
Roosevellas Apie DeGaulle.
Svarbus Raštai.
S. Janulio Atsiminimai.
Pas Roosevelto Kapą.

Rašo R. MIZARA

“Jis nori sudaryti Franci- 
joje vieno asmens vyriausy-

sitaip kadaise prezidentas 
Rooseveltas apibūdino Franci
jos generolą DeGaulle. Roo- 

4 seveltas DeGaulIą gerai paži-
* Po, suprato jo siekimus ir da

bojo, kad DeGaulle negalėtu 
stovėti Francijos priešakyj.

Šiandien Washingtono poli
tikai ir diplomatai daro visą, 
kad DeGaulle Franci joje įsi
galėtu, kad jis palaidotų res
publiką ir diktatoriškai kraš
tą valdytų.

Jei Francijos socialistų par
tija paklausys komunistų bal
so, tai DeGaulle niekad ne
galės savo užmačių realizuoti.

Komunistai siūlo socialis
tams : susitarkime, sudaryki
me bendrą frontą ir nepri- 
leiskime DeGaulle’ui sunaikin- i 
ti mūsų respubliką.

* ★ ★ ★
Šiomis dienomis gavome ge

roką pluoštą įdomių raštų iš 
Lietuvos.

Tarp kitų, yra L. Rutėno 
svarbus istorinis straipsnis 
apie tai, kaip 1919-20 metais 
Lietuvoje kūrėsi tarybinė san
tvarka, kurią lietuviškieji po
nai, padedami kaizerinių vo
kiečių ir želigovskinių lenkų, 
nugalėjo.

★ ★ ★
Neužilgo, beje, pradėsime 

Laisvėje spausdinti worceste- 
riškio Simono Janulio rašinį 
—“Atsiminimai iš Praeities.’’ 

šiemet sukanka 50 metų, 
kai Simonas Janulis pradėjo

♦ darbuotis visuomeninėje dir- 
• voje.

Jo atsiminimai įdąmūs; jie 
liečia 1905 metų revoliucinį i 
perijodą. kai Janulis kovojo 
prieš carizmą ir dėl to buvo 
žandarų gaudomas, teisiamas 
ir nusmelktas kalėti.

Girdėjau, jog worcesterie- 
čiai šią sukaktį atžymės spe
cialiu* pokvliu-pramoga.

Gerai jie padarys!
★ ★ ★

Dr. A. Petriką, Margareta, 
Eva ir šitų žodžių rašytojas 
sekmadienį buvome nuvykę į 
Hyde Parką Franklin Delano 
Roosevelto kapo ir muziejaus 
aplankyti.

Nors dangus buvo debesuo- 
4 tas, tačiau oras—malonus ir

# šiltas.
Automobilių aikštėje stovė

jo šimtai mašinų ir apie 15-ka 
autobusų, kuriais tūkstančiai 
žmonelių iš toliau ir arčiau 
su vyk o pagerbti buvusįjį mūsų 
krašto prezidentą — didįjį 
liaudies draugą.

Visur žmonių eilės. Akylai 
stebi jie muziejuje išstatytus 
eksponatus — Roosevelto pa
likimą.

Ties jo kukliu kapu kiekvie
nas giliai susikaupia, susimąs
to ir, be abejo, mintimis skun
džiasi ir klausia:

—Didysis Prezidente: kas 
bus? kas bus? Buvusieji Tavo 
neva draugai ir bendradarbiai 

9 šiandien mindžioja visą, ką 
Tu palikai geriausio; jie nu
simetė liberalizmo kaukes ir 
pamynė Tavo programą; jie 
perėjo atviron ekonominių ro- 

4 jalistų tarnybon;, jie provo
kuoja naują pasaulinį karą; 
jie žiauriai puola tuos tavo 
artimuosius bendradarbius, 
kurie ištikimai gina Tavo prin
cipus; jie tampa atvirais liau
dies priešais. . . Kas bus, Di
dysis Prezidente, kas bus?!...

★ ★ ★
Buvusysis prezidento palo- 

cius — šiandien patapęs tau
tos šventove —- išdidžiai, bet 
ramiai tebestūksoja ant sta
taus kranto, tarytum jame jo
kių atmainų nebūtų įvykę; ten« 

i tolėliau, į vakarus, platusis 
N Hudsonas be jokios atvangos 

plaukia ir plaukia į Atlanti- 
(Tąsa 5 pus.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metami
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00
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2 Senatoriai Ragina Neduot 
Atsakymų į Ne-Amerikinių 
Kongresmany Klausimus

Demokratai Senatoriai Pepper ir Glen H. Taylor Vadina 
Judžių Aktorių Tyrinėtojus “Fašistų Padėjėjais”

Washington. — Pažangus 
demokrat. senatorius Clau
de Pepper smerkė kongreso 
Ne- Amerikinių Veiksmų 
Komitetą, kuris dabar ieš
ko komunistų tarp judamų
jų paveikslų aktorių ir ra
šytojų. Pepper sakė:

Šis komitetas su tokiais 
tyrinėjimais veda linkui 
cenzūros uždėjimo visai 
spaudai, radijui ir ju- 
džiams. ‘‘Tas kongresinis 
komitetas duoda didžiausio 
džiaugsmo fašistiniams va
dams,’’ pareiškė sen. Pep
per ir patarė kvočiamiems

judamųjų paveikslų veikė
jams: “Atsistokite ir pasa
kykite, ‘aš esu amerikietis, 
ir ką aš kalbu, mąstau ir 
rašau, tai ne jūsų dalykas.” 

Senatorius Pepper pasiti
ki, kad Amerikos teismai 
“apgins jų teises.”

Senatorius Glen H. Tay
lor (iš Idaho) užreiškė:

“šis komitetas yra fašis
tiniai nusiteikęs ir jo veikla 
yra visai panaši j Vokieti
jos, Italijos ir Japonijos 
valdovų žingsnius pirm ka
ro.” v %

Ne-Amerikinis Kongresmanij Komitetas Klauso 
Gąsdinančiu Komunistais Pasakų

Washington. — Kongreso 
Ne - Amerikinių Veiksmų 
Komitetas apklausinėjo tū
lus dešiniuosius Hollywoo- 
do judamųjų paveikslų ak
torius ir rašytojus, kaipo 
liudytojus, įtariamus “ko
munistus” judžių veikalų 
rašytojus ir vaidintojus.

John C. Moffitt, Esquire 
žurnalo bendradarbis, pasa
kojo, kad Broadway’s teat
ruose New Yorke “raudo
nieji” esą dar labiau įsiga
lėję,. negu Hollywoodo ju
džių studijose. Moffitt sa
kė Ne - Amerikiniam Ko
mitetui; 44 iš 100 geriausių 
ant Broadway’s suvaidintų 
veikalų per paskutinius 10 
metų “sekė Komunistų Par
tijos liniją; Broadway be
veik visiškai: raudonųjų 
užviešpatauta.”

Nusenęs judamųjų * pa
veikslų scenarijų rašytojas 
Rupert Hughes ir judžių 
aktorius Adolphe Menjou 
tvirtino, kad filmų gamy
ba, girdi, “knibždėte knibž
da raudonaisiais.”

Čilė Taipgi Sutraukė 
Ryšius su Sovietais

Santiago, Čilė. — Sekda
ma Brazilijos pėdomis, Či
lės valdžia taip pat sutrau
kė diplomatijos ryšius su 
Sovietais; bet Čilė dar 
“smarkiau” pasielgė, su
traukydama diplomatinius 
santykius ir su čechoslova- 
kija.

’(Brazilijos prezidentas 
Dutra įsižeidė, kad sovieti
nis Literatūros Laikraštis 
priminė, jog Hitleris ir Mu
solinis medaliais apdovano
jo Dutrą.)

ORAS.—Būsią šilta.

Menjou pasigyrė esąs 
“komuniznjo žinovas.” Ne- 
Amerikinio Komiteto pir
mininkas, r e p u.blikonas 
kongresmanas Parnell Tho
mas užklausė, kaip Menjou 
pažįsta komunistus. Men
jou atsakė:

“Kiekvienas, kas tik eina 
į Paulo Rcbesono (garsaus 
negro dainininko) koncer
tą, yra komunistas... Ko
munisto aktoriaus propa
gandą galima pažinti iš to, 
kaip jis pažiūri, kaip žo
džius ištaria ir kaip antakį 
pakelia.”

Moffittas įtarė, kad ju
džių literatūros agentas 
John Weber ir kiti apga- 
vingai privilioję karinį la
kūną Chalmersą Goodliną 
parašyti New Yorko komu- i 
nistų centrui “išdavikišką” 
straipsnį apie tai, kaip vei
kia slepiamas lėktuvas, 
skrendąs greičiau už garsą.

Bet oro jėgų komanda 
užginčijo, būk Goodlinas ta
me rašte išdavęs bet kokį 
sekretą.

Rupčrt Hughes šnekėjo, 
kad komunistai judžių ga
myklose esą “Rusijos šnipai 
ir agentai.” Jis ir panašūs 
“liudytojai” tvirtino, kad 
komunistai užvaldę Judžių 
Rašytojų Gildiją, o visi kiti 
rašytojai turį jai* priklau
syt.

Policija Išmetė Laukan 
Įtariamųjų Advokatą

Kaltinamųjų progresy
vių rašytojų ir ąktorių ad
vokatas pharles J. Katz pa
reikalavo balso, kad galėtų 
pastatyti tiem “liudytojam” 
klausimus iš savo pusės. 
Komiteto pirmininkas Par
nell Thomas pašaukė poli-' 
cininkus, kurie ir išmetė 
advokatą laukan.
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Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Z 
iA? .----------------------------

JAU SUKELTA $60,000;
DAR REIKIA $15,000
Leidžiant šį Laisvės numerį į presą, sužinojome, 

kad per trumpą palyginti laiką Lietuvių Namo Bend
rovei Kultūriniam Centrui įsigyti paskolomis ir Šerais 
jau sukelta $60,000.00. Iki lapkričio 1 d. dar reikia sukel
ti $15,000.00.

Tuos $15,000 privalome sukelti Šerais. Laiko dar 
yra — virš savaitė. Jei kiekvienas ir kiekviena rimtai šį 
klausimą pasvarstys, jis ar ji supras, jog galima per tą 
laiką sukelti Šerais reikiamą sumą.

Prie šito darbo raginamos organizacijos ir pavie
niai. • '

Sekami asmenys stojo talkon paskolomis ir serais:
PASKOLOS:

Simonas Griškus, Brooklyn, N. Y.
Andrius Gudinas, Brooklyn, N. Y.

$500.00
100.00

ŠĖRAI: 
Jonas ir Elena Andruškevičiai, B’klyn $100.00
William ir Rose Cherney, Rochester • 100.00
Aleksander ir Margaret Valilioniai,

Ft. Lauderdale, Fla. 100.00
George Shimaitis, Brockton, Mass. 50.00
Robertas Sherelis, Rochester . 50.00
A. L. Bekešiai, Rochester 50.00
A. Balčiauskas, Niagara Falls 50.00
T. Markei, Niagara Falls 50.00
Adomas Dagis, Brooklyn 50.00
Albert Zillian, Brooklyn 50.00
Constance V. Zillian, Brooklyn 50.00
Paul' Petraitis, Brooklyn 50.00
Ruth Pask 25.00
Jean Pask • r ' • 25.00
Richard Paškevičius 25.00
Benediktas ir Elzbieta Duobai, Rochester 25.00
Augustas Milčius, Rochester 25.00
Simanas Janulis, Worcester, Mass. 25.00
Marcella Yakstis, Woodhaven, N. Y. 25.00
Helen Cwon, Baltimore, Md. 25.00
.Nellie Rogers, Newark, N. J. . 25.00
V. J. Stankus, Easton, Pa. 25.00
Beny Miliauskas, Phila., Pa. 25.00
Anta Orintas, Brockton, Mass. 25.00
Yadviga Mekolsky, Brockton, Mass. 25.00
Joseph Nl Valančiauskas, Brockton 25.00
Branislava Papievis 25.00
Povilas Papievis 25.00
Josephine H. Churinskas 25.00

K. William Michelson, Bellerose, N. Y. 25.00
ALDLD Moterų Centro Komitetas 25.00
LDS Lodge 200, Brooklyn, N. Y. 25.00
Constance' Karpovich, Brooklyn, N. Y. 25.00
Eva Witort, Brooklyn, N. Y. 25.00
John Karpovich, Brooklyn, N. Y. 25.00
Pius Petrauskas, Brooklyn, N. Y. 25.00
Brooklyn, N. Y. 25.00
Kazimieras Vikonis, Philadelphia, Pa. 25.00
Antanas J. Smitas, Philadelphia, Pa. 25.00
Kazimieras Žilinskas, Philadelphia, Pa. 25.00
James Masionis, Philadelphia, Pa. 25.00
Adolfas Galkus, Philadelphia, Pa. 25.00
Wm. Patten, Philadelphia, Pa. 25.00
Joseph Padegimas, Brooklyn, N. Y. 25.00
Paul Venta, Brooklyn, N. Y. 25.00
Nellie Venta, Brooklyn, N. Y. 25.00
Bales Muleranka, Hartford, Conn. 25.00
Mikolas Budrikas, Brockton, Mass. 25.00
Ellen V. Stripinis, Brockton, Mass. 25.00
Alvan B. Stripinis, Brockton, Mass. 25.00
Longin Baronas, East Rochester, N. Y. 25.00
Pr. Jočionis, Dearborn, Mich. 25.00
Eugene Schneider, Middle Village, N. Y. 25.00
A. Schneider, Floral Park, N. Y. 25.00
Thomas T. Sinkovitch, Brooklyn, N.'Y. 25.00

Visais reikalais rašykite ir pinigus siųskite: Home 
for Lithuanian Workers, 427 Lorimer St, Brooklyn 6, 
N. Y. "r

Sovietai ir Draugingi Jiem 
Kraštai Boikotuoja Balkanų 

Sienų Sargybos Komisiją
Jungtinių Tautų Seimo Užgirtas Amerikinis Pasiūlymas 

Leidžia Vartot Armijas Prieš Graikijos Kaimynus
Flushing Meadow, N. Y. 

Jungtinių Tautų seimas 
spal. 21 d. didele dauguma 
balsų užgyrė Amerikos su
manymą sudaryti Balkanų 
sargybos komisiją, rube- 
žiam saugoti tarp Graiki
jos, iš vienos pusės, ir Bul
garijos - Jugoslavijos-Alba- 
nijos, iš antros.

Komisija susidės iš 11 
kraštų atstovų. Seimas šiuo 
tarpu paskyrė tiktai i9 at
stovus: paliko dvi vietas 
tuščias — Sovietam ir Len
kijai. Bet Sovietų ir Lenki
jos delegatai griežtai atsi
sakė dalyvauti toje komisi
joje. Nedalyvaus joj nei Ju
goslavija nei kiti draugin
gi Sovietam kraštai. Jie pa
reiškė, jog sargybos komi
sija bus tiktai skraistė, var
tojama pridengti kariniam 
Amerikos kišimuisi Graiki- 
jon prieš Jugoslaviją, Alba
nija ir Bulgariją.

Už tokią komisija balsa
vo 40 seimo narių, prieš ją 
6, o nuo balsavimo susilai
kė 11. •/

Lenkų ir Sovietų 
Pasiūlymai

Nors tas amerikinis su
manymas jau buvo užgir
tas, Lenkijos delegacija pa
siūlė tuojau ištraukti visą 
anglų kariuomenę iš Grai
kijos ir atšaukti visus ame
rikonus karinius mokyto
jus. Lenkijos atstovas prof. 
Oskaras Lange sakė, jog 
tiktai po svetimos kariuo
menės atšaukimo graikai 
galėtų užbaigti naminį ka
rą (tarp monarchistų ir 
partizanų) ir laisvai išsi
rinkti atstovingą demokra
tinę valdžią.

Lenkijos pasiūlymas tapo 
atmestas 34 balsais prieš 7. 
Nuo balsavimo susilaikė 16 
kraštų atstovai.

Sovietų rezoliucija taipgi 
reikalavo ištraukti iš Grai
kijos anglų-amerikonų ka
riuomenę ir sudaryti spe- 
cialę komisiją. Ši komisija 
^turėtų sulaikyti atsiųstus 
bei atsiunčiamus karo įran
kius ir žiūrėti, kad žmo
nėms būtų dalinama tiktai 
maistas ir kiti iš svetur at
gabenti civiliai reikmenys.

Seimas 41 balsu prieš 6 
atmetė sovietinį pasiūlymą. 
10 atstovų susilaikė nuo 
balsavimo.

“Sargybos” Komisijos 
Sudėtis

Į rubežių “sargybos” ko
misiją seimas paskyrė 
Jungtines Valstijas, Angli
ją, Australiją, Braziliją,

Chiniją, Franci ją, Meksiką, 
Holandiją ir Pakistaną, pa
likdamas dvi vietas tuščias 
— Lenkijai ir Sovietams, 
kurie jau atmetė pakvieti
mą.
“Karinė Santarvė” prieš 

Sovietus, Sako Daily 
Worker

Seimo užgirtas ameriki
nis planas sako: Jeigu ru
bežių tėmijimo komisija 
matys “pavojų” Graikijai, 
tai sušauks nepaprastą 
Jungtinių Tautų seimo se
siją. Tada seimas nuspręs, 
kokius žygius daryti, ir 
Amerika su išvien veikian
čiais kraštais vykdys seimo 
nutarimą.

New Yorko republikonų 
dienraštis Herald Tribune 
dėl to rašo: “Tai yra su-, 
prantamas prižadas, jog 
Amerika sutinka išvien su 
kitais Jungt. Tautų nariais 
pavartoti kariuomenę.”

N. Y. Daily Worker sa
ko: “Amerikos delegato 
Herschelio Johnsono kalba,• 
pasakyta spal. 21 vakare, 
rodo, jog amerikonų vieš
pataujama Jungtinių Tautų 
dauguma bus telkiama į 
karinę santarvę prieš So
vietų Sąjungą, pagal vadi
namąjį Armstrongo planą. 
O tai yra Amerikos valsty
bės departmento planas.”

Graikų Valdžia Nu
žudė 39 Demokratus

Athenai.— Graikijos mo
narchistų valdžia paskelbė, 
kad jos teismų sprendimais 
tapo sušaudyti dar 39 de
mokratiniai žmonės bei 
partizanų rėmėjai.

Kviečiai Pabranginti 
Iki $3.38 Bušeliui

Chicago.— Grūdų speku
liantai išpūtė kviečių kainą 
iki rekordinio aukščio — 
virš $3.38 bušeliui.

EXTRA
SUGRIUVO FRANCUOS 
MINISTRŲ KABINETAS

Paryžius, spal. 22.— So
cialisto Francijos premjero 
Ramadiero ministrų kabi
netas pašaukė seimą sesi- 
jon ir paskelbė savo rezig
naciją (pasitraukimą). Me
nama, kad nauju premjeru 
gal taps reakcinis generol. 
de Gaulle.

LIETUVIŲ POETASMOKSLININKAS BALYS SRUOGA IŠKILMINGAI PALA IDOTAS VILNIUJE
Vilnius, spal. 22. — Visa 

Lietuvos liaudis apgailesta
vo pirmlaikinę mirtį profe- 
sc6-iaus Balio Sruogos, pa
sižymėjusio lietuvių literato 
ir mokslininko.

Pareikšti jam paskutinę 
pagarbą atvyko skaitlingos 
darbininkų, mokslininkų ir

rašytojų delegacijos ir šim
tai kitų žmonių. Į šermenis 
buvo sunešta daugybė vai
nikų. Pirmojoj garbės sar
gyboj prie Sruogos kūno 
stovėjo rašytajai Venclova, 
Šimkus,t šarmaitis ir Korsa
kas; paskui garbės sargai 
buvo Tarybinės Lietuvos

prezidentas Paleckis ir kiti 
žymius politikai ir visuo
menės veikėjai.

Karstą nešė akademikas 
prof. Matulis, Venclova, 
Korsakas, Šimkus, Šarmai
tis ir kt.

Laidotuvių pro cesijos 
pryšakyje buvo nešami vai

nikai nuo mokslinių Vil
niaus įstaigų ir fabrikų 
darbininkų.

Kapinėse kalbėjo Lietu
vos švietimo ministras 
prof. Žiugžda, akademikas4 
rašytojas Korsakas ir pro
fesorius Meškauskas. Visi 
pagerbė didžiulius Balio

Sruogos nuopelnus lietuvių 
literatūrai, dramai ir mok
slui. Kalbėtojai taipgi atžy
mėjo Sruogą kaip didį mo
kytoją - profesorių, nuošir
dų žmonių mylėtoją, demo
kratą ir karštą lietuvių tau
tos patrijotą.

Palaidojus, buvo uždėta

marmurinė antkapė su to
kiu iškaltu įrašu:

“Balys Sruoga — gimė 
1896 m. vasario 2d. — mirė 
1947 m. spalių 16 d.”

London. — Škotijoj strei
kuoja jau 35,500 angliaka- * 
šių.

*
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Džiaugsmas su Baime
Komercinė spauda nesitveria džiaugsmu Francūzi

jos minicipalinių rinkimų rezultatais. The New York 
Times sako: “Jo pergalė yra ne tik jo paties asmeniškas 
triumfas, bet taip pat pergalė Vakariniam Pasauliui... 
Ta prasme taip pat yra pergalė Jungtinėms Valstijoms ir 
Marshall Planui...” (Times, sp. 21 d.)

Jau seniai buvo žinoma, kad gen. de Gaulle iškelta 
anti-komunistinė vėliava, po kuria jis organizavo savo 
jėgas rinkimams, buvo mūsų vyriausybės prielankiai pa
sitikta. Washingtonas buvo davęs francūzams suprasti, 

• kad jis daugiau pasitikėtų de Gaulle,, negu Ramadier. De 
GauUe agitatoriai tvirtino, kad tiktdegaulistams laimė
jus, Francūzija susilauks Marshall Plano paramos. Kad 
tas veikė balsuotojus, netenka abejoti.

Bet komercinės, spaudos džiaugsmas atmieštas ge
roka doza baimės. Tas pats Times sako, kad de Gaulle 
gali tapti diktatoriumi. Antra, nors jis karštai remia 
Marshall Planą dėl Francūzijos, bet nesutinka su Ame
rikos politika Vokietijoje. Tuo būdu, girdi, gali būti ne
lengva su juomi susikalbėti, kai jis taps Francūzijos val
stybės galva.

Kas dar temdo komercinės spaudos džiaugsmą? Ogi 
tas, pasak Times, kad šiuose rinkimuose komunistai at
laikė savo pozicijas. Vadinasi, de Gaulle laimėjo dešinių
jų partijų kaštais. Tos gi partijos ir pirmiau buvo anti
komunistinės. Tai reiškia, kad pamatiniai padėtis nepa
sikeitė.

ŠV. JUOZAPO “DARBI
NINKAS” — “KOMUNIS
TŲ ORGANAS”.

Vilnis rašo,
Parke (netoli Čikagos) 
miestelyj tūlas anti-komu- 
nistinis laikraštukas pa
skelbė, kad, girdi, South 
Bostone išeidinėjąs laikraš
tis “Darbininkas” yra “ko
munistinio fronto organas.” 

Paminėtasis “Darbinin
kas” yra šv. Juozapo Są
jungos laikraštis, redaguo
jamas aršaus darbininkų 
judėįimo priešo kun. Urbo- 
navičiaus-Kmito.

Kodėl jį tasai Oak Par
ko lapelis vadina komunis
tiniu? Todėl, kacį Šv. Juo
zapo Sąjungos laikraštis 
vadinasi “Darbininku.” 
Šiandien Amerikos reakci
ninkams visa, kas tik darbi
ninkiška — komunistinis!

jog Oak
Jis pareiškė, kad 
biznieriai skęsta 

pelnagrobiavimo

“LIAUDIES BALSAS” 
TABLOIDINIO 
FORMATO

Kanados lietuvių savait
raštis “Liaudies Balsas” pa
keitė savo formatą. Su 
spal. mėn. 17 d. jis išėjo ta- 
bloidiniame - biuletiniška- 
me formate.

Laukia Pasikeitimą Rezultatuose
Francūzijos Generalinės Darbo 'Federacijos sekreto

rius Leon Jouhaux, kuris dabar lankosi Amerikoje, turi 
savo nuomonę apie rinkinių rezultatus. Jis mano, kad 
skelbiamieji rezultatai nėra galutini. Rinkimai dar nepa
sibaigė. Paskutinė dalis šių rinkimų dar įvyks kitą sek
madienį. Pereitą sekmadienį rinkimai įvyko didesniuose 
municipalitetuose ir pagal proporcionalę atstovybę. At
einančio sekmadienio rinkimuose komunistai ir socialis
tai galės išstatyti bendrus kandidatus. Taip būsią pada
ryta daugybėje vietų. Tas, Jouhaux supratimū, duos ki
tokius rezultatus. Tiktai po to bus galimu tikrai spręsti, 
kiek kas laimėjo.

Gerai, kad Leon Jouhaux tikisi pasikeitimų. Tačiau 
negalima paneigti to didelio fakto, jog degaulistų judėji
mas pasidarė didelė jėga, su kuria Francūzijos darbinin
kų klasei priseina rimtai skaitytis. Jouhaux sako, kad šis 
pavojus turės padidinti vienybę iš kairės. Jouhaux yra 
vienas iš tų, kurie stoja už komunistų ir socialistų bend
rą frontą. Francūzijos darbininkų nelaimė, tačiau, kad 
socialistų poziciją nustato ne Jouhaux, bet Blum ir Ra- 
madier.

Rooseveltas Apie De Gaulle
Nabašninkas Rooseveltas labai kritiškai atsinešdavo 

į gen. de Gaulle. Net ir karo metu, kai de Gaulle kovojo 
vokiečius, Rooseveltas sakė:

“Jis nori Prancūzijoje įsteigti vieno žmogaus val
džią. Aš negaliu įsivaizduoti jokio kito žmogaus, kuris 
įkvėptų mane didesniu nepasitikėjimu. Jo visa organiza
cija prikimšta policijos šnipais; jis turi agentų, kurie 
šnipinėja net jo paties kolegas. Jam žodžio laisvė reiškia 
teisę veikti be kritikos. Tai kaipgi galima pilnai pasitikėti 
tomis jėgomis, kurios de Gaulle palaiko?*'

Tai šis de Gaulle dabar veržiasi į Francūzijos dikta
torius. Amerikiečiai, kurie taip žavisi degaulistų judėji
mo pasisekimais, turėtų atsimint šias velionio Roosevelto 
mintis apie de Gaulle.

BJAURUS LEIDINYS
Dienraštis Daily Worker 

iškėlė aikštėn, kaip tūla t. 
v. kątalikų knygų leidykla 
—Catechitical Guild, iš St. 
Paul miesto Minnesotoje — 
išleido 5,000,000 kopijų 
bjaurios anti - demokrati
nės, anti-semitinės, anti-ko- LIETUVOJE 
munistinės brošiūros.

Paminėtai leidyklai vado
vauja kunigas Louis A. 
Gales, sugargažėjęs reakci
ninkas.
.Brošiūra neva komiška, 

neva juokinga, sU braiži
niais, atkreiptais daugiau
siai prieš žydus, niekinan
čiais amerikines įstaigas ir 
keliančiais rasinę neapy
kantą. ,

Brošiūroje b jau riejama 
komunistai ir, aišku, Ame
rikos darbininkai. Kas žo
dis — melas, kas eilutė — 
faktų iškraipymas. Brošiū
ra pavadinta “Is This To
morrow?” ir ji bus kišama 
daugiausiai mažamečiams, 
parapijinių mokyklų vai
kams ir kitiems, kad tuo 
būdu parengus juos pogro
mams ir kitokiems nešva
riems, nekultūringiems “žy
giams.”

Daily Workeris reikalau
ja, kad Jungt. Valstijų paš
tas sulaikytų šito šlamšto 
siuntinėjimą, taipgi kad ša
lies prokuroras Clark ištir
tų, kas tie brošiūros leidė
jai, juos suimtų ir nubaus
tų kaipo kriminalistus.

komingi ne socialistai ar ko
munistai, o kapitalistai.

Šiomis dienomis rimtą įspė
jimą davė federąlio parla
mento narys liberalas David 
A. Croll. 
Kanados 
‘‘beširdžio 
orgijoj.”

“šis kontinentas,” sakė jis, 
“yra paskutinė laisvo užsiė
mimo tvirtovė, bet jeigu biz
nis ir toliau savanaudiškai 
atsisakys susivaldyti, palai
kyti žemas kainas, nenustos 
plėšęs nežmonišką pelną, tai 
mes susilauksime daug bėdų. 
Atėjo laikas, kad menedž
mentas elgtųsi, pagal savo 
amžių. Ir jeigu jis taip ne
sielgs, tai jis gali neturėti 
progos sulaukti senesnio am
žiaus prie laisvo užsiėmimo. 
Pažiūrėkit, kas dedasi Brita
nijoj, kur socializmas renka 
jo šmotelius ir trupinius.”

Jis mato tiktai vieną išė
jimą. “Arba industrija turi 
kontroliuotis pati, arba val
džia turi kontroliuoti.”.

Klausimas dabar stovi, ar 
daug liberalų ir kitų kapita
listų mato šitą? Ar daug jų i 
pasirengę griebtis išmintin
gumo ir valdytis? Jeigu to
kių nedaug ir pelnagrobystė 
nebus suvaldyta, kas tuomet 
bus ?

Iš visko, kiek dabar galima 
pastebėti, pelnagrobystė šiuo 
tarpu vyrauja virš visko ir 
mes galime laukti tiktai de
presijos ir krizio.
vadas daro ne tik Croll, bet 
ir Henry Wallace ir 
blaivesni kapitalistai.

Tokias iš

bažnyčios lankymo jau dau
gelis atleista iš tarnybos. 
Pranešama, jog Lietuvos 
himnas pavirtęs bažnytine 
giesme. Kiekvieną sekma
dienį, po sumos, visose baž
nyčiose giedama Lietuva, 
Tėvynė mūsų -. . . Dievo na
mai pavergtoje Lietuvoje da
bar yra vienintelė vieta, kur 
žmogus pasijunta žmogumi.”

Čia reikia padaryti kelios 
pastabos:

Jei bažnyčios Lietuvoje da
bar pilnos žmonių, tai ko
munistai jas nesugriovė, o 
pirmiaus klerikalų spauda 
rėkė nesavais balsais, baž
nyčios baigiamos naikinti.

Taipgi, jei bažnyčios pil
nos, tai Lietuvoje yra tiky
bos laisvė.

Antra, jei bažnyčiose Lie
tuvoje dabar giedama Lietu
vos himnas, ir jei jos tikrai 
virto vieta, kur žmogus ga
li jaustis žmogumi, tai Lie
tuvos bažnyčios yra labai pa
gerintos.

Lietuvos tarybinė valdžia 
tad neišgriovė bažnyčių, o 
dar jas pagerino.

Pirmiaus bažnyčios buvo 
vięta, kur kunigai žmones ne 
tik bardavo,’ bet kartais ir 
plūsdavo, taipgi, kur kuni
gai pasipinigaudavo.

Matyti, jos dabar jau ki
tokios.

Taigi, ko ne tik Smetonos, 
bet ir pirma jo klerikalų 
valdžios negalėjo padaryti, 
tą padarė tarybinė valdžia.

kili

BAŽNYČIOS IR TIKYBA

Dienraštis Vilnis rašo:
šv. Juozapo sąjungos laik

raštis ‘‘Darbininkas,” norė
damas pasigirti . bažnyčios 
įtaka Lietuvoje dabar, su
muša pirmesnius savo melus. 
Tas laikraštis raąo:

‘‘.Bažnyčios gdusiau lanko
mos kaip kada nors anks
čiau, nežiūrint į tai, kad mo
kyklų ir kitų įstaigų viršinin
kai įspėja nesilankyti. Dėl

UKRAINOS IR INDIJOS 
KANDIDATAI Į SAUGU

MO TARYBĄ
Flushing Meadow, N. Y. 

— Jungt. Tautų seimas pa
davė 30 balsų už Sovietų 
Ukrainą, kaip naują Sau
gumo Tarybos narį vieton 
Lenkijos, kurios terminas 
išsibaigė. Prieš Ukrainą 
kandidatuoja Indija, kuri 
gavo 25 balsus. Amerikonai 
agituoja už Indiją. Reikia 
dviejų trečdalių seimo bal
sų. Taigi Ukrainai stokuoja

DAUGIAU SVARBOS LAISVES VAJUI
me petys į petį, šiuos pasi- 
brėžimus atsieksime.

Džiuginantis dalykas, kad 
į šį mūsų vajų įstojo visi 
seni vajininkai ir vienas, ki
tas atsirado iš naujų. Išro
do, kad jau esame vajui ge
rai susiorganizavę. Tačiaūs 
vieni vajininkai, be plačios 
pagalbos iš visų skaitytojų, 
negalės atsiekti tų stambių 
pasibrėžimų. Todėl prašome 
visų Laisvės skaitytojų pa
dėti savo miesto vajinin- 
kams. Prašome kiekvieno 
Laisvės skaitytoj aus gauti 

suplaukė. Dar yra daug ge- nors po.vieną naują skaity- 
rų namo įsigijimo rėmėjų, toją savo dienraščiui.

Šį rudenį turime darbų 
dviem frontais. Vienas va
jus nupirkimui namo, ant
ras, vajus gavimui Laisvei 
naujų skaitytojų..

Namo reikalas eina gra
žiai, bet Laisvės vajus galė
tų būti geresnis. Pradžia 
gerokai suvėluota. Gal šil
tas oras ar kas kitas ken
kia.

Namo reikalasji. išrodo 
kad išeis gerai.kad išeis gerai. Tiesa, se
rais ir namui dar reikia ge
rokai daugiau, negu iki šiol
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Hollywoodo Tyrinėjimas
Kongreso Neamerikinės Veiklos Komitetas vėl spau

doje ant pirmo puslapio. Jis pradėjo tyrinėti Amerikos 
Filmų karalystę. Pašaukti produseriai ir aktoriai. Visi, 
kurie tik nori komunizmą iškeikti, turi progą pasirodyti 
ir “pagarsėti.”

Produseriai Jack Warner, Louis B. Mayer ir Sam 
Wood prispirti prie sienos pasiaiškinti, kaip tai buvo, 
kad karo, metu jie. pagamino tokias filmas, kaip “Mis
sion To Moscow”, “Song of Russia” ir t.t. Komitetas tai 
skaito didžiausiu nusidėjimu. Jis nori, kad produseriai 
pasakytų, jog tas filmas^vertė juos gaminti Baltasis Na
mas. Tikslas aiškus: diskredituoti velionį Rooseveltą ir 
jo administraciją.

Produseriai teisinasi,, kad jię tuomet manė gerai da
rą, nes prisideda prie sucementavimo Amerikos ir Tary
bų Sąjungos bendrojo fronto karo laimėjimui. Tačiau 
jie visi Komitetui liudija, kad Hollywoodas' esąs smar
kiai užveistas komunizmu, kad daugybė rašytojų ir ak
torių esą “Stalino agentai.” Jack Warner sakėsi visą 
tuziną tokių rašytojų jau pavaręs iš darbo. Kai kurie ta
po įvardyti. Paminėti Dalton Trumbo, Donald Ogden Ste
wart, John Lawson, Irwin Shaw, Clifford Odets, patysi 
žymiausi filminių veikalų gamintojai. Komiteto vyriau
sias tikslas ir yr£ tame, kad bailesnius išgąsdinti, o žmo
nes su pažangiomis idėjomis pakrikštyti komunistais ir 
pašalinti iš darbų.

kurie labai 
kas pasako, 
atsakominga 
kuriais šian-

LAISVOJO VERSLO DID
VYRIAMS ĮSPĖJIMAS

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Yra žmonių, 
nemėgsta, jeigu 
kad ši sistema 
už blogumus, su
dien tenka susidurti. Yra 

'mėginama tuojaus tuos žmo
nes apšaukti komunistais. 
Bet vis daugiau ir daugiau 
tos sistemos šalininkų prade
da matyti, kad mes ritamės į 
pakalnę, ir kad už tai atsa-

kurie dar po mažai turi Še
rų, o kiti, vis dar neprisi
rengė nė į po vieną namo 
bendrovės šėrą nusipirkti. 
Tų draugų prašome pasis
kubinti patapti savininkais 
Amerikos j lietuvių Kultūri
nio Centro.

Laisvės į vajus turi eiti 
gerai! Jis tūri būti išvestas 
sulyg pasibrėžto plano! 
Esame nusistatę sukelti 
prenumeratomis $20,000, 
pelnais nuo parengimų $10,- 
000 ir Laisvės bendrovės Še
rais $1,500. Jei visi glausi-

Beje, šitie trys stambiausi Hollywoodo filmų kara-. 
lystės milijonieriai sutinka su Komiteto nariais, kad 
Komunistų Partijai būtų atimta teisė legališkai gyvuoti 
ir veikti.

Kaip ilgai šis tyrinėjimas tęsis ir kiek žmonių bus 
apšaukti komunistais ir išterorizuoti iš Hollywoodo, da
bar dar sunku pasakyti. Kaleina dar ateis visai eilei ak
torių. Jau paminėtas vardas* žymiosios aktorkos Katha
rine Hepburn. Ji vienam masiniam susirinkime padėjus 
sukelti $87,000 komunistiniams tikslams. Nereikia nė sa- 
kyti, kad šis Komitetas suras aktorių tarpe ir daugiau 
panašių “griešninkų.”

Su parengimais irgi rei
kia rūpintis. Jau mirga 
pranešimuose miestų var
dai, kur pramogos yra ren
giamos sukėlimui dienraš
čiui Biudžeto 1948 metams. 
Tas gražu! Reikia pramo
gų, reikia aukų biudžeto su
kėlimui. .'

Nė minutei neužmirški
me to fakto, jog dienraščio 
išleidimas per apskritus 
metus kainuoja arti šimto 
tūkstančių dolerių. Šio va
jaus laiku, per tris mėne
sius turime sukelti ma
žiausia $31,500 sekantiems 
metams — 1948 metams. 
Kita dalis metinių įeigų a- 
pie $60,000, ' įplauks 1948 
njetais, reguliarėmis įeigo- 
mis už prenumeratas, už 
pagarsinimus,, pelnais nuo 
didžiųjų parengimų ir pri
puolamomis «aukomis. '

Taigi Laisvės vajus 
šiuom tarpu. yra - mums 
svarbiausias dalykas.

Laisvės Administracija

Viduriniuose a m ž iuose 
katalikų bažnyčia inkvizuo- 
davo žmones už tai, kam jie 
“iškrypdavo iš Dievo ke
lio”, išdrįsdami paabejoti 
tuo ar kitu katalikų tikybos 
straipsniu bei mokymu. 
Tūkstančiai visokių eretikų 
buvo nuvaryti “anan pasau
lin” — žiauriai nukankinti 
arba sudeginti laužuose.

20-tojo amžiaus inkvizici
ja, pritaikyta amerikiečiam 
teisti ir bausti, yra kur kas 
pažangesnė. Ne-Amerikinis 
Komitetas, vadovaujamas 
republikono kongresmąno 
Thomaso, savo aukas inkvi- 
zuoja švelniai, mandagiai, 
net sakyčiau iškilmingai.

Inkvizuojamasis pašau
kiamas į “apklausinėjimo” 
salę Washingtone, kur prie 
didoko stalo sėdi Ne-Ameri
kinio Komiteto nariai, jų- 
advokatai, toliau publika, 
spaudos- k o r espondentai, 
filmų traukėjai su moder
niniais aparatais, na, ir 
klausinėjamasis inkvizuoja- 
mas...

Čia niekas nelaužo ereti
kui kaulų, nesukinėja jam 
sąnarių, nekerta jam gal
vos, nestato jo ant liepsno
jančio laužo. Ne, ne! Čia 
viskas atliekama manda
giai, gražiai, — argi mes ne 
civilizacijoje gyvename?!...

Įdomus spektaklis buvo 
pradėtas spalių mėn. 20 d. 
Jis bus tęsiamas gal per dvi 
savaiti, gal ilgiau.

“Holly woodas teisme!” 
skelbia spauda. Kieno teis
me? Ne-Amerikinio Komi
teto, pasimojusio “apvaly
ti” amerikinius filmus nuo 
ne-amerikinio meno, nuo 
ne-apierikinių idėjų.

O kas yrav ne-amerjkinis 
menas? Kas yra ne-ameri- 
kinės idėjos? Kas visa tai, 
pagaliau, gali spręsti?!...

Ne-amerikiniai filmai, sa
ko Ne-Amerikinis Komite
tas, yra toki, kaip “Mission 
to Moscow”, “Song of Rus
sia”, “North Star” ir kiti, 
kuriuose parodoma, jog 
Tarybų Sąjungoje gyvena 
žmonės, toki, kaip ir 
Amerikoje: jie dirba žemę, 
stato fabrikus, tiesia gele
žinkelius; jie, kaip ir ame
rikiečiai, valgo, geria, vaik
što ant dviejų kojų, apsi
rengę (nors gal ir 
ne taip madingai); 
1 a f s v u nuo darbo lai
ku jie renkasi į grupes, 
dainuoja, šoka ,linksminasi; 
jie stato šalies ūkį, gražin
dami platųjį kraštą; jie no
ri taikos; jie — amžini fa
šizmo priešai!...

Va, kodėl tie filmai “ne- 
amerikiniai” !

Jei juose būtų parodyta 
Tarybų Sąjungos gyvento
jai žvėrimis, nemokšomis, 
fašizmo mylėtojais, tai jie 
būtų tikri amerikiniai fil
mai, reprezentuoją ame
rikinį meną!...

Prieš tūlą laiką ten pat, 
Washingtone, buvo inkvi- 
•zuotas žymusis vokiečių 
kompozitorius - m u z ikas 
Hans Eisleris, turįs pir
muosius popierius ameriki
nei pilietybei įsigyti. Kai 
Thomasas pervarė jį per 
savo šerengą, Eisleris buvo 
atiduotas Imigracijos De
partments išdeportuoti...

Dabar pašaukta visa eilė 
žymiųjų Hollywoodo rašy
tojų ir aktorių. Tūli' iš jų 
skrido mielai. Į Jie atvyko 
liudyti prieš raudonuosius. 
Tai raudonbaubiai reakci
nių, republikonų šalininkai: 
Robert Taylor, Adolphe 
M.enjpu, Gary Cooper, Ro
nald Reagan, Robert Mont
gomery , ir kt.

Pašaukti didžiųjų filmų

studijų viršininkai, — toki, 
kaip Louis B. Mayer, Jack 
L. Warner ir kiti, — jie tu
rį pasakyti, kodėl samdo 
komunistinius rašytojus ir 
aktorius. Na, ir sakė!...

Pašaukti trys žymiausio- 
ji Hollywoodo filmų rašy
tojai: Dalton Trumbo, John 
Howard Lawson, Donald 
Ogden Stewart.

Taipgi: Charles Chaplin, 
Ldrry Parks, Adrian Scott, 
Clifford Odets, Edward | / 
Dmytryk, Ring Lardner, Jr., 
Joseph E. Davies, ir eilė ki- ’ 
tų aktorių, rašytojų ir šiaip 
asmenų, turinčių bendra su 
filmų gamyba. \

žmonės ligi šiol skusda
vo*, kad Hollywoodo fil
mai perdaug tušti, kad juo
se mažai pagarbos menui, 
kad juose nėra tikrovės.

Galime įsivaizduoti, ko
kius filmus turėsime tuo
met, jei -Ne-Amerikiniam 
Komitetui pavyks “sulikvi- 
duoti” visus pažangiuosius 
filmų rašytojus, direktorius 
ir aktorius!

Advokatai Robert W. > 
Kenny ir Bartley C. Crum, 
gynėjai tūlų pašauktųjų ak
torių ir rašytojų, yra pasi
ryžę skelbti karą Ne-Ame- 
rikiniam Komitetui, kaipo 
neturinčiam konstitucinės 
teisės inkvizuoti aktorius ir 
rašytojus.

Jei jiems tai pavyks, bus 
dar viena byla prieš raga
nų medžiotojus! Jungtim 
Valstijų Komunistų Parti
jos generalinis sekretorius 
Eugene Dennis jau yra pa
ruošęs tokią bylą, kurią, 
menama, aukščiausias ša
lies teismas svarstys dar 
šiemet. I

Gal būt atsiras minkšta- f 
galvių^kurie pabugs inkvi
zicijos ir tuojau bandys 
“prisitaikyti prie aplinky
bių.” Tokia jų elgsena tik 
padėtų raganų medžioto
jams.

Drąsos ir daugiau drąsos 
visiems, kurie jaučia, kurie 
žino, kad ši inkvizicija ne
ša pragaištį mūsų kraštui, 
jo kultūrai, jo menui, jo 
nemirštamajai liaudžiai.

Nesulaikė žmonijos prog
reso vidurinių amžių inkvi
zicija, nesulaikys jo. šių 
diepų Amerikos žmonių 
proto inkvizitoriai!

M. Galinis.

Anglija pardavė Ameri
kai dar $120,000,000 vertės 
aukso ir gavo $120,000,000 
paskolos iš Pasaulinio Ban
ko.

Paryžiaus durų sargams su
streikavus už didesnes algas, 
šioji senyva sargienė senoviš
ku būdu * užsišnaukščia taba
ko, bet naujoviškai prisidėjo 

prie streiko ir dalyvauja 
streikierių susirinkimuose.
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B'lieve Me

By FRANK STULGIS

Soloist At LMS Eastern Festival

laisve Concert on Nov. Oth 
to Feature Biruta Ramoška & 
Many Other Star Lith Singers

The story of the support of 
the Lithuanian American peo
ple for the new Lithuanian cul
tural center is 
be written in 
the history of 
movement.

one which will 
gold letters in 
our progressive

about it to the American news
papers which defile his name? 
And 
said 
etc. ?

what have our papers not 
about Stalin, Molotov,

which is beingThe support 
currently received for the pur
chase of the new building in 
which the headquarters of our 
national organizations will be 
housed, where our newspaper 
will be published, and where we 
shall go for our social, sports 
and other affairs is truly amaz
ing. We needed $75,000 in one 
month. At this writing, only a 
small fraction of this amount 
was still to be raised and there 
is still a week and a half to 
go. This signifies strength, it 
signifies a strong enthusiastic 
following! It signifies that, de
spite . the years of “boycott” 
propaganda on part of the pro
Nazis and fascists among the 
Lithuanians against us, the 
Lithuanian people knew the 
right and the truth when they 
saw it.

That this project has cap
tured the imagination of the 
Lithuanian people in the East, 
especially on the East Coast, is 
testified to by the fact that 
the sheets which proclaimed 
Lithuania “independent” when 
the Nazis invaded it, that those 
sheets which recently published 
horror photos which they salv
aged f rom
dumps and committed 
sins against the intelligence of 
Lithuanians have been harping 
the “why didn’t we think of 
it” tune. But, of course, that 
presumes that fascists and 
near-fascists have something 
to think with, and there are 
a lot of people who seriously 
doubt this.

Nazi propaganda 
other

Two weeks ago, Walter 
Winchell, Broadway columnist 
and newscaster, devoted his en
tire program urging prepara
tions for war against the 
USSR. As a reporter of the 
sensational, Winchell’s broad
cast was sensational. lie said 
that the Russians were plan
ning “fifty Pearl Harbors” on 
the East coast that would wipe 
out “fifty million people” and 
blamed the Russians for the 
cholera epidemic in Egypt as 
an experiment in bacteriologi
cal warfare by Soviet scientists. 
It is widely said that the USSR 
doesn’t have atomic bomb sec
ret and world renowned scient
ists have said that the 'cholera 
epidemic cannot possibly be 
what Winchell says it is. This 
type of sensationalism is con
tributing to hate hysteria. Wal
ter Winchell should get an iron 
cross from the ghost of Hitler 
for doing his work so well. Hit
ler wanted nothing more than 
to have America and the rest 
of the world united in a war 
against * the Soviet Union. 
While Winchell, in his time 
made some fine contributions 
to the winning of the war, as 
well as to other humanitarian 
causes, we feel he has gotten 
off the track with his«war pro
paganda. Hitler’s ghost 
only complain that it is 
late to do him much good.

We admired his efforts 
the Damon

can 
too

for 
■Cancer

Needless to say, the support 
which the new building has 
attracted predicts the success 
of this new and greatest under
taking the Lithuanians have 
ever taken on as an organized 
body. But the story is not yet 
over. We must put the finishing 
touches in on the whole busi
ness.

accepted

In order to raise the $75,- 
000 in the shortest possible 
time, the Home for Lithuan
ian .Workers, Inc.,
loans for a period of one year 
which will have to be paid back 
next October. These loans were 
made mainly by people who 
have purchased quite a number 
of shares. The idea of the thing 
was to^raise the necessary $75,- 
000 by loans and shares and 
then to continue the campaign 
for shares after November 1st 
in order to pay off these loans.

So, if you didn’t quite get to 
buy your /share by November 
1st, don’t think that you have 
missed the boat. Oh no! You 
can buy .your shares until the 
full $100,000 of Building Cor
poration stock is sold. And if 
you have only 1 or 2 shares, 
you can still add to your num
ber as soon as you get your 
Christmas bonus.

Recently, dur Ambassador 
to Moscow protested to the 
government of the USSR that 
a newspaper in that city had 
published an article that was 
unfavorable to President Tru
man. We believe that the pro
test was not necessary, as the 
Republicans and the American 
press generally have done a 
“better” job on Truman than 
the Russians ever did. Also, 
while it is accepted as bad 
taste to speak ill'of the dead, 
the reactionaries are still 
smearing one of the greatest 
presidents America has ever 
had, Franklin Delano Roose
velt, and does anyone protest

ULINSKAS, popular of Waterbury,sopranoGERTRUDE
Conn., where she teaches the Waterbury Vilijos Chorus, will 
be one of the featured soloists, together with her chorus at 
the LMS Festival to be held over the Tanksgiying holidays in 
Brooklyn, N. Y. Other singers from various parts of the 
country, too, 'will be featured singers. Choruses, drama and 
musical groups will participate. Watch for further announce
ments of this big four-day affair. Tickets are already in cir
culation. As planned now, it will be held #in the Brooklyn 
Labor Lyceum and the Schwaben Hall.

Still in the usual place, the 
annual big Laisve-Concert will 
be held at the Brooklyn La
bor Lyceum, 949 Willoughby 
Avenue, Brooklyn, on Sunday, 
November 9th. Only this year, 
there will be a program of 
singers that will take your 
breath away.

Among those on the usually 
excellent Laisve Concert pro
gram which draws many hun
dreds of listeners, this yea)’ 
there will be such stars as 
Biruta Ramoška, the famed, 
Broadway star. Birute’s un
usual voice and stage pre
sence has been noted by all 
producers in New York., She 
is known as the person that 
best interprets Oscar Strauss 
melodies and Oscar 
self has been the one to 
so.

The concert program 
year is being built around 
Birute. But there are
stars, too. Albert Vasiliauskas, 
brother of the famed Alex, 
will make an appearance on'will continue as the Anthony Make your plans now.

li im-
say

this 
our 

other

Musical Revue 
Will Be Something 
New in Newark

NEWARK, N. J. — It 
' way to

will 
preCampaign as humanitai ian and really a new 

beneficial in saving many lives. !gent a concert program when 
The present campaign con-|on November 1st, the Sietyno 
ducted by W. ,W. is rapidly un-’ 
doing all the good he did pre
viously. For war is the greatest 
cancer of humanity. If we can 
find a way to avoid it, we shall 
then be able to work on the 
disease peacefully. But to cam
paign .for fighting the disease 
in order to save lives, and then' 
to turn around and campaign 
for war—that somehow sounds 
pretty stupid to us. * I

There is something wrong j 
somewhere and we would like 
our English Section readers to 
come through. What we need' 
to make this section more in
teresting is correspondence. We 
have choruses in Philadelphia, 
New York, Connecticut and 
Massachusetts. Other organi
zations where young people are 
active members. These groups 
are not cooperating as much as 
they should in getting -stories 
about it, you scribes? We 
Laisve English Section. 
aFoutit, you scribes? We 
your cooperation. Send in 
local news items, your gossip 
and let us help you to develop 
a greater interest in your group 
while at the same time you will 
be contributing to help make 
our paper more interesting.

Chorus will present its Musi
cal Revue. Spotlights, black
outs, unusual singing, etc., 
will be the big feature.

This offering of the Siety
no Chorus and Octette will be 
presented at St. George’s Hall, 
180 New York Ave., Newark. 
. There will be dancing after 
the program to round out a 
perfect evening. J. S.

want 
How 
want 
your

In (he last issue of this 
paper, there was an interesting 
story about the IWO working 
on the changing of its name. 
The IWO is a fraternal orga
nization very similar in many 
respects to our own LDS. It 
is interesting to note here, that, 
over a year ago, while the dis
cussion was on about changing 
the LDS name to something 
more appropriate than Associa
tion of Lithuanian Workers, 
the arguments presented by Mr. 
Milgrom, the General Secret
ary, were used by proponents 
of the change in the LDS. How
ever, at that time some people 
argued that if such organiza
tions like the IWO do not change 
their name, why should the 
LDS? This, if it was an argu
ment then, is not any more.

Pavidis Radio Orchestra will 
produce the music for danc
ing. Pavidis’ group has be
come the most popular Lith
uanian dance band in recent 
years, and the Laisve com
mittee feels very fortunate in 
obtaining them again for your 
enjoyment.

• The concert will begin at 
3:30 p.m. and
prices are $1.50, 
both the Concert 
and 00 cents per 
the dance only.

Many out-of-towners 
expected to be present 
you will be able to meet 

ifriends and have a swell
i again at this annual reunion 
j of all followers of Laisve and 
I their friends.

of the 
liked 
America.

Brooklyn’s fine Aido Chor
us will supply the mass sing
ing, and 'those of us who 
hoard them’last weekend at 
their conceit, have seen how 
greatly they have improved 
since we heard them last. The 
Vyturėlis String Ensemble 
which has been engaging in a 
heavy concert program of 
late, has gained the exper
ience and confidence which 
was previously lacking for 
this realtively new group. The 
Vyturėlis group will surprise 
many of the concert goers.

To vary the program, there 
will be a Polish Dance Group 
which has marle a hit sever
al times in the famed Carne
gie Hall in New York. This'The local LDS Club is1 holding 
will be their first appearance 
at a Lithuanian Concert pro
gram. | jan Hall. Flo Kreider,

As usual, the evening will jchairlady of the dance commit- 
not end with the concert, but tee, invitės all to participate.

best known and best 
Lithuanian singers in

the admission 
$1.00 for 

and dance 
person for

are 
and 
new 
time

BRIDGEPORT, Conn.

a Halloween Dance on Satur
day, Nov. 1st ,at the Lithuan-

I ian Hall. Flo Kreider, the

the stage with several well 
chosen songs.

Another singer whom we 
have missed for some time on 
our stage has been Stanley 
Kuzmickas, of Shenandoah, 
Pennsylvania. Stanley is one 
of the best loved popular 
singers. A coal miner by pro
fession, he has overcome 

Imany obstacles to become one

| “Kiss of Death” Is a Tough 
And Skillful Melodrama
KISS OF DEATH, 20th Century- 

Fox film. Screen play by Ben 
Hecht and Charles Lederer, 
reeled by Henry Hathaway.

a steel spring,

Di

Taut as 
tough, and hard-boiled, Kiss 
of Death’ is definitely not a 
picture? for timid souls. The 
opening scene in which three 
crooks rob a jewelry firm loc
ated on the 28th floor in an, 
office building and their sub-, 
sequent ride down in the ele-. 
vator is guaranteed to have 
you sitting on the edge of your 
seat and holding tight. Not to 
mention what it does to your 
blood pressure.

From there on in you are

bullet 
whom 
much

any

By MILDRED STENSLER

Approximated 400 Lith-Am- 
lerican artists, and thousands 
'of guests will come to the Lith- 
'uanian Fine Arts League Fest
ival in Brooklyn, N. Y., No
vember 27th. The Festival 
Committee arranged the pro
gram so that the visitors, many j 
from outlying 
small towns, 
opportunity 
thing of the famed art center 
of New York.

districts and I 
could have the 

of seeing some-

John Gielgud, ‘British’ Star 
Is of Lithuanian Descent

-—New York:and absorbing to me. The the-
One of the best known act

ors of the legitimate theatre 
is John Gielgud, , commonly 
kown as an Englishman, but in 
reality of Lithuanian descent. 
Gielgud’s grandfather and 
grandmother, over a century 
ago, migrated from Lithuania 
to England, where John’s fa
ther, now over eighty and ill, 
still lives. His mother was Kate 
Terry-Lewis before marriage. 
John is very much concerned 
about his father. He visited 
his ‘parents last summer 
during a brief trip to England.

“I went home to see my pa
rents,”-he said to the reporter 
interviewing the star. “My fa
ther is over eighty and is ill, 
and these are not good days to 
be old and ill in England. One 
can’t get a nurse, and even 
finding the right food is dif
ficult. My mother feels it all 
keenly.”

John Gielgud is in the States 
taking an active part in the 
production of the Greek tra
gedy “Medea” which opened 
last Monday at the National 
Theatre in New York under 
John’s direction. The play 
has two stars: Judith Ander
son as Medea and Gielgud as 
Jason.

“This is my first experience 
in Greek drama and my first 
American assignment as a di
rector,” he says. “So it is new^

atre is always absorbing, 
though. When I’m busy on a 
play, I can. scarcely think of 
anything else. Sometimes I 
think I have put it out of 
mind, but it’s there all 
time.”

“After two comedies 
spring,” John says, “I find it 
immensely stimulating to work 
on tragedy now.”

But although Mr. Gielgud’S 
attention was on tragedy, there 
was nothing tragic in his man
ner as he compared 
peace’s “Anthony and 
patra.” with “Medea.” 
Anderson and Gielgud 
will have the leading roles have 
played together before when, 
ten years ago, he had great suc
cess in New York with “Ham
let,” Judith playing the part of 
the queen.

Later in the season Gielgud 
will play in “Crime and Pun
ishment,” a dramatization of 
Dostoyevsky’s novel in which 
he had a long run in London. 
In London he directed the play 
besides1 playing the part of 
Raskolnikoff. This time, how
ever, he thinks he will do better 
and be able to see the play 
more in perspective because 
Komisarjevsky, who is coming 
from London, will direct it.

my 
the

last

Shakes- 
Cleo- 
Miss 
who

(See, also, LMS News and 
Views.)

caught up in the story of Nick 
Bianco whose father 
from a policeman’s 
when he was a kid and 
society has never given
of a chance. Skipping 
maudlin attempts to justify 
Bianco or his crimes, Kiss of 
Death sticks right to the point 
of the story and in so doing 
it packs a terrific wallop and to. down ‘h™llgh 7 'T.
makes the point that much 
stronger.

Director, Henry Hathaway 
has done a superb job in giv
ing all the characters an op
portunity to develop right in 
front of your eyes and yet 

;none of them waste any time 
or spoil the dramatic unity of 
the whole picture. When Bian
co finally decides to sing (tell 
who his confederates were) it 
is the logical outcome of his 
conflicts and an extremely 
frightening one at that.

There are two perform
ances in the film which help 
to make it the excellent pic
ture that 
Mature’s 
newcomer to the screen, Rich
ard Widmark. Mature plays it 
straight, no pretty boy stuff 
and no snarling. Just a fairly 
young guy who has been 
pushed around plenty and who 
is pretty tough. Widmark is 
one of the most horrible, 
smiling cold blooded killers 
we have ever seen. He wants 
to make you hate him and he 
does. It is a personal triumph 
and a very interesting debut. 
Let’s hope that 
doesn’t make him 
perpetuity.

The underworld 
the cheap night clubs, the neu
rotic insecurity of those who 
live on the edge of society are 
all done in an honest, intelli
gent fashion. They are not 
pretty and Kiss of Death does 
not attempt to make them so. 
They are not romantic or gla
mour either and Kiss of Death 
manages to jump that hurdle 
also. It tells a story and you 
draw your own conclusion. It 
never lets you down though 
and* after about two hours of 
this kind of intensity you need 
an opportunity to have a nice 
quiet thought or two. Kiss of 
Death should make you think.

it is. One is Victor 
and the other is a

Hollywood 
a killer in

characters,

birth. It seems like an attempt 
at pantomime and the no
scenery effects of the Clifford 
Odets’ day. Personally, I like 
my musicals bedecked with col
or. But “Allegro” does offer 
some excellent choral work and 
a sensitive story.

Unfortunately, the two most 
talked of musicals or modern 
operas, “The' Medium” and 
“The Telephone” by Gian-Carlo 
Menotti, will have ended their

| stay. The company heads for 
• Boston Nov. 3rd. And we hear 

The painter will have time j England will get a sample of
i opera, when 

wich Village, visit art galler- Prince Littler presents them 
ies or the Art Museum; the! in London. But Broadway still 
actor can see something of the ! holding on to “Oklahoma,” 
legitimate theater; the singer, j “Brigadoon,” “Annie Get Your 
too, can make for a day at the j Gun” and “Finian’s Rainbow,” 
opera or see a musical. jail good gay musical entertain- 

Currently in N. Y. there arc ment.
10 listed musicals and 18 plays, 
with a pretty fair assurance 
that . they will still be there 
over the Thanksgiving Holi
days. For the more serious stu- j ites. 
dent of music, there will-be a classic 
Saturday matinee performance ! for a spectacular showing, and 
at the Metropolitan Opera I Maurice Evans counters with 
House. Usually they choose a ; the George Bernard Shaw’s co- 
popular opera, like “La Travi-: medy “Man and Superman,” 
ata” or “Rigoletto” for the perhaps the finest piece of dra- 
matinee. These 1 ighter operas i ma ever written.
are good to initiate the first; 
time opera goers. We may be being 

į fortunate to see Polyna Stoska, 
for she is one of the 14 new 
singers listed for this season. 
If you want to be sure of a 
seat, write to 
program and 
vance.

This month 
new musicals to Broadway and 
by all reports, they will stick 
around for. a while. Of them, 
“High Button Shoes” is the 
most colorful and gay, carrying 
rave notices from all the cri
tics. “Music in My Heart” is 
another story of a composer 
and his music. This time it’s 
Tchaikovsky. I judge it’s the 
same sweet lush that they gave 
us about 
Norway” 
“Blossom 
you ever 
these masters?

“Allegro,”
Hammerstein, production (they 
gave us “Oaklahoma” and 
“Carousel”) was pretty ade
quately described in Life maga
zine a few issues ago. A ser
ious musical play about the life 
of a doctor from birth to re

The theater lovers who as
pire 
can 
well

for the legitimate stage 
find some new plays as 
as revivals of old favor- 
John Gielgud brings the

Medea” of Euripides

An exciting new war 
classed even 

“What Price Glory,” is 
mand Decision.” It’s

the Met. for a 
tickets in ad-

brought three

Grieg 
and 

Time.” 
tire of

in “Song of 
Schubert in 
But, how can 
the music of

Rodgers

drama, 
above 
“Com- 
a new

play, the first ever written by 
its author, William Haines, a 
veteran of the 8th Air Force 
Intelligence. It is real, under
standing, and good theater. 
Paul Kelly, of the movies, gives 
an excellent performance of 
the General who has to send 
bombers into Germany with 
full knowledge that only one 
fourth of them will return.

In a lighter vein, the. grand 
lady of the stage Helen Hayes, 
romps through a hilarious co
medy “Happy Birthday.” An
other perennial favorite, Ray
mond Massey, 
course, there’s 
and his rabbit 

The biggest 
ever,

is back. And, of 
still Frank Fay 
in “Harvey.” 

problem, how- 
is to obtain tickets for 

these shows. We may be lucky 
in getting a certain amount for 
a particular show, but not al
ways the one of the first 
choice. To insure your seeing 
the one MUST, send to the 
theater'for tickets in advance. 
Saturday afternoon will be 
your free theater day.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Ketv., Spalių 23, 1947
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PASKUTINIS CARAS
-10-4.47— * (Istorine Apysaka) ★ —i7—

Justas Paleckis

(Tąsa)
Tačiau įvykis Nevos prospekte, kuris 

buvo aprašytas užsienių spaudoj ir gan
dų pasklido po Rusiją, padare didelio 
įspūdžio. Jis patvirtino neaiškius visuo
menės lūkesčius, kad naujasis caras nau- 

. jos dvasios, geros širdies ir ne išdidus 
žmogus, kad jis neapsitvers reakcines 
biurokratijos siena nuo savo tautos. Dar 
labiau sustiprėjo ta nuomonė, kai Mika
lojus nubaudė 3 dienom arešto patį Pe
trapilio miesto viršininką generolą fon 
Valį. Tiesa, mažai kas žinojo, kad su fon 
Valiu Mikalojus turėjo senų'sąskaitų, o 
ir nubaudė tik už tai, kad fon Valis drį
so pareikalauti iš carų giminaitės gra
fienės Stroganovos pabaudos.

Bet ypatingai gandas apie caro Mika
lojaus “naują dvasią” sustiprėjo po įvy
kio su susisiekimo ministeriu Krivošei- 
nu. Sunku buvo ką nors Rusijoj nuste
binti vagytėmis ir pasisavinimais. Ta
čiau Krivošeino “darbeliai” ir čia pasi
rodė rekordiniai. Įsigijęs didelį pasitikė
jimą pas Aleksandrą III, susidraugavęs 
su “stebukladariu” Kronštato Jonu, tu
rėjusiu tokią didelę įtaką į carą, Krivo
šeinas šeimininkavo savo ministerijoj vi
siškai laisvai. Jis pat pirko miškus, o 
paskui už iždo pinigus iš tų miškų bran
gia kaina pirkdavo pabėgius ir įvairią 
miško medžiagą, pigiai nusipirkdavo 
dvarus, o nutiesęs pro juos geležinkelį, 
nepaprastai pakeldavo jų vertę. Tose 
spekuliacijose jam tarpininkaudavo ar
timi giminaičiai, o Krivošeino turtai vis 
augo. Kai Krivošeinas trumpu'laiku nu
sipirko trečią dvarą, net Aleksandras III 
jam tarė: “Bent dėl žmonių akių gėdą 
turėtum!” Tačiau Krivošeinas gėdos ne
turėjo ir spekuliavo kuo įmanydamas, 
pastatė sau puikius rūmus, o juose už iž
do pinigus įrengė bažnytėlę, kur kvies
davosi Kronštato Joną laikyti pamaldas. 
Tai apie Krivošeiną liaudy gimė tokia 
paplitusi tada legenda: “Ir pagavo pa
galiau tą ministrą, kad jis jau baisus 
vagis buvęs. Liepia caras jam prisiekti 
ir pasižadėti daugiau nevogti. Kad prie
saika tikresnė būtų, atnešė jam ikoną 
pabučiuoti. O ikona graži, briliantais pa
puošta. Žinoma, verkia ministras, prie
šai kati ja, ikoną bučiuoja, o bebučiuoda
mas tik capt patį didžiausią briliantą, 
patį brangiausią, ėmė ir iškando! Pri
siekė, namo nuėjo, o briliantą už lūpos 
namo ir parsinešė.”

Apie tą patį Krivošeiną jaunajam ca
rui, dar nė dviem mėnesiam nuo įžengi
mo į sostą nepraėjus, teko išklausyti val
stybės kontrolieriaus pranešimą.

— Liūdna ir negraži byla, — tarė ca
ras ir įsakė tuoj atstatyti Krivošeiną iš • 
ministerio pareigų, atimti iš jo dvariškio 
laipsnį ir uždrausti nešioti mundurių.

Naujam carui buvo siunčiama begalė 
ištikimybės pareiškimų arba adresų. 
Juose buvo reiškiama pasitikėjimas, pri
sirišimas ir meilė. Taip pat vieningai 
sveikino naująjį carą spauda. Ir ne tik 
cenzūruojamoji Rusijos spauda, bet ir' 
laisvoji rusų emigrantų revoliucionierių 
spauda reiškė vilčių, kad naujasis caras 
atneš Rusijai naują pavasarį. Kai ku-. 
riuose žemietijų adresuose buvo atsar
giai prasitariama apie reikalą iš pagrin
dų reformuoti Rusijos gyvenimą, kuris 
yra sustingęs ir atsilikęs nuo Europos. 
Nebuvo nė kalbos apie griežtus reikalą- ' 
vimus, bet tikėtasi, kad-caras atkreips 
malonų dėmesį į savo pavaldinių pagei
davimus ir pats savo valia pakeis Rusi
jos gyvenimo gaires pažangos keliu, ku
ris apsaugotų ir Rusiją ir patį caro sos
tą nuo pavojų ir sukrėtimų. Nors ir kuk
lūs tie prašymai, bet jie sukėlė didelį su
sijaudinimą biurokratiniam valdininkų 
pasauly, prieš kurį iš dalies jie buvo nu
kreipti.

O caras Mikalojus, į kurį buvo atkreip
tos visos Rusijos akys, buvo dar paslap
tis. Pripratusiems matyti caro vietoj mil
žiną Aleksandrą III, jo sūnus Mikalojus 
atrodė lyg tėvo karikatūra. Tai ypač 
ryšku buvo Mikalojui pirmą kartą pri
imant valstybės tarybą. Valstybės tary
bos nariai, kurių daugelis buvo dar Alek
sandro II laikų veteranai, vietoj caro di
dingumo pamatė jaunuoliškai nevikrų, 
šliaužiančios esenos, iš padilbų žiūrintį r 
žmogutį. Tas žemo ūgio laibutis jaunuo
lis, skubiai nuėjęs j savo virtą, akis nu

leidęs, sujaudintu balsu ištarė vieninte
lę frazę: “Ponai, savo velionies tėvo var
du aš dėkoju jums už tarnybą.” Paskui, 
dar akimirką pasvyravęs, apsisuko ir iš
ėjo. Valstybes tarybos nariai pažvelgė 
vienas i kitą ir išsiskirstė.

v %-tu

Labiausiai už visą pasaulį savo žmo
na susirūpinęs, įsimylėjęs Mikalojus su 
didele neapykanta atlikinėjo tas neiš
vengiamas valstybines pareigas. Kąip 
kadaise cariene Kotryna, kiekvieną vals
tybinį darbą atlikdama, galvodavo: “O 
kaip čia pasielgtu Petras Didysis?” taip 
Mikalojus 11 pagalvodavo: “0 kaip*.pa
sielgtų mano neužmirštamasis tėvas?” 
Pats jis nepasitikėjo savo patyrimais 
valstybės reikaluose. Juk jis dar nese
niai taip svajojo iš bataliono vado pakil
ti į pulko vadus, o dabar staiga teko va
dovauti visai Rusijai, būti visų jos karo 
jėgų vadu ir vyriausiu vidaus gyvenimo 
tvarkytoju. Todėl valstybės reikaluose 
jis klausė savo artimiausių patarėjų, ku
riais buvo jo giminės didieji kunigaikš
čiai. Jų tarpe vyriausias “dėdė Miša”— 
didysis kunigaikštis Mykolas Nikolaje- 
vičius, caro senelio Aleksandro II jau
nesnysis brolis ,valstybės tarybos pirmi
ninkas, bet valstybės reikaluose mažai 
nusimanąs žmogus. Paskui “dėdė Alek
siejus” — tėvo brolis, generolas admiro
las, vyriausias laivyno vadas. Greta jo 
“Sandro” — did. kunigaikštis Aleksand
ras Michailovičius, caro sesers Ksenijos 
vyras, kuris norėjo paveržti iš Aleksie
jaus generolo-admirolo titulą ir vadova
vimą laivynui, taigi jiedu buvo nulati- 
niai priešai ir vienas prieš antrą intriga
vo. O dar “dėdė Sergiejus,” kitas tėvo 
brolis, Maskvos general-gubernatorius, 
kurio įtaka į carą buvo dar didesnė tuo, 
kad jis ne tik “dėdė,” bet ir svainis, 
Aleksandros sesers Ellos vyras. Tolimes
ni patarėjai buvo “dėdė Vladimiras” ir 
eilė kitų giminių. Mikalojus Nikolajevi- 
čius carui imponavo, kaip turkų nugalė
tojo sūnus ir pats kariškiausias žmogus 
iš caro šeimos. Iš kitų artimiausiu žmo
gumi tais laikais buvo senasis Pobedo- 
noscevas, kuris dažnai atsilankydavo pa
sikalbėti su caru, suteikti jam patarimą 
ar persergėti nuo kokio neapgalvoto žy
gio. Pobedonoscevas visada atvykdavo 
pas jaunąjį carą, kai reikėdavo jį nu
kreipti “neužmirštamo tėvo pėdomis.”

Ir tie adresai su ištikimybės pareiški
mais ir su reformų priminimais liko ca
ro beveik nepastebėti. Ir taip jo, japonų 
kardo perskeltąją ir dažnai skaudančią- 
ją, galvą kvaršino begalės raštų, kur čia 
dėmesį kreipti į tuos pavaldinių balsus. 
Tiesa, kaikuriuos pareiškimus ministe
rial rasdavo reikalingu išskirti iš kitų 
tarpo ir parodyti carui. Vienas tokių 
raštų buvo pažangiosios visuomenės gru
pes surašytasis konstitucijos projektas. 
Bet, vos aki užmetęs, Mikalojus parašė 
rezoliuciją: “Kokia nesąmonė!”

Tačiau Pobedonoscevas, būdamas ar
čiau visuomenės ir girdėdamas jos nuo
taiką ir viltis, žinodamas caro silpną va
lią, susirūpino. O ką’gali žinoti, kokios 
įtakos parms carą į savo rankas! -— gal
vojo senasis carų patarėjas. Gal toji He- 
seno princesė apsuks jam galvą kokiomis 
fantastiškomis idėjomis. Ką gali žinoti 
su tais vokiečiais — čia jie dedasi vien- 
valdybės šalininkais, o savo tėvynėj, Vo
kietijoj, laiko įvairius parlamentus, lei
džia kurtis socialistų lizdams. Reikia, 
kad caras pasisakytų aiškiai, o savo pa
slaptingumu neskatintų pavojingų vilčių. 
Su tomis mintimis vyko Pobedonoscevas 
pas carą.

1895 m. sausio 17 (29) d. įvyko žy
mus istoriniu atžvilgiu bajorijos, žemie
tijų, miestų ir kazokų atstovų priėmimas 
pas carą Mikalojų. Atstovai susirinko 
AniČkovo rūmų Mikalojaus salėj. Giliai 
susijaudinęs caras pergyveno sunkius 
momentus prieš išeidamas į Mikalojaus 
salę. Tiesiog negalėjo suvaldyti kojų 
drebėjimo. Jam teks šiandien pasakyti 
savo pirmą kalbą į Rusijos visuomenę, 
kurioj išdėstys savo politikos pagrindus. 
Jis stengėsi kalbą išmokti atmintinai, 
bet tai buvo nelengva ir dažnai teko pa
žvelgti į kepurę, kur jis paslėpė Pobedo- 
noscevo parašytą kalbos tekstą.

(Bus daugiau)

BOSTON, MASS.
Du Dideli Koncertai ir Dailės 

Paroda
Šį rudenį Bostono ir apy

linkės lietuviai turės progą 
dalyvauti kultūrinio pobūdžio 
parengimuose, kurie yra ben
drai ruošiami dėl plačios vi
suomenės.

Spalių 26 <L, 2 vai. dieną, 
įvyks didelis koncertas Pa
trick Gavin mokyklos Audi
torijoje, So. Bostone. Jį ren
gia LMS Antrosios Apskrities 
komitetas. Šis koncertas tu-

dienio vakarą, įvyks kitas di
delis koncertas Municipal Au
ditorijoje, So. Bostone. šis 
koncertas yra ruošiamas ben
drai trijų Pabaltijo tautų. Ja
me dalyvaus lietuviai, latviai 
ir estai. Jo programą pildys 
Cambridge’iaus Lietuvių Pi
liečių Kliubo Choras, vado
vaujant Amilijai Tatoroniūtei; 
latvių choras, vadovaujant Ed. 
Šugariui; Pradva, pasižymėjęs 
estų- pianistas; duetą dainuos 
P. Šimonis ir M. Anestaitė;

Hartford, Conn.
DRG. B. MULERANKA 

VĖL LIGONINĖJE

rėš plačią programą, kurią 
pildys geriausios lietuvių me
ninės jėgos, esančios Antro
sios Apskrities ribose. Pasi
žymėję lietuvių chorai ir so
listai pasižadėjo dalyvauti 
programoje. Dainuos Wor- 
cesterio- Aido Choras, vadovy
bėje Josephines Karsokienes, 
Montello. Liuosybės Choras, 
vadovybėje Ed. šugario, Cam
bridge’iaus Lietuvių Piliečių 
Kliubo Choras, vadovybėje 
Amilijos Tatoroniutės, ir Nor- 
woodo Vyrų Choras, vadovy
bėj Stasio Pauros. ’ Solo dai
nuos Rožė Merkeliūtė-Stripi- 
nienė, Jean Brown, Ignas 
Kubiliūnas ir kiti.

Tai bus antras metinis An
trosios Apskrities koncertas; 
Iš viršuje surašyto dalyvių 
sąrašo, galimą dasiprotėti, 
jog tai bus gražus koncertas. 
Jame bus sutraukta daug sti
prių jėgų iš visos apylinkės. 
Tiek daug didelių chorų nie
kad nėra dalyvavę mūsų kon
certiniuose parengimuose.

Lapkričio 8 d., t. y. šešta-

solo dainuos Norma čeponiū- 
tė iš Worcesterio, ir kiti geri 
muzikos talentai.

Dailės ir knygų p'aroda 
įvyks spalių 2,5 ir 26 dd., 
Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėje, Cambridge’iuj. Bus 
išstatyta parodai šešių artis
tų tapybos kūriniai ir lietu
vių moterų rankų grožės dar
bai. Taipgi, bus išdėstyta dėl 
parodos lietuviškos knygos, 
žurnalai ir laikraščiai, kokie 
tik yra buvę lietuvių kalboje. 
Prie to, įvyks paminėjimas 
400 metų sukakties nuo pasi
rodymo pirmosios lietuviškos 
knygos. Bus padalyta per
žvalga iš literatūros istorijos, 
nurodant, kaip spausdintas 
žodis laipsniškai tobulėjo ir 
tuo pačiu sykiu kultūrino lie
tuvius.

Tuose visuose minėtuose pa
rengimuose kiekvienam lietu
viui verta dalyvauti. Verta i 
būti daugelio metų sunkaus 
darbo vaisių liudininkais!

Kiek laiko atgal Bolis Mu- 
leranka buvo ligoninėje, kur 
jam padarė operaciją. - Jis ap- 
sveikęs parėjo, namo ir manė, | 
kad jau viskas gerai. Bet 
daktarai apžiūrėjo ir pripaži
no, kad išnaujo turės būti da
roma operacija.

Antradienį, spalių 21 d., B. 
Muleranka pasidavė į Hart
ford ligoninę. Linkime jam 
greitai .pasveikti. Rep.

Great Neck, N. Y.
Vakarienė su šokiais įvyks 

šį sekmadienį

Spalių 26 October
KASMOČIŲ SALĖJE

91 Steamboat Rd.
čia dalyvaus ir
JOHN ORMAN

LDS jaunimo organizatorius, 
kuris raportuos apie perkamą 

naują namą.
čia taipgi bus pasitarta apie 
Laisvės vajų. Tad skaitlingai 
susirinkime pasilinksminti ir 

pasikalbėti tais svarbiais 
reikalais.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

PROGRESYVIAI LIETUVIAI!
Balsuokite už Otis A. Hood

Į Bostono Mokyklos Komisiją Lapkričio 4-tą.
Otis A. Hood yra Massachusetts Valstijos Ko- į 

munistų Partijos pirmininkas ir jis yra kovotojas už 
darbininku teises. Balsuokite už Hood! v

Pirmas ant Baloto, — pirmas už vaikus!

* ;
KULTŪRINIS CENTRAS 1

IR LAISVES VAJUS Į
------------» —. »----------- I

Du dideli dalykai, kurie reikalauja atydos visos pa- Į 
žangiosios Amerikos lietuvių visuomenės. • |

1- mas reikalas—iki lapkričio pirmos sukelti $75,000 .
nupirkimui namo Brooklyne, kuris tarnaus Amerikos lie- į. 
tuviams kaipo kultūrinis Centras. •

2- ras—sukėlimas dienraščiui Laisvei 1948 metams bu- |-
džeto, gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų. •

lšiais dviem svarbiais reikalais įvyks pasitarimo mi- Į 
tingai daugely,ie kolonijų, štai, kur jau yra rengiami | 
mitingai: ' Į

T

HARTFORD, CONN. {t
Laisvės skaitytojų, LLD ir LDS narių platus susirinkimas, i 

reikalu Kultūrinio Namo pirkimo ir Laisvės vajaus ;
plėtimo, įvyks Į,

PENKTADIENĮ, SPALIŲ 24 OCT. j
' Vieta: 155 Hungerford St., 7:30 v. v. Į

Kalbės R. MIZARA I

NEW BRITAIN, CONN. i
Laisvės skaitytojų, LLD ir'LDS narių susirinkimas įvyks į

Sekmadienį, Spalių 26 Oct. Į
Salėje 53 Church St., 2 Vai. Dieną ?

KALBĖS JONAS SIURBA |

Bus pasitarta dienraščio Laisvės vajaus ir Lietuvių t 
Kultūrinio Centro namo reikalais. |

b ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KONCERTAS
v 

‘ — Rengia — ’
LIETUV. MENO SĄJUNGOS 2-RAS APSKRITYS

Sekmadienį, Spalio-October 26
2 VAL. PO PIETŲ

Patrick Gavin Mokyklos Auditorijoje
KAMPAS F IR 7 GATVIŲ 

So. Boston, Mass.
DAINUOS:
Aido Choras iš Worcester, po vadovyste J. 

Karsokienes;
Am. Liet. Piliečių Kliubo Choras iš Cambridge 

po vadovyste Amelijos Tataroniūtčs;
Liuosybės Choras iš Montello, po vadovyste E. 

Sugar;
Montellos Moterų Grupe, vadovaujant O. Minei- 

kiutei; v
Vyrų Grupė iš Norwood, po vadovyste S. Pauto. 

DUETAS;
Betty Petrukovičienc ir Paulina Kundrotienč, iš 

Montello, Mass., po vadovyste O. Mineikiutes.
SOLISTAI:

Jean Brown - Rožė Merkeliūte - Ig. Kubiliūnas - v 
J. Sabaliauskas; smuikininke Lillian Levas.

ĮŽANGA $1.00 — TAX 20c

Otis Hood 
Ant Radio

WMEX Vakarais
Antradienį October 28

6:45—7:00 P. M.

WHDH Rytais
Antradienį October 28 

9:15—9:30 A. M.
WHDH Vakarais
Ketvirtadienį Oct. 23

9:45—10:00 P. M.
Ketvirtadienį Oct. 30

9:45—10:00 P. M.

KAPISKAS ■

BAR & GRILL 1
I

Degtines, Vynai ir Alus ,
R H E I N G O L D

BEER & ALES į

★
32 Ten Eyck St. |
BROOKLYN, N. Y.

I
Tel. EVergreen 4-8174 1

ff I

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

ŲIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
„ Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, ! 
prakilniuose namuose be'ekstra išlaidų; ' ,

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

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

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—• Ketv., Spalių 23,

RONKONKOM\

MA ITHEW P. BALLAS 
(B1KL1ACSKAS) 

Laisniuotas Grabonus 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Paiarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikini ĮrengtoH Dvi Koplyčios, Duodamos 

MyilinleiiiH Pnftarvotl Dovana!

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

TELEPHONE 
STAGG 2-504S



I
ST. PETERSBURG, FLA. Worcester, Mass. Lewiston, Maine

ST. PETERSBURG, FHa.— 
Kada rengėmės apleisti Cle- 
valandą, aplankėm Ohio far- 
merius ir nusipirkom maisto. 
Atsisveikinom su gerais idėjos 
draugais Januliais, Rūbais ir 
Damašauskais. Jie visi LLD 
nariai ir mūsų spaudos rė
mėjai; visi labai gražiai gy
vena, namuose švara nesiski
ria nuo miesto švaros. Gal 
todėl, kad pažangūs žmonės, 
tai ir namuose pas juos gera 
tvarka.

Cleveland^ apleidom 22 d. 
iugsėjo . Manėme, kad rasime 
daug nesmagumo St. Peters- 
burge, nes vėjas siautė per 
kelias dienas. Atvažiavus ra
dome viską gerai, tik keli tu
zinai vaisių nudaužyta ir ke
lios tvorelės išverstos. žmo
nės nekurie išsigandę, bet lai
kui bėgant vėl pamirš. Pra
deda atvažiuoti naujų žmonių 
ir vėl gyvumas, judėjimas pra
sideda.

St. Petersburgo LLD 45 k p. 
turėjo susirinkimą pas drau
gus Tašelius 28 d. rugsėjo. ; 
Narių atsilankė 8. Nieko gero 
nenutarėm todėl, kad dviejų : 
valdybos narių nebuvo. D-gė 
Tašelienė pavaišino; pabada
vo jom ir išsiskirstėm.

Dar vieną gerą darbą at
likome, tai pasiskirstėme at
lankyti sergančius kuopos na
cius, draugus Pocių ir Vasi
liauską. kurie randasi ligoni
nėse.

Girdisi, kad į St. Petersbur- 
gą atvyksta daugiau lietuvių 
apsigyventi. Mes tikimės, kad 
mūsų kuopa padidės ir dau
giau nuveiksime. Jau nekurie 
klausia, kada mes turėsime j

pikniką. Lietuviai mėgsta su
eigas. Taigi mūsų kuopoj tu
ri prigulėti kiekvienas St. Pe
tersburgo lietuvis, tada turės 
kur smagiai ir draugiškai lai
ką praleisti.

Oras dabar labai geras: 
naktys vėsios, gerai miegoti. 
Brangumas maisto tok is, kaip 
ir visur. Antradieniais mū
sų šalies valdonai liepia mė
sos nevalgyti. Man nuėjus į 
krautuvę nesimatė skirtumo: 
žmonės perka, kaip ir visados: 
Nors bučeris primena mote
rims, kad nepirktų mėsos, bet 
mėsa padėta ant pardavimo 
ir visi juokus krečia.

žalumynai brangūs, kaip 
kitur, todėl, kad iš kitur at
vežti. Ant vietos neužaugi
na, per vasarą išdega, tik ru
denį sėja. Eva Simans.

Kaip žinome, So. Bostone 
nedėliojo, 26 d. spalių, Pa
trick Gavin mokyklos Audito
rijoje, 2 vai. po pietų, įvyks 
labai svarbus koncertas, kurį 
,ruošia 'Meno Sąjungos An
troji Apskritis? Programoje 
dalyvaus daug ir gerų jėgų. 
Vyksta ir Worcesterio Aido 
Choras išpildymui programos.

Kadangi tą pat dieną Cam
bridge Lietuvių Kliube įvyks 
lietuviškosios knygos 400 me
tų sukakties minėjimas — 
knygų paroda, tai Aido Cho
ras dalyvaus ir ten. Bus ir 
daugiau worcesteriečių.

K—e.

New Britain, Conn.
Susirinkimas šaukiamas pa-1 
žangiųjų žmonių, kaip tai:’ 
dienraščio Laisves skaitytojų, J 

LLD ir LDS narių. j
Sekmadienį

Spaliu 26 October
53 Church St., 2 vai. dieną 

Bus pasitarta reikale dienraš
čio Laisvės vajaus ir Lietuvių 
Kultūrinio Centro - Namo, 
Brooklyn,-N. Y., kurį turėtu

me paremti, kad jis būtų 
galima įsigyti.

KALBĖS JONAS SIURBA
Jis pabrėš plačiau apie perka
mąjį namą ir kitus reikalus. 

Kviečiame visus dalyvauti.

CIevelando Žinios
Šokiai ApŠvietos Naudai

Rengia corlettiečių dvi kuo
pos bendrai LDS 138 kp. 
ir LLD 57 kp.—sekmadienį, 
spalių’(Oct.) 26 d., Sochsen- 
heim salėje, 1406 ant East 55 
St., Clevelande.

Taigi, nieko nėra geresnio 
ir brangesnio daikto, kaip ap- 
švieta kiekvienam žmogui, 
taip ir mums patiems .

šio pažmonio programa 
prasidės 2 vai. po pietų ir tę- I 
sis iki vėlumos.

Rengimo komisija nusitarė 
duoti prie įžangos tikieto dvi 
geras dovanas.

šokiai prasidės 5 vai. va
kare. įžanga tik 50 centų 
ypataf; jauniem vaikam vel
tui.

UžkvieČiame visus Cleve
lando i)’ apielinkės kaip LDS, 
taip ir LLD visus draugus ir 
drauges ir prieteliūs dalyvau
ti mūsų pažmonyje.

Komisija.

BAR & GRILL
. Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

’Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEID AT
411 GrandSt, 

Brooklyn llj N. Y.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

★ 4

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai! Poplar 4110

Iš L. P. B. Kiiubo Susirinkimo
Spalių 19 d. L. P. B. Kliubas 

turėjo iš eilės ketvirtą savo su
sirinkimą. Šis susirinkimas 
buvo gerąjį, skaitlingai daly
vavo draugijų atstovų ir pa
vienių narių. Rimtai ir drau
giškai reikalus svarstė.

J. J. B. išdavė raportą iš 
atsibuvusio pikniko, pelno liko 
$86. Kliubas paskyrė Lietuvių 
Meno Festivąlio reikalams $5, 
sveturgimių teisių gynimui $5. 
Drg. Simanas Janulis ant 
blankos surinko ir pasiuntė 
tam reikalui $26.

Kadangi, lapkričio 4 d. bus 
balsavimai ir bus renkami 
miesto viršininkai, tai atatin
kami tarimai tam padaryti. 
Bus išleista lapeliai, nurodant, 
už ką balsuoti, taipgi ir įneši
mų reikale, kurie patartina 
priimti ir kurie reikia atmesti.

Balsuotojų kliubas kviečia 
visus lietuvius darbuotis už 
apgynimą demokratinių teisių, 
kovai už visos žmonijos gero
vę. LPBK Koresp.

Skaitlingos Laidotuvės
Spalių 12 d. buvo nepa

prastai gražiai saulėta rudens 
šilta diena, susirinko skait
lingai pažangiųjų, kad paly
dėti į amžiną poilsį — Vilties 
Kapines — Franą Balčiūną, 
57 metų amžiaus, kuris ūmai 
mirė spalių 10 d. nuo širdies- 
ligos.

Velionis prigulėjo prie pirm
eiviškų organizacijų: Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Broliškos 
Draugijos ir ALDLD 11 k p. 
Per 28 metus užlaikė valgomų 
daiktų krautuvę (grocery 
store) po Nr. 38 Carroll St.

Iš Lietuvos atvyko 35 me
tai tam atgal, buvo per dau
gelį metų Laisvės skaitytojas. 
Buvo tykus žmogus. Liūde- 
syj paliko mylimą žmoną 
Anelę (Jokubauskaitę), dvi 
dukteris — Matilda ir Rūtą— 
ir tris anūkus.

Laidotuves buvo laisvos. 
Drg. M. Sukackienė 'pasakė 
kalbas graboriaus Karaliaus 
bute ir ant kapinių. Palydo
vu buvo virš dviejų šimtų.

D. J.

Pabaigoj praeito mėnesio te
ko būti Lewistone. Liaudans- 
kiene triusėsi darže, skinda
ma pamidorus, agurkus, 
agrastų ir serbentų uogas bei 
grūšias ir virino buteliuose dėl 
žiemos.

Kabinete guli storas krovi
nys Laisvės egzempliorių ir 
daug iškarpų apie sveikatą ir 
virimo receptai. Dar ji pridū
rė taip : “Dabar mes turim 
gerų knygų ir laikraščiu ir 
skaitydami žengiam progreso 
keliu. O seniau nebuvo moks
liškos literatūros, tai ir lietu
viai buvo tamsūs.” Ji tęsė:

“Kai Lietuvoj pirmas trau
kinis ėjo, tai mūsų kaimo 
(Naivių) gyventojai suklaupė 
ant gelžkclio ir meldėsi, kad 
sulaikyti “ancikristą.” Tada 
lokomotyvas sustojo ir polici
ja išvaikė.”

★ ★ ★
Taip jau ir Selemonienė, 

Laisvės skaitytoja, darbuoja
si savame ūkyje. Jos didžiu
lis daržas priaugęs įvairių 
daržovių. Apie tūkstantis gal
vų gerų kopūstų šviesiai ža
liuoja. čia jai į talką atva
žiavo vietos lietuvių būrys ir 
supiovė į 14 sieksnių malkų. 
Tai jie atliko puikią užduotį 
—moteriai, netekusiai vyro.

Dabar pas ją gyvena pora 
senyvų lietuvių. Senukas yra 
tarnavęs caro armijoj, Kau
kaze. Jis pasakojo rusiškai 
įdomių nuotikių.

Dar su Liaudanskiene bu
vom nuvykę pas J. Šilaikius, 
irgi Laisves skaitytojus. Jie 
gyvena gražiai — abudu dir
ba čeverykų fabrike, čia at
ėjo šilaikio sūnėnas su pačia, 
tai čia augęs gražus vyras ir 
puikiai lietuviškai kalba. Bu
vęs pereitame kare.

••j: *

Tai]) jau užėjome pas ve
lionio J. Liaudansko seserį 
Prunskienę. Jos vyras .jau se
niai miręs. Tai abi su dukte
ria gyvena gražiai. Duktė 
Mary yra baigus piano ir 
dainavimo kursus Italijoj; 
taip jau ir vargonais groja. 
Atsimenu, kai Laisvės koncer
te Mary gražiai sudainavo.

♦J ;X‘

Jau drg. V. Padgalskis iš

Mexico, Mo., pasirodė ant va- 
jininkų listo. Tai yra malonus 
nuotikis. Garbė jam! Rodos, 
pereitais metais rumford ietis 
vajininkas aplankė ir Lewis- 
toną. Geistina, ir dabar va- 
jininkų pasirodymo prie kil
tos užduoties! Petras V.

Hartford, Conn.
Svarbus Susirinkimas— 
Dalyvaus R. Mizara

Penktadienį, spalių 24 d., 
7:30 vai. vakare, Laisvės Cho
ro svetainėje, 155 Hungerford 
St., įvyks labai svarbus susi
rinkimas. Į jį kviečiame vi
sus LLD, LDS, Laisvės Choro 
ir kitų pažangių organizacijų 
narius ir Laisves skaitytojus.

Bus aptarta, kaip galime 
prisidėti su pagalba įsigyti 
Lietuvių Kultūrinį Centrą 
Brooklyne ir kiti svarbūs rei
kalai. Dalyvaus Rojus Miza
ra, Laisvės redaktorius, kuris 
plačiai dalykus paaiškins.

W. Brazauskas.

PRANEŠIMAI
PLYMOUTH, PA.

Plymoutho ^Kapinių Korporacijos 
pusmetinis susirinkimas įvyks spa
lių 26 ‘d., Stfavinskio salėje, 4 vai. 
dieną. Šėrininkai ir lotų savininkai 
pribūkite, nes yra daug svarbių da
lykų apsvarstyt. — Ona Sinkevičie
nė, prot. sekr. (247-248)

WASHINGTON, PA.
Spalių 26 d. įvyks šokiai, po 700 

Maple Ave., Tony Gravel namuose. 
Kviečiame visus dalyvauti. — Kom.

(247-248)

CLEVELAND, OHIO
Šokių ir kitokių žaislų vakaras 

įvyks spalių 26 d., apšvietos naudai. 
Rengia bendrai LDS 138 kp. ir LLD 
57 kp. M. Sacksenhcim Salėje, 1406 
E. 55lh St.* Durys atdaros nuo 2 v. 
dieną. Šokiai 5 v. v. ir tęsis iki vė
lumos. Jžanga 50c asmeniui. Bus 
duodama ir dovanos. Vaikams įžan
ga veltui. Kviečiame visus dalyvau
ti, nes bus įdomu visiems. — Kom.

(247-248)

PITTSBURGH, PA.
Spalių 26 d.. 2 vai. dieną LDS 

142 kp. Name, 3351 W. Carson St. 
(prie pat McKees Rocks) bus Pitts- 
burgho ir iš apylinkės lietuvių Lai
svės ir Vilnies skaitytojų ir pažan
gesnių org. nar;ų .susirinkimas ir 
pasitarimas įvairiais šių dienų mū
sų reikalais. Pažangesnio Jietuvi.š- 

! ko judėjimo reikalų daugybė, pasi- 
I kalbėjimas ir aptarimas reikalingas, 
į taigi pittsburghicčiai ir iš visos 
Į apylinkės lietuviai dalyvaukite su
sirinkime. — J. Miliauskas.

(247-248)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

E— --------- ——------------------------ ra

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisves Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

KRISLAI HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

London. — Sustreikavo 
6,000 angliakasių Škotijoje 
ir 750 Walese. Reikalauja 
daugiau algos.
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PIRKITE MEDAUS

Medus Yra Labai Naudingas 
Sveikatai.

Medaus galima gauti pas 
bitininką

P. TUMELĮ
Kuris turi Bičių Farmą

Farmingdale, L. I.
Taipgi galima gauti medaus 

pas Tumelį namuose:

P. TUMELIS 
58-19 61st St, 

Maspeth, L. L, N. Y.
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Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tol. MArket 2-5172
-------------------------- •■■•L J-

Fotografas
Traukiu paveikslus fainilijų, veb-1 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. Į 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

paveiks

JONAS STOKES
512 Morion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Avi. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLeninore 5-6191

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
ką, kaip per tūkstančius me
tų!. . .

Anapus upės, viršuje kalnų, 
maloni saulutė retkarčiais 
žvilgtelia pro tingiai šliau
žiančius palšus debesėlius, ta
rytum drąsindama, čion su- 
skridusius žmonelius, kad jie 
nenusimintų, kad jie pasitikė
tų savo pajėgomis; kad jie su
prastų, jog ateitis yra jų, tik 
jie privalo dirbti, kovoti, — 
kaip Rooseveltas kovojo, — 
drąsiai ir neatlaidžiai!

Išdidūs, šimtamečiai me- 
džiai-milžinai tykiai šlama, po 
truputėlį berdami žemyn nu
geltusius, suraudusius lape
lius, — ruošiasi žiemai.

Dr. A. Petriką nutraukė ke
letą paveikslų — kapo, buvu
siojo palociaus ir kitų įspū
dingesnių vaizdų,—ir mes grį
žome namo jau tirštoje ru-* 
dens vakaro tamsoje.

■_______________________________ ’_______________

Varžomas “Aukštasis” 
Anglų Seimo Rūmas

London.— Anglijos kara
lius Jurgis viešai perskaitė 
darbiečių valdžios parašytą 
pareiškimą, kuris žada ap
rėžti teises “aukštojo” ang
lų seimo skyriaus — lordų 
rūmo, taip kad lordai nega
lėtų atmesti seimo žemojo 
rūmo nutarimu dėl tūlu 
pramonių perėmimo į 'vals
tybės rankas. Tuo tarpu 
“karališkame” pareiškime 
siūloma tik geso pramonę 
suvalstybinti.

TRUMANAS ŠAUKIA 
' “PAGALBOS” SUEIGĄ

Washington. — Prezid. 
įTrumanas pasišaukė demo- 
■ kratų ir republikonų sena
torių ir kongresvianų vadus 
tartis dėl greitos pašalpos 
vakarinei Europai prieš ko
munizmą, v
KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ

REUMATIZMO
ARTHRITIS

Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODAG
ROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
sų. tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai aut pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuo?, jei nepatiks.'

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
439 North Street 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 35.

STALIORIAI
ir

ŠĖPŲ UŽBAIGĖJAI
TURI BŪT
PATYRĘ

PRIE DAILIŲ RAKANDŲ

KREIPKITĖS Į 
PERSONNEL DEPT.

ALLEN B. DU MONT
LABORATORIES, Inc.

1000 MAIN AVENUE 
CLIFTON, N. J.

(244)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORES
PATYRUSIOS

Prie viena ir dviem adatom 
Singer mašinų.
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS.
Naturalės Formos Brassiere fabrikas

289 FRONT STREET
PERTH AMBOY, N. J.

(24«)

OPERATORĖS
Prie Singer mašinų. Plastikiniams apval
kalams, namų ruošai. Nuo knvalkų. Nuolat.

BLOSSOM MFG. CO.
915 BROADWAY (Kamp. 12th St.), N.Y.C.

(244)

MERGINOS
Dirbti prie Costume Jewelry 

Gera Alga
NAN-MAR CORP.

19 W. 34th St., TN. Y. C.
Room 917

(241)

IB - * -- - --- '-------------- -

Monarchistai Pūdo 
Daugybę Reikmenų

Athenai. — Amerikos pa
siuntiniai'užtiko 75 milionų 
dolerių vertės atsiųstų pa- 
šalpinių reikmenų, kuriuos 
Graikijos moūarchistų val
džia pūdė sandėliuose ir 
prieplaukose.

lUV IMIWliRRIVIWIWIWI

Hartford, Conn.

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

Newark 4, N. J. if
HUmboldt 2-7964 j

Svarbus Hartfordo lietuvių 
susirinkimas įvyks šį penkta
dienį.

Spalių 24 October
LAISVES CHORO SALĖJ

155 Hungerford Street
Pradžia 7:30 v. vak.

Šis susirinkimas yra šaukia
mas dėl perkamo Namo 
Brooklyne, Amerikos lietu
viams kaip Kultūrinio Centro.

ROJUS MIZARA 
dienraščio Laisvės redaktorius 
kalbės šiame susirinkime apie. 
Namo reikalą ir apie svarbą 
platinimo dienraščft) Laisvės.

VW tfV W tfM Irti W irti Irti Irti Irti Irti Irti

LITU A NICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE *

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-961JB

Į GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

I
 Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

į 459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv.. Spaliu 23. 19*7



NewYd«)^^8g0zfo2lni(H Pirmoji Pamoka•J

Rinkiminiai Mitingai 
Atvirame Ore

Oras tam tikrai puikus šiuo 
laikotarpiu. Reikalai svarbūs. 
Turint liuosą valandą verta 
nuvykti i juos ir išgirsti dar
bininkų vadovybės aiškinimą, 
kas daryti, kad šie rinkimai 
būtų laimėti žmonių gerovei.

Ką tik patekęs į mano ran
kas lapelis sako, kad mitingai 
įvyks:

• Trečiadienį, 22-rą, vienas 
Greenpointėj, kitas prie kam
po Bushwick ir Moore, trečias 
prie Knickerbocker ir Starr.

Ketvirtadienį, 23-čią, vienas 
prie Division ir Boss, kitas 
prie Hooper ir So. 5th Sts.

Daleistina, kad ir kitose 
miesto sekcijose darbininkų 
organizacijos rengs masinius 
mitingus gatvėse, kur būtų 
verta dalyvauti, tačiau mano 
gautame, lapelyje tik tie tepa
skelbti.

Mitingai būna trumpi, ne 
daugiau pusvalandžio vienoje 
vietoje. Kadangi visus paden
gia vienas ir tas pats garsia
kalbis, tad visi prasideda ir 
baigiasi laiku. Pirmas prasi
deda 6:30 vakaro, antrasis 
apie 7-tą, trečiasis 7:30. Jei 
tuo vakaru būna tik du, antra
sis gali pasitęsti kiek ilgėliau, 
tačiau netęsiami iki vėlumos, 
kad netrukdyti susiedijos gy
ventojų pailsini.

Gražiai Praaidejo Aido 
Choro Koncertas

Spalių 18-tos vakarą, Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo 
salėje, įvyko Aido Choro kon
certas.

Vakaro vedėjui Aleksandrai 
Veličkai paskelbus programą, 
visų pirmiausia į akis metėsi 
choro paaugėjimas. Kiek ten 
merginų ir vaikinų gražuolių ■ 
Taip, ir vaikinų. Merginos 
dar vis viršija vyrus. Tačiau 
jau niekas negalėtų sakyti, 
kad tai būtų merginų choras 
su priedu kelių vyrų. Bendrai, 
taip paaugęs, kad estrada pa
sidariusi per maža.

—Matote,—kalbasi žmonės, 
—vien tik chorui sutalpinti 
reikia didesnio namo. Pirksi
me šiandien namo serų.

—Reikia pirkti. Auga šei
ma, reikia didesnio namo, — 
pritaria kitas.

i Ir pirko. Tą vakarą Aido 
: Choro koncerto publika pirko 
; ne vieną Lietuvių Kultūrinio 
; Centro namo serą.

Choras, vadovaujamas mo- 
, kytojaus Jurgio Kazakevi- 
■ čiaus, jautriai ir stipriai su
giedojo mūsų senosios ir nau
josios tėvynės giesmes-himnus, 
pianu lydimas Sylviijos Pu- 
žauskaitės. Paskiau dar davė 
kelias liaudies dainas ir iš 
operečių.

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
*

Įvyks Sekmadienį

LAPKRIČIO 9 NOVEMBER
Labor Ly

949 Willoughby Ave.
ceum

Brooklyn, N. Y.
ĮŽANGA $1.00 IR $1.50

VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 60c.

STASYS KUZMICKAS, Bosas
Jis yra dalyvavęs koncertuose visose didžiausiose Ame

rikos lietuvių kolonijose. Tai stiprus ir 
gerai išlavintas balsas.

STYGŲ ANSAMBLIS “VYTURĖLIS”
Vadovaujamas Edward Sidney-židžiūno

Dalyvaus programoje su naujom dainom. Prie šios 
Stygų Orkestros taipgi yra ir dainininkų grupė, ku
ri skambinant sudainuos gražių Lietuvos liaudies 
dainų.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, Sopranas
Tai pasižymėjusi operų dainininkė ir vaidintoja. Ji

♦ taipgi New Yorko mieste dainuoja per radiją.

ALBERTAS VASILIAUSKAS, Tenoras
Puikiai išsilavinęs dainininkas, daug kartų pasižymėjęs 

amerikoniškoje scenoje.

AIDO CHORAS
George Kazakevičius mokina Aido Chorą naujų dainų 

Laisvės koncertui. Visi choriečiai mokinasi-rūpinasi 
gerai pasirodyti Laisvės koncerte.

LENKŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ
Dalyvaus lenkų šokikų grupė, kuri jau ne kartą yra pa

sižymėjus Carnegie Salėje. Pirmu kartų jie 
dalyvaus lietuvių koncerte.

PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ
Po koncerto bus šokiai. Gros Antano Pavidžio garsioji 

Radijo Orkestrą.
Taipgi bus kitokių su instrumentais numerių, kuriuos 

paskelbsime vėliau.
Koncerto bilietai jau gatavi, prašome iš anksto įsigyti 

bilietus, nes sėdynės numeriuotos.

Florence Kazakevičiūtė, 
jaunuolė armonistė, vyturiuke 
ir choristė, įdomiai ir gražiai 
sugrojo kelias lietuvių liaudies 
melodijas ir kai ką sudėtin
gesnio. Pažymėtina, kad ir 
tos žinomosios melodijos kas 
kartas tartum naujos. Tai 
pasekmė Florences pažangos 
muzikoje: jos švelnieji pos
mai švelnesni ir stiprieji pa
jėgesni.

Lilija Bastyto, jaunuolė dai
nos solistė, taip pat vyturiuke 
ir choristė, pianu akompanuo
jant Vyturėlio pianistei Alice 
Stasiūnaitei, maloniai sudaina
vo “Baigias dienos vasarėlės,” 
“Eisiu mamei pasakysiu,” ir 
dar porą. Pilnėja ir stiprėja 
jos daina su kiekviena diena.

Vyturėlis, muzikos ansam
blis, vadovaujamas Ed Sidney, 
žavingai, ilgokai ir publikos 
aukštai įvertintas sugrojo ket
vertą švelnios muzikos kūri
nių, tarpe tų, “Stipinsiu dainu
žę,” “Tykiai Nemunėlis teka.” 
Puikiai jam sekasi.

Anelė Ventienė ir Elena 
Feiferienė, akompanuojamos 
Roberto Feiferio, švelniai dai
navo kelis skambius duetus— 
gražus naujas priedas mūsų 
programoms. Linkėtina šiam 
duetui pasilaikyti. Abiejų 
balsai malonūs, turį daug ga
limybių dainai salėse ir oro 
bangomis, į kurias kada nors, 
politiniams horizontams blai- 
vėjant, turėsime prasiskverbti 
ir vėl. Amerika josios įkūrėjų 
n'e tamsai ir priespaudai bu
vo skirta.

Pirmu kartu mūsų koncer
tuose čionai dainavęs Alber
tas Vasiliauskas, pirmiau 
mūsų gerai pažintojo 
taip pat gero dainininko 
Aleksandro brolis, gražiai ir 
galingai dainavo, publikos 
blivo šiltai įvertintas ir bus 
sekamuose koncertuose lau
kiamas. Dainavo ketvertą 
dainų, tarpe tų, “Aš bijau pa
sakyt.” Ir buvo prašomas 
daugiau dainuoti. Jam akom
panavo Aldona žilinskaitė- 
Anderson.

Vasiliauskas, beje, dainuos 
dienraščio Laisvės metiniame 
koncerte lapkričio 9-tą, Labor 
Lyceum.

Dviem išstojimais dainavo 
Aido Vyrų Kvartetas — 
“grenadieriai”: Antanas Na
vikas, Albertas Purvėnas, Pe
tras Grabauskas, Alekas Ve
lička. Pirmuoju dainavo ko
vos ir liaudies dainas, antruo
ju, užbaigai—komiškas. Jiems 
dainuoti vyksta, žmonės myli, 
nenori paleisti.

Antanas Bimba, pertrauko
je pakviestas tarti žodį, pagy
rė, kad choras padidėjęs, ta
čiau dar yra vietos augti. 
Ragino visus galinčius, prisi
dėti daina ar darbu stoti į 
chorą. Ypatingai dabar, ka
da turėsime ^patogų, erdvų 
Lietuvių Kultūros Centrą, bus 
daugiau progų ir meno veiklai 
plisti, imtis daugiau, didesnių 
darbų. Taipgi kvietė publiką 
tapti dalininkais to centro, įsi
gyjant po Šerą, o kas išgali— 
po kelis.

Po programos buvo smagūs 
šokiai prie Jurgio Kazakevi
čiaus orkestros, o apatinė sa
lė pilnutėlė “besivaišinančių 
svečių. Gaspadine choristams 
talkino Josephina Augutienė, 
prigelbstima, po programos, 
chorisčių Rušinskienės. ir Ven- 
tienės. Gi trokštančius aprū
pino visų taip pat geras tal
kininkas Jurgis Waresonas.

Publikos aidiečiai turėjo 
pilną kvotą, daugiau vargiai 
būtų galėję įleisti. Rep.

George Burns, 62 m., bronx- 
ietis, tapo užmuštas traukinio 
IRT White Plains Road sto
tyje. Motormanas matęs jį 
nukrintant nuo platformos, 
bet traukinio sustabdyti ne
besuspėjo.

Ada B. Jackson Kaltina 
Rinkimų Tarybą

Ada B. Jackson, Amerikos 
Darbo Partijos kandidatė į 
New Yorko Miesto Tarybą, 
kaltino miestavąją rinkimų 
tarybą “bandyme nubaltinti” 
prasikaltusius trukdyme pi
liečiams užsiregistruoti Bed
ford - StuyVesant sekcijoje, 
Brook lyne.

Visiems žinomas faktas, kad 
dėl kokios tai dar neišaiškin
tos priežasties toje miesto sek
cijoje net po du balsavimų 
distriktus buvo sujungti į vie
ną. Pasekmė buvo ta, kad 
kelių šimtų piliečių linijos 
stovėjo laukiant užsiregistruo
ti. Tūli prastovėjo po 7 va
landas. Linijos užsitęsė iki ą 
valandos ryto, kuomet kitos 
registracijos stotys mieste už
sidarė normaliai, 10:30, bū
damos jau tuščios pirm to lai
ko.

Taip pat tarybai ir visiems 
žinoma, kad pati Ada B. Jack- 
son ir kiti žmonės telefonavo 
rinkimų tarybai apie tas lini
jas tuojau, kaip tik jos susida
rė. Bet taryba nieko nedarė 
padėčiai pataisyti.

Tuojau po registracijos, Ada 
B'. Jackson pasiuntė miesto 
valdžiai ir rinkimų tarybai 
reikalavimą visą dalyką nuo
dugniai ištirti ir tuojau pa
skelbti priedinę registracijos 
dieną nuskriaustoms sekci
joms, kuriose piliečiai nega
lėjo prieiti užsiregistruoti. To 
reikalauja įstatymai. Ji ža
dėjo tyrinėjimui pagelbėti, 
buvusius nereguliarumus do
kumentais įrodyti. Ji sako, 
kad taryba jos dar nekvietė. 
O dalykas jau turėjo būti lig 
šiol ištirtas ir specialė regis
tracija paskelbta spalių 25-tai.

Mrs. Jackson dėl to dabar 
pakartojo reikalavimą specia
lūs registracijos ir pasiūlė re
formuoti visą rinkimų tarybos 
įvestą sistemą ir pačią tarybą. 
Į tarybą, sakė, jinai, turėtų 
būti skiriami žmonės iš civilei 
tarnybai kandidatų sąrašų, 
įleidžiant į tarybą atstovybę iš 
visų legalių partijų.

Mrs. Jackson sako, kad 
svarstoma kelti bylą į Su
preme Court ir kad Honest 
Ballot Association tuomi su
sidomėjo ir praveda savąjį ty
rinėjimą jos iškeltų kaltinimų.

Praeitą šeštadienį, spalių 
18 d., Laisvės salėje įvyko 
pirmoji šio sezono Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlės pamoka, 
šių žodžių rašytojui kilo 
mintis aprašyti Laisvėje apie 
lietuvių kalbos gramatikoj 
pamokų eigą, bent trumpai 
suėmus, jų branduolį. 'Pikiu, 
tuomi galės pasinaudoti — ir 
naudosis — tie Laisvės skai
tytojai, kurioms rūpi sužinoti 
bent svarbieji gramatikos dės
niai ir taisykliškas lietuvių 
kalbos vartojimas.

Taigi, čia ir paduodu, kas 
praeitą šeštadienį buvo mo
kintas).

Buvo daroma peržvalga tų 
mokinių, kurie lankė moky
klėlę pereitą sezoną. Kadan
gi daugelis jų pradėjo moky
klėlę lankyti jau sezonui ge
rokai įpusėjus, tai pasirodė 
reikalinga ii- šį sezoną pradėti 
nuo abėcėles. Taip ii’ bus da
roma.

Mokinamos, kad sakiniai su
sideda iš žodžių, žodžiai iš 
skiemenų, o skiemenys iš gar
sų. Mūsų kalboje garsams 
žymėti yra 33 raidės—mažo
sios ir tiek pat didžiųjų: a, ą, 
b, c, č, d, e, ė, ę, f, g, h, 
ch, i, į, y, j, k, 1, m, n, o, 
p, r, s, š, t, u, ū, ų, v, z, ž.

—Billy, ką tu girdėjai?— 
klausia m o k y t o j a š.

—Aš girdėjau raides.
—Ne. Tu girdėjai garsus. 

Raidės yra garsų ženklai. Rai
des rašome ir matome, o gar
sus tariame ir girdime. Bet 
tu dar pasakyk, kurie garsai 
galima balsu ištarti.

— a, ą, e, ė, ę, i, į, y, o, u, 
ų, ū. Jų yra dvylika ir tuos 
garsus vadina balsiais arba 
raides balsėmis.

—O kiti?
—Kiti visi priebalsiai. Prie

balsių yra 21.

—O kas yra dvibalsiai ?
— Dvibalsiai susidaro, kuo

met balsiai a, e, i, o ir U sude
dami į tam tikras kombinuo
tos. Lietuvių kalboje yra šie 
dvibalsiai: ai, au, ei, ui, ie, 
uo.

—Bet mes dažnai žodžiuose 
užeiname ir tokias kombinuo
tos, kaip ia, iau, iai, io, iui. 
Ar ir tuos vadiname dvibal
siais, ar kaip kitaip?

—Ne. čia jau susiduriame 
su minkštinimo ženklu “i.” 
Kadangi' balsiai ė, ė, ę, i, į, ir 
y tariasi minkštai, o balsiai 
a, ą, o, u, ų, ir ū tariasi kie
tai, tai kaip kada tie garsai 
minkštinami ir “i” prieš kietai 
tariamuosius garsus, tuos gar
sus suminkština, pavyzdžiui, 
siūlas, šiaudas, čia “i” prieš 
balsį u ir dvibalsį au, juos su
minkština.

Tai tiek buvo mokintasi 
praeitą šeštadienį gramatikos. 
Ateinantį šeštadienį bus per
žvalga ir po to eisime toliau.

Dėl to svarbu, kad tie, ku
rie mano lankyti mokyklėlę, 
arba tie tėvai, kurie mano sa
vo vaikučius siųsti mokintis 
.lietuviškai, susirūpintų tuomi 
dabar, kuomet mes pradeda
me nuo pradžios.

Deja, praeitą šeštadienį at
silankė daug mažiau, negu bu
vo tikėtasi. Ateinantį šešta
dienį lauksime daug daugiau.

Taigi, norintieji lankyti mo
kyklėlę, įsitėmykite:

Laikas — 2-4 po pietų 
kiekvieną šeštadienį; vieta — 
Laisvės salė, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Veiksnys.

Liūdna Sukaktis
Spalių 15-tą suėjo dveji me

tai, kai staiga, ištikta nelai
mės, mirė jaunuolė Sophie Ya- 
kavonis, žmona Juozo Yaka- 
vonies. Vos suėjusi 25 metus 
išėjo iš gyvenimo. Spalių 18- 
tą, 1945 metais, likosi palai
dota šv. Jono kapinėse, 
Brooklyne. Palaidota, bot ne
užmiršta. Liūdnoje sukakty
je, jos vyras nunešė naują 
vainiką ant jos kapo—viena
tinę likusią priemonę pareikš
ti mirusioms gyvųjų meilę ir 
atmintį.

Sekmadienį Parveš 
Karo Mirusius

Sekmadienį parplauks lai
vas Joseph V. Connolly, veži- 

' nas pirmaisiais į New Yorko 
uostą pargabenamais karo 
mirusiais.. šiame laive, su
krauta 6,200 kūnų.

Vieną iš jų iš laivo nuga
bens į Central Parko Sheep 
Meadow, kur įvyks ceremoni
jos ir kalbos. Lydės su m al
savimu, militarišku paradu 

i gatvėmis ir oru. Ceremonijos 
j prasidės 3 vai. po pietų, kūną 
ten atgabens tuojau po 2. 
Viskas būsią vykdoma numa
tytu planu, nežiūrint oro są
lygų.

Parvežamųjų artimieji pri
ėjimo arti tikietus gali gauti 
atsikreipę į Majoro Komitetą, 
1 E. 60th St., New Yorke, ar
ba telefonu Regent 7-9300.

REAL ESTATE
EAST NEW YORK-BROOKLYN

3 Šeimų Mūrinis Namas, Ištaisytas Skiepas
17 Kambarių. Užpakalinis Porčius ir Daržas.

Greitai ir Pigiai Išmokinu 
GROTI MANDALINA

Galiu ateiti j namus, kas pagei
dauja. 12 savaičių kursas — $10. 
Daugeliui pakanka vieno kurso. 
Taipgi galima nusipirkti instrument 
tus pas mane už labai 'pigią kainų. 
Kreipkitės pas: R. didžiūnas, Lais- 

i vės ištaigoj, arba rezidencijoj: 473
Grand St., viršutinis aukštas, 
Brooklyn, N. Y. (x)

Mirė
Rose Goetz, 60 m. amžiaus, 

mirė spalių 17 d., 305 Hum
boldt St., Brooklyne. Kūnas 
pašarvotas grab. Matthew P. 
Ballas koplyčioj, - 660 Grand 
St. Laidotuvės įvyko spaliu 
20 d., šv. Traicės kapinėse.

★ ★ ★
Beatrice Dem i k is, 24 metų 

amžiaus, mirė spalių 19 d., 
Kings County Ligoninėj. Gyve
no 11-15 New Montrose Ave., 
Brooklyne. Kūnas pašarvotas 
M. P. Bieliausko koplyčioj, 
660 Grand St. Laidotuvės 
įvyks spalių 23, šv. Jono ka
pinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Edward, motiną Mr,s. 
Helen Walunas, patėvį Joseph 
Zubris, brolį'' Kazį ir seserį 
Helen Evachick.

Joseph Newman, .63 metų 
amžiaus, mirė spalių 20 d., 
Greenpoint ligoninėje. Gyve
no 299 South 2nd St. Kūnas 
pašarvotas grab. M. P. Bie
liausko koplyčioj, 660 Grand 
St. Atsisveikinimas su velio
niu — spalių 22 d., 8 vai. 
vak. Laidotuvės įvyks spalių 
23 d., Fresh Pond Crematory. 
Velionis paliko nuliūdime sū
nų Joseph, Jr.

Viršminėtų trejų laidotuvių 
pareigomis rūpinasi ^raborius 
Matthew P\ Ballas-Bieliaus- 
kas. •

BROOKLYN

LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų. 
Ve«tuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikų* 

Ateičių* *u naujausiai* Įtai»ymni*. 
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 

949-959 Willoughby Ave.
Tpd. RTagfc 2-8842

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
. , i 1—2 dienomValandos: j „ o ,( 6—8 vakarais
Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, .

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAT

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: I 5““^
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

5 Kambarių Apartmentas ir Ištaisytas
Skiepas. Du Pirkėjai.

$8,500
šaukite APplejrate 7-6385. Po G P. M.

(218) 

į Sofa Cushions-Paduškos į 
i ' PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS i
Į Už $3.75 KIEKVIENA j

j Sėdynių Dugnai į
I PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE i 
| Už $12.00 I
į šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. į

-      »   ——       — W———      >4.

į August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

' * (kamp. 68th St.)
? Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų
1 ir tt., telefonuokite

SHoreroad 8-9330
į Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
į ko jūs reikalausite.
} Specialistai Pritaikymui

Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
5 Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kaihom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

Auksb, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai ir Špilkos.

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
. STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religljiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
zJeweleri

. 701 Grand St,, arti Graham Ave., Brooklyn.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Ketv., Spalių 23, 1947




