taverno užlaikyto- 
jas yra plačiai žinomas vietos 
lietuviams M. Saliklis.

šiuo laiku New Jersey valsti
joj prasidėjo ,medžiojimo sezo
nas ant zuikių, įvairių paukščių 
bei kitų žvėrelių.

Medžiotojų gana daug, iš vi
so net 100,000. Kažin ar teks 
užanti bent po vieną zuikį 
kiekvienam medžiotojui ? •

Bet rezultatai ligi šiol yra 
toki, vieton zuikių, pašauta 10 
ypatų ir atrasta net trys lavo
nai žuvusių bei pasikorusių 
žmonių.

★ A ★ •
Lapkr. 6 d. su didžiausiomis 

ceremonijomis įvairių miesto 
valdininkų pradėta statyti dėl 
buvusių karo veteranų 196 na
mai ant Neck Lane ir Aline gat
vių. šie pastatai kaštuosią $1,- 
059,989. Pinigus parūpino New 
Jersey valstija.

Elizabethietis.

Worcester, Mass.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyko 4 d. lapkričio. Su
sirinkimas buvo svarbus, nes 
buvo nominavimas valdybos 
dėl 1948 metų. Nominuota 
daug Draugijos narių.

Balsavimai įvyks nedėliojo, 
30 d. lapkričio, nuo 2 iki 6 
valandos po pietų. .Visi nariai 
kviečiami būtinai dalyvauti.

Nutarta pirkti už $100 Lie
tuvių Kultūrinio Centro Šerų, 
taipgi už $40 Lietuvių Spau
dos Bendrovės serų.
• Subatoje, 6 d. gruodžio, bus 
pare Olympia Parke, pradžia 
5 vai. vakare. Buš skanių 
valgių ir gėrimų. Draugija 
kviečia .atsilankyti.

J. J. BAKŠYS.
Sek rotorius.

✓

“pranemaT
HARTFORD, CONN.

Pranešimas Laisves Choro na
riams < ir pašaliniams, lapkr, 30 (1., 
sekmadienj, kurie esate užsiregistra
vę važiuot busu j Festival), Brook
lyn, N; Y., susirinkite visi i Laisvės 
Choro salę, 155 Hungerford St., 8 
vai. ryto, nes busas išeis 8:15 vai. 
Įsitėmykite! — F. J. Repšys?

(277-278)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuviu Moterų Klubo, parengi

me, lapkr. 23 d., 735 Fairmount 
Ave., kas nors pasiėmė ne savo vy
rišką jubdą paltą (coat), garbin uo
tą materija. Meldžiame gerai apsi
žiūrėti, kas toki paltą turite, grei
tai sugrąžinkite, nes yra didesnio 
saizo. Labai prašome greitai sugrą
žinti sekamu ajlrcsb: A. žalnierai- 
tienė, 1009. Jackson StĄ Philadelphia, 
Pa. Arba praneškite telefonu: 
Ho. 3-7226. (277-279)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks 30 d. lapkr., 2 vai. dieną, 
143 Pirce St. Draugai, būtinai atei
kite j susirjnkimą, nes daug svar
bių dalykų turime’ aptarti.\— L. T.

(27^-277) '

DETROIT, MICH.
Pažangiųjų Moterų Klubas ir 

Choras bendrai 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)

F. W. Shalins į
(Shalinskan) ' i 

Funeral Home į 
84-02 Jamaica Avenue .

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. ? 

Suteikiam garbingas laidotuves ?

'$150
Koplyčias suteikiam nernokamal 

visose dalyse miesto. <
Tel Virginia7-4499 |

Lawrence, Mass.
Geras laisvietis Petras Ta

mošauskas jau kelinta savaitė 
kaip serga. Per keletą praėju
sių dienraščio vajų jis savo au
tomobiliu labai daug pagelbėjo 
d. Penkauskui. Jis pats irgi už
rašinėdavo Laisvę. Praėjusiais 
rautais buvo iždininku LLD 37 
kp. Linkime Petrui greitai pa
sveikti ir vėl dalintis su mu
mis visuomeniškais darbais!

Lawronc(f Lietuvių Piliečių 
Kliuibas, 41 Berkeley St., lai
kys specialį susirinkimą nomi- 
navimui kandidatų 1948 metų 
valdybai. Tas susirinkimas 
įvyks sekmadienį, lapkričio 30 
d., 2 vai. po pietų, Kliubo kam
bariuose. Kliubo valdyba pra
šo. kad visi nariai atsilankytų. 
Praėjusiame Kliubo susirinki
me buvo nutarta, kad atsilan
kiusiems į šį specialį susirinki
mą bus duota veltui alus.

Kliubas ' rengia šokius kiek
vieną šeštadienio vakarą savo 
svetainėje, čia jaunimas links
mai praleidžia laiką.

Prašo Daugiau Pinigu 
Monarchistam Graikijoj

Athenai, Graikija. —Mo- 
narchistų valdžia prašo dar 
15 iki 20 milionų dolerių pa
ramos iš Amerikos; sako, 
reikią šelpti tūkstančius 
žmonių, esą, pabėgusių iš 
vietų, kurias užima demok
ratiniai graikų partizanai. 
Be to, prastas buvo derlius.

D. P. Griswold, direkto
rius karinės Jungtinių Val
stijų pagalbos - Graikijai, 
keliaus į AVashingtoną, jei 
reikės, kad išgautų naujos 
paspirties monarchiniams 
Graikijos valdovams. Tru- 
mano valdžia, esą, galėtų 
skirt jiem pinigų iš tam tik
rų fondų be kongreso užgy- 
rimo.

Užtikrina Rumunijos- 
Vengrijos Draugiškumą

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REGISTRUOTOS
'SLAUGES

SU PSYCHIATRINIU PATYRIMU 
Dirbti Mažoje Privatinėje Sanatorijoje, 

Prižiūrint Lengvai Protiniai Sergančiu* 
Žmones

GERA ALGA SU PILNU 
UŽLAIKYMU

Kreipkitės:

FALKIRK
In The Ramapos

BOX 194
CENTRAL VALLEY, N. Y.

(2*3)

MERGINOS
PATARNAVIMUI 

TACOM
GALlį TURĖTI KAMBARĮ 

ANT VIETOS
$100 I Mėnesį. Daugiau, Jeigu Turite 

Patyrimo.
Pilnas Užlaikymas

Maža Privatinė Sanatorija, Prižiūrint 
Lengvai Protiniai Sergančius Žmones.
GERA ALGA PRISIDEDENT' 

PILNĄ UŽLAIKYMĄ 
Kreipkitės:

FALKIRK
In The Ramapos

Box 194, Central Valley, N. Y.
(283)

★ ★ ★

Mūsų mieste stambioji audi
mo industrija dirba dieną ir 
naktį—ant trijų pakaitų. Nuo 
karo pasibaigimo nebuvo nė 
kiek sumažėjęs darbas. Darbi
ninkai organizuoti į CIO ir AF 
of'L tekstilės unijas. Kompani
jų savininkai uždarbiaujasi 
gražiai — dalinasi visokiais 
ekstra dividendais.

★ ★ ★

Lapkričio 29 d., bus Maple 
Parko uždarymo bankietas; už 
vieną dolerį, valgis ir gėrimas.

Šį sezoną Maple Parko ben
drovė veltui davė savo daržą 
d. Prūseikos prakalboms, vie
tinėm kuopom surengti dvejus 
pietus ir apskričiams du išva
žiavimus. Per Pruseikos pra
kalbąs sukelta dėl Vilnies apie 
šimtas dolerių, kuopų parengi
mai davė apie tiek pat, o aps
kričių apie keturis šimtus do
lerių. A. T.

Bucharest, Rumunija.-At
vykęs Vengr.premjer. Lajos 
Dinnyes barėsi su Rumuni
jos premjeru Petru Groza 
apie draugiškumo ir tarpu
savio pagalbos sutarties 
darymą tarp tų dviejų ša
lių. Abudu premjerai parei
škė, kad jau palaidoti seno
viniai priešingumai tarp 
Rumunijos ir Vengrijos.
, Bulgarijos atstovas Ru
munijai Dimiter Ganev pra
nešė, jog neužilgo bus pas
tatytas didelis tiltas per 
Dunojų tarp Giurgiu, 
Rumunijos pusėje, ir Rus- 
se, Bulgarijos pusėje. Tuo 
tiltu eis ir geležinkelis. Til
tas tarnaus ne tik ūkiniams 
demokratinių kraštų reika
lams, bet ir bendram jų ap
sigynimui, kaip rašo New 
Yorko Times koresponden
tas.

OPERATORES
PATYRUSIOS PRIE 
SINGER MAŠINŲ

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

Atvėdintu Oru Dirbtuvė 
Kreipkitės -Tuojau

TREOCO. s
Jamaica Ave. ir Van Wyck Blvd.

JAMAICA, L. I.
(278)

OPERATORĖS
Dirbti prie plastiškų kvartūkų.

Pageidaujama patyrusių.
DENNIS MARTIN CO.

606 METROPOLITAN AVE., BROOKLYN,
N. Y. (Arti Lorimer St.)

(279)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PROSYTOJAS
AUKŠČIAUSIOS ALGOS 
NUOLATINIS DARBAS 

GARANTUOJAMA

TAYLORED CLOTHES

Sovietai Paliuosavo Du 
Kanados Oficierius

uz-
reikalų ministerija

kad Sovietai jau

TRENTONO MAJORAS 
{KALTINTAS KAIP

821 GREENWICH ST., N. Y. C. , 
(Arti Chambers Street)

(279)

GRAFTERIS
Ottawa. — Kanados 

sienio 
pranešė, 
paleido du kanadiškius ofi
cierius. Jiedu, Kanados ka
rinės pasiuntinybės nariai, 
buvo areštuoti už tai, kad 
be leidimo perėjo į Sovietų 
užimtą rytinę Vokietiją/So
vietinė vyriausybė nužiūrė
jo, kad jiedu gali būti kari
niai šnipai.

Chicago ’ Universitete į- 
vesta pamokos daktaram, 
kafl) gydyti nukentėjusius 
nuo atominių sprogimų bū
simam kare.

Trenton, N. J. — Šio mie
sto majoras Donald J, Con
nolly tapo įkaitintas už tai, 
kad jis andai paėmęs $800 
kyšių. Tuos kyšius jis ga
vęs už leidimus atsidaryti 
moteriškų veidų ir plaukų 
dailinimo mokykloms.

Egipte areštuota 12 taria
mų sąmokslininkų prieš val
džia.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis kambarys, 

ant antrų lugų, tinkamas vienam ar 
dviem lietuviškiem vyram. Prašome 
kreiptis po sekamu adresu:. C. Ba- 
nios, 5850 Willows Ave., Phiadel-

1 phia, Pa. Telefonas: S A. 9-7539.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už f 

prieinamą atlyginimą.

Matthew' . 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Moderniškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger ;
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 J

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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 GILIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Telefonas EV. 4-8698

S pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Lapkr. 28, 1947



Tegul Skamba Mūsų Dainos, Muzika Mums 
Visiems Lietuvių Meno Festivalyje!

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

PROGRAMOJE
Dramos Grupė iš Brockton, Mass., suvaidina Teodolindą.

Režisorius S. Baronas.
Helen ir Richard Misevick iš Chicagos, ductistai.
Pearl Johanson iš‘Chicagos, piano solo.

Styginis Ansamblis VYTURĖLIS, vadovaujamas EDWARD- 
SIDNEY-ŽIDŽ1ŪNO

Lillian Simel iš Hillside, N. J., dainų solo.
Florence Kazakevičiūtė, brooklynietė, akordijono solo.
Moterų Choras iš Cicero, III., vadovaujamas Daratėlės Yti- 

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 Chicago, Ill.
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 iš Waterbury, Conn., va

dovaujamas Gerįrudės 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 Kuojos Dramos Grupė iš Bridgeport, Conn., 

perstato komediją Fifty-Fifty. Režisorius J. J. Mockaitis.
Merginų Sekstetas iš Detroit, Mich., vadovaujamas Stellos 

Smith.
Nancy Roman iš Chicago, Ill., dainų solo.
Arlene Grigaitė iš Wilkes-Barre, Pa., piano solo.
Wilma Hollis ir John Kishkiūnas iš Hartford, dainų duetai.
Aldona Klimaitė-Devetsco iš Cleveland, dainininkė.
Roselando Aido Choras iš Chicagos, vadovaujamas D. Yu- 

den.
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.

Dainy-Muzikos-Dramos Festivalio Antroji Diena
šiuos žodžius rašau trečia

dienio rytą, trimis dešimtimis 
valandų pirm prasidėjimo 
Festivalio, kurio pirmoji pro
grama turėjo įvykti lapkričio 
27-tos popiečio 3:30 valandą 
(Padėkų Dieną), Labor Lyce
um.

Dėl tos pat priežasties dar 
negaliu pasakyti, kaip pavyko 
Lietuvių Kalbos Mokyklėlės 
mokinių Jonuko Liga, Liau
dies Teatro grupės Mirties La
žybos, ar Aido Choro dainos. 
Neigi girdėjau svečių meninin
kų — Valubo, John ir Wal
ter Simel, Devetsco, Kaškiau- 
čiaus, nei mūsų pačių Basty
tos, Petronytės, Kazokytės, 
Jeskevičiūtės, kurie visi buvo 
numatyti pirmajai Festivalio 
programai, ketvirtadienį. Ta
čiau žinau viena: v

•%

Jie, kaip ir po jų seksian
tieji likusiose programose, visi 
yra - visuomenei jau tarnavę 
meno srityje ir puikiai pasi
rodę net eiliniuose išstojimuo
se. O jie visi rengėsi pasi
reikšti Festivalyje juo iškil
mingiau.

t 5 ' . -
Antrosios dienus programo

je# 28-tą, kaip matysite iš že-* 
miau paduoto ištiso dalyvių 
sąrašo, jau išstos ir chicagie- 
čiai menininkai, kurie irx ke
lyje būdami nenustojo dainuo- 
ti-skambinti. Jie buvo susto
ję pusiaukelyje — Clevelan- 
de, teikti programą Clevelan- 
do lietuviams, kuriems per to
li į Brooklyną.

Chicagiečių grupėje yra du 
chorai — mišrus ir moterų, du 
paskilbę duetai, šokėjų grupė, 
taipgi keli muzikos ir dainos 
solistai.

Antros Festivalio dienos 
programoje taipgi jau išstoja 
Montellos dramatistai, viešnią 
solistė iš New Jersey ir new- 
yorkietė, bet galima taip pat 
vadinti viešnia, žymi daini
ninkė.

šioje programoje taipgi gir
dėsime mūsų pačių Vyturėlį 
ir jo Merginų Kvintetą, pa
žintus ir pamylėtus ne tiktai 
namie, bet jau pasižymėju
sius ir svetur. Ir girdėsime

keturis brooklyniečius muzi
kos, dainos ir dramos solistus.

Stoka vietos neleidžia išro- 
kuoti jų nuopelnus ir- talentus 
meno srityje. Bet juk to nei 
nelaukiate, kadangi patys ma- 
tysite-girdėsite juos Festivaly
je.

Įžanga visam Festivaliui 
(perkant tikietus visoms ketu
rioms dienoms sykiu) .$4, o at
skirai vienai bile kuriai die
nai $1.25. 
t

Joe Thomas (Tamašausko) 
Orkestrą, pasamdyta groti šo
kiams pirmą, tretį ir ketvirtą 
Festivalio vakarus. Antrąjį 
vakarą, penktadienį, po pro
gramos šokių nebus, kadangi, 
kaipo darbo vakarą, programa 
prasideda vėliau, negu kitomis 
Festivalio dienomis. Rep.

JOHN SIMEL 
iš Hillside, N. J. 

Festivalyje piano solistas

Ankstybieji Festivalio 
Svečiai

Pirmiausia, kiek žinoma 
laisviečiams, atvyko draugai 
Jokubėnas iš Detroit, Mich. 
Jis pribuvo antradienio prieš
pietį. Apžiūrėjo seniai bema
tytą Laisvės įstaigą. Laisvie
čiams tebesant prie darbo, 
draugas bene pats vienas iš
vyko dairytis vietos pailsiui.

LILLIAN SIMEL

iš Hillside, N. J. 

dainuos Festivalyje 

Biruta Ramoškaitė iš New Y

WALTER SIMEL 
' iš Hillside, N. J.

Festivalyje dainos solistas

orko, 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. Y., dainos solistė.
Svečias kalbėtojas.
Aido Choras iš Worcester, Mass., vadovaujamas Josefinos 

Karsokienės.
Gertrude Ulinskaitė iš Waterbury, dainininkė.
Frank Ballwood-Balevicius 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

Brocktoniečiai Pranešė ♦
Antradienio popietį gavome 

tokią atvirutę:
Gerbiamieji—

Šiuoml pranešu, kad iš Mon
tellos atvažiuoja i Festivalį 
daug Laisvės patrijotų: aš, 
J,) Gutauskas, K. Benulis, 
Skliutis su savp šeimyna, Bu
drikis, Vaitaitis, Sauka, Ste
panauskas ir daug kitų: vy
resniųjų ir jaunimo. Svečių 
bus pilnas Brooklynas, neturė
site nei kur juos sutalpinti.

Draugiškai, 
G. Shimaitis.

Tik vieno draugas neprimi
nė — atvykimo laiko. O že
maičiai jau skambino į Lais
vę sužinoti, kada pribus mon- 
telliečiai. Jie susirūpino juos 
gauti pas save po pasiskaity
mo Laisvėje, kad jie atvyksta 
dalyvauti Festivalio progra
moje.

Primintina, jog visa tai dė
josi ir šiuos žodžius rašau 
dviem dienomis pirm Festiva
lio — antradienį. O Festiva
lis turėjo prasidėti Padėkų 

.Dienos popietį, ketvirtadienį, 
27-tą, 3:30 po pietų, Labor 
Lyceum, Brooklyne. R.

masinis dainavimas.

MIRĖ
Joseph Bernott, mirė lapkr. 

24 d., namuose, 422 Ridge
wood Ave., Brooklyne. Kū
nas pašarvotas grab. J. Garš
vos koplyčioj, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne., Laidotuvės 
įvyks lapkr. 28 d., šv. Jono 
kapinėse. Velionis .paliko nu
liūdime žmoną Veroniką, duk
terį ir žentą, Mr. ir Mrs. Wil- 
kich, dvi seseris, Mary Ar
bačiauskienę ir Margaret Mi
liauskienę. 

■* * #
Victor Naster, 61 m. am

žiaus, gyveno 300 Metropoli
tan Avė., Brooklyne, inirė lap
kričio 25 d., Kings' Park State 
Ligoninėje. Kūnas pašarvotas 
grab. J. Garšvos koplyčioj, 
231 Bedford Ave., Brooklyne.' 
Laidotuvės įvyks lapkr. 29 d., 
Šv. Jono kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime seserį Eva 
Naster.

Abiejų šių laidotuvių parei
gomis rūpinasi graborius J. 
Garšva. —■-- -——

Columbia Universitetas New 
Yorke per metus gavęs dova
nomis ir palikimais $3,377,364.

Mizara Sugrįžo iŠ 
Maršruto

Laisvės redaktorius Rojus 
Mizara sugrįžo iš prakalbų - 
susirinkimų maršruto Michigan 
valstijoje, iš kur grįždamas ap
silankė ir Pittsburghe. Grįžo 
vežinas prenumeratų ir dova
nų dienraščiui Laisvei ir Lietu
vių Kultūrinio Centro namui 
serų.

Ne visur jau taip šiltai gyve
nama, kaip pas mus —patrau
kus link vidurvakarių jau tekę 
pabraidyti ir po sniegą, kuo
met mes čia vis tebevaikščiojo
me tiktai^ sermėga užsivilkę.

Kazimiera Bukčius turėjo 
didelę operaciją lapkričio 26- 
tą, trečiadienį, Wyckoff 
Heights lįgoninėje, Brooklyne. 
Randasi ant trečio aukšto, 
kambarys 301. Lankymo va
landos nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 
8 vakaro, kas dieną.

Ligoninė randasi prie St. 
Nicholas Ave. ir Stanhope St., 
DeKalb Ave. stotis ant BMT 
Canarsie linijos.

Bukčiai gyveną 432 Bleeck- 
er St. Yra dienraščio Lais
vės skaitytojai ir uolūs rėmė
jai. k

Linkime draugei greitai pa
sveikti.

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.

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
„ , , ( 1—2 dienomValandos: į _ o ,< 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame- 

; rikoniškais. Rei
kalui esant , ir 

;; padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 

!; įvairiom spalvom.
, JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyn, ;
Kampai Broadway Ir Stoni Avi. 
prie Chaunoey St.. Broadway Eini

Tel. GLenmore 8-6191 |

Savaitinė Pamoka
(Pabaiga)

čia noriu pacituoti dainelę, 
neseniai gautą iš Tarybų Lie
tuvos. Skaitytojas prašomas 
ją šiek tiek paanalizuoti ir įsi- 
tėmyti, kur vartojami tie gar
sai, apie kuriuos šiam rašinyj 
kalbama.

Eina masės kolektyvuosna 
būriais.

Atėj laikas atsiskirti su 
vargais.

Kas praėjo, kas jau sena— 
lai pražus.

žydi jaunas mūs gyvenimas 
gražus.

Z

šviečia saulė į vargdienių 
langelius.

Knyga—toji švieson skina 
mums kelius.

Mums pasaulį naują reik 
statyt.

Jau n esn i e j i sen esn i u osi u s 
tur pavyt...

Tėmykite šį puslapį ir se
kite tolesnius raštus apie lie
tuvių kalbą ir rašybą. Taipgi 
Brooklyno ir apylinkės gyven
tojai prašomi paraginti savo 
jaunuolius lankyti Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlę, kur kiek
vieno šeštadienio popietį, nuo 
1-mos iki 4-tai vai., vyksta 
pamokos.

Kadangi šį šeštadienį vyksta 
Festivalis, tai pamokų nebus; 
jos bus ir vėl kiekvieną šeš
tadienį pradedant su gruodžio 
6-ta.

Teko girdėti išsireiškimų iš 
mūsų jaunuolių, ypatingai ai- 
diečių, kad jie mylėtų imti 
mūsų scenon statomuose vei
kaluose roles. Liaudies Teat
ras kaip tik ir pageidauja to
kių jaunuolių. Betgi, kadangi 
tie jaunuoliai sunkiai vartoja 
lietuvių kalbą, tai režisorius, 
mokindamas vaidinti, negali 
kartu užsiimti ir kalbos moki
nimu. Tiems jaunuoliams kaip 
tik vieta Lietuvių Kalbos Mo
kyklėlėj, nes čia, apart mo- 
kinimosi lietuvių kalbos, moki
niai taipgi ruošia scenon per
statymus, kaip parodo jų pa
sirodymas su “Jonuko Liga“ 
Festivalyje.

Po Festivalio numatoma 
ruošti scenon perstatymą sun
kesnio ir didesnio veikaliukd 
ir bus reikalinga kuo didesnis 
skaičius mokinių, kurie galėtų 
dalyvauti veikalo scenon per
statyme. Taigi, lauksime dau
giau mokyklėlės lankytojų 
šeštadienį, gruodžio 6-tą, Lais
vės salėje. Veiksnys.

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

------------------ --------------- - ----------- r - ----------------------- 1----------------------- ---------- --------------------------- ‘ ----------------- 1 ---------------------------

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Savininkas •
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: į 1— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS 
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

r ..... ...
JOHN BURDULIS

Savininkas
OPTIŠKŲ STIKLŲ KRAUTUVES

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

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

i Egzaminuoja akis ir pritaiko akinius.

<

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

Į šeštadieniais nuo 11 vai. iki 4 P. M.

j Telephone Virginia 9-2599

6 pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Penkt., Lapkr. 28, 1947




