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Pas- 
mažai

Nuoširdžiai sveikiname visus 
menininkus ir svečius, suvyku- 
sius Brooklynan i rytinių vals-

Washington. — Valdžia į- 
speja, kad galės pritrūkti 
kūrenamojo žibalo šią žie
mą. ;

Sveikiname!
Antanas Marcinkevičius. -
Nebėra Lakštingalos Vaiko.
Grįžau Šią Savaitę.

Rašo R. MIZARA

$5000.00
500.00
100.00

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

niai tenka grumtis su kai ku
riomis finansinėmis problemo
mis. Vilnis pasiryžo tuojau 
sukelti $15,000 fondą dienraš
čiui palaikyti.

Visur sakiau tenaitiniams 
draugams:

. —Nepamirškite vilniečių 
balso ir čikagiškio dienraščio 
gyvybinių reikalų.

Skaitytojas, be abejojimo, 
bus skaitęs aną dieną Laisvė
je trumpą iš South Bostono 
žinutę apie Antano Marcinke
vičiaus mirtį.

Kadaise velionis buvo uolus 
Laisvės ir Darbininkių Balso, 
bendradarbis.

Mėgdavo jis kurti eilutes, po 
kuriomis pasirašydavo Lakš
tingalos Vaiko slapyvardžiu.

Rašė jis ir korespondencijų, 
rašė straipsnelių; kadaise 
veikliai dalyvaudavo organi
zuotame darbininkų judėjime.

bare.
užtikrinti, kad jūs,

Michigano valstija — vilnie
čių teritorija, šiandien Vil- 

i

Jūs, dainininkai, sceninio 
meno mėgėjai, muzikai ir dai
lininkai, su vykote pademons
truoti, parodyti, kiek jau yra 
nudirbta lietuvių liaudies kul
tūriniame

Galiu
kaip tos darbščiosios bitelės, 
kiekvienas savo kukliu darbe
liu, sukursite mūsų miesto ir 
apylinkės lietuvių visuomenei 
ilgai nepamirštamą meniškąjį 
paveikslą.

Brooklyno lietuvių visuome- 
■ nė džiaugiasi turėdama pro

gos pasitikti jus, paspausti 
jums ranką, padėti .jums, kuo 
tik galima padėti.

Tegyvuoja lietuvių liaudies 
menas ir jo kūrėjai!. . .

Pirmą kartą velionį pažinau, 
kai jis buvo žiauriųjų Taime
rio ablavų laikais suimtas *ir 
ilgokai laikytas Ellis Islando 
imigracijos namuose. Aš vyk
dą vau jį ten lankyti.

Kai pagaliau iš ten buvo pa
leistas, velionis Marcinkevičius 
grįžo j Naująją Angliją ir ten 
per tūlą laiką darbščiai judėjo 
visuomeninėje dirvoje, 
kui nutilo ir apie jį 
tebuvo girdėti.

Bene prieš penkeris
netikėtai jį sutikau Bostone. 
Jis atrodė prastai: buvo su
trikęs fiziniai ir moraliai. 
Skundėsi nelemtu savo šeimy
niniu gyvenimu ir beįrančia 
sveikata.

Kai priminiau jam praeitį ir 
užklausiau, kodėl jis nutraukė 
literatūrinį darbą, Antanas 
ėmė verkti, kaip kūdikis.

Raminau ir drąsinau, ragin
damas jį atversti naują gyve
nimo lapą, imtis plunksnos,— 
rašyti, dirbti, veikti.

—Visa tai padės,—sakiau 
jam, — sumažinti sielvartus, 
nugalėti širdgėlą.

—Stengsiuosi, mielasis 
drauge, stengsiuosi!. . .—buvo 
jo žodžiai.

Deja!. . .
šiandien mintimis stovime 

pas Antano kapą? Jis mirė, 
sulaukęs 57 metų amžiaus.

Ilsėkis, Lakštingalos Vaike! 
Tu mums dainų daugiau nebe
dainuosi, bet paliktieji gražūs 
tavo darbai nežus!. . . 1

Šią savaitę grįžau iš Michi
gano valstijos. Įdomių daly
kų ten patyriau. Daug žmo
nių sutikau, su daugeliu kal
bėjausi.

Apie tai, ką mačiau ir gir
dėjau, trumpais bruožais pa
sakysiu neužilgo paskyrų 
straipsniu, čia tiek noriu pri
minti : kiekvienas pažangusis 
lietuvis, su kuriuo tik kalbė
jausi, entuziastiškai užgiria 
Lietuvių Kultūrinio ' Centro 
pirkimą.

—Gerą darbą atliekate, :— 
sako kiekvienas;—puikų dar
bą!...

Vieni pirkosi šėrų, kiti, ne
turėję prie ,-savęs pinigų, ne
galėjo padaryti man ten esant, 
bet žadėjo pirktis greitoj atei
tyj.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
Kopija 5c

Francijos Valdžia Ketina 
Uoliai Laužyt Miliūnų 
Darbininkų Streiką
išmetė 66 Policijos Vadus, Kurie Negana Smarkiai Veikė 
Prieš Streikierius; Šaukia Armijon, Daugiau Atsarginių
Paryžiui, lapkr. 28.—Dau

giau kaip 2,000,000 francū- 
zu streikieriu faktinai sus
tabdė darbus geležinkelių, 
metalo fabrikų, laivakrovių, 
marininkų, angliakasyklų, 
audyklų ir daugelio kitų 
pramonių. Klerikalo prem
jero Schumano valdžia iš
metė iš tarnybos 66 polici
jos komisionierius įvairiose 
apskrityse, nes jie, girdi, 
negana veikė prieš streikie
rius.

Schumanas, prašydamas 
seimą užgirti jo ministrų 
kabinetą, pasižadėjo ener
gingai slopinti streikus, ku
riem, girdi, vadovaują “vie
ni” komunistai.

Seimas 322 balsais prieš 
186 užgyrė Schumano kabi-

SUDEGINTI FAŠISTŲ 
LAIKRAŠČIAI ROMOJ

Roma. — Darbininkai 
-streikieriai pagrobė ir su
degino fašistų ir kitų deši
niųjų laikraščius keliose 
Romos dalyse. Fašistai pa
leido dvi bombas i darbinin
kų demonstraciją Agrigen- 
te, Sicilijoj. Bombos sužei
dė 9 žmones.

Stambi Amerikos Paskola 
Mažiukei Belgijai

Washington. — Valdiško' 
Amerikos Eksporto - Im
porto Banko pirmininkas 
Wi». McMartin paskelbė, 
jog tas bankas duos $50,- 
000,000 paskolos Belgijai. 
Paskola būsianti atmokėta 
per 5 metus. —Belgija yra 
mažesnė kaip pusė Lietu
vos, bet turi 7,500,000 gy
ventojų, 
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Naciai Šmugeliuoja 
Sėbrus per Daniją

Kopenhagen. — Danijos 
policija suėmė buvusį nacių 
armijos oficierių Guentherį 
Toefkę ir 6 kitus vokiečius 
hitlerininkus, kurie per Da
nija siuntė atbėgėlius na
cius mokslininkus ir fabri
kantus į Argentiną ir Šve
diją. Skaičiuojama, kad jie 
slaptai išsiuntė kitur iki 150 
nacių. Guentheris . Toefke 
buvo pačios danų valdžios 
pasamdytas kaip specialis
tas rankioti užsilikusioms 
pakastoms vokiečių minoms 
Danijoje.

Sydney, Australija. —Pa
bėgo trys naciai, kuriuos 
Australija rengėsi depor- 
tuot Vokietijon. VieYias pa
bėgusių jau suimtas.

netą. N. Y. Times korespon
dentas rašo: “Degaullistai 
ir konservatai susilaikė nuo 
balsavimo; tik komunistai 
balsavo prieš “valdžią.”

Schumano valdžia 
šaukia d a u g i a u re
zervistų (atsarginių) 
į veiklią armijos tarnybą 
prieš streikierius ir mobili
zuoja skaitlingesnius bū
rius žandariškos milicijos.

Schumano kabinetas siūlė 
pridėti šiek tiek algos elek- 
trininkams, rūbsiuviams, 
gatvekarių konduktoriams 
ir tūliems kitiems streikie- 
riams. Bendrasis Streiko 
komitetas atmetė per ma
žus priedus.

Laikraščiai dėl popieros 
nepristatymo sumažinti iki 
vieno lapo.

įkaitinta 14 Aukštųjų 
Nacių Komandieriy kaip 
Kariniai Kriminalistai

Nurnberg, Vokietija. — 
Karinis talkininkų tribuno
las įkaitino kaip karo kri
minalistus nacių admirolą 
Otto Schniewindą, feldmar
šalus von Leebą, Hugo Spe- 
rrie ir Wm. Kuechlerį ir 10 
generolų.

Tribunolo prokuroras yra 
Amerikos generolas Tel
ford Taylor. Jo paruoštas 
kaltinimas parodo, kaip tie 
nacių komandieriai žudė ci
vilius žmones, kankino be
laisvius ir be karinio reika
lo naikino namus ir kitokią 
nuosavybę Francijoj, Len
kijoj, Sovietų Sąjungoj, Ju
goslavijoj, Belgijoj ir kituo
se talkininkiškuose kraš
tuose. Kaltinimas taipgi į- 
rodo, kad jie bendradarbia
vo su aukštaisiais hitleri
niais politikais ir fabrikan
tais, kuomet Vokietija buvo 
ruošiama užpuolimo karui. 
Tūli jų dalyvavo ir kare 
prieš Ispanijos respubliką.

Fordo Unijistai prieš 
Priesaiką Taftai

Detroit. — Generalė For
do Auto. Darbininkų Unijos 
600 skyriaus taryba tik 
mažiuke balsų dauguma nu
sprendė, kad visi unijiniai 
viršininkai privalo pasira
šyt Tafto-Hartley’o įstaty
mo posmą, kuHs reikalauja 
prisiekti, jog viršininkas 
nėra komunistas ir neprita
ria komunistams. Bet loka- 
lo finansų sekretorius Ja
mes Gouser ir du kiti virši
ninkai nesutinka su tokia 
priesaika. Jie tvirtina, kad 
ir dauguma narių yra prie
šingi jai.

Lietuvių Kult Arinio 
Centro Reikalai

Turime $101,100; Dar Reikia $38,900; Prašome 
Pasiskubinti Prisidėti prie Įsteigimo Visos 
Amerikos Lietuvių Kultūrinio Centro
KITAS GRAŽUS VISOS, ŠEImOSTaVYZDYS, SEKTINAS , 
IR ŠIMTAMS KITŲ LIETUVIŠKŲ ŠEIMŲ

Per Padėkavonės Dieną susilaukėme gražios para
mos Lietuvių Kultūriniam Centrui. Stambiausia parama 
atėjo nuo gero draugo ir veikėjo pittsburghiečio Mar- 
tinkaus. Jojo suteiktoji paskola pakėlė mumyse viltį, 
kad Amerikos demokratinių lietuvių pasibrėžtasis di
džiulis tikslas bus pasiektas laiku. Prašome ir kitus 
mūsų prietelius apie tai rimtai pagalvoti ir be delsimo 
prisidėti su finansine parama, pasiperkant serų ir su
teikiant paskolų. Juo greičiau užbaigsime šį finansinį 
vajų, tuo greičiau galėsime visa energija mestis dar
ban dėl pačios įstaigos įkūrimo. 7

Šia proga norime atkreipti dėmesį dar į vieną labai 
gražų yisos šeimos pavyzdį, kur tėvai, prisidėdami prie 
Kult. Centro įsteigimo, nepamiršta vaikų, mūsų jauni
mo. Ta šeima yra brukiyniečių Graunų. Pirmiau Grau- 
nai buvo sau pasipirkę šėrų ir nupirkę dviem mažosiom 
dukrelėm. Padėkavonės Dienoje Festivalio parengime, 
sako: Padarėme klaidą, —■ dar nenupirkome nė vieno 
Šero vyresniajai dukrelei. Išrašykite du šėru už pen
kiasdešimt dolerių ir Adelei. Dabar visi šios gražios 
šeimos penki nariai aprūpinti Lietuvių Namo Bendro
vės Šerais. Abudu tėvai dalyvauja lietuvių parengi-- 
muose, taip pat ir visos trys dukrelės. Jie puikiai su
pranta tokios įstaigos reikšmę mūsų antrajai kartai, 
mūsų jaunimui.

Sekami asmenys prisidėjo:
* ŠĖRAIS

Stanley Vaineikis, Binghamton, N. Y. 
Kazys Senkus, Minersville,, Pa.
Frockville, Pa. ■ , 
Adelė R. Graunas, Ozone Park, N. Y. 
Vincas Ramanauskas, Minersville, Pa. 
George Pileckas, Higganum, Conn. 
Anna Krasnickas, Coventry, Conn. 
Vincas Januškevičius, Hartford, Conn. 
Paul Niukas, Dorchester, Mass. 
Natalia Nagulevičiūtė, B’klyn, .]SL Y. 
Frank Price, Detroit;, Mich. 
Julius Jacobson, Detroit, Mich.

PASKOLOS
P. J. Martin, Muse, Pa. . \
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.
Petronėlė Gasparienė, Grap'd Rapids, Mich.

20 Yale Universiteto Profesorių Protestuoja 
Prieš Valdžios Tarnautoją “Valymus” ir 
Reikalauja Panaikint Neamerikinį Komitetą

New Haven, Conn.—Yale 
Universiteto teisių skyriaus 
galva Wesley Sturges ir 19 
kitų profesorių pasiuntė 
prezidentui Trumanui pro
testo laišką. Jie laiške 
smerkia Trumano ,, vedamą 
medžioklę prieš nužiūrimus 
valdžios tarnautojus kaip 
“neištikimus.” Kartu pro
fesoriai reikalauja panai
kint kongreso Neameriki- 
hės Veiklos Komitetą, kaip 
“raudonųjų raganų” gau
dytoją. Profesorių laiškas 
sako:

13 ŽUVO, NUKRITUS 
LĖKTUVUI ALASKOJ

Juneau, Alaska. — Sudu
žus lėktuvui, užmušta abu
du lakūnai ir 11 keleivių 
ties Yakutat kaimų. Tai bu
vo dvlmotorinis Columbia 
krovinių kompanijos lėktu*- 
vas.

Jis nukrito, besiartinda
mas prie Yakutat nusileidi
mo aikštės.

$100.00 
100.00 
100.00 
50.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00

— Federalė valdžia išvy
sto aršią priespaudą. Jeigu 
nebus greitai pažabotas 
toks žmonių persekiojimas 
už jų nuomones, tai jis pa
kils iki dar negirdėto laips
nio net juodžiausiuose mū
sų istorijos laikuose... Mes 
neturėtume kurti policinės 
Valstybės, stengdamiesi iš
vengt policinės valstybės.”

Profesoriai prašo prezi
dentą ir valstybės sekreto
rių Marshallą sustabdyt į- 
tariamų “neištikimųjų va
lymus ir laikytis Jungtinių 
Valstijų Konstitučijos.”

LAIVO NELAIMĖJE 
NUSKENDĘ 49

Ketchikan, Alaska.— Me
nama, kad žuvo 49 marinin- 
kai armijos transporto lai
vo Clarksdale Victory, kuo
met šėlusi audra užvarė lai
vą ant pojūrinės uolos prie 
Hippa salos ir pusiau jį per
laužė. Po nelaimės rasta 
tiktai 4 gyvi išlikę, ir tie 
patys sužeisti.

Marshall Perša Pakeisti 
Lenki jos - V okieti j os Sieną; 
Molotovas Tam Priešinasi
Molotov Sako, Potsdame Galutinai Nustatytas Rubežius 
Tarp Lenkijos ir Vokietijos; Marshall Tatai Užginčija

London, lapkr. 28.—Ame
rikos valstybės sekretorius 
Marshallas siūlė, kad ketu
rių didžiųjų talkininkų už
sieninių ministrų konferen
cija svarstytų sienos “tai
symą” tarp Lenkijos ir Vo
kietijos. Sovietų užsienio 
reikalų ministras Moloto
vas užreiškė, jog Potsdamo 
konferencija pripažino Len
kijai tam tikras vokiečių 
valdytas žemes ir pilnai nu
statė tą rubežių, kuris da
bar yra tarp Vokietijos ir 
Lenkijos.

Marshallas tvirtino, kad 
pagal Potsdamo nutarimą 
tiktai taikos konferencija 
galės nusakyti galutinus 
Lenkijos - Vokietijos rube
žius. Marshallas piršo at- 
kirst nuo Lenkijos ir su-

Sovietai Protestuoja 
Prieš Rusų Trėmimą 
Iš Francijos

Paryžius. — Sovietų am
basadorius užprotestavo 
Franci jos valdžiai, kad ji 
urmu suėmė ir, turbūt, jau 
ištrėmė generolą Vladimirą 
Postoyskį ir 18 kitų sovieti
nių piliečių. Protestas rei
kalauja, kad Franci jos val
dovai tuojau perduotų tuos 
rusus Sovietų ambasadai 
Paryžiuje; kartu reikalauja 
paaiškint, kodėl taip pa
sielgta su sovietiniais pilie
čiais.

Franci jos valdžia skelbė, 
jog tie rusai ištremiami 
todėl, kad jie, girdi, kišęsi į 
vidujinius Francijos reika
lus. Sovietų ambasada už
ginčija kišimąsi. Tremia
mieji yrą Sovietinių Patri- 
jotų organizacijos nariai. 
Ta organizacija susideda iš 
pabėgėlių, kurie kadaise bu
vo Sovietų priešai. Ilgainiui 
jie atsivertė Sovietų pusėn, 
ir Sovietai sugrąžino jiems 
pilietybę.

Reakcininkai Sveikina 
Atlėkusį Mikolaičiką

Washington. —* Iš Angli
jos atlėkė St. Mikolaičikas, 
tariamas lenkų valstiečių 
vadas, slaptai pabėgęs iš 
Lenkijos. Jį karštai sveiki
no kitų tautų pabėgėliai, 
vadinami valstiečių vadai, 
kurie Amerikon atidūmė iš 
Jugoslavijos, Bulgarijos, 
Vengrijos ir Rumunijos. 
Jie skaito Mikolaičiką žy
miausiu savo vadu.

Tie Amerikos valstybės 
departmento globojami ne
demokratiniai politikieriai 
.ir aršūs Sovietų priešai pla
nuoja į savo “organizaciją” 
įtraukti ir atstovus buvusių 
fašistinių Lietuvos1, Latvi
jos ir Estijos valdžių.

ORAS.— Būsią šaltoka.
Stockholm. — Sustreika

vo Švedijos lakūnai.
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grąžint Vokietijai tūlus 
žemdirbiškus plotus, kurie 
“jau seniai buvę vokiečių 
žemėmis.” •

Anglijos užsienio reikalų 
ministras Bevinas parėmė 
Marshallą.

Francijos užsieninis mi
nistras Geo. Bidault sakė, 
iš tų žemių iškraustyti vo
kiečiai ir į jas perkrausty- .. 
ti ir apgyvendinti lenkai; 
taigi neverta dabar net ma
nyti, kad tos žemės galėtų 
būti Vokietijai sugrąžintos.

Marshallas siūlė, kad ga
lutinoje taikos konferenci
joje dalyvautų atstovai vi
sų kraštų, kurie tik buvo 
paskelbę karą Vokietijai.

Molotovas sakė,’į taikos 
konferenciją privalo 'būti 
pakviesti tik tiek kraštai, 
kurie rubežiuojasi su Vo
kietija ir' kurie iš tikrųjų 
kovojo prieš nacius.
Molotovo Pareiškimas prieš 

Amerikos Tikslus
Pirmesnėje savo kalboje 

Molotovas įtarė Aflieriką, 
kad jinai nenori vienos de
mokratinės valdžios ištisai 
Vokietijai. Amerikonų ir 
anglų imperialistai mėgina 
sudaryti sau karinę bazę 
vakarinėje Vokietijoje prieš 
Sovietus ir kitus demokra
tinius kraštus; be to, jie 
siekia užviešpatauti vaka
rinės Vokietijos pramonę, 
taip kad vokiečių fabrikai 
nepastotų kelią. Jungtinių 
Valstijų ir' Anglijos dirbi
niams Europoje, kaip teigė 
Molotovas. Jis tvirtino,> kad 
tokiais sumetimais Ameri
ka siūlo suskaldyti Vokieti
ją į* eilę silpnų savi valdiškų , < 
valstybėlių, kurios būtų tik - 
palaidais ryšiais sukergtos 
į bendrą Vokietijos valsty
bę; tokiu būdu amerikonai, 
anot Molotovo, tikisi užvie- 
špataut įvairias Vokietijos 
sritis.

Marshallas atsakė, kad 
Molotovas, girdi, turbūt, ir 
“pats netikįs” tais savais 
žodžiais.

Anglai-amerikonai siūlė „ 
pirmiausiai svarstyt klausi
mą dėl taikos su Austrija. 
Molotovas tvirtino, jog 
svarbiausias dalykas yra 
taika su Vokietija; todėl ir 
reikėtų ją pirmiausiai svar
styti. Molotovas, pagaliaus, 
sutiko pirmon vieton dėti 
Austrijos klausimą, kurie, 
tačiau, dar pavestas minis
trų pavaduotojams.

Ginčas dėl Japonijos
Anglai-amerikonai siūlo, 

kad taikos daryme su Japo
nija dalyvautų 11 šalių. So
vietų delegacija, priminda
ma pirmesnius didžiųjų tal
kininkų konferencijų tari
mus, sako, sutarties sąlygas 
Japonijai privalo pagamint 
Keturi Didieji — Jungtinės 
Valstijos, Sovietai, Anglija 
ir Chinija.
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Dar&o Unijų Vienybei Pavojus
Pasaulinė Darbo Unijų Federacija, apimanti 70,000,- 

000 organizuotų darbininkų, atsistoja prieš didelį pavo
jų. Tos pačios jėgos, kurios sugriovė didžiųjų tautų vie
nybę ir padalino pasaulį į du lageriu, žada kirsti smūgį 
ir Federacijos vienybei.

Federacijos pildomasis biuras laiko susirinkimą Lon
done. Amerikos CIO atstovauja CIO sekretorius James 
Carey. Šis vyrukas prisirpęs neapykanta ne tik komu-z 
nistams, bet visiems kairiesiems unijistamš. Jis dabar 
užsispyrė Federacijoje iškelti Marshall Plano klausimą. 
Jis nori, kad Pasaulinė Darbo Unijų Federacija Mar
shall Planą užgirtų. Kalbama, kad jeigu Federacija Ca
rey nepaklausys, tai bus pakeltas klausimas CIO pasi
traukimo iš Federacijos. Galimas daiktas, kad ir Ang
lijos darbo unijos pasitrauktų. Su jomis išeitų dar keleto 
šalių judėjimai. Reiškia, Federacija susiskaldytų.

Carey ir visi jo vienminčiai puikiai žino, kaip į Mar
shall Planą žiūri Tarybų Sąjungos darbo unijos, taip 
pat darbo unijos Lenkijos, Čechoslovakijos, Balkanų 
kraštų, Francūzijos ir Italijos. Taigi,, šis klausimas su 
tikslu keliamas, kad Federaciją sugriauti arba taip su
silpninti, jog jos balsas mažai bereikštų pasauliniu mas
tu.

Kiek šis Carey planas išdegs, tai priklausys nuo vi
sos CIO vadovybės, o labiausia nuo Philip Murray. Ai' 
jis irgi pritaria Carey skymui Pasaulinę Darbo Unijų 
Federaciją suskaldyti? Viešai tuo klausimu jis niekur 
nėra pasisakęs. Sunku tikėti, kad James Carey Londone 
pirštų Federacijai Marshall Planą be Murray sutikimo. 
Bet tai juo didesnis Federacijai pavojus. Ko negalėjo 
iš lauko pusės pasiekti'Amerikos Darbo Federacija, iš 
vidaus padarytų CIO vadovybė. ,

Gal per anksti ši baimė reiškiama. Gal tokio plano 
aukštoji CIO vadovybė neturi. Galimas daiktas, kad 
James Carey tik savo nuomonę stengiasi Federacijai 
įpiršti. Pagyvensime — pamatysime.

Du Remtini Riliai;
Kongresmanas Sabath, iš Illinujaus, turi patiekęs 

Kongreso Atstovų Butui rezoliuciją, kurioje jis siūlo 
panaikinti Neamerikinės Veiklos Komitetą. Šis Komite
tas, nurodo rezoliucija, griauna Amerikinės demokrati
jos pagrindus, priešingas šalies Konstitucijai ir Teisių 
Biliui.

Kitą rezoliuciją Atstovų Butui yra patiekęs kon
gresmanas Marcantonio. Jis siūlo, kad visokia finansi
nė ir ekonominė parama, teikiama Europos ar kurio 
kito kontinento šalims, eitų per Jungtines Tautas. Štai 
pasaulinė organizacija, sukurta pasaulinės taikos išlai
kymui ir pakėlimui žmonijos gerbūvio. Jos ignoravimas 
arba aplenkimas reiškia suirutę ir pagaliau naują karą.

Abidvi rezoliucijos atsako gyvenimo momentui ir 
turėtų laimėti. Deja, mes gyvename tokioje situacijoje, 
togoje atmosferoje, kuomet rimtas ir šaltas apgalvoji
mas'visos padėties skaitoma beveik išdavyste. Todėl ir 
šios rezoliucijos greičiausia nepamatys nė dienos švie
sos, tai yra, neišeis iš Atstovų Buto Komisijos rankų. 
Prieš jas sukils visi Rankinai ir Thomasai. O pastarie
ji dabar viešpatauja ne tik Kongrese, bet visuose Ame
rikos gyvenimo žygiuose. Su jais ne tik reikia skaitytis, 
bet jų klausyti ir bijoti. Štai dešiipt Hollywoodo žmonių 
nepaklausė Thomaso įsakymo ir tempiami teisman, kai
po kriminalistai. Jie atsisakė atlikti politinę išpažintį. 
Jie pareiškė, kad jiems tokias teises garantuoja Konsti
tucija ir Teisių Bilius. Todėl jie pažeminę Kongresą ir 
turį atlikti sunkią pakūtą — pasėdėti po metus kalėji
me ir pasimokėti po tūkstantį dolerių bausmės.

Visi Jie To Paties Plauko
Dar visiškai neseniai Trenton, N. J., majoras ponas 

Connolly skaitėsi dideliu žmogumi, karštu patrijotu ir 
“raudonųjų” mirtinu priešu.

Ponas Connolly taip neapkenčia visokios rūšies 
“raudonųjų,” jog aną dieną spiovė ant teismo įsakymo ir 
leido fašistiniams chuliganams išardyti masinį mitingą, 
kuriame turėjo kalbėti komunistų Vadai. Jis pasistatė 
aukščiau teismų ir įstatymų. Jis pareiškė, kad komunis
tei neturi konstitucinių teisių ir joks teismas negali jų. 
jiems suteikti.

Bet dabar sužinome, kad šis pats Connolly atsidūrė 
didžiausioje bėdoje. Jis gaudė raudonuosius, o jį pagavo 
kiti. Ir pagavo ne prakalbą sakant, ne valdžią verčiant, 
ne amerikonizmą niekinant, bet kyšius imant. Jis prasi
žengęs prieš įstatymus, kai būdamas New Jersey Beauty 
Culture Control Board sekretorium imdavęs kyšius už 
visokius neteisėtus’ “patarnavimus.” Jis bus teisiamas 
gruodžio 5 dieną. Jį teis teisėjas Hutchinson.

Tai jau ne pirmas toks atsitikimas, kad tie, kurie 
reikalauja savo kairiuosius politinius oponentus medžio
ti ir kryžiavoti, nėra žmonės ščyromis sąžinėmis ir šva
riomis rankomis. Nabašninkas Bilbo buvo vienas iš to
kių žmonių. Jis gyvas būdamas neskaitė žmonėmis nei 
negrų, nei “raudonųjų.” O raudonaisiais jis vadindavo 
visus, kurie drįsdavo su juomi nesutikti. Bet kas nors 
pasiteiravo ir atrado, kad tas pats Bilbo yra savo ran-
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LAISVĖS VAJUS

bės Sekretorius George Mar
shall, kuris yra ir užsienio rei
kalų ministras, išskrido. į Lon
doną. Ten susirenka Jungtinių, 
Valstijų, Anglijos, Francijos ir 
Sovietų Sąjuhgos užsienio mi
nistrai aptarimui taikos sąly
gų Vokietijai ir Austrijai. ;

Gaila, kad pirm išskri'ditao 
Geo. Marshall, Chicago j e, pa-' 
sakė tokią kalbą prieš Tarybų1 
Sąjungą, kuri vargiai prisidės 
prie konferencijos sėkmingu
mo.

Kada kovo mėnesį Geo. Mar
shall skrido į panašią konfe
renciją į Maskvą, tai preziden
tas Trumanas paskelbė savo 
“doktriną” — “sulaikyti komu-' 
nizmą” ir pareikalavo iš Kon
greso $600,000,000 Graikijai ir 
Turkijai. Trumano pasielgimas 
uždavė konferencijai Smūgį. 
Atrodo, kad dabar patsai Mar- . 
shall tą pat pakartojo.

Didžiulė Plieno Darbininkų 
Unija atsisakė pasirašyti prieš 
komunistus reikalavimus.

Karo orlaivyno komandieriai ■ 
įsakė paimti 650 karinių lėktu
vų iš “sandelių.” Mat, po karo 
dešimtis tūkstančių karo lėk
tuvų ir kitokių ginklų api
prunkštė specialiais chemika
lais, kurie apsaugotų Juos nuo 
sugedimo ir padėjo į sandėlius.

ANGLIJOJE apsivedė kara
laitė Elzbieta.* Monarchistai ir 
pasaulio reakcininkai bubnino 
tas vestuves, kaip kokį didžiau- 
sį įvykį. Net šlykštu darėsi, ka
da Jungtinių Valstijų komerci
nė spauda talpino apsiavų ir 
kitų jos aprėdalų paveikslus. 
Jeigu Amerikos Revoliucijos 
vadai — Washingtbnas, Jeffer- 
sonas, Franklinas, Paine ir kiti 
atsikeltų iš grabo, kurie su di
džiu atkaklumu kovojo prieš’ 
Anglijos monarchiją, tai jie 

j pamatę tą, vėl greitai numir
tų.

ČECHOSLOVAKIJOS liau
dis atsiekė labai daug komunis
tų ir soc. vadovybėje. Tai viena 
iš Centralinės Europos šalių,' 
kuri taip sparčiau užgydo karo 
žaizdas.
- Bet tą vienybę ardo užsienio 
imperialistai siųsdami savo 
agentus -į- Čechoslovakiją ir ten 
papirkinėdami tūlus “socialis
tus” ir “demokratus.”

Čechoslovakijos vyriausybė 
susekė gaują suokalbininkų ir 
36 jų vadus areštavo. Jie bus 
teisiami, bus iškelta užsienio 
imperialistų intrigos.

CHINIJOS valdonai prieša
kyje su gen. Chiang Kai-sheku 
nepatenkinti, kad ^jiems gep. 
Marshall siūlo $30'0,000,000 
vertės karo ginklų. Jie reika
lauja bent

Bet tas 
veikiausiai 
Marshall© 
Chinijai 600 lėktuvų kiekvienas 
tik už $5,000, o tie $5,000, tai 
suUaro tik 5% tikrosios lėktu
vų kainos. Sakoma, kad grei
tai Chiangui bus “parduota” 
dar 550 pirmos rūšies karo lėk
tuvų panašia kaina.

Valdžios siekė, kad atstatyti ša- 
life,. pagerinti žmonių buitį.

Amerikos įsikišimai sugrio
vė koalicines valdžias. Reakci
ja nori viešpatauti senomis 
priemonėmiš, o liaudis siekia 
laisvių ir geresnio gyvenimo. 
Aišku, kad kova baigsis demo
kratijos — liaudies pergalė
mis, a

GRAIKIJOJE partizanai lai
mi. Negali sutvirtinti reakciją 
nei užsienio pagalba, nei bjau
rus fašistų , teroras. Fašistinių 
Armijos dalinių parodavimai 
gatvėmis su nupjautomis par
tizanų galvomis tik dar dau
giau paakštino liaudį į pagal
bą partizanams. Partizanai jau 
valdo apie pusę Graikijos.

JUGOSLAVIJA IR BULGA
RIJA pasirašė sutartį draugiš
kumo ii’ bendro apsigynimo. 
Reiškia, jeigu kokis užsienio 
priešas pasikėsins ant vienos 
kurios iš šių valstybių, tai jos 
abi gihsis.

Maršalas Tito reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos grąžintų 
Jugoslavijai jos auksą $56,000,- 
000 vertės, kurį buvo užgrobęs 
Hitleris, o vėliau tas auksas 
perėjo į Amerikos armijos kon-

už $1,350^000,000.
“nesusipratimas,” 

išsiris, 'nes gėn. 
įsakymu parduoda

Bet Chinijos Liaudies Demo
kratinė Artai ja laitai pergalę 
po pergalės, nes jai liaudis vi
sur padeda.; Ji pačiupo daug 
ginklų nuo savo priešų.

FRANCI JOJE sugTiuyo ‘ so
cialisto Ramadier Valdžia. Ne
išgelbėjo ją nei 140,000 pašauk
tų rezervistų, nei bandymas 
armijos pagalba laižyti strei
kus.

ITALIJOJE yra panaši pa
dėtis. Styeikąi, gatvėmis riau
moja tankai, ant kampų stovi 
k ū 1 kas valdžiai, reakcininką i
bando pulti liaudies dėtaokra- 
tines įstaigas, »bet gauna, ko 
j ieško.

Už padėtį Franci j oje ir Ita
lijoje atsako užsiehio imperia
listų politika. Tose šalyse buvo 
koalicinės valdžias, kurias su
darė komunistai, socialistai ir 
demokratiniai atstovai. Tos

New York Times įdėjo pa
veikslą, 16 d. lapkr., kuriame ' "I
rodo, kad mūsų šalies kareiviai 
Trieste srityje įsitaisę, Jcaip 
karo laiku, požeminius apkasus 
ir per tam tikras skyles iškišę 
žiūronus tėmija Jugoslavijos 
pusę. Parašas sako: “Observa
tion frorp, a hillside post with
in the T meste border, Americ
an soldiers look down into Yu
goslavia.”

Kaž ką New York Times re
daktoriai pasakytų, jeigu tokį 
paveikslą jie turėtų jugoslavų 
armijos veiksmų? Veikiausiai 
šauktų, kad jau “Amerikai pa
vojūs.”

JAPONIJOS reikale Chini
jos diplomatai negali nei pir
myn, nei atgal eiti. Jie norėtų 
eiti su tais, kurie skelbia, kad 
Amerika, Anglija ir Chinija 
turi daryti atskirą taiką su Ja
ponija, nepaisyti Tarybų Są
jungos.

Bet Chinijos net reakcinin
kai bijosi generolo MacArthuro 
politikos, kuris siekia greitu 
laiku atgaivinti galingą Japo
niją, kaipo karo bazę prieš So
vietus. Kita, Chinijos-'Sovietų 
sutartis iš 1945 metų draudžia 
bent kuriai iš šių šalių atskirai 
su Japonija pasirašyti taiką. 
Jeigu Chinijos reakcininkai tą 
padarytų, tai jie patys sulau
žytų sutartį, pagal kurią Sovie
tai pripažįsta dabartinę gene
rolo Chiang Kai-sheko valdžią, 
kaipo centralinę Chinijos val
džia. Aišku, kad tada genero
las Chiang Kai-shekas netektų 
to Sovietų pripažinimo, o tas 
dar daugiau nupuldytų jo var
dą tarpe Chinijos gyventojų.

LENKIJOS parlamentas pa
skelbė poną S. Mikolaičiką, 
kaipo šalies išdaviką, išmetė iš 
Parlamento narių ir pareikala
vo atimti jam Lenkijos piliety
bę.

Lenkijos vyriausybe paskel
bė dokumentus iš 1944 metų, 
kad Anglijos valdininkai buvo 
nutikę pripažinti dabartinius 
Lenkijęs - Vokietijos rubežius 
■ant Oderio ir- Neisse upių.

Vidaus ministerija paskelbė, 
kad banditai, gauną pagalbą iš 
užsienio, į 10 mėnesių nužudė 
166 žmones ir 251 sužeidė. Bet 
tas skaičius dau^ mažesnis, ne
gu pereitais metais. Vis tai 
darbas pono Mikolaičiko šali
ninkų.

FILIPPINŲ salose eina vals
tiečių karas prieš' dvarponių 
rėžitaą. Lapkr. 19 d. AP žinių 
agėntūra pranešė, kad mūšyje 

- tarpe Hukbalahap (valstiečių 
partizanų) ir armijos buvo už
mušta 27 žmonės. ,

, ŠVEDIJOS ponai manė, kad

jie mandri pasirodys. Jų kon
sulas Gdynėje, Lenkijoje, tei
kė pagalbą Mikolaičikui ir jo 
sėbrams, išvažiuoti ir turtą iš
sivežti į užsienį. Gi švedų lai
vas “Drotting Viktoria” išve
žė poną F. Karbonskį, Mikolai
čiko pagelbininką.

Lenkijos vyriausybė pareika
lavo kad Švedija atsiimtų tuos 
savo diplomatinius atstovus, 
kurie kišasi į Lenkijos vidaus 
reikalus.

GI kada tas švedų laivas at
plaukė vėl į lenkų prieplauką 
Stečyną (Stetin), tai lenkų vy- 
riausybą uždraudė'jam įplauk
ti. Jis_.su visais tavorais turėjo 

grįžti atgal švedijon.Aišku, 
kad švedai panešė didelių nuos
tolių. Iš to gal jie pasimokys, 
kad nekišti nosį, kur nereikia.

TURKIJON dar daugiau 
pribuvo. Jungtinių Valstijų 
įvairių karo specialistų., Tur
kai reikalaus iš Amerikos bent 
$400,000,000 paskolų, kitaip 
jie, sako, “negalės komunistus 
sulaikyti.”

VOKIETIJOJE Amerikos 
armijos- komahdierius gen. Lu
cius D. Clay pareiškė, kad 
Amerikai atseis nemažiau, kaip 
$2,200,000,000 pagalba į ketu
ris metus. Vis tai guls ant 
Amerikos žmonių pečių. Kad tą 
sumą sukelti, tai kiekvienas 
taksų mokėtojas turės sumokė
ti nemažiau, kaip po $75.

SOVIETŲ SĄJUNGOS spau
da reikalauja, kad būtų teisia
mi, kaipo karo kriminalistai, 
tie, ‘kurie kursto prie naujo ka
ro?

Šypsenos
DVEJOPI PONAI

Vieni ponai bagoti, 
Kaip ir buvę, ’pilvoti, 
Ir labiau dar turtėja, 
Gražiais rūbais dėvėja; 
Mylį, dailę ir meną, 
Puošniuos rūmuos gyvena, 
Žėrinčiuos prašmatnybėm, 
Darbo vaisių gerybėm. 
Turtų nežino galo, 
Valgo prie pilno stalo. 
Linksminasi, juokauja, 
Tarnai jiems patarnauja. 
Laiką veltui eikvoja, 
Per naktis baliavoja, / 
Garbina visogalį’ 
Už ponam skirtą dalį.

Bet, jau yr’ biednų ponų: 
Be tarnų, be padonų, — 
Iš dvarų išvarytų, 
Skarmalais aprėdytų... 
Be namų jie gyvena, . 
Praeities dienas mena. 
Kai linksmai uliavojo — 
Padonus lazdom tvojo. 
Dabar užmokėt gauna: 
Vargo, skurdo ragauna, 
Kad nevaldė sauvalios — 
Siekės fašizmo 1 galios.

Buvę pilvotais ponais, 
Liko tik skeletonais; 
Tartum vėjo rodyklės, 
Svyruoja, '’kaip baidyklės. 
Kalorijas skaičiuoja, 
Duosnią ranką bučiuoja. 
Daviniais jįik dalinas, 
Almužnomis maitinas.

kas 
skandalas.
ne mirtis, šis
persikraustyti į

ir apgavystėmis. Kilo didelis

.kcijos šihkoriuš būtų turėjęs iš Senato 
katėjimą?

štai ką turime atlikti iki Naujų Metų: 
$20,000 sukelti prenumeratomis; 
$10,000 parengimais ir aukomis; 
$1,500 Laisvės Bendrovės Šerais.
Stokime į darbą visi sukėlimui savo dienraščiui 1948 

metams biudžeto! Stokime į darbą gavimui Laisvei nau
jų skaitytojų! Stokime į tą didžiąją talką apšvietos pla
tinimui ! K
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Hartford, Conn. 
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Rochester, N. Y. 
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New Haven, Conn. 
Brockton, Mass.
Grand Rapids,

15.00 
13.00

• 13.00 
13.00 
11.00

9.00 
8.86 
8.00 
8.00 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
2.00

1.00
1.00
1.00
1.00
50c

Brooklyno vajininkai smarkiai laikosi antroj vietoj. 
Jie sakosi, kad neužilgo pralenks elizabethiečius. Šį sykį 
V. Paukštys, richmondhillietis, pridavė atnaujinimą.

V. J. Stankus, Easton, Pa., pridavė naują skaitytoją, 
daugelį atnaujinimų ir aukų. _ •

Sekanti vajininkai pakilo punktais prisiųsdami at
naujinimų :

V. J. Valaitis, New Britain, Conn., J. Bakšys, Wor
cester, Mass., (prisiuntė Fr. Gervickas), H. Žukienė, 
Binghamton, N. Y., M. Slekienė, Gardner, Mass., V. 
Smalstienė, Detroit, Mich., M. Svinkūnienė, Waterbury, 
Conn. .

Julia Daukus, iš Detroit, Mich., prisiuntė naują pre
numeratą. ’ . ,

Aukomis gavome sekamai:
Po $5: L. Žukauskienė, Bethlehem, Pa., Antanas 

Bakšys,. Phila.’, Pa.
Po $3; J. Malinauskas, New Britain, Conn., J. ir J. 

Daukai, Detroit, Mich., Andrius Sharkus, Wilkes-Barre, 
Pa. ' |r

Antanas Alulis, Wilkes-Barre, Pa., $2.
Po $1: Ralph J. Kirk, Seattle, Wash., LLD 207 kp., 

Hart, Mich., (per J. Kraus), M. Paragys, Montreal, Ca
nada (per E. Juškevičiūtę, kuri gražiai darbuojasi pre- 
nunieratų reikale Montreal’e), John J. Weber, Williams-Sėdint prie tuščio stalo, 

Išėjo iš moralo, 
Meluoja, liežūvauja, 
Vagia ir girtuokliauja. 
Kerštas iš proto varo, ■ 
Laukia jie naujo karo. 
Keikia svieto valdonus, 
Kam šie užmiršo ponus. 
Ateitį savo spėlioja,— 
Tapti galiūnais svajoja.

“Ei, pasauli,s atbuskie, 
Gelbėt ponus sukruskie! 
Bet pasaulis apkurto, 
Nei galios anei turto 
Ponams duot neketina, 
Tik liekanomis maitina.

Pirmyn smarkiai žygiuoja, 
Pelėsius nusikrato,

Širdingai dėkuojame už aukas ir vajininkams dė- 
kuojame už pasidarbavimą. Laukiame daugiau gerų re
zultatų.

Laisvės Administracija

Ponus stato prie rato.

Ponai blaškos, vaitoja, 
Plūstas, keikias, raudoja. 
Dėl neaiškaus rytojaus, 
Bijo dalies "ar to jaus, 
Keikia žmones ir Dievą 
Ir mūs motiną Ievą,' 
Kad jie kenčia panieką 
Už jo^ pirmąjį grieką.

Paulius.

NeW York. — Columbia 
Universitetas davė teisių 
daktaro garbės laipsnį re- 
publikonui šios valstijos gu
bernatoriui Thomui Dewey. 
Priimdamas tą garbe,- De
wey išdrožė prakalbą, 
smerkdamas Trumano ‘va
džią, girdi, “už Chinijos už
leidimą komunistams.”

Lapkr. 29, 1*47
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A. GRICIUS

IŠ NUGRIMZDIJSIO PASAULIO
Faktai ant stalo

Nugrimzdęs pasaulis . ..
Jis neprasimanytas. Jis—ne legenda, 

ne padavimai, kaip apie kokią žvaigždi- 
kio pilį.

Tas pasaulis buvo, jame gyveno ir 
dirbo žmones, dėvėję tokius pat drabu
žius, kaip mes .šiandien, ir kalbėję ta 
pačia kalba. Tik galvoję ir veikę kitaip, 
negu mes šiandien veikiame ir esame 
pasiryžę veikti rytoj.

Paskendusį pasaulį nuo mūsų laikų 
skiria ištisa gadynė, kaip fnilžiniškomis 
kekėmis apaugusi nepaprastais tautų is
torijoje įvykiais.

Dėl to keista skaityti to būtojo pasau
lio gyvenimo įvykius, surašytus papras
tame, kaip šis, popieriuje, o ne molinėse 
lentelėse, ne papiruse, ne pergamente, ir 
lietuviškomis raidėmis, o ne ieroglifais, 
ne kyliaraščiu, ne kokiais kitais žilos se
novės rašmenimis.

Pažindami būtojo gyvenimo įvykius, 
mes teisingiau ir tiksliau atsversime ir 
įvertinsime, jei norėsime, šią dieną ir jos 
kuriamąją mastą, ir aiškesni, šviesesni 
mums bus keliai į rytojų, j kurį mes ber
sime, jei norėsime, gražiausią sėklą, 
laukdami savo tautai ir gražiausio, gau
siausio derliaus.

X X
X

1926 metais Lietuvoje pradėjo eiti 
mėnesinis meno kritikos žurnalas “Pra
dai ir žygiai,” redaguojamas P. Kiršos.

To žurnalo pirmame numeryje randa
me straipsnį, pavadintą “Kultūros darbo 
srityje.” Visiškai to nenorėdamas 
straipsnio autorius parašė tikrą kalti
namąjį aktą “valdančioms viršūnėms.” 

“Mūsų nepriklausomybės laimėjimas 
yra tiktai formališkas, kataklizmo išmes
tas” — rašoma tame straipsnyje.

Tas miglotas tuomet posakis šiandien 
mūsų yra per prastas, iššifruotas.

Tai buvo nematoma nepriklausomybė, 
ir ne tokia, kokia buvo reikalinga lietu
vių tautai, o “kataklizmo” pagimdyta. 
Stambios imperialistinės valstybės pri
metė lietuvių tautai “nepriklausomybę,” 
tokią, kokia buvo joms reikalinga, jų 
interesams reikalinga, o ne lietuvių tau
tos interesams. Dėl to reiškiniai, ypač 
kultūriniame gyvenime buvo sukrečian- ♦ 
tis elgetystės liudijimas “valdančiam eli
tui.” , »

“Laimėjimais naudojasi ne kultūra, 
dėl kurios buvo kovota, bet gyvenimiško
ji aistra, kurios visa išmintis galima pa
vadinti keliais žodžiais: gera, jam šian
dien gera.

Tokią gėdą vargu kur kitur kuri kita 
tauta bus pergyvenusi,” sielvartingai su
vaitoja straipsnyje.

Prie tų žodžių nebėra kas bepridėti. 
Lietuvių tauta ir jos kultūra tuomet bu
vo baisioje padėtyje.

“Pradų ir žygių” 1926 metų 6-rųe nu
meryje skyriuje “Knygos” recenzuojami 
du leidiniai: S. Čiurlionienės-Kymantai
tės drama “Aušros sūnūs” ir P. Vaičiū
no komedija “Tuščios -pastangos.” Re
cenzijoje apie P. Vaičiūno veikalą, be 
kita ko, pasakyta:

“Dramatinis veikalas, kurs dar spau
dos neišvydęs buvo plačiai žinomas mū
sų publikai, daug kartų vaidinamas ir 
turėjo mūsų scenoj nepaprasto pasise
kimo, ir vis dėl to autorius turėjo šį 
publikos mėgiamą veikalą atspausti savo 
lėšomis. “Tuščios pastangos,” kaip ir S. 
Čiurlionienės - Kymantaitės “Aušros sū
nūs,”’leidėjų nesurado.”

1927 m. “Pradų ir Žygių” 2-me nu
meryje kronikoje atspausdinta informa
cija apie teatrų skaičių įvairiose Europos 
šalyse. Informacija užbaigiama šitaip:

“Pažymėtina, kad Albanijoje nėra nė 
vieno nuolatinio teatro. O Lietuvoje?— . 
nuolatinis teatras tik vienas. Vis tik mes 
kultūringesni už Albaniją. Mūsų kaimy
nai vokiečiai proporcionališkai vienam 
milijonui gyventojų turi 6 teatrus, tai 
mums reikėtų turėti bent 15 teatrų. O 
mes vis tebemanome, kaip tą vieną teat
rą sulikviduoti!”

Kiek amžių lietuvių tauta būtų turėju
si pergyventi, buržuazinėmis sąlygomis, 
kol ji būtų “priaugusi” iki dabar turi
mų -dvylikos lietuviškų teatrų.

Atsimename, tada oficiozuose buvo 
daug rašoma ir salionuose bei visokiose 
“moterų seklyčiose” kalbama apie lietu
vių tautos “elitų,” “šviesuomenę,” kuri 
reikia gerbti, reikia klausyti ir sekti jų 
pėdomis. Kas gi tas “elitas” buvo ir ką 
jis lietuvių tautai teikė? Į tai atsako P. 
Vaičiūnas savo straipsnyje “Kultūros 
skurdas ir knyga,” atspausdintame 1927 
metų “Pradų ir žygių” 1-me numeryje. 
Štai to straipsnio citatos:

“Bet kas gi atsitiko, kad lietuviai ne 
tik liovėsi mylėję ir gerbę knygą, bet 
tiesiog nekenčia jos?

Juk mes dabar esame laisvi, savo gy
venimo šeimininkai, turime apie šimtą 
tūkstančių šiokių bei tokių inteligen
tų, o naujai išėjusios knygos mūsų kny
gynai išparduoda kelis šimtus egzemplio
rių. (

Šią žiemą, begyvenant man Italijoje, 
teko susidurti su mūsų amerikiečiais lie
tuviais, gimusiais ir augusiais Ameriko
je ir nė kartą nebuvusiais Lietuvoje. Kai 
aš jiems paskaičiau vieno kito mūsų ra
šytojų kūrinių, jie tiesiog nežinojo, kaip 
ir besidžiaugti.

“Neseniai grįžęs Lietuvon aš tyčia • 
bandžiau skaityti savus rašytojus mūsų 
liaudžiai. Ji irgi be galo domiai klausė
si ir geriausiai suprato mūšy poetų bei 
rašytojiĮ kūrinius. (Mano pabraukta A. 
G.)

“Ne, gerbiamieji, čia ne mūsų rašyto
jai kalti, kad lietuviška knyga taip 
skursta mūsų tėvynėj Lietuvoj! Visu 
kuo čia pirmiausia kalta mūsų vadina
moji šviesuomenė, kuriai dvasios reika
lai rūpi tiek, kiek pernykštis sniegas. 
Mūsų inteligentija per paskutiniuosius 
dęvynerius metus visą savo energiją 
kaupė ir dabar dar tebekaupia tik savo 
medžiaginei buičiai gerinti.. .

Aš drąsiai galiu pasakyti, kad daugu
mas mūsų inteligentų nežino ne tik lie
tuvių rašytojų veikalų turinio, bet ir 
bendrai — kas kuriuos veikalus yra pa
rašęs ...

Vieną dieną atvyksta pas manė mano ' 
senas studentavimo dienų draugas, da
bar. mokytojaująs vienoj provincijos gim
nazijoj ir prisispyręs ima manęs klau
sinėti, ką aš veikiu, kuo užsiimu. Aš, 
truputį. įsižeidęs, atsakau jam, kad šie
met išleidau dvi knygas ir kad valsty
bės, teatras vaidina mano naująją dra
mą. “Sakykite, o aš nieko ir negirdėjau 
apie tavo darbus!”—nustebęs linksmai' 
atrėžia man mano svečias :..

O jeigu daug tokių yra mūsų mokyk
lose mokytojų, kaip paminėtas mano sve
čias, tai kogi dar benorėti iš mūsų moks
leivių, kad jie pamiltų geriausią žmogaus 
draugą —• gerą knygą!...

Juk tai dvasios bankrotas, baisi elge- 
tystė! Tapę nepriklausomi mes, vieton 
veržimosi švieson, einame atgal, regre
suojame į baisiąją tamsą!” — Surinka 
poetas P. Vaičiūnas.

Štai koks buvo “nepriklausomosios” 
Lietuvos “elitas,” ir štai kaip jį įvertino 
visos lietuvių tautos pasipiktinimą bei 
baimę dėl ateities išreikštantis pieno kū
rėjas, deja, tuomet nematęs kurgi lietu
vių tautai kelias iš tos “elito” klampynės,

Argi visose seno gyvenimo srityse bū
ta tokio skurdo, tokio negandų, tokio be
viltiškumo, kaip kad kultūros ir meno 
srityje?

Jau iš suminėtųjų citatų matyti, kad 
“mūsų inteligentija per paskutiniuosius, 
devynerius metus visą savo energiją kau-’ 
pė ir dabar tebekaupia tik savo medžia
ginei buičiai gerinti.” Straipsnio, iš ku
rio imta ši citata, autorius, žinoma, ne 
visais teisus, tuo “savo medžiaginės; bui
ties gerintojus” apibendrindamas Bend
ru “inteligentijos” vardu. Ne visi lietu
viai inteligentai tuo savo buities gerini
mu buvo susirūpinę. Bet geriausiosios 
pažangiosios inteligentijos -dalies balsas 
nesudarė visuomenės nuomonės, ji netu

rėjo autoriteto vyriausybiniuose sluoks-, 
niuose. Smetonine gauja visaip stengėsi 
su ja susidoroti. Lėmė, būtent tie savo 
medžiaginės buities “gerintojai.” Ir bū
tent tik apie juos kalbama -“Pradų ir Žy
gių” žurnalo 2-me numeryje, straipsny
je “Literatūros palėpės” šiais žodžiais: 
“Kokis nors valdininkėlis, gaunąs ketu
ris šimtus litų mėnesiui, sutaupo per ke
lius metus aštuoniasdešimtį tūkstančių ir 
dar mūrinius namelius su dievo pagal
ba pasistato.” Bet juk- tai buvo ne eili
niai ■ “valdininkėliai.” Tai — “Valstybės 
prietaisas” — elitas, kuris su dievo pa
galba, lietuvių tautos' sieloje ir kišenėje 
šeimininkavo, kaip savo stalčiuje.

Ir kaip gi nešeimininkaus, jei jie turė
jo aukščiausį palaiminimą savo žygiams.

Kai menininkai ir bendrai švarios 
•jautrios sąžinės žmonės, nebeiškentę, 
ėmė prasižioti apie visokius savo medžia
ginės buities “gerinto jūs,” tuometinis 
oficiozas “Lietuva’’, (1926 metų 116-tas 
numeris) išbarė neramių valdžią peikian
čių pažiūrą į šį reikalą.

“Ar menininkai negalėtų minkštesnį 
būti ir nesmerkti taip kategoriškai mū
sų tautos per atskirus jos individus, ku
ri ir kurie vis dar jausdami savo egzis
tencijai pavojų, instinktyviškai siekia sa
ve nuo jo apsaugoti vienintele galima 
priemonę — materialiniu turtų gamini
mu.” — Nė kiek nerausdamas skelbė 
valdžios oficiozas.

“Tų, turtų sukaupimas rimtas kultū
ros žygis, patikrinąs ateity ir dvasios 
kultūros žydėjimą.”

Valdžios oficiozas skelbia indulgenciją 
vagims ir sukčiams. Gavę tokią valdžios, 
indulgenciją ir instrukciją, lietuvių tau
tos plėšikai, pasivadinę bendru vArdu 
“elitas,” pasiraitojo rakoves. Lietuvoj, 
kaip kadaise Amerikoj, prasidėjo “aukso 
drugio” laikotarpis, nes “individai jau
tė savo egzistencijai pavojų.”

Kokia ten knyga! Kokia ten kultūra! 
Kokia literatūra ir rašytojai! *

“Individai,” pagal valdžios oficiozo in
strukciją sutapatinę ' save su lietuvių 
tauta, ne be pagrindo jautė savo egzis
tencijai' pavojų. Tai Klondaiko atmosfe
rai Lietuvoje atėjo galas 1940 metais. 
T$da tas “individų,” “materialinių tur
tų gamintojų” pasaulis nugrimzdo ne
grąžinamai.

Lietuvių tauta, apsivaliusi nuo “indi
vidų” ir “elito” įgalinta kurti ne tik ma
terialinius, bet ir dvasinius turtus lygio
mis ir ne “elitui,” o pati sau.

Ir jei pro tuos “elito” Lietuvos atkla- 
nių rūkus, per tuos negando metus pra
simušė daug gražios kultūros daigų vi
sose meno srityse, tai tas sukelia ypatin
gą džiaugsmą ir pasididžiavimą, kalba 
apie lietuvių tautos kultūrinį gyvybingu
mą, teikia gražiausių vilčių dėl giedros 
dabarties ir ateities, kai dabar lietuvių 
kultūros vystymuisi jokių stabdžių nėra.

Pabėgusiems Karo
Vilniaus paklonėmis griaudė patrankos, 

. Skelbdamos Lietuvai galą nakties;
Džiūgavo miestai, ir girios, ir lankos: 
Greitai fašizmas jau kojas išties!
Pergalę nešė patrankų tų ugnys, 
Pasmerkai tautai mūs nyko grėsmė, 
Baigėm gyvenę ant kranto bedugnės: 
Aušo gyvenimo naujo esmė. / '
Jūs gi, įkibę fašistinį skverną,
Vokiško “Ostlando” žiurkių gauja, 
Sekdami niekšą ir Hitlerio berną 
Bėgot: baisi, jums gadynė nauja.
Bėgot beslėpdami Kaino dėmę,
Bėgot kaip budeliai savo tautos, 
Naciams prisiekę ir Hitlerį rėmę, 
Savo kudašių jūs išnešėt vos.
Bėgdami Lietuvą bandėt skandinti
Naciško melo ir šmeižto baloj, 
Tautą nuo žemės atplėšti, išginti, ' . 
Siekėte jūs beprotybėje akloje.
Pastangos jūsų, lyg kaitroje snaigės, 
Tirpo, 'jas blaškė( tautos išmintis.

■ Bandymu Lietuvą perblokšti baigės 
Jūsų niekšybių prieš tautą grandis.
Niekai didybė jū^, pastangos tuščios
Dengtis dar plunksnom “veikėjų;”
. “vadų,”
Laukti, kad dienos ateitų mums rūsčios, 
Gal kam prireiks jūs darbų ir vardų. >
Be Lietuvos jūs tik niekas, tik sliekas,
Lietuva buvo be jūsų ir bus!
Be Lietuvos J ūsų darbas ir jėgos
Nyks vis ir tautai be pėdsako žus!
Kur jie šiandieną kas jums patikėjo?

’ Jie be tėvynės, juos drasko vaidai, 
Ženklą klajoklių “D. P.” >užsidėję, 
Mato kaip dulksta visi pažadai.

Tikroji Pergalė ' 
Nemiršta

(Tiems, kurie negrįžta Tėvynėn)

Žalių klevų gimtasai krašte, 
Ir ta padangė taip gili, 
Tu mano sielvartą suprasti 
Ir džiaugsmą tu suprasti gali. z

Einu laukais, o tu dainuoji, > 
Ir aidą atliepi kartu,— 
Sakyki, žeme mylimoji, 
Juk.su manim dainuoji tu.

Paukštelis kelią vėl suranda, 
Degėsiais tiesiasi gėlė, 
Ir kaip tave nepint legendom, 
Ir kaip tave mums nemylėt.1

Tegul prasta tu kam atrodai— 
Veltui jie šaukia tau mirties,— 

-Šviesiam Tautų Draugystės sode
Tavieji amžiai nusities.

Neprisivyti upę greitą— 
Vien skambų atsaką menu,— 
Vargams į šalį nepareiti,— 
Aš seną vargą skandinu.

Skandink, mieloji, nepareiki, 
Ir tau, ir man skriaudų gana, 
Ir sielvarto daugiau nereikia. 
Jei grįžtum; grįžki su daina.

Šalie, ar pūgoj, ar^aulėj, 
Daina ir pergale/ŠKambėk,— 
Gyva per amžius bus pasauly. 
Tavųjų karžygių garbė. '

Ir kaip mylėjo žemę savo— * 
Kas tą didybę apsakys,— 
Kai už kiekvieną lauko klevą 
Žiūrėjo mirčiai į akis.

Jų kraujas žemėje nedingo 
Ir neapleis jie žemės tos,— 
Kad tu gyventumei laiminga, 
Kiti jų vieton atsistos.

Ir amžiams priesaika didžiule 
Jie savo ateitį suriš,—
Gyvent už tuos, kur žemėj guli, 
Ir dirbt už įuos, kur nesugrįš.
Oztu, kur ją paniekint drįsti, 
Kuris į veidą jai juokeis,— 
Kokia šalis ir karalystė 
Tau gimtą vieškelį pakeis.
Iškentęs toliuos nuo tėvynės 
Skaudžius gyvenimo žaibus, 
Gal verksi žemę apkabinęs, 
Ir žemė svetima ta bus.
O čia pro vėjus, rūką tirštą 
Skambės gyvenimo daina 
Tikroji pergalė nemiršta,

. Tikroji laimė amžina.
V. Valsiūnienė.

Nusikaltėliams
Jūs gi dar šmėklom ir pasakom baidot, 
Siūlot Aliaskos ir Čili plotus, 
Tėviškės atmintį norit palaidot,' 
Tuose, kam nuolat jūs migdot protus.

Tiesa akis jau akliems atidaro, 
Tūkstančiai nūdien jau sako: gana 
Priedanga būt nusikaltėliams karo, 
Trokšta tėvynėn širdis alkana.

1946. XII. 13 — 1947. VI, 23 
VILNIUS. '

J. PALEMONAS

Jaunuolė aktorė Dorothy Ma
lone apžiūrinėja prekes, su
krautas Friendship Train ko
miteto patalpose, Los Angeles. 
Iš ten, sustodamas pakelyje 
paimti kituose miestuose su
aukotų prekių, traukinys jau ,
pribuvo Į New Yorką, iš kur
dovanos siunčiamos į Europą. *

Elizabeth, N. J. 
I '

LDS koncertas;

Nedidelis “Elzbietos” mies
telis turėjo didelį koncertą. 
Negalima jo nepaminėti.

Seknfadienio vakarop, lap
kričio 16 d., 1947 m., Lietu
vių Laisvės svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabethport, N. 
J., įvyko tas koncertas.

Pat pirma ėjo vieno veiksmo 
komedija “.Mirties lažybos,” 
paruošta P. Krakaičio (iš F. 
Berezovo), Brukliniškio Jono 
Juškos vadovybėje. Komedija 
ir gan smarki. Greičiau tai 
buvo farsas. Bet publikai pa
tiko. Juoko buvo.

Turinys lengvas, nepainus. 
Jonas Snaudalius, su savo 
žmona Morta, kažkaip nusi
gyveno. Į skolas įlindo, kad 
jau nebėr kur "dedas. Kasgi 
čia daryt? Nuomas už butą' 
tris mėnesius nemokėtas, mė
sininkui skola $70, už drau
dimą (“šuriną”) irgi seniai 
nemokėta. O valgyt norisi.. 
Ir nusitaria mūsų pora laimės 
pamedžioti.—Aš einu ton ir 
ton krautuvėn, tu vėl eik ki
ton. Gal gausime maisto “ant 
knygelės.”

Morta parsineša net gyvą 
paršelį ir dar ką ten pintinėj. 
Pasideda pastalėj ir išeina kur 
pasidžiaugt. Sugrįžęs Jųnas 
parsineša irgi paršą pintinėj, 
o žmonos nešulio nepastebi, 
tik jos raštelį, kad netrukus 
sugrįš. 1 Jonas, iš to džiaugs
mo, kad turės kuo pasivaišinti, 
parašo Mortai ir padeda ant 
stalo raštelį, kad išeinąs truk- 
telt kiek ant drąsos ,greit su- 
grįšiąs. Pareina Morta, per
skaito raštelį ir Čia pamato, 
kad ir Jono atsinešta paršas. 
Perdaug bus dviejų. Dui ji ir 
išeina, išsineša savąjį parše
lį, įteiksianti kam ten. Per
skaito sugrįžęs Jonas ant fetalo 
Mortos raštelį, kad ji gavusi 
paršelį. Aš irgi paršą. Dvie
jų bus perdaug. Suges, nesu- 
maumosim taip greit. Vely aš 
saviškį paršą nunešiu kam ten.

Išeina, išsineša paršą Jonas. 
Grįžta abu tuoj vį^nas paskui 
kitą. Cap, lap... Kas gi čia 
įvyko ? Nė vieno paršo nebė
ra. 'Bėda. O čia bar-bar-bar 
beldžiasi kas smarkiai už du
rų. Tai jau čia tikriausiai 
bus kas pinigų ieškot, gal už 
kambarius. Urmingai, štūr- 
mingai susitaria, kad Morta 
apsimestų numirusi, kad iš 
bėdos išsisukti. Paguldo jis 
Mortą lovon, apkloja, o pats 
rauda, balsiai aimanuoja.

Įeina Motiejus Skystimas, 
nuomo reikalauja. Užmatęs 
Joną raudantį, o, paskui ir nu
mirėlę Mortą, suminkštėja 
Skystimas ir išmeta $25 pa- 
grabui, Mortai palaidot. Išėjb 
Skystimas, o Morta tuoj šast 
iš lovos, — davai tu man tuos 
$25, tai aš juos uždirbau, 
mirdama . . . Jonas neduot. 
Susikivirčija, apsistumdo.

Tik staiga beldžiasi kas už 
durų. Vėl reikia apsimest mi
rusiu. “Miršta” dabar Jonas, 
o Morta rauda, “lementavo; 
ja.” Įeina krautuvininkas (ar 
ten mėsininkas), nori atsiimt 
savo 70 dol. Mato raudančią 
Mortą, o toji parodo į numi
rėlį vyrą. Krautuvininkas 
ūmai susiorientuoja ir pasu
ka praktiškai, — Et, sako, 
žmonele, nei tu raudok, nei 
ką, tokio kerėplos. Būta čia 
ko gailėtis, še tau 25-dol., 
“pakavok” tu jį, o tu, o aš, 
o mudu. . . tu man jau seniai 
patinki. Susivedam ir gyve
nam. ...

Cmakt bučkį užsodino ant 
dešinio skruostuko Mortai, 
kaip ir kokį .sutarties užtvir
tinimą, ir išeina^ linksmas.

Pašokęs “iš numirusių” Jo
nas sugriebia iš Mortos 25 
dol. ir išbara, kam ji meilinosi 
su • krautuvininku . O ta atsi- 
kapoja. Ginčijasi jiedu smar
kiai, o čia vėl tos durys,’ vėl 
kas baladojasi pasiutiškai. 
Bėda: reikia vėl kam mirt.—

(Tąsa 5-me pusi.)
. ■ ■■ - —> . ..   

3 puslapis—Laisvė (Liberty, 
Lithuanian Daily),
Šešt., Lapkr. 29, 1947.
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—10-4-47— (Istorine Apysaka)

■■■Parašė Justas Paleckis ■■■■
(Tąsa)

Kovos organizacijos vadu buvo. Evno 
' Azefas, viena keisčiausių ir šiurpiausių 

rusų revoliucijos figūrų. Vargšo Rosto
vo siuvėjo žydo sūnus, jis pasiekia aukš
tojo mokslo ir įgyja inžinieriaus elektro- 
techniko laipsnį. Dar studentu būdamas 
Azefas veda jauną rusę emigrantę, susi
laukia dviejtj sūnų ir yra geras, pavyz
dingas vyras ir šeimos galva. Užsieny 
jis susiartina su rusų politiniais emi
grantais ir įstoja į socialistų revoliucio
nierių (eserų) partiją. Azefas pasireiš
kia kaip labai aktyvus veikėjas. Jo pas
tangom šios partijos šiaurės sąjunga su
sijungia su pietų sąjunga, atnaujinamas 
laikraštis “Revoliucinė Rusija,” per Su
omiją organizuojamas platus slaptosios 
literatūros gabenimas. Azefas pasireiš
kia kaip uolus teroro gynėjas. Čia jis 
suranda gerą draugą jau pagarsėjusį 
teroristų vadą Geršunį (Šiaulių pilietis 
provizorius Geršas Ickovas), kovos or
ganizacijos įkūrėją ir pirmąjį vadą. Tai 
Geršunis suruošė Sipiagino nužudymą, 
atentatus prieš Obolen^kį ir Pobedonos- 

.. cevą, Ufos gubernatoriaus Bogdanovi- 
čiaus nužudymą. 1903 m. gegužy Ger
šunis buvo suimtas ir pasmerktą^ mirti, 
bet mirties bausmė pakeista katorga. 
Dar, prieš suimant, Geršunis pareiškė 
partijos vadui Gocui, kad jo suėmimo 
atveju jis pavedęs Azefui vadovauti ko
vos organizacijai. Be to, Azefas įėjo į 
eserų centro komitetą.

“Azefas — storas nusikaltėlio tipo vy
ras, riebaus veido su ryškiais žandikau
liais, buvo nepaprastai antipatiškos iš
vaizdos ir sudalydavo nemalonų, net 
šlykštų įspūdį.’ Būdamas didelio proto 
žmogus, matematiškai tikslus, ramus, 
apgalvojus, šaltas ir be galo atsargus, 
jis buvo labai tikęs dideliem organizaci
niam darbam. Bet, kaip nepaprastas 
egoistas, jis pirmiausia rūpinosi asme
niškais reikalais, kuriem patenkinti 
laikė leistinom visas priemones ligi nu
žudymo ir išdavimo imtinai” — taip 
apibūdina Azefą žymus rusų žandarme
rijos veikėjas.

Azefas buvo provokatorius, didžiausia 
provokacijos gėlė, suklestėjusi trąšioj 
Plėvės policinės politikos dirvoje Nuo pat 
pradžios savo revoliucinės karjeros Aze
fas jau buvo slaptu policijos agentu ir 
pranešinėdavo apie politinių emigrantų 
veiklą. Ir juo didesnę įtaką jis pradėjo 
įgauti revoliucionierių tarpe, juo aukš
čiau jį pradėjo vertinti policijos depar
tamento vadovybė ir kelti atlyginimą. 
Savo nepaprastu gudrumu, akiplėšiška 
jjrąsą, virtouziška melagyste ir valdovin- 

i gu, prieštaravimų nepakenčiančių tonu 
jis nuostabiai sugebėjo laviruoti savo 
pavojingoj būklėj tarp dviejų mirtinai 
kovojančių ir sumanių žmonių vadovau
jančių pusių. Azefas buvo kažkoks gero 
ir blogo junginys, jarpe greta, meilės ir 
švelnurųo galėjo pasireikšti neapykanta 
ir žiaurumas, čia jis galėjo būti geriau
sias draugas, čia pat ir šlykštus išdavi
kas. Azefas įgijo tokį didelį abiejų pusių 
pasitikėjimą, kad paskui, jau provokaci
jai aikštėn iškilus, abi pusės jį gynė. 
Azefas lieka ligšiol neišaiškinta paslap
tis ir sunku pasakyti, ar jis buvo nuo
širdesnis policijos agentas, ar revoliucio
nierius. Ar jis agentu pasidarė revoliu
ciniam žygiam palengvinti, ar ėjo į re
voliuciją vien egoistiniais policijos agen
to ir didesnio uždarbio sumetimais? 
Kartais jis policijos depąrtmento pini
gais pirkdavo bombom medžiagą, o kar
tais teroristų organizacijos lėšom atlik
davo tarnybines'keliones, kaip slaptosios 
policijos agentas.
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* rios didelį pra/plitimą nuolat primena 
Azefas. Kovos organizacija buvo sutvar
kyta geležinės disciplinos pagrindais ir 
jos vado Azefo įsakymai turėjo būti vyk
domi neginčytinai.

Policijos depąrtmento direktorius Lo- 
puchinas principe priešinosi grynai pro
vokacijai, būtent pripažino neleistinu, 
kad policijos slaptieji agentai įeitų į re
voliucinius centrus aktyviais veikėjais. 
Jo nusistatymu, slaptieji agentai turi 
būti netoli aktyviųjų revoliucinių cent
rų, kad galėtų stebėti, jų veikimą, bet 
vengti dalyvavimo revoliuciniuos žy
giuos. Tačiau ne visi to žiūrėjo. Buvo ne 
maža pavyzdžių, kur pati policija tiesiog 
organizavo revoliucinius veiksmus, su- 
radinėjo nesamas nelegales spaustuves, 
net ruošė pasikėsinimus, kurių kaltinin
kai, žinoma, dažniausiai būdavo suima
mi. Tai policijos vadovybei buvo reika
linga didžiosioms išlaidams pateisinti ir 
savo reikšmei pakelti. Sunku nustatyti, 
ar Lopuchinas nujautė Azefo tikrąją 
veiklą revoliucionierių tarpe, kad jis 
pats yra vyriausiu teroristų vadu, bet 
apie didelį jo artumą prie šio darbo jis 
gerai žinojo ir labai vertino Azefo tie
kiamas informacijas. Pas Lopuchiną bu
vo net tam tikras nepareikštas, tylus su
sitarimas su Azefu, kad jis išdavinės 
tiktai su dideliu atsargumu ir tik svar
biausių atentatų rengėjus, nes visus iš- 
davinėdamas jis greit pats save išduotų. 
Svarbiausia Lopuchinui buvo apsaugoti 
caro ir ministerių gyvybę.

Dėka provokacijai susidarė tokia būk
lė, kad policijos vadovybė galėjo į vienus 
atentatus žiūrėti akis primerkus, o kitus 
sulaikyti. Atrodė, lyg revoliucija būtų 
patekus į policijos kontrolę. Apie tokio 
žymaus agento veikimą žinojo ir vidaus 
reikalų minįsteris Plėvė. Todėl jis buvo 
įsitikinęs, galėsiąs išvengti Sipiagino li
kimo, o carui duodavo suprasti, kad kol 
jis yra ministerių, carui joks pavojus 
negresia. Mikalojus tikrai įtikėjo, kad 
Plėvė žino kovos su ręvoliucija paslaptį 
ir kol jis ministeriauja viskas bus ramu. 
Tiesa, Vittė ir kiti labiau tikėjo kitom 
priemonėm, jų sumanymu finansų ir. 
ūkio srities veikėjai sudarinėjo projek
tus valstiečių ir darbininkų reikalams 
pagerinti. Buvo bandymų valdžios įta
kai įgyti darbininkų sluoksniuos per 

slaptosios policijos 
sumanytas, darbi- 

“zubatovšči-

tam tikras, Maskvos 
viršininko Zubatovo 
ninku- organizacijas. Tai 
nos” vardu pagarsėjęs judėjimas, kurio 
uždavinys buvo sulaikyti darbininkus 
nuo užsikrėtimo revoliucinėm ir socialis
tinėm idėjom. Zubatovo projektu įkurto
sios darbininkų organizacijos buvo stei
giamos valdžiai patikimų žmonių, jos 
veikė glaudžiuos santykius su policijos 
organais ir jose, darbininkus auklėjo pa
triotinėj ir monarchistinėj dvasioj. To
se valdžios ir policijos sukurtose darbi
ninkų organizacijose eidavo darbininkų 
savišalpos darbas, buvo ruošiamos pra
mogos — koncertai, vaidinimai, šokių 
vakarai — ir, greta to, ėjo propagandi
nis monarchistinės dvasios sustiprinimo 
darbas per paskaitas, per brošiūras ir 
atitinkamą spaudą. Įspūdingiausiai tas 
“zubatovščinos” judėjimas pasireiškė 
1902 m. vasario 19 (kovo 4), kada Mas
kvos Kremly įvyko didžiulė 45,000 dar
bininkų manifestacija prie Aleksandro 
II paminklo baudžiavos panaikinimui 
paminėti. Džiaugėsi Maskvos general-gu- 
bernatorius did. kunigaikštis. Sergiejus 
ir slaptosios policijos viršininkas Zuba- 
tovas, matydami kaip darbininkų minios 
meldžiasi už carą ir siunčia deputaciją 
į Petrapilį sidabriniam vainikui ant te
roristo bombos užmuštojo Aleksandro II 
kapo padėtį. Bet Zubatovo sumanymai 

Azefas. savo nuopelnais partijai įsigi- didelio pasitikėjimo vyriausybės sluoks
niuose nesusilaukė ir į juos žiūrėta kaip 
į abejotinus bandymus, nes bijota darbi
ninkų susiorganizavimo. Įsikurs kad ir 
.monarchistiškiausios dvasios darbinin
kų draugija, bet tai jau bus darbininkų 

• centras, organizacija, o kur ji paskui pa
kryps, kokios įtakos joj įsivyraus, tai 
dar klausimas, — galvojo Zubatovo su
manymų priešininkai. Verčiau esą visai 
neleisti darbininkams

(Bus daugiau)

jo visišką pasitikėjimą ir buvo neabejo
tinu . kovos organizacijos diktatorium. 
Likęs Geršunio įpėdiniu, Azefas nuvyko 
į Ženevą, čia jis tiria revoliucinės ir te
roristinės veiklos metodus. Jis susipažįs
ta su sprogstančiom medžiagom ir įren
gia laboratoriją, suranda keletą gerų pi
rotechnikų, kurie gamintų bombas busi
miem atentatam. Jo pasiūlymu kovos 
(bojevaja) organizacija visiškai atski
riama nuo partijos centro ir veikia savy- 
stoviai. Jo “bojevikai” turį būti ypatin
gai apsaugoti nuo provokacijos, ajiie ku-

organizuotis.

-

Birute.
t

Ne Visiems New Yorkas Žiba
(Tąsa)

Tik spėjome įžengti į pik
nikų parką, prie pat varte
lių pasitinkame tą visų my
limą ir visiems šviečiančią 
žvaigždelę D-rą J. J. Kaš- 
kiaučių. Jis jau apstotas 
būriu, draugų, besišneku
čiuojąs. Jis toks draugiš
kas/ malonus, rodosi, kad 
brolį ar tėvą pasitikai. Tik 
gaila, kad mes tik vieną jį 
turime.

Gražiai pasikalbėjome, 
pasivaikščiojome po parką, 
ir nelauktam vakarui artė
jant, atsisveikinome.

Naujų pažinčių ten turė
jau gana daug. Katruos 
draugus tik tepažinojau iš 
raštų, turėjau laimės su 
jais susipažinti asmeniškai. 
Laisvės redaktorius drg. A. 
Bimba supažindino su savo 
broliu, atsirado ir jo brolio 
draugė. -Puikūs progresy- 
viški žmonės. Čia pat drau
gė Bunkienė suvędė ir su 
A.-Bimbos gyvenimo drau
ge Gražių pažiūrų, jauna, 
maloni moteris, labai pato
gi porelė, puiku ir pažiūrė
ti. Tuojau susitinku ir drg. 
J. Jušką, menininką, veika
lų rašė ją. Pilnas energijos 
ir gyvumo žmogus, be jo
kių puikybių. Gražiai pa
sikalbėjome su jo žmonele, 
labai draugiška moteris.

Kiek vėliau prieina drg. 
Devienė, mūsų montrealie- 
čio kaimyno , J. Griciaus 
pusseserė. Su ja man teko 
susipažinti Montreale, jai 
atsilankius pas pusbrolį J. 
Gricių. Ji begyvenanti arti 
įvykusio pikniko vietos ir 
būtinai pradėjo kviesti pas 
save ant vakarienės, katrą 
jau turinti paruoštą, fr į 
kelias minutes taksiukas 
pristatė prie jų gražaus na
melio.

Priruošusi gardžių val
gių ir fruktų vakarienei. 
Gražiai begyvenanti, viskas 
puikioje tvarkoje. Patogūs, 
pilni šviesos rūmai, su dai
liais forničiais. Aplinkui 
namelį prisodinta medelių 
ir gėlių. Po vakarienės ir 
vėl nuvažiavome į pikniką. 
, Ji* mane supažindino su 
savo draugėmis. Atsisėdo
me ant suolelio, prieina drg. 
Makutėnienė. Su ja mes jau 
buvome susipažinusios per 
didžiuosius suvažiavimus. Ji 
tuojau prirekomenduoja 
man mano lietuvišką kai
myną drg. A. Skairių. Ir 
pradėjome kalbėti apie Lie
tuvą, apie kaimynus ir visas 
nubėgiotas vieteles. Buvo 
malonu pasitikti ir pasikal
bėti, bet gaila, kad pavėla
vom susitikimą, greit turė
jome važiuoti namo. Ir su
die jums, pirmų pažinčių 
draugės ir draugai, ir tam 
gražiam lietuviškam kam
peliui, parkui, katrame taip 
gražiai ir įspūdingai pralei
dau savo gyvenimo vieną 
dienelę. Traukiame namo 
dęvintoj valandoj vakaro.

Lindeno lietuviai ‘ pikni
kams turi nuosavą parką, 
gražią svetainę, šokiams 
patogią vietą. Ir gražios 
maudynės randasi čia pat 
esančiame miestavame par
ke. Piknikuose duoda gra
žią programą, šokiams ge
rą muziką, prie katros jau
nimas ir suaugusieji gali 
gerai pasišokti.

Atvažiavusieji Amerikos 
lietuviai jau visi senyvi 
žmonės, bet jie visi pilni 
energijos ir gyvumo. Jie 
gyvuoja pagirtinai. Pas 
juos nėra kada nuobodžiau
ti, jie vis turi kokių pramo
gų.
Ant Wall ir Bowery Gatvių

Vieną gražią pavakarę 
nuvažiavome, pažiūrėti Wall 
arba finansinės gatvės. Ko-

,kie ten moderniški ir aukš
ti būdingai! Žiūri atsiver
tęs ir jų aukštumo negali 
užmatyti, net galva prade
da svaigti . Ten daugiausiai 
esti bankai ir kitoki biznių' 
pastatai. Jų ten įvairiau
sios “stailos” esama. Kitų 
durys aukso pavidalo, žiba, 
kai veidrodis, eini ir visas 
save matai.

Tik spėjus pereiti per tą 
auksu apkaustytą gatvę, už 
kelių blokų, atsidūrėm ant 
Bowery arba pražuvusių 
vyrų gatvės. Nežinau ir 
neatsimenu, kaip aš per ją 
ėjau. Toks baisus/šiurpu
lingas vaizdas padarė mane 
lyg be sąmonės. Labai ti
kiu, kad ne vienas mano žo
džiu) netikės, bet tai yra re
alybė.

Atėjus ant tos gatvės, ma
tosi dideli būriai vyrų. Jie 
visi nuplyšę, apžėlę barzdo
mis ir plaukais, purvini, ir, 
didžiuma, girti. Guli, vo
liojasi ant šaligatvio. Kiti 
kruvinais veidais. Ir eida
mas saugokis, kad neužmiii- 
tumei ant žmogaus, arba 
ant gatvėj pamestų butelių, 
ir kad neužvirstų eidamas 
tos gatvės pilietis.

Jie taip kažką įdomiai 
kalbasi susistoję būriais. 
Kiti dar norėtų pasigražin
ti, žiūrisi prie veidrodžio, 
kuris pastatytas krautuvės 
lange. Tūli dar jaunų me
tų vyrai, gal tik po dvide
šimt metų amžiaus, ir tie 
jau gatvei atsidavę.

Tokį vaizdą pamačius’ pa
sidarė skaudu ir gaila, Kas 
žino, kas juos privedė tą 
nelaimingą gatvę pamilti? 
Juk jie nei vienas tokiais 
negimė. Tikiu, kad ne vie
nas iš jų kūrė įvairius gy
venimo planus, į skaistesnį 
gyvenimo rūmą, o tu, žiau
rus gyvenime, nusigrįžai ir 
parodei tą purviną gatvę.

Gal laukia nelaimingos 
žmonelės sugrįžtančių vyrų 
arba nuo jų laiškų, o jų vy
reliai priglausti purvinos 
meilužės, nebeįstengia su ja 
atsiskirti. Ten jiems pri
taikytos visos aplinkumos. 
Krautuvės, restoranai, sa- 
liūnai.

Dar nežinojau ir nebuvau 
patyrusi, kad garbingame 
New Yorke, kuris skęsta 
gražiausiose grožybėse, bū
tų tiek daug purvo ir pražū
ties, ašarų ir nusivylimų. 
Rodos, būtų sarmata po 
savo auksuota ir deiman- 
tuota skraiste tiek daug 
purvo turėti.

(Daugiau bus)

GERI PIETŪS!
. Kadą norite gerų pietų, 

kreipkitės j

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.

i iiiinuii/ira

Fotografas
trauklu paveikslus familijU, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- y 
lūs ir krajavus j 
sudarau sų ame-^BI 
rikoniškais. Rei-^S 
kalni esant x 
padidinu toki o|||| 
dydžio, kolUo pa-Wjl 
geidaujama. Taf- 
pogi atmaliavpju X 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
-512 Marion St., Brooklyn,

Kampą* Broadway lr Stone Ave. 
prie ęįauącey St,K Broadway Lina 

Tel. Olenmore 5-6191

Montello, Mass.
Pereitą vasarą lietuvių mirė 

mažai. Lietuviams gerai ži
nomas laidotuvių direktorius 
Warabow’as buvo .rastas ne
gyvas garadžiuje, Norwoode. 
Dabar direktoriaus pareigas 
eina jo sūnus. Velionis ijema- 
žai yra patarnavęs lietuviams.

Rudens oras atnešė ligų ir 
prasidėjo mirtingumai. Danie
lius Gutauskas, Pirmo Pasauli
nio Karo veteranas, ilgai sir
gęs mirė. Paliko nuliūdime 
žmoną, sūnų, dukrą. Sūnus 
tarnauja karo laivyne, tai ne
galėjo dalyvauti tėvo laidotu
vėse. Velionis palaidotas mi- 
litariniai.
„Mirė Charles Bučius, paliko 

nuliūdime žmoną, dukterį, 
anūkų ir draugų.

Mirė Adolfas Raštikis, gy
venęs pas sūnų Hagerstown, 
Md. Jis gerai buvo žinomas 
Montello lietuviams, nes čia 
turėjęs mažą farmą Brockton 
Heights. Paliko’ 
žmoną, sūnų, tris 
daug giminių.

Mirė Augustas '
žmogus ^atrodė sveikas, buvo 
diktas. Mirė ūmai. Jo du

nuliūdime
brolius ir

Balčiūnas.

broliai jau pirmiau yra mirę. 
Paliko nuliūdime žmoną, gi
minių ir draugų.

Sunkiai susirgo Laisvės skai
tytojas ir geras darbininkiško 
judėjimo rėmėjas Vincas Ge- * 
čius. Ilgus metus dirbo čiū- 
žinėjimo jdiube už bartende- 
rį. Serga širdies liga. Linki
me greitai pasveikti.

Pas mus dienraščio Laisvės 
vajus ir Lietuvių Kultūrinio 
Centro Šerų pirkimas eina silp- 
nai. Priežastis — prastai dar
bas organizuotas, gal gruodžio 
mėnesį darbas pasitaisys.

LLD 6 kuopa pereitame su
sirinkime išrinko komitetą, 
kad sušauktų vietos kuopų ir * 
pažangių lietuvių konferenciją 
sutvėrimui politinio (balsuo
tojų) kliubo. Komitetas jau 
veikia. Kaip kurioms draugijos 
jau išrinko delegatus, 
tuvės dirba prasčiau, 
pereitais metais, tai jau 
darbių yra nemažai.

Šv. Roko parapijos kunigas 
Petrauskas ir komitetas buvo 
smarkiai pasimoję statyti nau
ją bažnyčią. Sukelta keletas 
desėtkų dolerių. Bet kada 
kunigą Petrauską iškėlė į Ha- 
verhillį, tai ūpas atslūgo. At
rodo, kad projektas pasiliks 
ant toliau) Žolynas.

Dirb- 
kaip 

ir bė

- .................................... ,

i DUONA
/W^SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, i krautuves 
ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. “ Tel. EVergreen 4-8802 
4»l—- n--m---- m---- -- ------------------ - ----- ■—-- ---- n---- ------ --■-------- ,

Living Room Cushions
Refilled With New Splings

Sofa Apačios Perbudavojimas 
Už $12.00 

šaulyte FRANK. Nightingale 5-2535.

Paul Gustas Funeral Home,
z INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato* 
atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems,

Naujai 
giai gali 
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.

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST k *

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroaa 8-9330 , • 

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

I f i
Spėcialistai Pritaikymui 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N.

, , ,   . ......   ----- ......p,............ !■ ■
,4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Šešt., Lapkr. 29, 1947
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Krautu-

Gausi
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OPERATORES

PRANEŠIMAI
(279)

i

HARTFORD, CONN.

skristi
vai.

žiūriu,

i

/

I

4
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Telefonas EV. 4-8698

■j

I
■i
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< a
':3

O čia kad šoks 
kad pradės bart 
jis mergą bučia
is jo atsiimt už-

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic,Teatro)

&

■ 3 
km

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

Tel. MArkot 2-5172

RONKOMKOMA
8634

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

-- -1- - - ...... ......... ... —— -

kuris
Jis patarė aniems
1 jie pagelbėtų 

su atvykstan- 
Jis pareiškė,

Tai katras iš jų
Deda

stato 50

'y <
■/ U

Pranešimas Laisvės Choro na
riams ir pašaliniams, lapkr. 30 d., 
sekmadieni, kurie esate užsiregistra
vę važiuot busu į Festivali, Brook
lyn, N! Y., susirinkite visi j Laisvės 
Choro salę, 155 Hungerford St-., 8 
vai. ryto, nes busas išeis 8:15 
Isitėmykite! — F. J. Repšys.
•/ (277-278)

Jamaica Ave. ir Van Wyck Blvd. 
JAMAICA, L. I.

kišk po že- 
tą Stervą, ir nesigriau- 

Pasiglemžęs pinigus, 
jau įsidrąsina ir pakšt 
pabučiuoja. Vadinas,

Jie 
Jie 
la- 
re- 
ge-

Ir taip, aš tik vienas lais-

f MERGINOS 
PATARNAVIMUI

TACOM
GALI TURĖTI KAMBARĮ 

ANT VIETOS
$100 1 Menes). Daugiau, Jeigu Turite 

Patyrimo.'
Pilnas Užlaikymas

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

pilna užlaikymą 
Kreipkitės:

FALKIRK .
In The Ramapos

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

Atvedimu Oi-u Dirbtuve
Kreipkitės Tuojau

TREO CO.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje .valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinama atlyginimą.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis kambarys, 

ant antrų lubų, tinkamas vienam ar 
dviem lietuviškiem vyram. Prašome 
kreiptis po sekamu adresu: C. 
Banioš, 5850 Willows Ave., Phila
delphia, Pa. Telefonas: S A. 9-7539.

PROSYTOJAS
AUKŠČIAUSIOS ALGOS 
NUOLATINIS DARBAS 

GARANTUOJAMA

TAYLORED CLOTHES
321 GREENWICH ST., N. Y. U. 

(Arti Chambers Street)
• . (279)

GREAT NECK, N. Y.
LDS 24 kp. priešmetinis susirin

kimas įvyks gruodžio 1 d., A. J. 
Kasmočių salėje. Šis susirinkimas 
bus labai svarbus, nes kuopos valdy
bos rinkimai ir kiti svarbūs klausi
mai reikės apkalbėti. Todėl kviečia
me visus narius dalyvauti šiame su
sirinkime. — P. B., vice-pirm.

’ (278-279)

Tel. TRObrldge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJASz
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. Į
330 Summer Ąvenue, j

Newark 4, N. J. j
HUmboldt 2-7964 ‘ I

^iiiinniiiiiiiiimimiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

PATYRUSIOS PRIE 
SINGER MAŠINŲ

NUOLATINIS DARBAS
* GERA ALGA

Niūvarkiškis Sietyno cho- 
Vlado Žuko vadovauja- 
atgiedojo J. V. ir paskui 

abu mirę.. Įeina visi trys iš tuoj Lietuvos himnus. Tada

OPERATORfiS
Dirbti prie .„.plastiškų kvartūkų. 

Pageidaujama natyrusių, 
, DENMS MARTIN CO.

60« METROl’OLWAN AVE.. BROOKLYN.
N. Y. (Arti Lorimer St.)

’ (279)

Elizabeth, N. J
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

Tu mirk, Morta.—Ne, aš 
bemirsiu.—Mirk.

Ant galo šiaip taip Jonas ją 
paguldo, apkloja, o pats atsi
sėda ir, supraskit, verkia, bal
siai gailisi žmonos. Įeina 
Onutė, kolektorė. Taip ir 
taip, girdi, turiu sukolektuo- 
ti užsilikusius mokesčius. 
Klausia, ko Jonas verkia. — 
Gi va, žiūrėk.

O čia guli apklota negyvėlė 
Morta. • Onutės irgi būta su 
praktišku protu.—Ko tu čia, 
girdi, tos senos pelėdos raudi. 
Mergų dabar daug, 
jaunesnę, gražesnę.

O pati tik suka galvukę ir 
šypteli ir mirkteli. Suprask, 
rodo savo simpatiją . Jonui. 
Jonas, kiek apsiblausęs, žiū
ri, o Onutė šmakšt- jam 25 
dol. — še, girdi 
mėm 
dink. 
Jonas 
ją ir 
dalykai tvarkoj. Onutė links
ma išeina, 
“numirėlė,” 
Joną, kam 
vęs. Nori 
tarnautus savo mirčia pinigus. 
Tas neduot. Vėl ergelis, peš» 
tynės, ginčas, kol vėl į duris 
kas ėmė baladotis.' Ar pasiu
to? Ir vėl reikės mirt. Bet 
katram ? Nei tas nei ta mirt 
neapsiima, o čia durys net 
braška. Ar/t galo gula abu, 
išsitiesia, apsikloja. Suprask,

ne- 
■Nemirsiu.

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

701

karto: namų savininkas Skys
timas, krautuvininkas ir Onu
tė. Nustebo: mato abu Snau
daliai nebegyvi guli. Prade
da išvadžiot, kaip čia galėjo' 
būti, kad tokią ir tokią va
landą Morta buvo numirus, o 
kitas, atėjęs, rado Joną numi
rusį. O paskui buvo rasta mi
rusi Morta, 
dviejų pirma numirė? 
užstatus Skystimas, 
dol., kad jo teisybė, kad Mor
ta numirusi pirma, t 
vininkas irgi guldo ant stalo 
50 dol., kad jo, girdi, viršus: 
miręs pirma Jonas. Deda 50 
dol. ir Onutė. Sumetė ant sta
lo pinigų krūvą, 150 dol. ir vis 
karštai ergeliuojasi. Tik stai
ga atsikelia numirėlė Morta 
ir taria: — Aš pirma numi
riau. . . .

Persigandę 
visi trys išbėga, 
krūvą 
tuoj iš 
Jonas, 
gražiai 
lažybų.

Komedijukė vaidint nesunki 
ir ji padarė gražaus juoko pu
blikai. Vaidino brukliniškiai 
Dramos grupės aktoriai: Jo
nas Lazauskas, Vera Pranai
tienė, M. Stakovas, K. Juknys 
ir Vera Bunkienė. Smarkiai 
atpiškino.

Truputėlį lukterėjus, prasi
deda ir pats koncertas. Kon
certinė dalis buvo dar geres
nė, 
ras, 
m as,

nabašninkės,” 
palikdami 

pinigų. čia, žinoma, 
numirusių prisikelia ir 
Ir abu džiūgaūna, taip 
pasipelnę iš mirties 
Užuodanga.

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

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil. 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

*17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

-KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITCJE

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

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Gr abortus
. Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus
• Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo# 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. |

sudainavo: “Sveiki gyvi, drau
gai” ir I. IVanovici “Mėnuo 
žvitrus glosto sodo šakas.”

Dainavo gražiai, smagiai, 
' sietynietiškai. Pianu lydėjo 
Mildreda Janušoniūtė - Stens- 
lerienė.

Paskui išėjo Biruta Ramoš
kaitė, o prie piano Elza Fied
ler.

Dėl vienos Ramoškaitės rei
kėjo būti koncerte: tokia ji 
buvo gera dainininkė artistė. 
O kurgi dar Sietynas, jo okte
tas ir ta komedija. Iš viso, 
geras buvo visas vakaras.

Ramoškaitė artistiškai su
dainavo J. Žilevičiaus “Mano 
deimantas.” Tas jos balso gra
žumėlis—ir tvirtumas ir lanks
tumas! Žavėte žavi. Paskui 
išpildė Kačanausko “Mano 
gimtinė.” Priedo davė “Pa
mylėjau vakar” ir kokią an
glišką dainą. Viskas jai išei
na 'maloniai, skambiai, galin
gai. Su protu, su širdžia, su 
jhusmų dinamika.

Aplodismentai ilgi, širdingi.
Sietyno choro vyrų oktetas, 

J. šimelevičiaus vadovybėje. 
Prie piano šimelevičiūtė. Gra
žiai sudrožė bent keturias dai
nas. Aplodismentai.

Vėl Ramoškakė. Vėl ža
vėjo savo stebėtinu dainavimu. 
Be trejeto 
puikiausiai 
operos “La 
valsą-ariją. 
operoj reta 
dainavimą.
moškaitė geriau dainuoja 
daugelį Metropolitinės operos 
žvaigždžių !

Paskui vėl dainavo Sietyno 
oktetas, lietuviškai ir angliš
kai. O pats Sietyno choras 
užbaigė koncertą, smarkiai 
su droždamas J. Aleksandravi
čiaus “Kas ten dainuoja,” A. 
Turenkovo “Kalvės dainą,” ir 
ariją iš operetės “Cukrinis 
Kareivis”: “Myliu aš tave vie
ną visais jausmais.”

Katutės ploja. Publika 
spaistosi. Salė rengiama šo
kiams.

Gražus, įspūdingas koncer
tas. Ii* publikos pilna buvo 
salė, o salė nemaža. Buvo 
dainos ir muzikos mėgėjų iš' 
Ystono (Easton, Pa.), iš Pa- 
tersono, Niūvarko, Bruklino, 
Ililsaidės ir net iš pajūrio —- iš 
Red Banks, ir iš kitų vietų. 
Elizabetas* pasirodė gražiai. 
LDS darbuotojas A. Matulis 
kalbėjo apie šios organizaci
jos vertę. Matulis iš Džerzi 
Sitės. Jonas Kaškaitis.

WORCESTER, MASS.

liaudies' dainų, ji 
išpildė Bučinio 

Boheme” Muzetos 
Ir Metropolitinėj 

išgirsti tokį puikų 
Tiesą sakius, Ra- 

už

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE ik hereby given that License No. 
Ki. 10603 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1007 Nostraiwl Ave,, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to he con
sumed ON the premises.

NORA A. NEARY

NOTICE is hereby given that' License No. 
EB 2070 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
771 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ON the 
premises.

ABRAHAM M. GOODMAN

0

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY ‘

Licensed' Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
/

Apsilankiau į Halifax, Ka
nadą. Lapkričio 13 dien^ pa- 
sįėmiau busą Worcesteryje į 
Bostoną. Už trijų valandų, 
tai yra 8:30, jau buvau South 
Stotyje, So. Bostone. Trauki
nys į Halifax' išeina 9:30. Lai
ko yra, pasipirkau tikietą į 
abi pu^es, sumokėjau $40.42.

Oras gražus, biskį šaltokas. 
Kada pasiekėm Portland, Me., 
tai jau matėsi .sniego. To
liau traukinys vingiavosi, oras 
darėsi šaltesnis. Pagaliau jis 
sustojo. — tai Kanados rube- 
žius. Yra daug sniego ir šal
ta. Vagonais eina rubežiaus 
inspektoriai, kurie patikrino 
kiekvieno keliauninko doku
mentus ir valizas. Man, kaipo 
Jungtinių Valstijų piliečiui, 
veik nieko nereikia. Paklau
sė vardo; pavardės ir kur gi
męs. .Atsakiau. Inspektoriai 
pasižiūrėjo į pilietybės popie- 
ras ir patikrinimas baigtas.

Priėję prie kito keliauninko 
jį ilgai klausinėjo, pagaliau 
jam sakė, kad jis nebus į Ka
nadą įleistas. Tai didelis žmo
gui nemalonumas.

Kaip 3 vai. po pietų pa
siekėme -švento Jono stotį. 
Traukinys stovėjo 30 minu
čių, nes turėjo pereiti ant ki
tų bėgių. Pasipirkau Halifax 
Herald laikraštį. Rašo, kad 
laivas atplaukia iš Vokietijos 
ii1 atveža 850 keliauninkų, ku
rių tarpe mano sesers yra trys 
sūnūs — Iona's, Balis ir Sta
sys liuksai. Klausiu konduk
toriaus, ar tikrai laivas bus. 
1/ kada pasieksime prieplau
ką, nes aš dar esu traukiny
je. Konduktorius sako, kad 
jis girdėjęs, jog laivas pavė
lavęs ir pribus tik rytoj apie 
pietus. Pasidarė ramiau.

Atvažiavau į Halifaxa 11 
valandą nakties. Laikraštyje 
rašė, kad du amerikiečiai api
plėšimo tikslu buvo nužudyti. 
Pasidarė nesmagu apleisti 
naktyje traukinį. Klausiu kon
duktoriaus, ar aš negaliu trau
kinyje pasilikti per naktį, dt- 
sako, kad ne. . .

Nors pasitikėjimo ir turiu, 
bet vis vien nesmagu. Pasiimu 
bagažą ir einu. Stotis didelė 
ir graži. Dairausi,
skelbimas Nova Scotia Hotel. 
Einu į vidurį, didelis. gražus, 
prilygsta Worcesterio Shara- 
ton Hotel. Gaunu kambarį 
ant 8-to aukšto už $5 nakčiai. 
Mąstau, k^d vis vien gerai, 
kad yra viešbutis ant vietos, 
kad nereikia eiti į nežinomą 
miestą, kur gali ir nesmagumų 
susilaukti. . ,

Ryte, kaip 6 valanda, atsi
kėliau .ir skubinu į prieplau
ką. Skubinti ant antro aukš
to, pasidairęs susitikau su šla
viku, kuris paaiškino, kad 
kiek jis žino, tai laivas at
plauks pirmą valandą.

Tą sužinojęs išėjau į miestą, 
pavalgiau pusryčius. Į imigra
cijos namą1 grįžau 10 valandą, 
radau tris vyrus. Pasakiau 
jiems, kad atvykau pasitikti 
tuos tris vaikinus, kurių nesu 
matęs ir jie nesą manęs matę. 
Besikalbant atėjo ir komisio- 
nierius, kuris pasirodė gan 
prielankus, c 
vyrams, kad 
man susitikti 
čiais vaikinais.
kad laivas atplauks 5 valandą.

Vėl mieste pasivaikščioji
mas, o 4 valandą jau buvau 
imigracijos name. Sutikau 
tuos vyrus, buvo du policinin
kai. Jie padėjo mano valią 
ir apsiautalą, kad laisviau

jausčiausi, nes, mat, amenko-
I \ nas.

Miestas man nepatiko. At
plaukė laivąs. Pradėjo baksus 
vežti ir pagal raides eiliuoti, 
kad vėliau 4 būtų lengviau at
rinkti. Prieinu ir skaitau ant 
vieno., kito užrašus. Nagi 
štai, Jonas Rukša, Stasys, 
Rukša. Reiškia, jau. jie čia 
pribuvo. O aš jau buvau nu
siminęs, nes sakė, kad kitas 
laivas nuplaukė į Montręalį 
su tokiais pat keleiviais. Po
licininkai užsirašė jų vardus 
ir liepė man stovėti prie bak
st].

Na, jau eina ir keleiviai. 
Pradžioje lenkai ir rusai, štai 
juos sodina į traukinius ir ve
ža -į miškus dirbti. Pradėjo 
ir antros klasės keleiviai atei
ti. Nagi, tuo laiku policinin
kai atveda tris vyrus, kiekvie
nas pėdų aukščio, gra
žiai apsirėdę, su laikrodėliais 
ant rankų ir sako: Štai tavo 
giminaičiai.

Pasisveikinę, nuėjome į val
gyklą kitame gale namo už
valgyti. Kada užvalgėme, tai 
jiems įteikiau dovanų po šim
tą dolerių. Vyriausias, Jonas, 
sako:

Mūsų atvažiavo 850, o tik 
mus vienus dėdė atvažiavo net 
1,000 mylių pasitikti. O^juk 
ir kiti gal turi giminių, bet 
jų niekas ir nepasitiko.

Kalbamės apie viską. 
Lietuvoje turėjo dvarą, 
visi religiniai žmonės, jie 
bai nustebę, kad aš laisvas 
ligijoje, o jiems esu taip 
ras.
Vas, mano sesuo labai religinė, 
tėvas taip pat.

Priėjo policininkas ir pasa
kė, kad jų traukinys už 5 
minučių išeina. Atsisveikinau 
su7 jais. Jie nuvažiavo dirbti 
prie gelžkelių Kanadoje. Kaip 
gaila, kad jie savo energijos 
neįdėjo darbui Sovietų Lietu
voj !

Grįžau į miestą, dar vieną 
naktį pernakvojau, o sekančią 
sumaniau lėktuvu
Bostoną. Traukiniu į Halifax 
važiavau kokias 35 valandas, 
o į lėktuvą sėdau 6:15, gi jau 
9 :30 tą pat vakarą buvau Bo
stone. Kelyje lėktuvas buvo 
du kardus nusileidęs. Vieną 
kartą paimti daugiau kelei
vių, o kitą kartą prie Kanados 
sienos patikrinimui dokumen
tų ir paimti daugiau keleivių.

Kada skridome Kanadoje, 
tai lėktuvas buvo iškilęs la
bai aukštai. Kartą pažiūrėjau 
pro langą — mėnulis atrodė 
žemiau, net nusigandau. Gal
vojau, jeigu dar biskį aukš
čiau pakils, tai jau ir būsime 
pas šventą Petrą. Matyti, kad 
oro jau trūko, kad lėktuvas 
tai kildavo, tai vėl žemyn 
krisdavo. Man teko -pirmu 
kartu važiuoti tokią kelionę,' 
bet pavyko gerai.

Laisvės Vajininkas.

Darbietis Išrinktas 
Anglijos Seimo Nariu

London. — Gravesande 
rinkimus į Anglijos seimą 
laimėjo D arto Partijos kan
didatas Sir Richard Aclahd. 
Jis gavo 24,629 balsus prieš 
Churchillo konservatų-torių 
kandidatą Franką Taylorį. 
Buvo renkama naujas sei
mo narys vieton išmesto 
darbiečio G. Allighano. Pa
starasis pašalintas už tai, 
kad jis pardavinėjo kapita
listinei spauda' tarimus, ku
riuos darbiečiai seimo na
riai padarydavo slaptose 
savo sueigose.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REGISTRUOTOS
SLAUGES

SU PSYCHIATRINIU PATYRIMU 
Dirbti Maioje Privatinėje Sanatorijoje,

I’r įžiūrint Lengvai Protiniai Sergančiu,
Žmones

GERA ALGA SU PILNU
UŽLAIKOMU

Kreipkitės:

FALKIRK
In The Ramapos

- BOX 194
CENTRAL VALLEY, N. Y.

(?«)
4 
4 -įįI 
4

Anglija Parduoda Ne Savo 
Žemę Palestinoje

Jeruzalė. — Anglų yal- 
džia Palestinoj išstatė par
davimui ruožtą žemės Hai- 
fos uosto pajūryje. Tuo tar
pu Anglija ketina “neužilgo 
ištraukt” savo kariuomenę 
ir valdininkus iš Palestinos. 
Žydų Įstaiga Palestinoje 
protestuoja , kad Anglija 
parduoda žemę, kuri yra 
“Palestinos tautų nuosavy
bė.” Anglų vyriausybė tikisi 
gaut $88,000 už tą svetimos 
žemės ruožtą.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Klubo parengi

me, lapkr. 23 d., 735 Fairmount 
Ave., kas nors pasiėmė ne savo vy
rišką juodą paltą, (eoat), garbinuo- 
ta materija. Meldžiame gerai apsi
žiūrėti, kas tokį paltą turite, grei
tai sugrąžinkite, nes yra' didesnio 
saizo. Labai prašome greitai sugrą
žinti sekamu adresu: A. Žainierai- 
tienč, 1009 Jackson St., Philadelphia, 
Pa. Arba praneškite telefonu:/ 
Ho. 8-7226. (277-279)

Helsinki. — Suomijos val
džios tarnautojai atšaukė 
savo streiką.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

—•

Laidotuvių 
Direktorius

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

1 1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forešt Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikianti nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7^4499

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas . 

Darome ir Pritaikome Akinins

Optometrists 
394-398 Broadway 
Brooklyn, N% Y. 

Tel. ST. 2-8342

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 Yus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

pus!.—-Laisvė (Liberty,Lith. Daily)—-Šešt., Lapkr. 29, 1947



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

Festivalio Paskiau šiųjų 
Dviejų Dienų Programa 

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

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

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

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

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

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

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

Stellos

duetai.

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

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

Karsokienės.
Gertrude Ulinskaitė iš Waterbury,
Frank 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 masinis dainavimas.

dainos solistė.

vadovaujamas Josefinos

dainininkė.

AMERIKINĖ PREMJERA ŠIANDIEN!

SMAGI MUZIKALĖ ŠIANDIENINĖS RUSIJOS KOMEDIJA

“THE WINNER”
ARTKINO JUDIS

— ir dar —
Maskvos Artistai

“LOWER DEPTHS”
Pagal Maksimo Gorkio » • 

garsųjį veikalą.

Išimtinai!.
Joris 'Ivens’ 

dokumentalė filmą 
“INDONĘSIA 

CALLING”

STANLEY 7th Ave., bet. 41st ir 42nd Sts.
THEATRE Tel. WI ,7-9686

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! j 
Extra) M Matyk vedybas karalaitis Elizabethos Ir Philips Mountbatteno, Edinburgho | 
kunigaikščio! Visas vedybų puošnumas ir spalvingumas užrekorduotas Newsreel ku- i 
meromis! Reginiai neušmir.štamos viduramžinės iškilmės t Austrija: 1,200 išvie- | 
tintųjų iš rytinės Europos susirenka Steierpiaręke persikraustymui į Angliją! Če- S 
choslovakija ir Francija rodo naujvŲ automobilių rpodelius 1 Francija: Louis | 
D'Esperay, Francijos maršalas, palaidotas greta Napoleono. Morokko: Tautiniai I 
vadai susirenka pagerbti savo valdovą sultana. Matyk naujausią This Is America Į 
Filmų .. . \ ‘THE 49th STATE“ ?
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St. į

OHnNkOaMM IB asMNMSmMamaa ■anasai A

Garsioji Apysaka "Bob, Son of Battle1’ Ateina Pagaliaus, į Judživs!!. 

in the “THUNDER VALLEY”
Techniieolor Spalvomis f

žvaigždžiuoja 
Lon McCALLIBTER • Edmund GWENN • Peggy Ann GARNER 

/ • Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj •’
Dan Dailey 

(Žvaigždė "MOTHER WORE TIGHTS")
Ir: THREE SWIFTS • NORMAN YOUNG. Extra! Harrison and Fisher-

ROXY , 7TH AVENUE ir 50TH STREET į
'■iMnMHMIMIIIIOIttlllSIW

Pagaminta pagal Nepalyginamąją Agathos Christie’s Istoriją. Š 
Virpanti Drama, Pilna Sujaudininmų ir Veiksmų, Ateina j Judžius

EAGLE LION. FILMS perstato
JOHN HODIAK * SILVIA SIDNEY ♦ ANN RICHARDS

“Love From A Stranger”
JOHN HOWARD

VICTORIA
ISOBEL ELSOM

Broadway (ir 46th Stree t

Iš Festivalio Pirmosios 
Dienos Veiksmų

Lietuvių Meno Sąjungos Fes
tivalis pradėjo keturių i dienų 
veiksmus Padėkų Dienas po
pietį, 27-tą, Labor Lyceum, 
Brooklyne, su turtinga progra
ma. Turtinga buvo pirmoji, 
su 11 numerių, bet sekamosios 
—antroji, 28-tos vakarą; tre
čioji, 29-tos vakarą, ir ketvir
toji, 30-tos popietį — žadėjo 
būti dar turtingesnės, net iki 
18-kos numerių.

Pirmojo vakaro programo
je didžiumą vietos užėmė 
mūsų vietiniai arba iš artimų 
apylinkių atvykę menininkai, 
daugeliui brooklyniečių vie- 
nur-kitur jau girdėti-matyti.

Antrąjį vakarą.jau tikėtasi 
chicagiečių dviejų chorų, šo
kėjų grupės, dviejų duetų ir 
tiek pat solistų, taipgi Brock
ton-Montello dramos grupės, 
solistės iš Hillside. Greta 
svečių, taip pat tikėtasi kelių 
numerių iš vietinių žymių ta
lentų.

šeštadieniui, Festivalio tre
čiajam vakarui, programa 
mirga svečių chorų, grupių ir 
solistų dalyvių vardais iš dau
gelio miestų—Chicagos, Mon
tello, Waterbury, Hartford, 
Bridgeport, Detroit, Cleve
land, Wilkes - Barre, Newar- 
ko, tik dviem numeriam at
stovaujant mūsų pačių Brook- 
lyną ir Maspethą.

Sekmadienį vėl programoje 
atstovaujama daug miestų — 
Worcester ir Shrewsbury, 
Mass., Hartford ir Waterbury, 
Conn.; Philadelphia ir She
nandoah, Pa.; Great Neck ir 
Newarkas, dviem numeriais 
atstovaujant New Yorką ir Ja
maica.

Apie šias 
programas 
galite matyti
toje vietoje telpančioje ištiso
je tų dviejų vakąrų progra
moje. *

Kur Tie Aktoriukai?
Pirmosios dienos pirmiausis 

numeris atiteko vietinei Lietu
vių Kalbos Mokyklėlei, vado
vaujamai Juozo Byrono. Jau
nukai perstatė komediją Jo
nuko Liga, šiuo vaidinimu pu
blika turėjo daug pasitenki
nimo. Ir ne vien tik dėl to, 
kad vaidino vaikai ir jaunuo
lės, bet kad vaikai suvaidino 
tikrai aktoriškai. Po progra
mos žmonės dairėsi juos iš ar
čiau pamatyti, klausinėdami- 
kur tie aktoriukai? .

Jonuką ir jo draugą vaidino 
Billy Kulik ir Fred Feiferis. 
Tėvų, kaimynkų, mokytojos— 
Billy Bready, Jerry Wilson, 
Mary Ann Wilson, Natalie 
Jankus,’ Eleanor Stakoff. 
t’ •' ‘

Ir Didieji Patiko
Po kelių numerių dainų 

.muzikos, suaugusieji, 
vių Liaudies Teatro
vadovybėje Jono Juškos, su
vaidino komediją Mirties La
žybos, kas tikrai suteikė pu
blikai įdomios permainos ir 
smagaus juoko.
'• Nelaimihgą, daug kartų 
“mirusią“ porelę, šauniai su
vaidino Jonas Lazauskas ir 
Vera Pranaitienė. Taipgi ge
rai vaidino namo savininką M. 
Stakovas, kolektorę — Vera 
Bunkienė, bučerį-Kazys Yuk- 
nis. , M

Pirmuoju dainininku išstojo 
wilkesbarrietis Vincas Valu
kas, akompanuojamas Walter 
Žuko. Pradėjo su “Margari- 
t*a.“ Antrąją dainavo “Aš 
eisiu su tavim tolyn,” žodžiai 
Jasilionies, 
ford’o.

Jis buvo
Sekė mūsų pačių Lilija Bas

tyto, akompanuojama Bronės 
šalinaitės - Sukackienės, šio 
Festivalio akompanistės; Sal
džiai ji sudąinavo “Kur tas 
šaltinėlis,

Dabar man išsiaiškino, kokia 
čia rusiukė ateidavo prakti
kuotis į Laisvės salę. Lengvai 
ji taria rusų kalbos žodžius 
ir pagauna dainos dvasią — 
turės ji pasisekimo ir rusiško
je dainoje, kada į ją toliau 
įsigilins.

John Simel, iš Hillside, 
skambino pianu. Gražiai 
skambina. Ypatinga Simele- 
vičių šeima, visa muzikališka. 
Kada vėliau priėjo Walterio 
Simel numeris, buvo pranešta, 
kad jis negalėjo atvykti, ta
čiau jo pareiga nesiliko neat- 
pildyta. Jo vietoje, stojo tė
vas, Juozas Simel. Jis gyvai 
sudainavo “Tų mergelių dai
navimas“ ir “Stasys.“ Jam 
akompanavo Lillian Simel.

Smagu v buvo vėl išgirsti 
mums seniau daug dainavusią 

Klimaitę - Devetsco 
Seniau ji 

dainavo

Binghartitono, fchiladelphijos, ir 
iš artimosios New Jersey.

Tikrieji meno mylėtojai at
vyko iš už šimtų mylių pama
tyt i-išgirsti turiningas Festiva
lio programas, kadangi ne bi
le kur galima tokias iškilmes 
suruošti. Net ir didmiesčiuose, 
Brooklyne ir Chicagoje, ne bile 
kada tai galima.

RENGĖJUOSE DAUG 
JAUNIMO.

, Teikiant kreditą pagyvenu
siems žmonėms, kurie nepa
sensta, veikia meno ir bendro
je visuomenės veikloje iki galo, 
tačiau daug džiaugsmo teikė 
matymas vikriai besisukinan
čių jaunų vyrų ir moterų, Fes
tivalio rengėjų komiteto narių, 
su mėlynais LMS ženkleliais. 
Kreditas ir to viso didžio darbo 
rato centrui, vyriausiam šio 
Festivalio ruošimo darbuotojui, 
Vincui Bovinui, kuris sugebėjo 
gauti jaunimo talką.

Bovinui teko sunkiai padir
bėti. Tarsi ne gana būtų parei
gų, pastarosiomis keliomis sa
vaitėmis sunkiai sirgo jo žmo
na. Laimei, bent pačiam Fes
tivaliui jo mintis laisvesnė, d. 
Bovinienė pasveiko. Ji tikisi 
gal pajėgsianti nors vieną die
ną atvykti į Festival}. Rep.

Svečiai
Penktadienio rytą laisviečius 

atlankė grupė bostoniečių: 
Charles ir Petronėlė Žukaus
kai, Mrs. Kazlauskas, Elzbieta 
Freimontienė ir sūnus Bill (iš 
Somerville), Stasys Chu ber
kis. Jie visi atvykę j LMS Fes
tivalį. .

šiuos žodžius rašant, ir vėl j 
ateina svečių būrys, o raštinės!

Tikėjosi Daug Keleiviu
Visos gelžkelių, busų ir lėk

tuvų linijos tikėjosi švenčių t 
dienomis daug keleivių. Visos 
skelbia ištraukusios ant kelio 
visus dar galimus pavežti va
gonus ir visokius kitokius ve
žimus, tūkstančius jų. Viena 
tik Pennsylvania linija dadė- 

i Jusi 169 ekstra traukinių sek- 
----- - -r- - •-- -c «' 7 - - I • • • 
merginos Lillian Belte ir Ame- C1.ias.
lia Burba abi prie telefonų kal
basi su kitais svečiais, pribū- 
nančiais iš kifur. Deja, < . 
juos pirm Festivalio jums pra-

nešti jau nespėsiu. Tad vely bū-
apie kite Festivalyje, kad- pasimaty

ti su visais.

PARCFLS
e U SSR

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

Siųskite Mums Savo Pundelius—Visų Kilkų Mes Padarome f 
Dėl .Daugiausiai Vertės Užsakykite Mūsų

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

siuntimui Pundelių ir duoda pilnas žinias
RAŠTINES ATDAROS VISĄ DIENĄ ŠEŠTAD1EN}

paskiausias dvi 
smulkmeningiau 
šio puslapio k i-

ir 
Lietu- 
grupė,

muzika Wester-

šiltai sutiktas.

ir vieną rusišką.

Aldoną 
iš Cleveland, Ohio, 
gyveno Brooklyne, 
Aido Chore ir solo, o vėliau
mokė in apylinkės chorus. 
Aldonos balsas . sustiprėjęs ir 
biskį pakitėjęs. Ji, akompa
nuojama Sukackienės, sudai
navo “Mano Rožė“ ir “Bur
tai.“ Aldona dar dainuos 
šeštadienio programoje.

Dolores Petęonytė, maspe- 
thietė jaunuole, jau paaugė
jusi į merginą nuo paskiausio 
man girdėto . jos dainavimo. 
Sykiu augęs ir balsas, stipres
nis ir pilnesnis. Jinai ir Su
zanna Kazokytė, mums daž
niau girdimoji vyturietė, gra
žiai ir stipriai sudainavo du
ete “Skambančios stygos“ ir 
“Linksma Daina.“ -

Petronytę girdėsime dainuo
jant solo šeštadienį, o Kazoky- 
tę — sekmadienį.

Daktaras Jonas J. Kaškiau- 
čius pasakė alegorišką poemą. 
Reikšmingai jisai ją pasakė. 
Gaila, kad jis nevartojo gar
siakalbio. Jo kalbamsis bal
sas tartum stiprus, tačiau de
klamacijoje ne viskas girdėjo
si toliau 6uo vidurio salės.

Programą baigė Aido Cho
ras, 'vadovaujamas Jurgio Ka
zakevičiaus, pianu lydint ai- 
dietei SylvijaiĮ Pužauskaitei. 
Choras harmoningai sudaina
vo
Yuden “Kąin^as Pabunda.“ 
Gerai parinktos ne vien tik iš 
atžvilgio į grožę, bet ir į tai, 
kad velionis Ęreminas buvo 
vienas iš pirmiausių jų Ameri
kos lietuviams muzikos kūrė
jų ir liaudies chorvedžių. Gi 
antroji — jau amerikiečių, 
kartos, jaunos.!-. moters kurta 
lietuviams muzika.

Aidas užbaigė su Amerikos 
ir Lietuvos himpais.

Pirm chorui pradės i an t dai
nuoti, Eva Miparienė, pirmi
ninkavusi programai, įteikė 
Festivalio komisijos paruoštus 
lakštus - pergaminus. progra
mos dalyviams.

Pertraukoje,’ A. Bimba pa
sveikino Festivalį varde dien
raščio Laisvės. Ir atsikreipė 
į svečius įsigyti Lietuvių Kul
tūriniam Centrui namo šėrų. 
Po programos šėrų įsigijo kai 
kurie svečiai iš toliau ir tūli 
brookiynieČiai. i Naujieji šėri- 
ninkai būna skelbiami pirma
me Laisvės puslapyje.

Laukta dainuoti tos dienos 
programoje Amelia Jeskevičiū- 
tė-Young atsiuntė telegramą iš 
Toledo, Ohio, kad jinai nepri
bus. Netikėtumai ją sutrukdė 
užmiestyje.

DAUG SVEČIŲ.
Iš pirmojo 

Festivalio 
spręsti, kad 
valio dienos 
gos svečiais

Venckus, 58 
gyvenęs 91-52 

Ozone Park, N. Y.,

Mirė Kast. Venckus, 
Ilgametis Laisvietis

Kastantas K. 
metų amžiaus, 
Gold St
mirė lapkričio 28-tą. Pašarvo
tas 
nėję, 84-02 Jamaica 
Woodhaven, N. Y. laidos pir
madienį, gruodžio 1 dieną, 2 
valandą po pietų, Alyvų Kal
nelio kapinėse.

Velionis paliko liūdesyje na
šlę Katherine, sūnų Michael, 
anūkę, brolį 1 Rusijoje, seserį 
.Lietuvoje ir vieną seserį Kazi
mierą Merkelienę Bostone.

Venckus per daug metų skai
tė Laisvę ir buvo nuolatinis 
dienraščio ir viso pažangiojo 
j u d ė j i m o rėm ė j as.

Mūsų užuojauta velionies šei
mai ir giminėms.

Šalinsko-Shalins šermeni-
84-02 Jamaica Ave.,

SKELBKITĖS LAISVĖJE

ras narmoRi 
Eremino “Sugrįžk“ ir D.

Kąin^as

BROOKLYN

LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

SAL6S dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

■teičius su naujausiais įtaisymais. 
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos

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

BAR & GRILL 
Lietuviška Aludė 

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horše 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: j _ o , , ( 6—8 vakarais
Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas ĖVergreen 4-0203

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

WORLD TOURISTS nc
18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 10, N. Y. < 
TELE AH O NE OR C H Ą R; D 4 -46 6 O

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
i <

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

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

PIETŪS 60c. VAKARIENE* 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip 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: j

Penktadieniais Uždaryta

Iš pirmojo vakaro dalyvių 
Festivalio svečiuose galima 
spręsti, kad paskiausios Festi
valio dienos bus labai turtin
gos svečiais iš kitų miestų. Jau 
pirmą vakarą, kada tik prade
da publika rinktis, turėjom sve
čių iš Detroito, Toronto, Brock
ton, Worcester, : iš kelių Con
necticut valstijos miestų, iš

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

lAskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

čių iš 
ton,

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

MM. SOath 8-6MO

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

. Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES ,

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

JOHN BURDULIS
Savininkas

OPTIŠKŲ STIKLŲ KRAUTUVĖS
121-07 Jamaica Avetiue, Richmond Hill, N. Y.

i T /

• LIETUVIS APRŪPINA AKINIAIS
Tūri 15 metų patyrimo prie-optiškų stiklų gamybos.

Egzaininuoja akis ir pritaiko akinius.

Antradieniais ir Ketvirtadieniais nuo 6 iki 9 P. M

Telephone Virginia 9-2599




