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Stebūklai ir Tikrovė.
M. ir O. Pūkiai Oregone.
Sekamoji Savaitė.
Žodelis iš Vilniaus.

Rašo R. M1ZARA

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Lapkričio-Nov. 1, r

Aną dieną tūlas pilietis, 
vartydamas Laisvę, man sakė:

—Jūs atliekate stebuklus!...
—Atomo gadynėje stebū- 

klams vietos nebeliko,—paste
bėjau jam. O jis:

—Toks jūsų žmonių duos- 
nus reagavimas del perkamo
jo pastato!... Kasdien suplau
kia tūkstančiai dolerių, 
viena kita srovė 
padaryti. Argi 
būklai ? . . .

.3
Darbo Žmonių 

Dienraštis
Kaina $7.00 Metama 

Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

(n the Eastern State* 
427 Lorimer Street 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX

Nei 
to negalėtų 
tai ne ste-

KONGRESO KOMITETAS 
PERTRAUKĖ JUDŽIŲ 
RAŠYTOJU KVOTIMUS

Lietuvio Kultūrinio
• Centro Reifcalai

te ■■“i.

Ne, nėra tame stebuklų!
Sukėlimas vieno mėnesio 

bėgy j apie $65.000 Kultūri
niam Centrui įsigyti parodo 
tik tai, jog pažangioji lietu
vių visuomenė, laisviečiai, yra 
susipratusi, sąmojinga ir tu
ri dideli pasitikėjimą mūsų vi
suomeninėmis įstaigomis, mū
sų judėjimu, mūsų vadovybe, 
—pasitiki patys savimi!

Tai vyksta dėl to, kad mū
sų judėjime nėra vietos sava
naudiškumui; kai įstaiga ku
riama visuomeniniams reika
lams aprūpinti, ji tokia ir es
ti,—paimkite pavyzdžiu Lais
vę arba Vilnį!

Kas kita “anose srovėse“; 
“Naujienos“ kadaise buvo vi
suomeninė ^įstaiga, o šiandien 
—privatinė. “Vienybė“ ka
daise buvo akcininkų nuosa
vybė, nūnai—vieno asmens.

Perkamasis Kultūrinis Cen
tras bus pilnoje to žodžio 
prasmėje visuomenės nuosa
vybė. Dėl to ir akstiname 
kiekvieną pažangų lietuvį pa
tapti jo kolektyviniu savinin
ku. t

Jokiems stebuklams netiki
me, bet didžiuojamės, kai ne

Įkaitino dar Du Rašytojus už Neatsakymą į Klausimus; 
Pakartojo Pasaką apie Tariamus “Atominius Šnipus”
Washington. — Kongreso 

Neamerikinės Veiklos Ko
mitetas ūmai ir neribotam 
laikui pertraukė tardymus 
prieš tariamus komunistus’ 
judamųjų paveikslų rašyto
jus, aktorius ir judžių ga
mintojus.

Ketvirtadienį komitetas 
kvotė judžių rašytojus Te
sterį Cole ir Ringą Lardne- 
rį, ar jie komunistai ir ar 
priklauso Judamųjų Pa
veikslų. Gildijai (unijai). 
Cole ir Lardneris pareiškė, 
jog tie klausimai yra ne- 
konstituciniai ir šnipiški, 
todėl nedavė komitetui tie
sioginių atsakymų.

Už tai komitetas paskel
bė juos “kongreso paniekin
to jais”. Pirmiaus tas Nea
merikinės Veiklos komite
tas įkaitino 8 rašytojus ir 
direktorius už neatsakymą 
į jo klausimus. Komiteto 
skundas bus perduotas kon
greso atstovų rūmui, ir jei
gu ten skundas bus užgir- 
tas, tai visi 10 bus atiduoti U . . v //,•» ■

pradedama rodyti.
Komitetas klausinėja ir 

žymų poetą rašytoją Ęer- 
tholdą Brechtą, ateivį iš 
Vokietijos. Šis atsakė, kad 
jis niekuomet nebuvo ir nė
ra Komunistų Partijos na
rys.

Jam buvo primesta revo
liucinių dainų rašymas. 
Brecht paaiškino, jog tos 
dainos parašytos kovai 
prieš Hitlerį. Į klausimą, ar 
Brechto raštai paremti 
Markso ir Lenino filosofija, 
Brechtas atsakė:

“Šiandien visai negalima 
būtų parašyti inteligentin
gų scenos ar judžių veikalų, 
jeigu Marksas nebūtų giliai 
studijuojamas.”

mūšų srovės žmonės mūsų di- teismui už “kongreso pa-
niekinimą.”

Komiteto pirmininkas, re- 
publikonas J. Parnell Tho- 

Ilgamečiai Los Angeles mie- mas pakartojo šnipų pasa
ito gyventojai M. ir O. Pūkiai j ką, 
apleido Kaliforniją, išvykdami m. per 
gyventi Oregono valstijom 
Jie ten ryžtasi farmeriauti.

Taigi pažangieji Angelų 
miesto lietuviai nustojo dvie
ju veikliu, sumanių ir malo
nių draugų ir darbuotojų .

Oregone lietuvių kur kas 
mažiau nei Kalifornijoje, ta
čiau ir ten pasilaiko mūsų or- 

^ganizacijų kuopos, ir ten gy
vena darbo žmonės, tuo būdu, 
draugai Pūkiai' galės panau-: taikydamas ją judžiams. Ir 
doti savo žinojimą ir patyri-, kaip tik dabar tie judžiai 
mą pažangiajam darbo žmo-, ----------------------------------------
nių judėjimui tvirtinti. į Newport, R. I. — 80 me-

Geriausio jiems pasisekimo i tų senė našlė, 
farmeriauti, o draugui Pukiui: 
nepamiršti nors kartkarčiais 
parašyti mūsų dienraščiui iš 
naujosios aplinkos, naujo gy
venimo !

džius ir gražius darbus ste
buklais vadina.

kad Sovietai 1942-43 
“savo draugus Hol- 

lywoode” mėginę išgaut ži
nias apie “labai pražūtingą 
ginklą”; apie tai, girdi, jie, 
klausinėję dr. J .Robertą 
Oppenheimerį, atom inių 
bombų projekto direktorių. 

Komitetas klausinėjo ir 
įkaitintas Ring Lardner y- 
ra rašytojas, kuris perdirbo 
novelę Forever Amber, pri-

milionierė 
Hamiltoniene Fish Webster 
“įsūnino” sau generolą R. 
C Tcbiną, 57 metų.

stambių-Sekamoji savaitė 
jų įvykių savaitė.

Antradienį — balsavimai; 
New Yorko miesto piliečiai tu
rės pasisakyti, ar jie nori pa
laikyti Proportional Repre
sentation (PR) balsavimo sis
temą miesto tarybai rinkti, ar 
ne. Raginame kiekviena bal
suoti už PR palaikymą.

lapkričio 7 dieną—Didžio
sios Socialistinės Spalio Revo
liucijos 30 metinė sukaktis.

Lapkričio 9 dieną—didysis 
dienraščio Laisvės 
koncertas Brooklyne.

T>^vi;n. — Karinė ameri
konų vąiayba Vokietijoje

. savo propagandą
©ries komunistus.

metinis

Daugir- 
iš Vil-

Buvęs amerikietis 
d as-Stah ėraitis rašo 
niaus:

“Šiemet pas mus (Lietuvoj) 
vėla labai geras derlius ir visi 
skuba atsiteisti su valstybe. 
Duonos bus labai daug ir šio
je “geležinės uždangos” pu
sėje, kaip pasakė ponas Chur- 
chillas, bus gyvent kur kas 
geriau, negu Prancūzijoje, Ita-’ 
lijoje arba kur nors anoje jos 
pusėje. . . ’

“Mes, vilniečiai, jau baigė-

Lapkričio Menuo Bus Šerų 
(Akcijų) Pirkimo Mėnuo

SOVIETAI BOIKOTUOJA
AMERIKOS PERŠAMĄ
KOMISIJĄ KORĖJAI
Jie Siūlė Sykiu Atsaukt Sovietinę ir Amerikinę Kariuomenę 

Ir įžeist Korėjiečiams Išsirinkti Valdžią
Nors mūsų kvota, kaip sakėme v 

vėje, sukėlimui Kultūriniam Centrui 
perviršyta, tačiau Šerų pardavinėjimas' tebeina, kaip 
ėjęs. Tūliems skolintojams skolos teks atiduoti greit, 
tuo būdu reikalinga daugiau šėriškų pinigų.

Mes norime, kad lapkričio menesio bėgyje būtų iš
parduota Šerų bent už $15,000.00. Tuomet visas reikalas 
atsistotų ant tvirtesnio pagrindo.

Prašome visus pažangiuosius

akar dienos Lais- 
įsigyti $75,000.00

Pavarytas Unijos Va
das, Atsisakęs Prisiekt 
Prieš Komunistus

Washington. — James L. 
Daugherty, direktorius CIO 
Miestinių Įmonių Darbinin
kų Unijos Californijoj, at
sisakė raštu prisiekt, kad 
jis ne komunistas. Už tai 
11 kitų unijos direktorių 
pašalino Daugherty ir jo 
vieton įstatė kitą. Jie visi 
pasirašys priesaikas prieš 
komunistus, kaip reikalauja 
Tafto - Hartley įstatymas. 
Daugherty pareiškė, kad jis 
ne komunistas, bet nesutin
ka daryti tokios “šuniškos” 
priesaikos:

DVIGUBAI BRANGESNIS 
MAISTAS NEGU 1939 M.

Washington. — Valdžios 
statistikos biuras paskelbė, 
kad liepos - rugpjūčio mė
nesiais šiemet 50 valgių 
produktų lėšavo vartoto
jams 96 nuošimčiais ir puse 
brangiau, negu laikotarpy
je nuo 1935 iki 1939 metų.

Bet per paskutinius- du 
mėnesius dar tiek pabran
ginti valgiai, kad dabar jie 
dvigubai daugiau lėšuoja, 
negu 1939 metais.,

Farmeriai Nekenčia Marshallo
Priešingi Bilionų

ių Eikvojimui
Kansas ’ City, Mo. — Par

tneriai ir miestelių gyven
tojai 22-se valstijose smer
kia ir net keikia Trumano- 
Marshallo planą, kuris siūlo 
vakarinei Europai 20 bilio- 
nų dolerių pašalpų. Tūli 
farmeriai bijo, kad jie bus 
apšaukti komunistais, jeigu

me vasaros atostogas ir dabar 
ruošiamės rinkimams į savi
valdybes, kurios pas mus įvyks 
apie sausio mėnesį.”

Svarbu, kad Lietuvoje duo
nos užtenkamai — turėdami 
duonos, mūsų broliai galės 
pasekmingiau vykdyti penke- 
rių me(ų planą, — šalį grei
čiau atstatys.

Mar-atvirai išstos prieš 
shallo planą; tik todėl jie 
’’prikanda lūpas.”

Tokį farmerių ūpą sura
do N. Y. Times korespon
dentas Wm. S. White. Jis 
per 4 savaites lankėsi pas 
farmerius 22-se vidurvaka- 
rinėse ir Naujosios Angli
jos valstijose. Jie taip pat 
įgąsdinti komunizmo pavo
jum vakarinėje Europoje, 
todėl sutiktų ją šiek tiek 
paremti, bet ne desėtkus bi
lionų dolerių jai sukišti. 
Farmeriai sako: “Mes jiem 
laimėjome du karus, o jie 
tik prašo ir prašo vis dau
giau pagalbos.”

lietuvius, taipgi 
ALDLD.ir LDS kuopas, kurie dar neįsigijo Lietuvių 
Namo Bendrovės Šerų (akcijų), įsigysi lapkričio mėne
sį. Kurie neišgali įsigyti po daugiau, teįsigija nors po 
vieną Šerą.

Paskolų nesiųskite.
Visais reikalais rašykite: Home for Lithuanian 

Workers, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
Sekami asmenys pasipirko Šerų: 

Simanas J. Antanaitis, Lewiston, Me. 
Gabriel ir Ona Januškai, Lansdowne, IMd. 
Juozas ir Ona Deltuvai, Hanover, Md. 
Gertruta ir Juozas Labeikai, Rochester, N. Y. 
A. Benson, Detroit, Mich. 
Joseph Gowen (Gavėnas), Brooklyn, N. Y. 
S. Shablauskas, Brooklyn, N. Y. 
Helen Rakowsky, W. Stoughton, Mass. 
John J. Ynamaitis, Union City, Conn. 
John Vaicekauskas, Binghamton, N. Y, 
Joseph Vaicekauskas, Binghamton, N. Y. 
Mildred Matulaitis, So. Boston, Mass. 
A. Jankus, Dorchester, Mass. 
Petrone Žukauskas, Dorchester, Mass. 
Barbara A. Shapokas, So. Boston, Mass. 
Juozas Stanys, Baltimore, Md. s 
Vincas ir Eva Stankevičiai, Baltimore, Md. 
Agnes Gogas; Brooklyn, N. Y. 
P. Smalstis, Detroit, Mich. 
Alex Giedra, White Plains, N. Y. 
Antanas Kraujalis, White Plains, N. 
Pranas Jusaitis, Brooklyn, N. Y.

PASKOLA: 
Geo. Bendix, E. St. Louis, Ill.

(Kai kurių asmenų, pirkusių Šeru

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

25.00
25.00
25.00

25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00

• i $100.00 
s bei teikusių pa

skolų spalių mėnesio pradžioje, vardai dar nebuvo pa
skelbti Laisvėje; tai parėjo dėl raštinės nesuspėjimo 
juos nurašyti. Jie bus paskelbti vėliau.)

Profesorius Atsisako 
Prisiekt “Ištikimybę”

Washington. — Profeso
rius Colston E. Warne, ne
apmokamas patarėjas val
dinės Ekonominės Komisi
jos, atmetė klausimus, ku
riais raštiškai kvočiama 
valdžios tarnautojų ištiki
mybė. Prof. Warne žodžiu 
pareiškė, kad jis nėra nei 
komunistas nei fašistas, 
bet iš principo atsisako pa
siduoti tokiem kvotimam. 
Prezidentas Trumanas ne
teisėtai įvedė tuos įžei
džiančius kvotimus valdžios 
tarnautojams, laužydamas 
pirmąjį Jungtinių Valstijų 
Konstitucijos pataisymą dėl 
pilietinių laisvių, kaip sakė 
prof. Warne.

J. V. Oficieriai Veikę 
Prieš Rumunų Valdžią

Bucharest, Rumunija. — 
Byloje prieš “valstiečių” va
dą Julių Maniu ir 18 jo 
bendrų trys iš teisiamųjų 
liudijo, kad Amerikos kari
nės pasiuntinybės nariai, 
majoras Thomas A. Hali ir 
leitenantas 
darbavosi 
dėl Rūmu 
vertimo. Jie padėję Maniu’i 
organizuc 
ir žadėję 
ir pinigų planu j amam gink
luotam sukilimui prieš ru
munų valdžią.

Apie tai liudijo buvusieji 
Maniu bendradarbiai — V. 
Pogoneanu, lon Demosce- 
ny - Styrcea ir R. Nicules- 
cu-Buzesti.

Ira Hamilton 
išvien su Maniu 

nijos valdžios nu-

t slaptą “armiją” 
amerikinių ginklų

Anglai, Girdi, Gaiety Be Marshallo Apsieiti
London. — Anglijos ūkio 

m i n i s t r as Sir Stafford 
Cripps sakė laikraštinin
kams, jog valdžia taip tvar
kys reikalus, kad galėtų 
19.48 metais išsiversti ir be 
Marshallo plano pagalbos. 
Cripps skaičiuoja, kad bū
sią tik 1 bilionas dolerių ne
pritekliaus šalies iždui per

metus, jeigu Amerika pa- 
liuosuos Anglijai liekamus 
$400,000,000 paskolos. (Ta., 
paskolos dalis buvo sulaiky
ta, kada Anglija susiaurino 
produktų pirkimą iš Ameri
kos. Kas liečia Marshallo 
planą, tai Anglija prašė iš 
jo daugiau bilionų, negu 
bet kuri kita šalis.)

Lake Success, N. Y. — 
Amerika įpiršo politiniam 
Jungt. Tautų komitetui pa
siūlymą paskirti komisiją,; 
kuri paruoštų ir prižiūrėtų 
Korėjoj rinkimus tautinei 
valdžiai sudaryti. Pasiūly
mas priimtas 41 balsu. So
vietų ir šešių kitų kraštų 
degatai susilaikė nuo balsa
vimo.

Sovietų atstovai pareiškė, 
kad jie boikotuos tą komisi
ją ir nedalyvaus jos sudary
me. Jie sakė, kad JungtL 
nėms Tautoms nepriklauso 
tokie dalykai, kaip pokarinė 
sutartis dėl Korėjos, pada- 
delcgatai susilaikė nuo bal
savimo.

Sovietai ragino sykiu iš-

traukti savo ir Amerikos 
armijas iš Korėjos ir leisti 
patiemš gyventojams lais
vai išsirinkti valdžią visai 
šaliai. — Pietinė Korėjos 
pusė yra užimta amerikonų, 
o šiaurinė — Sorvietų.

Amerikinis planas siūlo 
Jungt. Tautų komisijos 
priežiūroje surengti atski
rus rinkimus šiaurinėje ir 
pietinėje Korėjos dalyse, ir 
tiktai po rinkimų atšaukti 
amerikinę ir sovietinę ka
riuomenę.

(Sovietų atstovai yra pa
stebėję, kad “Amerika nori 
Korėjoj panašių rinkimų, 
kaip Graikijoj, — po ka
riuomenės durtuvais”.)

Ramadier Tik Menką 
Pasitikėjimą Gavo 
Franci jos Seime

Paryžius. — Socialistas 
Francijos premjeras Rama
dier tik šiaip taip išprašė 
seimo pasitikėjimą savo mi
nistrų kabinetui, bet tai 
silpnas pasitikėjimas — 300 
balsų prieš 280. Nuo balsa
vimo susilaikė 18 atstovų ir 
Seiman neatėjo 15. Jei bū
tų stokavę 9 balsų, tai Ra
madier būtų likęs be pasiti
kėjimo.

Pirm balsuojant, Rama
dier atsišaukė į seimą, gir
di, neskaldyt Francijos į1 
priešiškas “rusų ir ameri
konų stovyklas.”

Visi 166 komunistai, 
skaitlingiausia partija sei
me, balsavo prieš Ramadie- 
rąį socialistai ir klerikalai 
už jį.

Athenai. — Pranešama, 
kad Graikijos monarchistų 
armija smarkiai kertasi su 
partizanais šiauriniuose ša
lies kalnuose.

Baltimore. — Mirė prezi
dento Gr. Cleveland© našlė, 
83 metų amžiaus..

ITALIJOS VALDŽIA NE
STABDO DARBININKŲ 
PALEIDINĖJIMO

Roma. — šiaurinės Itali
jos miestuose paleista iš 
darbo> 50,000 darbininkų; 
gręsia paleidimas šimtams 
tūkstančių visoje Italijoje. 
Socialistai ir komunistai 
seime statė klausimą, kodėl 
klerikalų valdžia nestabdo 
žmonių mėtymą iš darbų. 
Jie siūlę seimui balsuot, ar 
sutinka su valdžios tylėji
mu. Valdininkai priešinosi 
tokiam balsavimui: bijojo, 
kad seimas gali pareikšt ne
pasitikėjimą valdžiai.

NEBUSIĄ PALEISTI 
DEGTINDARIAI

Chicago. — Keturi didie
ji degtinės bravorai pasiža
dėjo nepaleisi savo darbi
ninkų, nors dviem mėne
siam sustabdomas degtinės 
dirbimas. Darbo Federaci
jos bravorinė unija *veda 
derybas, kad ir kiti bravo
rai nepaleistų darbininkų. 
Degtinės gaminimas sulai
komas pagal Trumano pat
varkymą taupyti grūdus 
alkaniems vakarinėje Euro
poje.

Amerika Išgabens 33,669,000 
Bušelių Grūdų per Menesį, 
Savo Bendrams Užsieny j

nei) Portugalijai 23,000; 
Holandijai 33,500 ir dar 9,- ' 
000 tonų grūdų holandams 
Indonezijoj (kariaujantiems 
prieš indonezų respublika); ’ 
Šveicarijai 17,000 tonų, An
glijos kolonijoms Pacifike 
12,000 tonų ir Chinijai 11,- 
000 tonų.

Washington. — žemdir
bystės departmentas pasky
rė išgabenti gruodyje 33,- 
669,000 bušelių (871,800 
“ilgųjų” tonų) grūdų įvai
riems kraštams šelpti.'

(Bet nieko negaus nė vie
na draugiška Sovietams 
tauta.)

Vakarinei Vokietijai ski
riama 205,000 tonų grūdų, 
Francijai 129,500 tonų, Ita-j 
lijai 118,000; Indijai Jkur 
po keliolika tūkstančių 
žmonių kasdien badu mirš
tą), tiktai, 54,500 . tonų.; 
Graikijai 45,000, Japonijai 
34,000, amerikinei Austri
jos daliai 38,500 tonų, pieti
nei Korėjai 16,000; (fašisti-

General Motors Pelnai
Detroit. — Per 9 pirmuo

sius šių metų mėnesius Ge
neral Motors korporacija 
gavo virš 213 milionų dole
rių gryno pelno, tai dau
giau, negu bet kada per to
kį pat laikotarpį.

H

ORAS.—Būsią apsiniaukę.
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Lietuvių Kultūrinio Centro Reikalais
Džiugu, kad taip gražiai pavyko vajus už sukėlimą 

75 tūkstančių dolerių, kuriuos Lietuvių Namo Bendrove 
turi įnešti į įsigijimą dienraščiui Laisvei patalpų ir 
Brooklyno ir apylinkes lietuviam kultūrinio centro. Tiek 
Laisvei, tiek LDS būtinai reikalingos naujos patalpos. 
Dabar svarbiausia problema yra jas išlaikyti ir taip ves
ti, jog nei vienai įstaigai nebūtų finansine našta.

Tam yra sudaryti geri planai ir yra vilties, kad Na
mas dar abiems įstaigoms neš pelno.

Kas liečia mūsų, tai yra, Namo Bendroves finansinę 
atsakomybę, tai, kaip žinote, beveik puse sumos sukelta 
paskolomis. Dabar per visą lapkričio menesį bus veda
mas įtemptas vajus, kad kuodaugiausia bendroves Šerų 
raginami prisidėti prie šių pastangų. Su tokiu pat entu- 
skaitytojai, visi pažangūs Amerikos lietuviai yra karštai 
raginami prisidėti prie šių pastangų. Su tokiu pat entu
ziazmu, su kokiu sukėlėme 75 tūkstančius dolerių su 
kaupu, darbuokimės dėl atmokojimo visų skolų greičiau
siu laiku.

New Yorko Žmonėms Pavojus
Ateinantį antradienį New Yorke bus istorine diena. 

Tai bus diena, kada šio didžiausio pasaulyje miesto žmo
nės turės pasisakyti, kokios rinkimų sistemos^ie nori. 
Jiems yra siūloma panaikinti dabartinę rinkimų sistemą, 
kuri yra pripažinta demokratiškiausia ir geriausia siste
ma; Pagal šią sistemą išrinktoji miesto taryba susideda 
iš įvairių partijų. Joje randasi demokratų, republikonų, 
darbiečių, komunistų, liberalų ir kitų. .Kiek kuri partija 
surenka balsų, tiek turi taryboje žmonių.

Bet ši rinkimų sistema nepatinka demokratų ir re- i 
publikonų partijų šulams. Jie nori iš miesto tarybos iš- į 
šluoti laukan mažąsias partijas. Ypatingai demokratų : 
partijos klika nori miestą sugrąžinti į tuos laikus, kuo- | 
met jame pilniausia viešpatavo Tammany Hall šaika — 
viena partija valdė -visą miestą.

Tiktai po daugelio metų sunkios kovos LaGuardijos 
majoravimo laikais pavyko įvesti proportionates atsto
vybės (“PR”) rinkįmų sistemą. Dabar jai grūmoja pa
vojus. Dabar susivienijo visos tamsiosios reakcinės jėgos 
jos panaikinimui. Didžioji komercinė spauda pasileido 
darban užnuodyti žmonių galvas prieš proportionate at
stovybę. Radijas taip pat paleistas darban agitacijai.

Ai’ New Yorko žmonės atsilaikys prieš šį reakcijos 
suokalbį atimti iš jų teisingiausią rinkimų sistemą? Tai 
parodys lapkričio 4 dienos balsavimai. Darbiečiai, libe
ralai, socialistai, komunistai ir visos mažosios grupės ir 
partijos darbuojasi dėl išlaikymo “PR”.

Senatorius Taftas ir Darbininkų Algos
Senatorius Taftas dar nėra pilnai pasitenkinęs tuo- 

mi, kad Kongresas išleido įstatymą prieš darbo unijas. 
Jis pareiškė, kad visos nūdieniškos'mūsų nelaimės par
eina nuo to, jog Amerikos darbininkai per daug aukštas 
algas uždirba. Girdi, kai darbininkai aukštas algas gau
na, jie per daug turi pinigų ir per daug visko nori, tuo 
būdu kainos turi iškilti ir iškyla į padanges.

Išvada iš to tėra viena ir aiški, kas liečia Taftą ir 
republikonus: Darbininkų algos turi būti nukapotos!1 
„ Tokia yra republikonų partijos programa. Ji skelbia
ma viešai ir grūmojančiai. Nė vienam darbininkui ne
betenka abejoti, ko jis susilauktų, jeigu į tos partijos 
rankas patektų ne tik Kongreso dauguma, bet ir val
džia.

Pats Taftas neseniai paskelbė, kad jis yra kandidatas 
į republikonų partijos prezidentinius kandidatus 1948 
metais. Tiesa, Thomas Dewey, New Yorko valstijos gu
bernatorius, taip pat sušilęs darbuojasi. Jis taip pat ti
kisi Idimėti republikonų konvencijoje nominacijas. Bet 
specialistai spėja, kad Taftas turi daugiau progų būti 
nominuotu. Su savo įstatymu prieš darbo unijas 
jis daug daugiau išsigarsino reakcijos akyse, negu De
wey, kuris nesileidžia į dideles kalbas, kol neturi kiše
nėje nominacijų.

Tarptautinio Žandaro Vaidmuo

Admirolas Hart mano, kad Jungtinės Valstijos turė
tų pasiimti ant savęs piĮną atsakomybę neįleisti sovietiz
mo į Chiniją. Čia irgi, sako, turėtų būti “Marshall Pla
nas”, kuris irgi kaštuotų maždaug tiek pat, kiek kaštuos 
Marshall Planas dėl Kumpos, tai yra, apie 22 bilijonai 
dolerių. . ’ 1 P

Tai reiškia, kad Jungtinės Valstijos turėtų pasiimti 
pasaulinio žandaro vaidmenį, nes, aišku, tuojau reikės 
“Marshall Plano” dėl Afrikos, paskui dėl Pieįų Ameri
kos. Jau reikės nebe keleto desėtkų, bet kelių šimtų bili
jonų dolerių. Kas tuos kaštus turės panešti? Amerikos 
žmonės, suprantama.

Bet, daleiskime, kad Amerikos žmones sutiks mūsų 
šalį paversti pasauliniu žandaru. Tiesiog beprotiška ti
kėti, kad tie bilijonai dolerių sulaikys naujųjų idėjų plė
tojimąsi. Tiek Europoje, tiek Azijoje bei Afrikoje tiktai 
laikinai mūsų doleriai sustiprins reakciją ir padės kapi
talizmui išsigelbėti. Kai socialinė santvarka pasensta ir

Didžiajai Spalio Revoliucijai 
. Trisdešimt Metų

1917 metų lapkričio 7-tą 
(senu kai. spalio 25), Rau
donoji gvardija ir revoliuci
nė kariuomenė užėmė gelž- 
kelių stotis, paštą, telegra
fą, telefoną, ministerijas ir 
valstybės banką. Buvo pa
leista dūmą.

Smolnyj Institutas, kur 
buvo Petrogrado Sovietas 
ir bolševikų CK., liko ko
vinguoju revoliucijos štabu, 
iš kur ėjo įsakymai. Naktį 
,į Smolnį buvo atvykęs Leni
nas ir ėmė pats betarpiškai 
vadovauti sukilimui. Nuo 
Kronštatb tvirtovių, kreise
ris “Aurora” savo patran
kų, nukreiptų į Žiemos Rū
mus, griausmu lapkričio 7 
d. (spalio 25) paskelbė, kad 
prasidėjo nauja era — Di
džiosios socialistinės revo
liucijos era.

Kariūnų ir šturmavimo 
batalijonų saugojama laiki
noji vyriausybė pasislėpė 
Žiemos Rūmuose. Naktį iš 
lapkričio 7 į 8 revoliuciniai 
darbininkai, kareiviai ir jū
reiviai šturmu paėmė Žie
mos Rūmus ir areštavo lai
kinąją vyriausybę. Ginkluo
tas liaudies sukilimas Pet
rograde laimėjo.

II-sis Visos Rusijos So
vietu suvažiavimas buvo a- 
tidarytas Smolnyje lapkri
čio 7 d. (spalio 25) apie li
tą valandą vakaro, kuomet 
pergalę nešąs sukilimas Pe
trograde buvo jau pačiame 
įkarštyje ir valdžia sostinė
je faktinai buvo Petrogrado 
Sovieto rankose. Bolševikai 
suvažiavime gavo didžiulę 
daugumą. Menševikai, bun- 
diečiai ir dešinieji eserai, 
matydami, kad jų dainelė 
sudainuota, apleido suva
žiavimą, Suvažiavimas pa
smerkė menševikus ir ese
rus, pažymėdamas, kad ne 
tik nesigaili, jog jie išėjo, o 
sveikina tai, nes, išėjus 
parsidavėliams, suvažiavi
mas liko iš tiesų revoliuci
nių darbininkų ir kareivių 
atstovų suvažiavimas.

Suvažiavimo vardu buvo 
paskelbta, kad visa valdžia 
pereina į Sovietų rankas.

“Remdamasis darbininkų, 
kareivių ir valstiečių milži
niškos daugumos valia, 
remdamasis įvykusiu Pet
rograde darbininkų* ir įgu
los pergalę nešančiu su
kilimu, suvažiavimas ima 
valdžią į savo' rankas”, bu
vo sakoma II-jo Sovietų 
suvažiavimo atsišaukime.

Pagaliau, II-jame Visos 
Rusijos Sovietų suvažiavi
me buvo sudaryta pirmoji 
Sovietų vyriausybė, —Liau
dies komisarų taryba. Liau
dies komisarų taryba buvo 
sudaryta vien iš bolševikų 
ir pirmosios Liaudies Komi
sarų Tarybos pirmininku 
buvo išrinktas Leninas.

Šis * Rusijos revoliucijos 
įvykis kapitalistiniam pa
sauliui buvo lyg perkūno 
trenksmas iš giedrios pa
dangės. Londonui, Paryžiui 
ir7 Washingtonui įvarė tiek 
baimės, kad toks Rusijos 
darbininkų revoliucinis lai
mėjimas gali užkrėsti Va
karų darbininkus ir karei
vius, apimtus gilaus nepasi
tenkinimo del užsitęsusio 
karo ir jie gali pasekti ru
sų pavydžiu, — atsukti dur
tuvus prieš savo ponus ir 
engėjus. Bet mūsų tuomlai- 
kinis ambasadorius Fran
cis nors laikinai tą baimę

nebetaranauja žmonijos gerovei ir progresui, j#ks ąlek- 
syyas jos nebegali išgelbėti nuo mirties. Panašioje stadi
joje yra atsidūrus mūsų kapitalistinė santvarka. Ji taip 
nuseno, jog pasaulį paplukdė kraujuose ir ašarose, jog 
milijonus žmonių atvedė prie bado. Jokia jėga, net ir 
Amerikos doleriai, jai jaunatvės sugrąžinti nebegali. .

sumažino, ’kada prisiuntė iš 
Petrogrado kablegrama sa
vo opiniją į Washingtoną, 
kad, girdi,. Sovietų gyvavi
mas esąs tik kelių dienų 
dalykas. K’erenskis parsi- 
vesiąs kazokų dalinių iš žie
minio fronto ir baltgvardie- 
čių daliniai atvyksią iš Fin- 
liandijos ir su tokia jėga 
Sovietų valdžia būsianti nu
versta į kelias dienas. Tuo
met vėl valdžia atiteksianti 
“Rusijos patriotams.”

Iš tikrųjų, neturintiems 
marksistinio supratimo, ga
lėjo atrodyti, kad tuomet 
sovietai buvo visapusiškai 
silpni. Karas su Vokietija ir 
Austrija buvo nebaigtas. 
Trockis ir “kairiųjų komu
nistų? grupė ėmė partijos 
viduje aršiai kovoti prieš 
Leniną, reikalaudami tęsfi 
toliau .karą. Jie vedė dalu
kus prie to, kad pastatytu 
jauną, 
josią : 
tijos 
giais.
Breste Sovietų delegacijds 
pirmininku, taikos su Vo
kietija pasirašymo dalyke, 
išdavikiškai sulaužė tiesio
gines bolševikų partijos di
rektyvas. Todėl Vokietija 
nutraukė paliaubas ir pra
dėjo smarkiai stumtis pir
myn, užgrobdama milžiniš
ką tėritorhją ir grasindama 
Petrogradui. Senoji, suirusi 

armija negalėjo ats:- 
prieš ginkluotas Vo

gs imperializmo gau- 
Liaudis keturių metų 
^uvo visiškai nualinj

, dar armijos neturę- 
respubliką po Vokie- 

imperializmo smiū 
Trockis, būdamas

caro 
spirt 
kieti; 
jas. 
karo 
ta. Maisto stoka jautėsi vį- 
soj šhly.

Bolševikai matė išeitį ir 
iš tokios padėties, nes So
vietų vyriausybės siekiai 
buvo visos Rusijos darbi
ninku klases ir valstiečiu Q Fbiednuomenes siekiai kovo
je dėl taikos,, dėl žemės, dėl 
laisvės ir dėl socializmo. Q 
liaudis nematė esminiu 
skirtumo tarpe caro politi
kos ir buržuazijos politikoj 
ir todėl buvusią neapykantą 
prieš carą ji perkėlė prieš 
buržuazijos laikinąją vy
riausybę. Šios aplinkybės 
buvo realus pagrindas pro
letariato ir valstiečių biedj 
nuomonės sąjungai už lai
mėjimą Didžiosios Spalio 
revoliucijos. O bolševikų 
partija turėjo pakankamai 
drąsos vesti paskui save 
liaudį į sprendžiamą štur-|' 
mą ir turėjo pakankamai 
akylumo apeiti visas ir vi
sokias povandenines uolas 
pakeliui prie tikslo. Bolševi
kai žiūrėjo visuomet į viso
kius sunkumus, visokioms 
provokacijoms ir visokiems 
užpuolimams tiesiog į akisĮ 
ir visur išėjo laimėtojais.

Taigi ir Kerenskio pasių
sti kazokų daliniai prįęš 
Petrogradą, su generolu į 
Krasnovu priešakyje, bei 
kontrrevoliucijonieriai s u 
eserais priešakyje, lapkri-;, 
čio 24-26 dienomis jūriniu-: 
kų ir raudongvardiečių, 
prie Pulkovo aukštumų, bu-j 
vo sutriuškinti be ypatingų 
sunkumų. O generolą Kras- 
novą suareštavo jo patiesi 
karininkai ir perdavė rau- 

ir 
Spalio revoliucijos metu, 
Leninas pats vadovavo mai
što sutriuškinimui.-

Nuo 1917 spalio mėnesio, 
baigiant Ii918 metų sausio- 
vasario mėnesiais Sovietų

dongvardiečiams.

a suspėjo išsiplėštrevoliuci;
visoje šalyje. Sovietų val
džios plėtimasis milžiniškos 
šalies teritorijoj ėjo tokiais 
sparčiais tempais, kad Leni
nas pavadino jį Sovietų val
džios “triumfo žygiu.” Di
džioji spalio socialistinė re
voliucija laimėjo.

Bet, nors ir triumfališkai 
dideli buvo atsiekimai, pa
daryti tokiu trumpu laiku, 

dar nebuvo prisi- 
įtmušimui tų už- 
prie kurių kontr- 
niei'iai su caro bu-

toli gražu
rengta <
puolimų,
revoliucioi
vusiais generolais priešaky
je ir užs

intos Murmans- 
angelske su tiks- 
caro buvusiems 

s sukilėliams, įJu- 
1 Savinkovui, ap-

lenių imperialistai 
taip atkakliai rengėsi nu
versti Soyietų valdžią. To
dėl taip greitai ir pasibaigė 
atsikvėpimo pertrauka, lies 
apie vidurį 1918 metų pra
sidėjo pilietinis karas Rusi
joje, tai V ra Rusijos tautų, 
darbininkų ir valstiečių ka
ras prieš Sovietų valdžios 
užsienio ir vidaus priešus.

Anglijos, Francūzijps, Ja
ponijos, Amerikos imperia
listai pradėjo karinę inter
venciją nepaskelbdami ka
ro, nors intervencija buvo 
karas prieš Rusiją, be to 
—blogiausios rūšies karas.

Rugpiūčio 2 d. Anglijos 
ir Francūžijos kariuomenes 
buvo išsoc 
k e ir Arch 
lu gelbėti 
generolam: 
deničiui ir 
rūpindamas tuodu genero
lus kareiviais, amunicija ir 
pinigais. Tie du g’enerolai 
buvo prirengti. | užėmimui 
Petrogrado.

Rugpiūč 
užgrobė B 
liaus Angį 
išsodino po 7,000 savo [ka
riuomenės V 1 aj divostoke 
gelbėjimui gen. Kolčakui ir 
sukurstytiems Čechoslova- 
kams, kad nuverstų Sovietų 
valdžią. Itąlija tam tikslui 
davė 1,500

ie du g’enerolai

io 4 d. Anglija 
aku, p kiek vė- 
ija ir Francuži j a

kareivių.
išsodino į 70,000 

kariuomenės Vladivostoke, 
užgrobė pajūrio kraštą, iš
vaikė Sov.‘ 
baltgvardiečių 
kus, kurie grąžino paskiau 
buržuazinę tvarką.

Šiaurės kaukąze genero
lai Kornilovas, Ąleksejevas, 
Denikinas, anglų ir francū- 
zų remiami, suorganizavo 
baltgvardietišką [“savanorių 
armiją”, pakėlė kazokų vir
šūnių maištą ir pradėjo ka
rą prieš SoVietu^. Prie Do
no generolai Krasnovas ir 
Mamontovais, kūrinos slap
tai rėmė vokiečių imperia
listai, pakė.ė Dono kazokų 
maištą ir 
prieš Sovietus.

Rugsėjo 1 d.
Graves atvyko į Vladivos
toką imti komandą Ameri
kos jėgų Sibire.

Pabaigoje 1918 metų An
glijos ir Francūžijos laivai 
atplaukė į Juodąją jūrą, 
fran-cūzai užėmė Odessą ir 
Sevastopolį,! o anglai išso
dino savo kariuomenę Ba- 
tume. Anglija paskyrė savo 
kbmandierių gene raliu gu
bernatorium tos srities.

ietus ir parėmė 
maištihin-

pradėjo karą

generolas

anglų ir prancūzų orlai
viais^ tankais ir gavusi iš 
mūsų šalies 150 milijonų do- 

rainą ir užgrobė . Kijevą. 
Hooveris irgi pasuko Len
kijai kelis šimtus milijonus 
dolerių iš Europai sušelpi- 
mo fondo.

Interventd šeimininkavi
mas okupuotose srityse 
priėjo iki tokio žvėriškumo, 
kad jie nesidrovėjo išgala- 
byti ištisas tivilių darbinin
kų ir valstiečių grupes.

Generolas Graves pasiun
tė savo žvalgą į Kolchako
užimtą sritį, kad ištirtų tįn 
vykdomą terorą. Žvalgas, 
grįžęs atgal, prašė genero
lo, kad dėl dievo meilės ne- 
besiųstų jo ten daugiau, ųes 
ten tęsiamas ’teroras per
daug sukrėtė jo nervus. 
Pulkininkas Morrow, ko
mandavęs Amerikos armiją 
Trans-Baikalo srityje, ra
portavo, kad Semionovo už
imtose sYityse ištisų kaimų 
buvo išžudyti visi vyrai, 
moterys ir kūdikiai; neno
rinčius kariaut prieš Sovie
tus vietoj sušaudydavo.

Po kiek laiko interventai 
paskelbė Rusijai blokadą. 
Buvo atskirti jūrų ir kiti 
susisiekimo keliai. Tokiu 
būdu Sovietų šalis buvo ap
supta beveik iš visų pusių.

Interventai ir kontrrevo
liuciniai generolai išžudė 
Sovietų šalies žmonių, vy
rų,, moterų ir vaikų, įskai
tant ir nužudytus raudon
armiečius, apie 7,000,000. 
Medžiaginių nuostolių buvo 
padaryta Sovietų šaliai apie 
už 60 bilijonų dolerių.

Tuomet visi žymūs rajšy- 
tojai, karo dalykų žinovai, 
visų šalių ir tautų revoliu
cijų istorikai, vadinamieji 
mokslo žmonės — visi vięnu 
balsu šaukė, kad Sovietų 
valdžios dienos suskaitytos, 
kad Sovietų valdžios pralai
mėjimas neiš vengiamas, 
kad Raudonoji Armija ken
čia dėl stokos ir blogos ko
kybes ginklų, šaudmenų, 
kas yra susiję su Rūsį jos 
karo pramonės atsilikimu, o 
gauti iš kitų šalių ginklų ji 
negali, nes Rusija iš yisų 
pusių buvo uždaryta bloka
dos dėka, tuo metu kai in- 
terventų ir baltgvardiečių 
armija yra gausiai aprū
pinta pirmos rūšies gink
lais, šaudmenimis, kariniu 
aprengimu. Jie rėmėsi ir 
tuomi, kad * interventų iE 
baltgvardiečių armija tuo
met buvo užėmusi mūistu 
turtingiausius Rusijos I ra
jonus, tada .kai Raudonoji 
Armija neturėjo tokių ra
jonų ir kentė dėl maisto 
stokos.

TZ . . .v .1 . i kos valstybės Indijoj, prem- 
. Kuomi gi galima įsaiškin- jeras Sakė, kad jo valdžia 

ti tai, kad Raudonoji Arini- stoja išvien su Amerika 
ja, kuri turėjo tiek rimtų .)rįeg Rusįja 
trūkumų, nugalėjo inter- ‘ ’’_____
ventu ir baltagvardiečiu ar- Athenai) Graikija. -Pra- 
mij.į, kuri neturėjo tokių neįama> |4a(j sudužus švedų 
trukumų. lėktuvui, žuvo visi 51 jo ke-
. 1. Raudonoji * Armijai lai- leiviai ir lakūnai, jų tarpe 
mėjo todėl, kad Sovietų po- 2 amerikonai, 
litika, dėl kurios kariavo ----------------
Raudonoji Armija, buvo i Lake Success, N. Y.—So- 
teisinga politika, atitinikan-1 vietai, atsisakė dalyvaut 
ti liaudies interesams, kad\ tarptautinėj prekybos kon- 
liaudis jautė ir suprato1 šitą ferencijoje, kurią šaukia 
politiką esant teisinga, kaip amerikonai ir .anglai.

Anglijoje paskelbus gasolinos padalinimą, motoristai 
susirinko j Londono Trafalgar Square protestuoti. Jie' 

pradėjo kampaniją surinkti milioną parašų po 
nrofesto peticijomis.

2 pusi.—-Laisvė (Liberty^ Lith. Daily)--Šest., Lapkr. 1, 1947

savąją politiką ir rėmė ją 
ligi galo.

2. Raudonoji Armija lai
mėjo todėl, kad vadovau
jančiu Raudonosios Armi
jos užnugario ir fronto 
branduoliu buvo bolševikų 
partija, vieninga savo susi
telkimu ir disciplina, nesi
gailinti jokių aukų bendro 
reikalo atsiekimui, neturin
ti sau lygaus mokėjime or
ganizuoti milijonines mases 
ir teisingai joms vadovauti 
komplikuotose aplinkybėse.

3. Raudonoji Armija lai
mėjo todėl, kad ji sugebė
jo įšauklėti savo eilėse to
kius nelijo tipo karinius va
dus, kaip Frunze, Vorošilo- 
vas Budionnas ir kiti; jo
sios eilėse kovojo tokie pui
kūs didvyriai, kaip Katovs- 
kis, Čapajevas, Lažo ir 
daugelis kitų; politini u 
Raudonosios Armijos švie
timu užsiiminėjo tokie vei
kėjai kaip Leninas, Stali
nas, Molotovas* Kalininas, 
Sverdlovas, K a g n o vičius, 
Ordžonikidzė, Kirovas ir vi
sa .eilė kitų, kurie savd dar
bu cementavo raudonarmie
čių eiles, ugdė jų eilėse dis
ciplinos ir kovingo narsumo 
dvasią, energingai užkirs
davo pavienių kariuomenės 
vadovybės asmenų išdavi
kiškus veiksmus.

4. Raudonoji Armija lai
mėjo todėl, kad baltagvar
diečių armijų užnugaryje, 
Kolčako, D&nikino, Krasno- 
vo, Vrąngelio užnugaryje, 
palėpėje, slaptai, veikė pa
siaukoję žmonės, partiniai 
ir nepartiniai, kurie vedė 
sukiliman darbininkus ir 
valstiečius prieš interven- 
tus, prieš baltagvardiečius, 
ardydavo 'Sovietų valdžios 
priešų užnugarį ir tųpmi 
p a 1 e n g v ino iRaudonosios 
Armijos prasistūmimą pir- 

| myn.
To laimėjimo, kuriam pa- 

I saulyj nėra lygaus, šiemet 
i 7-tą dieną lapkričio, pasau
lio darbininkai apvaikščios 

i30-ties metu sukakti.
J. N. S.

i ------------------------
Pakistano, majiometoniš-
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BALYS SRUOGA NUMIRĖ

<9

Tik dirstelėjau šios dienos Laisvę — 
spalių 21, 1947— ir nustebau. Pirmo 
puslapio apačioje tilpo lemtinga žinia: 
kablegrama iš Vilniaus — mirė žymus 
lietuvių poetas Balys Sruoga . ..

Perskaičiau, visas sunerimęs, o akys 
vis dar ilgesingai blaškosi, ieško, tikrina: 
gal ką praleidau, gal ne viską suėmiau 
galvon...

Mirtis mums išplėšė Balį Sruogą, ma
no žaliųjų jaunatvės dienų mieląjį drau

gą. Ir sujaudintoj vaizduotėj sumirgu
liavo anų kraupiųjų gimnazijos laikų 
vaizdai — Mintaujos (Jelgavos) gim
nazijos.

Su Baliuku Sruoga buvom geri drau
gai. Ilgai neužmiršti gerų mokyklos suo
lo draugų. O su Baliuku ne tik piokyklo- 
je draugavom: trejetą metų teko gyventi 
kartu “ant vienos kvatieros,” žemutines 
klases einant. •

Kuklutis; mandagus, ramaus poelgio 
bernaitis. Laibas, lieknas, judrus, pailgo 
būdo, pilkaplaukis, pilkaakis. Jaunučiu
kas būdamas, iš visos laikysenos ir iš
vaizdos panešėjo suaugusiam. Melsvai 
rausva dėmelė apatinėj dešinio veido da
lyje darė jo išvaizdą dar rimtesnę.

, Tariant anų laikų tarme, mūsų “kva- 
’ tiera” buvo ant antro aukšto. Du kamba-

* riai. Baliai sienas — lovelės, per vidurį 
. kambario didelis stalas, aplinkui kėdės. 
t Didžiajame kambaryj tilpo šeši, septyni
berniukai — pirmos, antros klasės. Jų 
tarpe buvo ir Baliukas Sruoga. Mažaja
me kambaryj — keturi, truputį aukštė
lesnių klasių, jų tarpe ir aš.

Ilgais žiemos vakarais sėdi, būdavo, 
jaunučiai mokslo artojėliai aplink stalą, 
subedę galvas arčiau prie žibalinės lem
pos, kad būtų šviesiau ir šilčiau. Kam 
knyga, kam sąsiuvinis panosėj.

Man su trimis kitais bernaičiais teko 
būti mažajame kambaryj. Buvau dviem 
klasėm aukščiau už Baliuką, tai kai ka
da tekdavo kai ką “parodyti” Baliukui, 
ar gerai jis išrišo aritmetikos užduotį, ar 
gerai išvertė lotyniškai tą ar kitą straips
nelį.

Mokytis Baliukui sekėsi pogeriai. Be
žengdamas iš klasės klasėn, labiau mėgo

# kalbas, istoriją, geografiją. Sausųjų ma
tematikos mokslų jis irgi, kaip ir aš, ne
labai tepaišė. Ot kad tik persiritus per 
egzaminus.

Augo ir brendo Baliukas Sruoga spar
čiai. Augalotas buvo bernaitis. Sugrįš; 
būdavo, iš atostogų, tai ir atpažint iš 
karto taip greit negalėtum. Mane pasi
vijo ir aplenkė. K*ai eidavom pasivaikš
čiot, atrodydavom, kaip vienamečiai, 
nors aš už jį gera pora metų buvau vy
resnis.

Gražioj santaikoj su juo gyvenom. Sa
vo būdais ir palinkimais daug bendra tu
rėdavom. Gimnazijon vis dažniausia abu 
kartu sparčiai barškindavom šiurkščiais 
tratuarais ir grindiniais. Ir būtinai pa
kelėj užeidavom senon bažnytėlėn ir, at

siklaupę, pamaldžiai papoteriaudavom, 
kad dievulis padėtų mokytis. .'.

Po keleto metų mūsų būstinės “gaspa- 
dorius pardavė savo namą, ir mes, moki
niai, turėjom susirast kur kitur sau 
“kvatierą.” Baliukas apsigyveno kartu 
su dviem savo pusbroliais — Adolfu ir 
Juozu Sruoga. O aš vėl kitur — pas tokį 
zakristijoną. Tačiau mudu vis viena daž
nai ir artimai sueidavom. Ypač sekma
dieniais eidavom pasivaikščiot ir gerai 
pasikalbėdavom, iš visų jaunos krūtinės 
užujaunių.

Grosą, drausmė gimnazijoj buvo griež
ta. O vis dėlto laisvės spinduliukai pra
simušdavo ir per tą griežtos disciplinos 
režimą. Kažkaip nežymiai, palaipsniui 
įsitraukėm į slaptus ratelius, savo rūšies 
pogrindžio lavybos ratelius. Gyvavo gim
nazijoj du tokie rateliai: tarpe aukštes
nių klasių mokinių ir tarpe žemesnių 
klasių. Konspiracija, slaptybė — buvo 
būtiniausia1 sąlyga.

Man teko dalyvauti kartu su Baliuku 
ir dar su keliolika draugų.' Lavinomės 
lietuviškai. Gaudavom pasiskaityt “Ūki
ninką,” “Naujienas,” “Iskra,” “Revoliu- 
cionnaja Rossi ja,” “Varpą,” “Aušrą.” 
Pamenu, kokį sukrečiamai didelį įspūdį 
į mus padarė Šventmykio knygelė “Smer- 
tis.” Skaitėm ratelio susirinkime balsiai, 
pasimainydami. Tai buvo aprašymas vie
no kunigo mirimo, jo.netikusio gyvenimo 
perkratymas. Kunigo Demskio knyga “Iš 
kur kyla melai” irgi gilaus į mus padarė 
įspūdžio. Įnešė daug abejonių į mūsų 
sielas apie tikybą, apeigas, dogmas.

Išsirašydavom ir mokindavomės at
mintinai lietuviškas eiles. Paprastai į 
jaunesniųjų ratelio susirinkimą ateidavo 
kas nors iš vyresniųjų ratelio. Duodavo 
nurodymus, patarimus. Turėdavom net 
kai ką parašyti tam tikra tema, ir pas
kui savo rašinius skaitydavom balsiai ir 
kritikuodavom. Pamenu, Balio Sruogos 
rašiniai prašokdavo kitus. Taip gabiai 
jis mokėdavo jau ir tada savo mintis 
reikšti.

Išsiskirstydami iš tokių susirinkimė
lių, parsinešdavom namo kokių nelega
lių knygelių ir laikraštėlių. Ir paskui pa
šaliais, paslapčiomis kas sau skaityda
vom. Net ir gimnazijon dažnai nusineš- 
davom “nelegalšcinos.” Įterpi, būdavo, 
kokią užgintą knygelytę į kokią graikiš
ką gramatiką ir, žingsniuodamas kori
doriais, vis, prisitaikęs, atsiverti ir skai
tai uždrausta literatūra .. .

Sumesdavom po kelias kapeikas, ir, 
žiūrėk, ir vėl naujų yra knygelių ir laik
raščių. Pamenu, gavom ir skaitėm Vin
co Kapsuko (Mickevičiaus) “Draugą,” 
“Darbininkų Kalendorių,” rodos,1 iš Ško
tijos, Lietuvos Social-Demokratų Parti
jos leidinius. Gaudavom ir kuniginį “Tė
vynės Sargą” ir mokėdavom jį kritikuo
ti. Labai mėgdavom spektaklius, teatrus, 
muzikaliai-vokaliai-literatūrinius vaka
rus. Mėgdavom dekliamuot, dainuot ir 
vaidint. Vieną gražų sekmadienio vaka
rą Sruogų būstinėj net ir spaktakliuką 
surengėm. Statėm “scenon” Žemaitės 
“Valsčiaus sūdą.” Vaidino Baliukas 
Sruoga, abu jo pusbroliai ir dar geras 
pustuzinis istrijoniško įkaščio pagautų 
jaunuolėlių...

Buvo Mintaujoj visa eilė sugabių mo
kinių anais carizmo laikais. Tūli iš jų 
vėliau išaugo į žymius veikėjus, rašyto
jus, menininkus bei kovotojus.

Greta paties Balio Sruogos ir jo pus
brolių Adolfo ir Juozo gyvai figūravo 
mano bendraklasiai Antanas Didžiulis, 
Juozas Avižonis (daktaro Petro Avižo
nio brolis) ir Juozas Paknys (buvęs pir
maisiais keliais nepriklausomosios Lietu
vos gyvavimo metais, finansų ministe- 
riu), Konstantinas Jasiukaitis, pasižy
mėjęs paskiau, kaipo rašytojas; abu bro
liai Vienožinskiai (Vienažindžiai, poeto 
kunigo Vienužio-Vienažindžio giminai- 
čai) — Antanas ir Justinas, išėję pas
kiau pranašiais piešėjais, tapytojais; 
taipgi vyresniųjų klasių — Ernestas 
Galvanauskas ir Mykolas Šleževičius,

(Tąsa ant 4 puslapio)

Rytiniu Valstijų Meno 
Periodas Eina

Šiuo tarpu Festivalio Komitete eina 
pati didžiausia darbymetė. Laiškai *su 
registracija naujų talentų, su sveikini
mais, informacijų paklausimais, ateina 
kasdien. Rytinių Valstijų Festivalio or
ganizavimas išjudino taip daug meno 
talentų, kaip kad ir pirmas festivalis 
Chicagoje. Tūlais atvejais gal dar dau
giau. Rašant šį rašinėlį jau turime arti 
50 partisipantų (dalyvių) Festivalio pro
gramoje.
Programon Registracija, Sveikinimai, 
Skelbimai į Festivalio Knygą Užsidaro

Su pasirodymu spaudoje šio praneši; 
mo užsidaro įstojimai į Festivalio Pro
gramą. Talentai, kurie iki šiol neprane-, 
šė, kad jie dalyvaus Festivalyje, nebus 
programoje. Visa Festivalio programa 
eina spaudom

Sveikinimai ,kurie pavėluos, nebus ga
lima dėti Festivalio knygom Bet sveiki
nimai bus galima priduoti ir bus skai
tomi laike Festivalio programų. Kas tu
rite sveikinimus, komplimentus,-juos ga
lite iš anksto prisiųsti arba perduoti Fes
tivalio eigoje. Skelbimai jau nepriima-į 
mi. I

Talentai šiomis Dienomis 
Įstojo Programon

žinoma, Rytinių Valstijų Festivaliui 
didžiausia naujanybė yra Chicagos Aido 
ir Cicero Moterų Chorai, jų solistai, jų 
šokių grupė, jų duetai. Galime sakyti, 
garbė Chicagos meno mylėtojams, jų| 
chorams, jų nenuilstančiai mokytojai 
Daratėlei Yuden-Judžentavičienei. Ry
tuose mums teko matyti, girdėti kai, 
kuriuos Chicagos solistus, bet mes ne
girdėjome, nematėme Chicagos chorų. 
Šis jūsų, chicagiečiai, pasiryžimas kelia 
mūsų meno judėjimą, jis akstiną ir mū
sų meno jėgas rytuose. Jūsų dalyvavi
mas Festivalyje pralauš užsiskleidimo le
dus, jis įrodys, kad ir didelės mūsų me
no grupės gali padaryti didelius marš
rutus, ilgas keliones, jei tik yra pasiry
žimas ir gera valia, vienybė.

Chicagos Aidas pakelyje duos koncer
tą Clevelande, iš ten tiesiai New Yorkan.

L ’

Festivalio Organizavimo 
Prie Pabaigos

“Burokėliai” i
Atviras laiškas Mikui Ras odai—Mizarai 

Ten, kur Jis randasi.. .
Brangus Mikai:—

Jau 20 metų prabėgo, kai šiaurės Ameri
kos draugai pietiečiams pasiuntė gerą glėbu- 
ką Rasodos. Mūsų daržas dar tada buvo neis- 
ravėtas. Usniuotas ir negražus. Bet Rasoda 
puikiai jame pridygo. Pavieryk Tu man, kad 
burokėliai auga ‘kaip iš pypkės! Jeigu Tu 
šiandien atvažiuotum pas mus į svečius, tai, 
broli, Tau reikėtų džiaugtis Rasodos vaisiais!

Tu žinai, kad ir aš gimiau iš tos Rasodos! 
Ar Tu atsimeni, kai aš bėdavojau Tau, kada 
Tu, Mikai, važiavai? Aš sakiau: — o ką mes 
darysime, jeigu mus švedas apvils?... Aš 
tada akyse turėjau ašaras... Tu mane pa
drąsinai : “Tai tu užimsi Jo vietą . .Taip ir 
buvo! Aš, visų pažangiųjų Argentinos lietu
vių'vardu, Tau po 20-ties metų laiko dėkavo- 
ju, nes Tu, drauge, pastatei mus ant kojų! 
Kalbant apie Rasoda ir “Burokėlius,” tai dar 
nėra viskas. Tą žinai, kad aš esu pasakų meis
teris ir po 20-ties metų papasakosiu ir Tau 
apie Rasoda ir Burokėlius.

Brangus Mikai:—
Kai aš buvau mažiukas, tai buvau didelis 

žingeiduolis. Man rūpėjo ką kiti žmonės daro?
Vieną kartą nuėjau aš į daržą i-r radau ten 

keliaklupsčią mamą.
Ji rinko mažiukus diegelius ir dėstė juo$ į > 

atskirus pundelius.
— O ką tu čia veiki, mamute? — paklau

siau jos.
— Rasoda rehku, vaikeli tu mano, — at

sakė ji. • i . •
šalę jos padalkų gulėjo keli glėbukai pu

siau nuvytusių Žeimeliu.
— O kas čia, mama, kur dpdi po kairei?
— Burokėliai, vaikeli. Tie patys, kurių ra

šalas tau patinka ...
■—■ Tokie mažiukai, suvytę! — nusistebėjau 

aš.
Mama pasižiūrėjo į mane rimtai ir pasakė:
— Užaugs, vaikeli... Pamačis mūsų puo

dui bus! Bet aš žiūrėjau į jos triūsą ir nesi
tikėjau puodui “pamačies.”

— Kodėl tu, mamute, tokius menkučius 
renki? Parinktum va, šitų didelių, tai bent 
“pamačis!” Na, o kas iš šitų nugeltusių?

— šitie didieji, vaikeli, tai mūsų puojui
“čemerius.” Jie iščiulpia iš šitų mažiukų (sy
vus. O šitie žiūrėk kiek pageltę. Bet persodin- 
sim .. . pamatyti, koki gražūs užaugs! Raša
lo bus!... j

Brangus Mikai:—
Aš Tau turiu pasigirt, kad Rasodą jau

mes persodinom. Kad Tu pamatytum mūsų 
“burokėlius,” kaip jie gražiai auga! Rašalo 
bus! *

Binghamton, N. Y.
Chicagiečių būryje mes turėsime duetų 
ir solistų. Helen Maizil, solistė; Radger 
Zallys, solistas; taip pat Aido Vyrų Dai
nininkų Grupė prisideda prie eiles tų, 
kuriuos mes jau pirmiau minėjome

Bet kyla ir rytai, čia jaunų nauj 
lentų ateina daugiau ir daugiau, 
jaunuolė iš Wilkes-Barriu, Arlene 
gaitė, Festivalyje ji gros piano solo 
pino ir Tschaikovskio kūrinius. <Į 
Sabaliauskas, Worcester, Mass., solistas, 
dainuos Festivalyje. Norma Chaponis, 
soprano, Shrewsbury, Mass., da 
St. Šimkaus ir P. V. Sarpaliaus kūr: 
Norma Chaponis ir Helen Kižys, due
tas, Worcester, Mass. Vilijos Choro Mer
ginų Grupė, Waterbury, Conn. Laisvės 
Vyrų Choras, Hartford, Conn. Erma 
Kishkiunas, soprano solo, Hartford, 
Conn. Karolis Kishkiunas ir ĘJrma Kish
kiunas, duetas, Wilma Hollis, Laisvės 
Choro mokytoja, taip pat dainuo^ solo, 
Wilma Hollis ir John Kishkiunas, duetas.

Brooklyno, Newarko talentų skaičius 
didėja. Dolores Petronaitė, Bronėj Šąli 
naitės mokinė, soprano solo. Lilli&n Si- 
mel (Simeliavičiutė), solistė.

O štai ekstra! Siurpraizas! Ruošiant 
šį rašinį spaudai, gauta “special delive
ry” laiškas nuo advokatės Stephanie 
Masis (Masytės), kuriame praneša, kad 
Detroito Sextette (taip jos save vadina
si), dalyvaus Festivalio programoje. 
Sekstetas atvažiuoja lapkričio 27 [ir bus 
Festivalyje visas keturias dienas.:

Sekstete dalyvauja: Stella Smith, 
ry Adams, Ruth Gugas, Antoinette Ga
relis, Emma Rye, Lillian Gugas j r Ste
phanie Masis. I

Tai tik maža dalis Festivalio dalyvių, 
kurie vėliausia prisiuntė savo aplikaci
jas, registracijos formas. Rytiniu Vals
tijų Festivalis bus didesnis, savo progra
ma turtingesnis, negu buvo tikėtasi.

Festivalio programos eis sekamai: 
Lapkričio 27 —3:30 P.M.
Lapkričio 28 — 7:30 P.M. .
Lapkričio 29 — 6:00 P.M.
Lapkričio 30 — 3:30 P.M.

V. Bovin as, i Sek r.
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Apie Velionę M. Bekerienę
Netekome žymios veikėjos 

ypatoje Marijonos. Bekerienės, 
kurią mirtis išplėšė iš mūsų 
eilių 4 d. spalių. Velionė pri
klausė prie LT)S 6 kp., LLT) 
20 kuopos ir veikė kiek tik 
galėjo, ypatingai daug darba
vosi parengimų gaspadine bū
dama.

Velionė daug pasidarbavo 
ir Lietuvos žmonių pagalbai, 
kaip parengimuose tam reika
lui, taip drabužių taisyme ir 
valyme. Daug pasidarbavo 
pagalbai dienraščio Laisvės 
surengiant nedideles pramo
gėles, kaip tai gimtadienių at- 
žymėjimus, kur būdavo paren
kama aukų dienraščiui bei ki
tiems svarbiems reikalams. 
Daug veikė LLD 20 kuopoje 
ruošiant vakarienes. Buvo 
šėrininkė ir Lietuvių Kultūri
nio Qentro. Tai buvo veikli ir 
nuoširdi draugė.

Gerai reikalus tvarkė ir as* 
meninio gyvenimo. Turėjo 
gražų namą, kuris gražiai bū
davo apžiūrimas ir gėlynais 
apsodintas. Paliko liūdesyj 
suaugusi sūnų Alex ii’r dukrą 
Anna, kuri yra profesionalė 
slaugė, gyvenimo draugą An
taną Bekerį, daug, draugų ir 
draugių.

Plačiai apie velionę nerašy
siu, nes Jasilionis pateikė pla
tų velionės aprašymą. Velio
nė paliko gražią atmint; savo 
darbais. Gi kada jautėsi, kad 
mirtis artinasi (mirė vėžio li
ga), tai prašė savo šeimos, 
kad paskirtų $10 Lietuvių Li
teratūros Draugijos knygų 

i fondui, $10 dienraščiui Laisvei 
į ir $5 būsiančiam Meno Festi- 
■ valiui.

Ilsėkis, drauge Marijona, 
• Amerikos žemelėje, o*mes tę- 
: sime jūsų darbą už žmonijos 
i laisvę ir gerovę! Reiškiame 
'gilią užuojautą visai Bekerių 
.šeimai! J. K. Navalinskiene.

PRISIMINUS ŽUVUSĮJĮ

PETRAS ŠLEKAITIS 
skrantoniškiu laisviečiu Šie- 
kaičių sūnus, prieš ketverius 
metus lapkričio 1-mą. dieną 

žuvęs kare.

Monongahela, Pa.
Mirė Leon Nezzle (Leonar

das Nezgada), sulaukęs 67 
metų. Per 34 metus dirbo 

' Soshocton Iron Division. L. 
Nezgada gimė Lietuvoj, Vil
kaviškyje, spalių 31 d., I879 
metais.

Velionis prigulėjo Pittsbur
gh e prie kliubo, taipgi Dono
rėje iv Courtney lietuvių or
ganizacijose, jų tarpe LDS 92 
kuopoj.

Paliko liūdesyj žmoną, pen
kias dukras ir du sūnus. Daug 
gėlių vainikų ir didelis kiekis 
mašinų palydėjo i kapus. Jo 

- žmona, sūnai ir dukros taria 
širdingai ačiū visiems, kas 

■ dalyvavo laidotuvėse, ir už 
kvietkas. J. Adomaitis.

Paminėjimas Petro Šlekaičio Po 
Keturių Metų Nuo Jo Mirties

i
■Mielas Petreli, jau keturi metei 

gulį žemelėj
Gražiausioj jaunystėj ir jaunų
Tu vienas atskirtas svetimoj šąlelėj— 
Nelaiminga buvo tavo dalelė.
O gal gimtoji trylikta sdusio die 
Negirdėjai, Petreli, savo tėvelių graudžių 

žodelių,
Nematei seselės byrant gailių ašarėlių. 
Tu negirdėsi nei mano šių žodelių. 
Neprakalbins daugiau tavęs miela tavo 

motinėlė;
Nepalinksmins jauna mergužėlė, 
Neateis tėvelis pamatyt tavo kapelio, 
Neatneš seselė gėlelių puokštelę.

Gal atplauks broleliai dideliaiįi 
laivelyj

Aplankyti tavo kapelį svetimoj šalelėj
O gal tik šviesi saulutė bus tau motinėlė, 
O baltasis mėnesėlis bus tavo tėvelis 
Ir kada nors apšvies tavo kapelį.
Mielas Petreli, mes tavo vardą nuliūdę 

minėjam,
O paveikslėlį gražiai padėjom
Po stiklo rėmeliais mes jį pasidėjom,— 
Kada tik pamatom, graudingai
Mielas Petreli, po ilgų šio svieto kelionių, 
Ilsėkis ramybėj svetimoj šalelėj, Anglijos 

žemelėj,
O aš! turiu mintyse, kad iš šių žodelių 

nupyniau
Vainiką ir siunčiu ant tavo kapelio 

, ! O. Norkiene,
Detroit, Mich.

Padėkojau Žodžiais, Padėkosiu
i • Į Ir Darbu

. Man surengtame mano meno veiklos 
bankiete, kuris įvyko spalių 26 dieną, 
1947, aš jau padėkojau rengėjams, svei
kintojams, dalyviams,, kurių buvo kupi
na svetainė ir visiems kitiems. Bet toji 
padėka buvo žodžiais. Taigi dabar noriu 
padėkoti ir darbu. Darbu padėka bus to
kia: Jei sveikas būsiu ir jei ^eksis, tai 
stengsiuosi parašyti juokingą komedi
ją, kuri bus, paimta iš lietuvių gyveni- 

užuomaz- 
pė Pora.”

Washington.— žvynus ju- 
džių rašytojas Ring Lard- 
ner taipgi nedavė Neameri- 
kiniam Komitetui atsaky
mo j klausimą: “Ar esi ko
munistas?”

mo Amerikoje. Turiu jau jai ir 
gą> istoriją. Ji vadinsis “Trily
Ji bus parašyta su ta plunksną, tai yra, 
su Jūsų visų bankieto dalyvi 
ir bus mano dovana dėl Jūsų 

Biednas (Br. i Klimavičius), bus gatava kada nors 1948 metais, 
į Jonas Juška.

ir

į dovana, 
visų. Ji

New York. — Didieji ko
merciniai laikraščiai prita
ria fašistuojaučiam Franci- 
jos generolui de Gaulle’ui.
3 puslapis—Laisve (Liberty, 

Lithuanian Daily) 
Šeštadienis, Lapkričio 1, 1947Buenos Aires.



Balys Sruoga Numirė
(Tąsa nuo 3-čio pus.)

paskiau ėję- Lietuvos valdžios pareigūnų 
pareigas; Vladas Požėla, labai daug pa
dėjęs žaliukams mokiniams lavintis ir or
ganizuotis, vėliau visaip figūravęs Lietu
vos valdžios posūkiuose.

Tarpe artimų ir gerų draugų buvo Jo
nas Švagždys, dabartinis Montellos- 
Brocktono liet, parapijos klebonas; Mag- 
nas Kazėnas, dabartinis klebonas Pitts
burgh; Kazimieras Jakontas (Jokantas), 
buvęs paskiau Lietuvos sveikatos minis
terijos pareigūnu; Ignas Niauronis, ro
dos, ir dabar tebegydytojaująs Lietuvo
je; Vladas (?) Marma, kunigo brolis, iš
ėjęs paskiau į advokatus. Pijus Grigai
tis, dabartinis “Naujienų” vedėjas; Aiu 
gustinas Janulaitis, dabar Lietuvoje pro
fesorius ir veikėjas; Petras Kalpokas, 
įžymusis tapytojas, menininkas; Vincas 
Mickevičius, įstabusis, darbininkų vadas 
Kapsukas; J. Kairys, vėliau figūravęs 
Liet, social-demokratų partijos vadovy
bėje, ir daugybė kitų buvo tuomet aukš
tėlesnėse klasėse ir asnfeniškai su manim 
pažinties neturėjo, bet veikė vyresniųjų 
klasių mokinių rateliuose ir turėjo įtakos 
į mūsiškių žemesniųjų klasių rateliečių 
lavybą.

• Užėjus 1905 metų revoliuciniam sam
brūzdžiui, prisiėjo su visa kuo persiskir

ti ir ieškoti saugios vietos nuo įsisiūba
vusios carizmo reakcijos.

Atsidūrus Amerikoj, apie Balį Sruo
gą nieko negirdėjau keliolika metų. Ir 
tik po pirmojo karo, apie 1920 metus, 
gavau perskaityti Balio Sruogos straips
nius. Jų tilpdavo tuomet “Naujienose.”

Gėrėjausi jo raštų stylium, jo bran
džia kalba ir minčių polėkiais. Romėną 
Rolaną Sruoga labai mėgo ir jo didįjį 
kūrinį" “Joną Kristupą” jis nuodugniai 
peržvelgė ir išvadas darė. Rasdavau ir 
B. Sruogos eilių, tokių puikių, skambių, 
lyriškų gražmenų.

Prieš keletą metų, išgirdus, kad Balys 
Sruoga išvarytas Vokietijon į koncentra
cijų stovyklą, parašiau kai ką iš atsimi
nimų apie tą savo mielą, brangų gimna-

tik jo paties, bei ir jo atvaizdo nesu ma
tos. Ir įvyko nudonus siurprizas. Už ke-

•: Jasi Be
uis šmakšt ir atsiuntė Balio Sruogos at
vaizdą. Paaiškino suradęs senuose ras
tuose, davęs vietos fotografui atmušti, 
na ir man atsiuntė. Tai štai ir yra tas 
Balio Sruogos atvaizdas, kaip jis atrodė 
prieš kokią 20 metų.

Balys Sruoga mirė. Karo kančios pa

mums bylos apie kiltadvasį tėvynainį, 
poetą, dramaturgą, rašytoją Balį Sruo
gą*

CHICAGOS ŽINIOS
Žmogžudystės Daugėja;
Tragedija Lietuvių Šeimoj

Turbūt nei jokiame kitame 
mieste Amerikoje neįvyksta 
liek kriminalysčių, kaip Chi- 
cagoje. Ryte tik išėjus dar
ban. pirmiausiai pamatai laik
raščių didžiuosius antgalvius, 
kur rašoma maž daug taip: 
Du nušauti saliūne . . . Mote
ris žiauriai nužudyta.,
kinas nudėjo merginą... 
taip kasdien mirga panašūs ręs. 
antgalviai komercinėje spau
doje.

Štai čia
uos nakties nuotikius (spalio' 
20-tos į 21-pią) :

Lietuvis Henry Kumpis (an
gliškai vadinosi — Kumpus) 
girtavo per visą savaitę, ma
tyt sukvailavojo nuo perdaug 
alkoholio — nušovė 6 mėnesių 
kūdikį, savo anūką, ir sužei
dė marčią, kūdikio 'motiną. 52 metų amžiaus, nušovė savo 
Paskui pats nuėjęs savo namo žmoną 
rusi n—nusišovė, 
miesto dalyje. 
Justice.

num. 
tūlas Ed- 
pasigėręs 

girtu) 
vyru — 

A EI 
veikėją; ir 
taipgi

AtsiminimaiišPraeiiies
(Tąsa) , Rašo SIMONAS JANULIS

Artinasi vasara ir mokykla 
eina prie pabaigos. Parėjau iš 
mokyklos. Jau Ona sėdi pas 
mano gaspadinę ir laukia ma
nęs. Ji man sako, “tu turėsi 
šiandieną didelę nespodzianką. 
Še tau adresas ir eik tenai tuo
jau. Ant antrų lubų po tuo nu
meriu rasi, ko tu niekuomet ne

įsitikėjai. Apsirengk gražiai.”
Mano žingeidumas buvo ne- 

I apsakomas, bet ji užsispyrusiai 
1 man nesako, kas ten yra. Iše- 
l.jome kartu. Ji patraukė per Di
džiąją gatvę link “Ostros Bro
mus 
i'iu

tai, jau kailiu neblogiausia.”
Paaiškėjo, kad ji’Suvo vedus 

jau puse mėtų.. Pabuvau porą 
valandų — ipavaišino, pasikal
bėjome. Liepia ir man mokintis 
lietuviškai rašyti ir vartoti gry-
nūs ;us žodžius kalbo-lietu visi

Po to dar porą sykių ma
juos Vilniuje j r ant vasa- 

ijų Išvažiavau j 
Po tam dar 

susitikę, 
m. per 40 metų

Kitoje vietoje, po
,2017 Kedzie Avė., 
ward Bath man n, 
(ar gal nuduodamas 
saliūne nušovė - du 
George McCarthy, AFL uni
jos lokalo veikėją; ir P. S. 
Brennan, taipgi unijistą.
Nors prieš šovimą žudikas nu
davė labai girtu, bet po šovi- 

. Vai-'mui išėjo namo ir ramiai at- 
Ir sigulė, rodos, nieko nebūtų gė-

Kitoj vietoj 16 metų jau
nuolis, aukštesnės 

paduodu tik vie- studentas, Edward 
pasišaukė pas 
17-kos metų 
kaiminką, 
šovė į ją.

mokyklos 
McNulty, 

save Į namus 
merginą, savo

be jokių priežasčių 
Mergina buvo tik 

truputį sužeista, o šovikas sa
ve ant vietos nudėjo.

Priėjusio šeštadienio naktį 
(spalio 18) tūlas John Juris,

Tas įvyko bet 
vadinamoje . aiškino,

ir bandė save nušaut, 
tik susižeidė. Policijai 

kad jo moteris tan
kui- tai išeina ir ilgai

Politinis skelbimas

SENATORIUS
WAGNER sako:

MAJORAS O’DWYER 
sako:

“Patyręs advol 
Įstatymleidis.”

“ ... Puikiai tinkamas ... 
Užsitarnauja pilniausios 
mūsų paramos.”

kalas ir

IŠRINKITE
Gerb. Benjamin
RABIN

Demokratų ir Liberalų Partijos Kandidatą

| Aukščiausio Teismo Teisėjus

Jis yra humanitaras, gabus įstatymleidis. 
Tikras Žmonių Draugas.

BALSUOKITE ROW B
4

Patyręs teisėse ir įstatymų gaminime

PILIEČIŲ KOMITETAS IŠRINKT

Gerb. Benjamin J. Rabin 
J AUKŠČIAUSI teismą

Taigi keletą

r ges — apie

būna, pareina po vidurnakčio, 
ko jis negalėjo ilgiau pakęsti.

Spalio 18, ryte, rasta au-j 
tomobiliuje šalę kelio žiauriai Į Panele, 
nužudyta moteris, Catherine j ~ 
Wasil, 3 
motina, 
tomobilio 
lyje, o 
16-kos 
garsiai 
trau k ė 
tirt, k

Policij’a pirmiausiai apklau
sinėje nužudytosios vyrą. Pa- 

žmona turė-

> metų,' trijų vaikų 
Ji buvo įgrūsta au- 
“trunkan” užpaka- 

automobili u j e ‘ p a 1 i k tas
menesių 

verkė 
žmonių 

is yra

kūdikis, kuris 
ir Uuomi pa-j 
atydą — pa-1 

automobiliu ie. I

— Aušros vartų, už ku- 
gyveno, aš gi visai Į 

pusę; pamenu, rodosi, Į 
Tambovo gatvę. Surandu pagal 
adresą namą ir numerį. Pa
skambinu. Atsidaro durys ir 
prieš mane stovi, mano neribo
tam nusistebėjimui, Felicija Po- 
vickaitė ir didelis, diktas, švie
sus vyras su gražia barzda! Aš 
nustebęs greitai ir žodžio nega
lėjau ištarti. Pagaliau “pasi- 
skloniojau,” kaip tais laikais 
priklausė, ir pasakiau, žinoma, 
lenkiškai, “sveika, panele. Feli
cija!” Ji, mano nustebimui, sa
ko man lietuviškai, vadindama 
mane jau no

j monūli, ir prideda : 
o ponia

■ o čia tai mano vyras inži
nierius Bortkevičius.” Pasisvei
kinome. Sako, aš dabar supra
tau, kad aš tikra lietuvaitė ir 
mokinuosi skubiai lietuviškai 
rašyti ir skaityti, ir, kaip ma-

einu 
ros 
namus i Ukmergę 
keletą kartų buvome 
bet nuo 1905 
jau mums r etoko i susitikti fki 
ji numirė, j Nors jper tuos 40 
metų ji buvo mano aukščiausia 
globoja ir gelbėtoją, 
ėjo per laišlpts. P6 
nuo jos apsilvedimo, 
kėjo puikiai kalbėti 
lietuviškai.

Bet viskas 
metu laiko 
ji jau mo- 

jr rašyt i

> vyro Bort- 
rodosi, 1908 

metais, ji man rašo Į kalėjimą: 
“Palikau Ibį njeko. Ypatiško 
tikslo gyvenimui nebėrą. Savo 
vaikų neturiu, kad globoti ir 
rūpintis. RcZ turi (lavą
vai Icu IriĄdr uolių 
savo varąiuąą (jyvenimą pašvę- 
siu ąlobojiraui ir mokinimui tų 
vaiką. Lietuvai j-eikia kuo dau- 

Šimonek,” o Si-i gausia apšvietus,! apšvietos...” 
Aš jau ne j Kaip matote, Felicija išstur- 

Bortkevičienė tuolės lenkomanėš paliko Lie
tuvos dukra tik ačiū jos vyrui.

Kadangi jis numirė tik už 
keleto metų po apsivedimo, bū
damas dar tik 33j35 metų, ka
da Felicija pradėjo tik darbuo
tis, tai apie jį ijei Amerikos,

Po tragingos jos 
kevičiaus mirties, i

Taiąi visą

nei Lietuvos spaudą nėra prisi
minus nei žodžiu.
žodžių nors aš parašysiu apie 
ji-

Netoli nuo Ukme
6 viorstai už šventosios upės 
į Vilniaus pusę, 
dvarelis 
priklausantis Povic 
da to dvarelio buvo
žmogus Bortkevičius, kuris per 
didelį vargą suget 
ti tais laikais savo sūnų ant 
statybos inžinieri 
rius apsigyveno Vi
(Įėjo dirbti. Jam labai sekėsi ir 
jis jau biskį prasigyveno ir, ro
dosi, 1901 ar 1902 
su Felicija. Persidi
mūs buvo baisios -į- jam pradė
jo maišytis 
prorečiais.
tai daužydavosi 
viską, kas papuolė 
tam ir vėlei 2-3 
davo ramus. Tas viskas geroką 
laiką buvo slopiam 
menės.

Bet iškilo skar 
nuslėpti jau buvo negalima. Jei 
ne gelžkelio konduktorius, 
Felicija būtų žuvus jau apie 
40 metų atgal nuo rankų savo 
mylimo vyro. Atsitiko taip: Jie 
abu važiavo gelžkeliu ir, kaip 
paprastai turtingi,! pirmos kla
ses vagone, atskirame kamba
riuke (kupė).
jam užėjo tas pasiutimas ir jis 
pradėjo daužytis! o mažam 
kambaryj nebuvo! ko daužyti, 
tai nutvėrė savo rhylimą mote
rį (jis ją labai my ėjo) už kak-

buvo mažas 
Dzievaltuvka, rodosi, 

tam. Užveiz- 
senyvas

ėjo išmokin-

aus. Inžinie- 
Iniuje ir pra-

m. apsivedė 
rbimo pasek-

s. Užeidavoprotą
Bet kai užeidavo, 

r daužydavo 
po ranka. Po 
mėnesiai bū-

a nuo visuo-

dalas, kurio

tai

aiškėjo, kad jo 
jus kitą meiluži,! pas kuri ji 
tankiai nuvažiuodavus- ir iš
būdavus pas ji po savaitę ir 
daugiau. Ir šį kartą jinai jau 
dvi savaites nebuvo namie. Su 
savim pasiėmus jauniausią 
vaiką, o kitus palikdavo’ pas 
tėvą (savo vyrą),
moteris rasta meilužio 
mobiliuje, tai greit 
jo j ieškot 
v o tūlas 
Beaidon. 
nesi, bet

stogdengis

Kadangi 
auto- 

subrusta 
Tai bu- 
Wallace 

.jisai
vėliau, sakoma,

gy- 
pri-

bekmadienio, spalio 19, ry
te apie 6 valandą, ant Union 
Avė., prie 1 8-tos gatvės, lo
voj’ sudegė lietuvis Martynas 
Balnis, paėjęs nuo Žiežmarių, 
iš Antakalnio kaimo. Spėja
ma, kad jis parėjo namo ge
rokai įsigėręs ir eidamas gult 
dar Įsikando 
migo. . . 
pavieniu

cigaęetą 
gyveno su 

vyru.
kitu

Įvyksta d ė
Kuo toliau

kriminalysčių 
šokiu n-elaimių 
girtuokliavim o.
tuo daugiau žmonės girtuok
liauja. Manau, kad' ir saliū
nų niekur tiek daug nėra, 
kaip Chicagoje. štai lietuvių 
distrikte ant Halsted St. tarpe 
31 -mos ir 32-ros gatvių viena
me bloke yra 10- salūnų ! Gi 
man vienas lietuvis saliūnin- 
kas sake, kad ant Madison 
gatvės vienoj vietoj yra ,19 
saliūnų viename bloke! Ir 
visi tie saliūnai no tik gerai 
išsilaiko, bet dar pinigų pa
sidaro. Tūli sako, kad ChiJ 
cagoj vien lietuviškų saliūnų 
yra arti tūkstančio.

Man rodos, kad žmonės ei
na prie išsigimimo taip labai 
girtuokliaujant.
nemažas ežeras 
žmonės Chicago j
nuodingo skystimo tik per vie
na savaite. P. M. S.

Susidarytų 
iš to, kiek 

išgeria to

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotais ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street, 
kaaap. Inman 8t., arti Central Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

Sceniškas Muzikos Vaizdas
RENGIA SIETYNO CHORAS

šeštadienio vakare,

Lapkričio (Nov.) L 1947
180 New York* Avė.
SCENOS ATIDARYMAS 7:30 *

Newark, N. J.
ĮŽANGA $1.00

NEWARKO VYRŲ OKTETAS
Vadovybėj SIMELEVIČIAUS

Dalyvaus šiame Sietyno Choro Koncerte.

Gerbiamieji! Tai bus nepaprastai, įvairus muzika- 
liškas vakaras. Scena parašyta ir sutaisyta paties 
Sietyno. Jį išpildys Sietyno Choras, Vyrų Oktetas 
ir solistai. Taipgi bus garsi solistė Violet Cypaite iš 
Cleveland, Ohio, x ir mūsų mylimas Rusų ‘‘Volga” 
šokikų grupė. | i '

Po koncertui bus šokiai prie ger.os orkestros.
SIETYNO CHORAS.

I I
Kviečia visus

L WUViK4
i JtexGtRlflUSIfl DUONA 
J^OSCHOLES BAKING kO

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DŲONąTr
- VISOKIUS PYRAGUS BEI KĖIKSUS

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

pinigų, nesirgsile, nereikės išmokėti gydytojui.

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

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. 'EVergreen 4-880?

lo ir pradėjo smaugti. Ant lai
mės,*tuo sykiu per traukinį ėjo, 
kaip paprastai, konduktorius ir 
jau beveik būtų praėjęs, bet 
užgirdęs tame “kupė” bildesį’ir 
duslų*stenėjimą, po valiai pra
darė duris ir štai vaizdas: vy
ras parmetęs moterį ant sof- 
kos jau baigia smaugti. Reikė
jo traukinio visus konduktorius 
sušaukti iki nugalėjo tą tvirtą 
vyrą. Ant sekančio traukinio 
sustojimo jį žandarai suėmė. 
Jis visai nusiramino — kalba 
protingai ir neatmena, kas bu
vo. Felicija į kaklą suleistų na
gų žymes apsilopė ir pakišo 
žandarams kyšių — abu užbai
gė kelionę sekamu traukiniu. 
Tas taip pat 'buvo slepiama nuo 
visuomenės, vardan ramybės ir 
gero vardo. Bet nuotikiai pra
dėjo kartotis tankiau ir ant ga
lo Bortkevičius atsidūrė Peter
burgo beprotnamyje. Ji lankė 
jį ir globojo, bet jai pasirodė, 
kad jis netinkamai apžiūrimas 
tenai, tai didžiomis jos pastan
gomis jis buvo pervežtas į Ry
gą, kur buvo, ji sako, labai pui
kus dėlei tokių ligonių ligon- 
butis. Bet ne ilgai jis ten gyve
no— 3-4 mėnesius.

Bevažiuojant

Aš per tą visą laiką nuo 
1905 m. buvau kalėjime, bet 
mažiausiai kartą į dvi savai
tes jai rašydavau. Ji ne tik at
sakydavo, bet, jei reikia, pri- 
siųsdavo ir pinigų, naujai išė
jusias progresyvių rusų rašyto
jų knygas, kolei tas buvo gali
ma f —iki 1908 m. Mes susira- 
šinėdavome, žinoma, . rusiškai 
— kitaip nepraleisdavo.

(Bus daugiau)

I

Didelis Išpardavimas!
/

Daimantii, Laikrodžiai, Platinumaj ir Džiuleriai 
Parduodami Labai Nužemintom Karnom.

Nepaprastai Žemom Kainom!
Aukso, Plątinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 

! Branzalietai ir Špilkos.
Taipgi Links ir Pendants

DIDELią SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniąi daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainą Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS] LAISNIUOTAS GRABOR1US
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774 *

Naujai išdekorupta šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du karhbariaĮ šermeninėj didelis puikiai įruoštas 
kambarys

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų te efonas niekad nemiega.

paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
t

pasikalbėjimam ir parūkymui.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Sėst., Lapkr. 1, 1947



I

MONTREAL, CANADA
GRAŽI PRADŽIA

Vilijos choro pamokos jau 
prasidėjo. Gražus būrys cho
ristu dalyvauja pamokose. 
Apart senu choristų yra ir 
naujų. Choro smagus ir su- 
gabus pirmininkas perstatė ir 
supažindino visus naujus cho
ristus su senaisiais. Nauji 
choristai: Jadzė čičinskaitė, 
Bertha Juraitytė, Leo Dedo- 
nis, Lillian Stašaitytė ir Jonas 
Sinkevičius. Pastarasis, Jonas 
Sinkevičius, vos kelios sa
vaitės kai atvyko iš Anglijos 
ir nieko nelaukęs įstojo į cho
rą. Smagu mums yra jį tu
rėti chore. Taipgi yra sma
gu turėti gerą dainininkę 
Eertlią Juraityię, kuri su sa
vo sesute Janina yra jau pa
sižymėjusios dainininkės ir 
abi dalyvauja chore.

Pradžia pasirodė gana gra- 
i ir galima tikėtis, kad Vi-

Peter Kapiskas 
—■—-—«—-—-—-—-—-—«—■—■—.

jas, K. Scbastinovich, akom
panuojant pianu jo žmonai 
Rosie Scbastinovich.

Choro valdyba paruošė Vi
lijos choro šių metų veiklos 
planus. Yra numatyta pada
ryti išvažiavimą koncertuoti į 
Suvienytas Valstijas ir išsi
mokyti astuonias naujas dai
nas ar susimokyti operetę. 
Greitu laiku Vilijos chorui 
teks pasirodyti Liaudies Bal
so jubiliejiniame koncerte. 
Ateinančią pamoką jau pra
dės mokytis dainas, kurias 
dainuos koncerte.

★ ★ ★
Atvyko Daugiau Lietuvių
Pereitą penktadienį iš Ha- 

lifakso į Montrealą atvyko di- 
de'is skaičius išvietintų asme
nų iš Vokietijos. Minios žmo
nių susirinko jų pasitikti. At- 
vyko viena žydu tautos mer
gina su ant rankos išspausdin
tu numeriu kaipo vergės. Ji 
pasakoja apie žiaurias žudy-

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vvnai ir Alus
R II E I N G O L D

BEER & ALES
*

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

•---- ■ _ ■ —— w — ■ — M — ■ — W — ■ — •

t

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

........ ---•

MATTHEW 1’. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinama kainą 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N, Y.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
e426 South 5th St., . Brooklyn, N. Y.

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------j- 
Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma

lonu. Mandagus patarnavimas.
Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, ^asivaišfnimas bei pare. Pra

šome užeiti pasilinksminti* Nesigailėsite.
Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 

Žemos dainos už viską.
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. '

nes. Ji mate, kaip jos tė
vai, broliai ir jos pačios kū
dikis buvo žiauriai . vokiečių 
nacių nužudyti. Ji pati buvus 
pasmerkta mirti.

Tarpe kitų, atvažiavo kele
tas ir lietuvių. Į Montrealą 
atvyko J. Vilkaičio brolis ku
nigas. Į Torontą nuvažiavo 
J. Petrausko brolis su šeima 
pas savo žmonos brolį. Ke
lios lietuvaitės atvažiavo už
sirašo dirbti tarnaitėmis. Ke
liolika lietuvaičių jau yra 
anksčiau atvykusių ir dirba 
Royal Victoria ligoninėj. Di
džiuma atvykusių išvietintų 
lietuvių nuvyko i kitas Kana
dos provincijas.

★ ★ ★

Ketina Pakelti Mokesčius
Miesto darbininkai reikalau

ja pakelti algas. Sulig jų ap
skaičiavimo miestas turės mo
kėti $4,600,000 daugiau į me
tus, jei pakels algas sulig 
darbininkų reikalavimo. Kad 
šią sumą sukelti, miesto po
nai iau galvoja pakelti mokes
čius 25 nuošimčiais.

Kaip jau yra žinoma Mon- 
treale miestas iškolektuoja di
deles sumas pinigų už parduo
damas prekes, imant po 4 
centus nuo dolerio. Be to, yra 
padėti nemaži mokesčiai ant 
nuosavybių ir dar turi daug 
įvairių kitų pajamų. Bet 
miestas yra paskendęs skolo
se ir neišsigali pakelti darbi
ninkams algų, dar‘daugiau ne- 
apkiovę mokesčiais miesto 
gyventojus. įdomu, kur tie 
visi pinigai dingsta?

Sužeidė Streikuojančius 
Darbininkus

Ant St. Lambert St. esančios 
Asbestones Corporation dirb
tuvės darbininkai streikuoja. 
Dirbtuvės vice-prezidentas no
rėjo įvažiuoti į dirbtuvę per 
pikieto liniją. Užsispyręs ir 
nepaisydamas darbininkų, ku
rie atsisakė pasitraukti, pa
leido automobilį ir sužeidė du 
darbininku. Tas užsispyrėlis 
vice-prezidentas liko patrauk
tas į teismą. Teisėjas palei
do ji Po $200 kaucija.

★ ★ ★,
Rado Moterį Persmeigtą 

ant Kuolo
Netoli St. Jerome, ties Pied

mont, rado moterį apie 63 
metų amžiaus per krūtinę 
persmeigtą ant tvoros kuolo, j 
Ją rado policininkai anksti 
penktadienio rytą. Prie la
vono rastas gclžgalys, iškritęs 
iš automobilio. Pagal tą, po
licija susekė ir areštavo vie
ną giytą asmenį, kuris prisi
pažino važiavęs su ta moteri
mi, bet nežinąs kur ji pasi
dėjus.

■ ■ • .i
. ]•

Los Angeles, Cal. Jersey City, N. J HELP WANTED-—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Pasirodo, kad ta moteris su 
vyru ketvirtadienio naktį 
smarkiai baliavojo ir važiuo
jant automobilis įsmuko į 
griovį. Tuo įtart atsidarė au
tomobilio durys ir moteris iš- 
virsdama papuolė ant tvoros 
kuolo ir persismeigė per krū
tinę.

Žuvo Begelbėdama Savo 
Vaikus

Spalių 14 d. rasta gesti už
troškus! motina su dviem sū- 
nais, 4 ir 5 metų amžiaus 
ir mažu kūdikiu. Ji gulėjo 
rankas išskėtus ant savo vai
kų. Matomai, bandė savo, kū
nu užlaikyti gesus, kad vai
kai perdaug neprikvėpuotų. 
Vienas berniukas buvo išgel
bėtas ,o motina ir kiti du mi
rė.

Sirginčja D-gė EI. Daivienė
Draugai Daiviai padarė il

gą kelionę į Detroitą ir atgal, 
o po kelionės Elena Daivienė 
pradėjo sirginėti gerklės 
skaudėjimu ir kitais negalavi
mais.

Per kiek laiko buvo ligoni
nėj, bet ir ten negalėjo išgy
ti ir patirti pamatinę priežas
tį jos ligos. Dabar randasi 
savo namuose ir dar vis skun- 
džjasi su ta nelaiminga ger-’ 
klės liga.

Drauge. E. Daivienė yra 
Lietuvių Moterų Kliubo narė. 
Sveika būdama ji visados Un
it y d avo susi r in k i m u s.

Prašau kliubo nares, kad ap
lankytų savo draugę. Jų gy
venimo vieta — 2068 West 
65th Place, netoli Western 
Ave.

Labai gaila, kad mūsų gerą 
draugę nesveikata vargina. Ti
kiuosi, kad tą viską pergy
vens, ir linkiu jai gerai sur 
sveikti ir dalyvauti su mumis.

★ ★ A
Apie Liet. Choro Veikimą
Gal dar ne visi Los Angeles 

lietuviai žino, kad Lietuvių 
Choras, persiorganizavęs, su 
nauja energinga valdyba ir 
jaunais choristais pradėjo pa
mokas rugsėjo 12 d. Dabar 
pamokos įvyksta kas penkta
dienių vakarais, pradedant 
7:30, International Institute 
svetainėj, 435 S. Boyle Ave.

Choro pamokos gerai seka
si, nes mūsų jauni ir ener
gingi dainininkai sugabiai mo
kosi. Taipgi vertas pagarbos 
mūsų choro pirmininkas Alf. 
Casper; jis parašė dainų ko
pijas ir atspausdino ant mime- 
ografo. Tai nuobodus ir sun
kus darbas, bet mūsų energin
gas draugas nesiskundžia dėl 
to darbo. Taipgi choro mo
kytojas Vai. Babičius deda 
daug pastangų, kad ant seka
mo koncerto, vasario 1 d., 
surengti daug įvairumų ir gra
žių dainų.

Choras kviečia visus jau
nus ir augusius lietuvius ir lie
tuvaites įstoti ir dalyvauti pa
mokose, kas penktadienis. Pa- 
sistengkime dalyvauti gražioj 
sueigoj ir pasimokyti dainų.

M. Alvinienč.

NUŽUDĘS SLAUGĘ
Glen Falls, N. Y.—Areš

tuotas viešbučio tarnauto
jas John G. Fin, kaltina
mas, kad jis nužudė jauną 
slaugę Rėvą Reznick. Jos j 
kūnas buvo ežeran įmestas.: 
Pirmesniame kvotime Fin 
sakėsi tik kumščiu užgavęs 
ją, kuomet Rėva nepasida
vė jam lytiškai.

Chinijos valdžia gaudo 
visus veiklius Demokrati- ( 
nes Sąjungos narius.

15-KOS METŲ POKYLIS
Spalių j 8-tą pobažnytineje 

svetainėje! Mačionienė suruo
šė savo dukteriai ir žentui 15- 
kos metų vedybų sukakties at- 
žymėjimą. Jos žentas ir duk
tė Kelseys jauni ir linksmo bū
du žmonėsL Ypatingai jo mo
teris 'visur dalyvauja paren
gimuose ir pasižymi draugiš
kumu ir linksmumu su daino
mis. Kaip motina, taip ir 
duktė kur tik dalyvauja, tai 
visada susirinkę svečiai turi 
linksmumo ir draugiškumo.
Pokylyje dalyvavo 150 sve
čių—ne tik!iš New Jersey, bet 
ir iš Brooklyno, kurie suvežė 
daug ir gražių dovanų. Svo
tas buvo A. žvirblis. Svočia 
Mary Butin.

Netikėtai jaunavedžiai Kel
seys didelio būrio svečių už
klupti iš karto buvo nedrąsūs, 
bet vėliam Brooklyno biznie
riui Šulinskui pirmininkaujant, 
buvo pakvięsti pakalbėti jau
nosios motina Mačionienė, jau
nojo Kelseys tėvai ir Černius, 
kurie linkpjo jaunai porai il
gai gyventi 1 ir visuomet būti 
linksmais i Užbaigai pakviesti 
ir patys jubilejatai, kurie pa: 
ačiavo motinai už suruoštą 
jiems pokylį ir kartu svečiams 
už skaitlingą atsilankymą. 
Sveikinimus iš kolonijų skai
tė vakaro vedėjas Šulinskas: 
jų buvo daug ir įvairių . ,

Ir pasibaigus ceremonijoms 
tęsėsi šokiai iki vėlai naktie^. 
Gęrimų ir, valgių buvo tiek 
daug, kadi mažai tokių vestu
vių su tiek valgių, įvairių gė
rimų ir -daug svečių įvyksta. 
Pokylis blaigtas sekmadienį, 
dalyvaujant irgi geram bū
riui svečiu. 'Reikia! priminti, 
kad Kelseys turi užeigą 236 
Wayne St.l; kąda tai buvo Ma- 
čionio užlaikoma užeiga per 
35 metus, bet Mačioniui mi-I nJ v.

rus motina Maciomene perve
dė bizni jžentui ku
ris sėkmingai i veda ir turi ge
rą pasisek

Mačioni: 
pareikšti 
padinėms 
nei, Jasuli 
nei. Ji taria padėkos žodį vi
siems kuo1 nors prisidėjusioms, 
su darbu. Ačiuoja ir jubile
jatai Kelseys visiems atsilan
kiusiems svečiams už dova
nas ir tiems, kurie nedalyvavo, 
bet prisiuntė telegramas ar 
laiškučius Į su gerais linkėji
mais. Kelseys sako, mes esa
me linksmi, tai lai būna ir.mū
sų svečiai linksmi. Pilietis.

imą tame biznyje.
?nė prašė reporterio 
viešą padėką gas- 
Yočienei, Yonušie- 
ionienei ir žvirblie-

Wholesale and Retail 
Been Wine, Liquor

NOTICE
GB 1:151

the Alcoholic

' ehy Riven that License No. 
been issued to the undersigned 
t retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at "29

Borough of Brooklyn, County 
consumed off the premises.

ITER BILLERA

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinam:} atlygininuL

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

of Kings, to b<
P

b

visos
Tel

garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai :> 

e dalyse miesto. >
Virginia7-4499 >

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway , 
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam

LIGONIŲ APTARNAUTOJAI 
KAFETERIJOS DARBININKAI 

VYRAI VIRTUVĖJE 
APVALYTOJAI

Turi būt patikinti, n uolatiniai su gerais rekordais. Puikiausios progos.

Kreipkitės asmeniškai j Mr. Wight

NEWARK BETH ISRAEL HOSPITAL
201 Lyons Avenue, Newark, N. J.

' (257)

UŽKASTA $10,000,000, 
KURIUOS ANGLAI 
DAVĖ VERGIJAI?

Richmond, Va. — Virgi
nijos valstijoj esą užkasta 
10 iki 11 milionų dolerių 
aukso ir sidabro, kurį Ang
lija davė pietinėms, vergus 
laikiusioms, v a I s t i joms, 
kuomet jos kariavo prieš 
Jungtin. Valstijų preziden
to Abrahamo Lincolno val
džią. Vienas to karoivetera- 
no anūkas dabar atsiuntė

1 Virginijos g u bernatoriui 
j laišką; jis rašo, kad jo se
nolis padėjo tą auksą-sidab- 

i ra užkasti ir pasakė kur.

Washington. — Valdžia 
žada traukt teisman 17 
New Yorko bankų kaip 
trustinius serų gemblerius.

nia kas padegė leidyklą fa- 
šistuojančio laikraščio Me
ridiano d’Italia.

Philadelphia, Pa.

BANK1ETAS
Rengia LLD 141 Kuopa 

LAPKR. 2 NOVEMBER

Fairmount Ave., 5 v. vak. 

gera muzika, gerų valgių 
ir įvairių gėrimų.

Kviečiame visus dalyvauti. 
Pelnas bus skiriamas Lietu

viu Kultūriniam Centrui
Ęrooklyne

735

5US

Kom.

BAR & GRILL
Lietuviška Alude 

degtinė; vynas 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
4,11 Grand St. 

Brooklyn 11, N. Y.

STALIORIAI
i PILNAI PATYRĘ 

Nepaprasta prosą dirbti vakarinėje 
I’ennsylvanijoje.

KANE MFG. CORP.
KANE, PA.

ar šaukite WISCONSIN 7-5518 
dėl pasitarimo.

OPERATORIAI patyrę prie Singer Mašinų 
dirbti prie sportiškų aprčdalų.

GREELEY MILLS. 718 BROADWAY.
N. Y. C., arti Waverly Place.

(257)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PATYRUSIOS OPERATORĖS 
Daryti Lempų Uždangalus 

Savaitinis Darbas ar Nuo Kavalku 
NuoĮatinis Darbas

Louanne Products, Ine.
41 W. 22nd'St., N. Y. C., 3-čios lubos

(255)

ELEKTRINU’ PRESU 
OPERATORES 

FRED GOAT CO.
31! DEAN ST., BROOKLYN

< 260)

SKELBKITeS LAISVĖJE

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Ė

B

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A.k PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-(t

Rei-t
iri

Fotografas
■ Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų 
! naujus 
;lūs ir 
! sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

; geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Kampai Broadway Ir Stone Are. <’ 
prie Chauncey St., Broadway Line

TeL GLenmore 5-6191 
U1IIMMIIIHIUUIIIIUW

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yr^ didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną* Poplar 4110

Pasirodo, kad nelaimė įvyko 
šeimininkei n e a p sižiūrėjus, 
kuri pastačius Vandenį sušil
dyti ir besitriūsianti jį pamir
šus. Vanduo užvirė ir užsilie- 
damas ant ugnies ją užgesino. 
Langą i visuose kambariuose 
buvo uždaryti, tai greitai ge
sti prisipildė visa stuba.

Atidaryta Vaikų Akių Klinika
Pereitą savaitę tapo atida* 

ryta vaikų akių klinika ant 
111.7 St. Catherine St. West, 
rūmas 204. ši klinika yra 
dėl neturtingų, kurių tėvai, 
neišsigali apmokėti daktarams 
už patarnavimą. Klinika bus 
atdara vakarais nuo 7 iki 
9:30 vai. vakarais.'

Reporteris.

Tęl. MArkct 2-5172

GERI PIETŪS!
Kada'norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

REgzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Qptomctrists i 

394-^98 Broadway 
Bi’o0klyii, N. Y. 

Tęl. ST. 2-8842!

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

. 459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Šešt.. Lankr 1. 1947



Iš Festivalio Rengimo 
Komiteto Susirinkimo

Penktadienį, spalių 24 d., 
Laisvės salėje Įvyko minėto 
komiteto susirinkimas. Lankė
si beveik visi komiteto nariai 
ir rimtai svarstė besiartinan
čio festivalio problemas ir 
pasidalino prie jo prisiruoši
mo darbais.

Pagal sekretoriaus V. Bo- 
vino raportą pasirodo, kad 
susiregistravusių festivaly j da
lyvauti jau yra apie 50 viene
tų. Tai daugiau, negu iš pra
džių buvo tikėtasi. Festivalis 
vvks keturias dienas, tai ga
na trumpas laikas, kurio tu
rės ištekti visiems registran- 
tams tinkamai pasirodyti. Dėl 
to pageidaujama, kad visi 
vienetai apgalvotai ir atsi

žvelgdami Į Jaupymą laiko 
pasirinktų kuo trumpiausias 
programas, kad visiems būtų 
proga pasirodyti festivalyje, 
nes, jeigu, sakysime, Aido 
Choras (Brook lyno) panorė
tų duoti visą programą, ko
kią turėjo savo praeitam kon
certe, tai tas užimtų apie po
rą valandų ir jau kitiems cho
rams neliktų laiko pasirodyti, 
fciuomi visi prašomi kooperuo
ti ,kad visi lygiai galėtų pasi
rodyti ir kad niekas nesijaus
tų nuskriaustu.

Iždininkė, M. Stenslor, ra- 
raportavo, kad finansų šiuom 
tarpu pas ją randasi apie 
tūkstantis dolerių. Finansai 
šiam didžiam darbui labai rei
kalingi ir laukiama kuo dau
giausiai sveikinimų ir aukų.

Kambarių komiteto narys 
H. Mitkus sako, kad yra tam 
tikrų keblumų su viešbučiuo
se gavimu kambarių, nes dau
guma viešbučių reikalauja iš 
anksto rezervacijų, o neži-

nant dėl kokio skaičiaus 
dėl kelių dienų svečiams kam
bariai bus reikalingi, negali
ma jų rezervuoti. Viešbutis 
Piccadilly, New Yorke, atro
do, bus vienas, kuris sutalpins 
geroką skaičių svočių. Taigi, 
grupės, kurios norėtų kartu 
viename viešbutyje . apsistoti, 
prašomos kuo greičiausiai 
pranešti šiam viešbučiui savo 
reikalą Hotel Piccadilly, 227 
W. 45th St., New York, N. 
Y. arba Harry Mitkus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y. 
Taipgi brooklyniečiai ir apy
linkės gyventojai, kurie turi 
kambarius ir galėtų priimti Į 
festivali atvykusius 
prašomi pranešti,
niu ir kelias dienas 
priimti. Laisvės raštinė 
ims jūsų registraciją ir 
duos kambarių komitetui.

ir

svečius, 
kiek žmo- 

galėtų 
pri- 
per-

var

vykdomas, 
nors dar nėra 

ar festivalis vyks 
planuotose salėse 
Hali ir Labor Ly-

Sutiksime Naujus 
Metus Naujam 
Name!

Ruošdami Kultūrinį Centrų, 
Nepamirškime Koncerto

AMERIKONŲ - SOVIETŲ 
DRAUGIŠKUMO SĄSKRIDIS

24-ta Sietinė 
MOTERŲ 

TARPTAUTINE 
PARODA 

žavėtinas parengimas 
VAIDINIMAI SCENOJE * 570 PUIKIŲ 
EKSPONATŲ ŠIANDIEN iki SEKM., 
LAPKR. 9, jlmt. Kasdien nuo P:etų iki 

11:00 P.M. Jžanv'a 50c ir taksai 
71.ST REGIMENT ARMORY 

34 St. — Park Ave.

Dekoracijų komiteto 
du, pranešė dai). Pv. Feiferis, 
kad tas darbas 
kaip reikia, 
tikrų žinių, 
originaliai 
—Sch waben
ceum, ar jau bus galima nau
dotis nauju .Lietuvių Kultūros 
Centru. Visos pastangos de
dama, kad Centras jau šiame 
dalyke galėtų mums patar
nauti ir kad ten būtų galima 
turėti dailės paroda — daili
ninkų piešiniai - eksponatai 
puoštų mūsų centro patalpas. 
Pačios dekoracijos susidės iš 
tautinių spalvų — Lietuvos ir 
Amerikos vėliavų, veikėjų 
portretų ir kt.

Festivalio tikietai jau gata
vi ir platinami. Vienam vaka
rui tikieto kaina yra $1.25, 
o kombinuoto — visiems 
tivalio vakarams tikieto 
na yra $4. Užsitikrinimui 
se nepaprastose iškilmėse,

šventėje 
ti kietus

Jau yra tradiciniai Įsigyve
nę, kad Aido Choras kas me
tais sutikdavo Naujus Metus 
Laisvus salėje. Tas bus'daro
ma ir šiais metais: Salė jau 
užsakyta iš anksto ir Aido 
Chorais rengs šių Naujų Me
tų sutikimo iškilmes Lietuvių 
Kult. Centre, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pranešama iš anksto, kad 
visi galėtų jau dabar savo 
Naujų Metų sutikimą planuoti 
ir rengtis prie šid parengimo.

Aido Choras, yra vyriausia 
mūsų menine organizacija. Jis 

visuomenei ir 
| yra mėgsta

mas. ! Choras, iš savo pusės, 
mėgsta visuomenę, kuriai jis 
tarnauja. Dėl to, choras kvie
čia visus lankytis jų parengi
muose, o norinčius bendrai su 
choru veikti — ateiti pasitart.

Valentis Kviečia Meno 
Mėgėjus j Talką

Artistas Jonas Valentis, ap
žiūrėjęs Liet. Kultūros Centro 
patalpas, jomis pasitenkinęs, 
ir numato ten gražų veikimą 
menų srityje. Dėl to jis kvie
čia visus meno mėgėjus susi
rinkti sekmadienį, lapkričio 2 
d., 10 vai. ryto, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Ateikite pasirengę kiek pa
dirbėti svetainės 
apšvarinimui.

Taigi, choristai, teatro vei
kėjai ir kiti menininkai turi
me šį sekmadienį “datą” nau
jame Liet. Kultūros Centre.

Veiksnys.

tarnauja visai 
tos visuomenės

Choras,

ir estrados

Du Vyrai Norėjo Jos Meilės .. . 
Trečias Norėjo Jos Gyvybės!!.'

Lizabcth Scott * John Hodiak
Burt Lancaster

“DESERT FURY”
Ir dar: “SWEET GENEVIEVE”

Smagus muzikalis veikalas.'.'

BROOKLYN
PARAMOUNT

Flatbush ir De Kalb Avės.

je didžiulėje meno 
dalyvumą, Įsigykite 
iš anksto.

fes- 
kai- 
šio- 
šio-

yra nu-šokiams orkestrą 
matoma Antano Pavidžio Ra
dijo Orkestrą. Įvairumo dėlei, 
gal bus ir daugiau orkestrų 
skirtingiems vakarams.

Planuojama priimti atvyks- 
tantieji iš kolonijų festivalio 
programoje dalyviai naujame 
Liet. Kultūros- Centre, jei ten 
jau bus galima, o jei ne—ki
tur.

Pirmininkaujant newarkie- 
čiui jaunuoliui Bob Žukaus
kui, šiuom i susirinkimas ir 
baigėsi. Sekamą susirinkimą 
nutarta turėti toj pat vietoj, 
lapkričio 7-tą, penktadieni.

J. Byronas.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Extra! Pirmosios fiimos iš sunaikinto Par Harboro, garsios Maine vasarnamių vie
tos! Laivynas ir žvejų laivukai išgelbėjo t.,00 žmonių! Washington, D. C. Judžių 
žvaigždės liudija kongresiniame tardyme! Egiptas: Kairo kovoja prieš cholerą, kuri 
vis daugiau marina! Anglija: 30 užmuštu, sudužus prisigrūdusiam žmonių elektri
niam traukiniui. per susidūrimą su ekspresu tirštoj ūkanoj! Austrija: Jaunieji 
austrų socialistai laiko audringu nacionalį ruvažiavimą Vienoj! Matyk Movietone 
jdomybių žygj techni-spalvpmis! '‘HARVEST OF THE SEA.”
EMBASSY NEWSREEL-THEATRE, Broadway Ir 46 St.

Novelė. Kuri Nustebino Visą šalį, Ateina, PaRaliaus, j Judžiusl
Linda Cornet Richard George
DARNELL • WILDE • GREENE • SANDERS

DARRYL F. ZANUCK perstato
“FOREVER AMBER”

» Techni-Spalvomis ,
* Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoje *

VELOZ ir YOLANDA
EXTRA I Sid Caeser, Naujausia Komedijos Sensacija

ROXY 7th Ave. ir 50th St.

M mi fui

“Jame yra gyvumo ir drąsos, ir 
tikrai gero jumoro.”—PM

ARTKINO PERSTATO

44The Miracle of Dr. Petrov”
("IN THE NAME OF LIFE”)

giliai jdomi drama Ruso daktaro, 
blaškomo tarp meilės ir mokslo

— taip pat —
Iš Naujo Rodoma, Daugeliui Reikalaujant

“Russian Ballerina”
dalyvauja Ulanova 

Didžiausia Rusijos Ballerina

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

. Durys atsidaro 8:45 A. M.
* w w w w w w w w w wjntwira w ire w w w M w w w w

PR Balsavimy Sistemą 
Vartoja 7 Kiti Miestai

nėra

Didžioji talka nupirkti Lie
tuvių Kultūriniam Centrui na
mą pavyko geriausia. Visi mū
sų patrijotai ir prieteliai atsi
liepė taip, kaip gali atsiliepti 
tik aukščiausia susipratę žmo
nės.

Tikimės, kad tokia pat tal
ka susidarys darbe paruošti 
centrą skubiam atidarymui. 
Visa tai kutena mintį ir širdį 
didžiu džiaugsmu.

kol kas, tie mies- 
pakankamaj bal- 
komunistus, o ne 
jie turi ar neturi

New York o miestas 
pirmutinis nei vienintelis 
Amerikos miestas, kuriame 
naudojamasi Proportional Re
presentation rinkimų sistema, 
pareiškė miesto kaunsilmanas 
Peter V. Cacchione, po gero 
ištyrimo to klausimo. Jis ap-- 
klausinėjo .103 miestus, gavo 
atsakymą iš 75 miestų.

Kaip žinome, ne visur yra 
komunistų miestu tarybose. 
Kai kur visai nėra jokių pa
žangiųjų tarybose. O taip yra 
dėl to, kad, 
tai neturi 
suotojų už 
dėl to, kad 
pr:

Brooklynas ir New Yorkas 
turi balsuotojų už komunistus, 
išrinko po komunistą .

Bronx ir New Yorkas turi 
balsuotojų už darbiečius, iš
rinko po darbietį]

Demokratai visame miesto 
tebeturėjo didesnį skaičių bal
suotojų, išrinko didžiumą, dar 
vis tebekontroliuoja New Yor- 
ko Miesto Tarybą. Tačiau prie 
PR negali vieni užgrobti vis
ko, negali naudotis prieš juos 
balsavusių balsais.

Dėl to Tammany Hall poli
tinė mašina ir reakcinė repu- 
blikonų partinė mašina nori 
panaikinti PU.

Liberališkesnieji republ iko
nai, darbiečiai, geros valdžios 
šalininkės 
nemažai 
partijos 
PR.

Balsuokite už išlaikymą 
PR. Patarkite, prašykite, kad 
kiti balsuotų. Bet įsitėmykite:

organizacijos ir 
eilinių demokratų 

narių nori išlaikyti

Bing Crosby ❖ Bob Hope ’!< Gai-y Cooper 
Ray Milland :e Allan Ladd 

“Variety Girl” 
❖ Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj 

Charlie Spivak ir Jo Orkestras
Ir: Al Bernie Ir Tip, Tap ir Toe 
Ir: Naujausia Amerikos daintj žvaigždė 

Mel Torme
PARAMOUNT

Times Square ir 43rd St.

Tačiau įkarštyje tų visų 
darbų, draugai, nenamir'škime 
dienraščio Laisvės koncerto. 
Vykstant gerai 
fronte ir kone 
juo turtingesn 
jis tokiu bus, 
minsime apie 
gams, ir pažįstamiems, pasiū
lysimo tikietų Kadangi Ipro
gramą turėsime puikią, jie 
bus dėkingi už pakvietirųą.

CANTERBURY O 
Dekanas

musų namo 
:ertas turi būti 
is publika. Ir 
jeigu visi prisi- 

jį savo drau-

Gerb. Kun. Hewlett Johnson kalbės didžiame 
susirinkime, 
nuo Sovietą Sąjungos įsteigimo ir 14 metų su
kaktis nuo
Jungtinių Valstijų ir Sovietų Sąjungos. Taip 
pat kalbės
bėtojai. Susirinkimą rengia Nacionalė Amerko. 
nų-Sovietų Draugiškumo Taryba.

kur bus minima 30 metų sukaktis

diplomatinių ryšių sumezgimo tarp

■Žymūs amerikiniai ir sovietiniai kol-

SEKMADIENĮ, LAPKR. 9, 2:30
ST. NICHOLAS ARENA, 69 W. 66th ST., N. Y. C.

Tikietai:

Šeštadienį ir Sekmadienį 
Įvyks Naujo Namo Talka

Visi visokiausio darbo prie 
namo ekspertai, Įskaitant ir 
galinčius nušluoti, nušluostyti 
ar nuplauti dulkes —— esate 
kviečiami Į Lietuvių Kultūri
nio Centro namo valymo talką 
šį šeštadienį ir sekmadienį, 
lapkričio 1 ir 2-rą dienomis.

Valandos — nuo ankstybo 
ryto iki vėlumos vakaro.

Ruošantis darbui, atsineškite 
ir darbo Įrankių.

Moterys prašomos surinkti 
ir dovanoti po pundą skudurų. 
Ryšulys skudurų taupys po 
kelis dolerius. Be ių, kaip jau 
žino kiekviena šeimininkė, na
mo neišvalysi.

Valandos — 10 ryto, iki 
vėlumos vakaro. Kas negalite 
dirbti abiemis dienomis ar 
vieną visą dieną, ateikite ke
lioms valandoms.

Jau Pasižadėjo Dirbti
Namo pažiūrėti ir dėl būsi-

mų darbų pasitarti, nežiūrint 
blogo oro, ketvirtadienio 
karą .buvo susirinkę apie Išim
tas žmonių, šėrininkų ir *“ 
šėrininkų. Buvo gerų sumany-

va

le e

mų pateikta. Namo mairadže- 
cepuliui peit’sta- 
darbininkų na
ci a <jl alyvavusių 
dirbti šeštadie- 

ękmądienį.
imbą pranešė, 
mojimas su k ei-

riui Vincui 
čius ‘reikalą 
mui valyti, iš 
15 pasižadėjo 
nį ir 20 su virš s

Antanas B 
jog mūsų pas 
ti $75,000 iki lapkričio 1-mos, 
perviršytas, 
apie puse tos 
skolomis, 
keti palūkanos 
už ilgo reikės 
darbuotis

ačiąu, kadangi 
sumos yra! pa- 

už kiĮiriaš reikia mo- 
hį kurias ne 

atiduoti, prašė 
Įtemptai įlar per 

visą lapkritį, kad sukelti pa-
ligų Šerais at- 
ir turėti namą

Aktoriai Kampanijoje 
Už Adą Jackson

Kampanijoje už išrinkimą 
ADA JACKSON, brooklynie- 
tę puikią veikėją Į Miesto Ta
rybą, išstoja aktoriai Su spe
cial ėmis programomis |“ke
liaujančiu liaudies teatru’l ant 
trailerio.

Grupė žymių aktorių, tar
pe jų gitaristas dainįnin- 
kas. Jų daina - kalba. Vaidy
ba taipgi smerkia aukštas kai
nas, stoką namų, atakas 1 ant 
žmonių. Ir ragina išlaikyti PR 
ir balsuoti už Adą B. Jackson. 
Už ją balsuojama'tik Brookly- 
ne. Rasite eilėje C — Ameri
kos Darbo Partijos eilėje.

kankamai pii 
mokėti skolas 
už' “cash” — išmo'kėtą visai.

Taipgi kalbėjo Jonas Siur- 
ba, namo reik 
misijos narys

Ant vietos 
šimtai doleriu v

KELRODI^ I NAMĄį
Namas randasi 110-06 At

lantic Aye., kampas 
St., Richmond Hill.

Išlipti Illth St. stotyj nuo:
Jamaica Line ir nuo
Long Island Railroad.
Išlipti Greenwood St. stoty

je nuo Fulton linijos Lefferts 
traukinio.

■ i !

Taipgi U-ta gatve ir Atlan
tic Avė. eina busąi. Dar nete
ko išstudijuoti,; iš kur patogu 
jais važiuoti.

Namo Komisija.

tlams LDS ko-

dar gauta ikeli 
už ; Šerus.

noth

vi so s
80c iki 
Bookshop, 
Bookshop.
Bookfair, 
(Council 
114 E. 32nd St.

SfcDYNfiS REZERVUOTOS

$2.40. Parsidunda Workers
50 E. 13th St.; Jefferson

575 Avenue of the A'nerieae ;
133 W. 44th St. ; National 

of American-Soviet Friendship,

PIRMADIENIO LAISVĖJE
Tilps nuotrauka - atvaizdas 

balsavimų mašinos, 
matysite, kaip surasti 
suoti PR. Patarkite 
Įsigyti Laisvę.

ir bal-
visiems

Smarkus ir ilgas lietus ket
virtadienį atšaldė orą, tempe
ratūra buvo nupuolusi iki 47 
laipsnių. Penktadienį tebebu
vo šalta.

Kad balsuoti už PR išlaiky
mą jūs turėsite balsuoti NO.

Astuoni Miestai Vartoja PR 
Rinkimų Sistemą

Jais yra: Lowell, Toledo, 
Cambridge, Yonkers, Cincin
nati, Wheeling, Long Bėąch 
Kalifornijoje, taipgi mūsiškis 
New Yorkas.

šešiolika .kitų miestų renka 
komisionierius viso miesto ska
le ir 21 miestas renka mies
tų tarybas viso miesto skale> 

ir ne pilnai 
sistemą.
sistemą ar- 

visos apskri-

kaip mes, nors 
vartoja mūsiškę

Prieš mūsiškę 
gumentuoja, kad
ties skale renkant balsuotojai 
negalį žinoti kandidatų. Jei
gu su tuo sutikti, tai visai ne
galėtume rinkti gubernatorių, 
juo labiau prezidento, nes juk 
visos šalies žmonės tikriausia 
negali turėti progos kandida
tą asmerfiškai pažinti.

Pilieti, išlaikyk liaudžiai naudingą balsavimą sistemą, PR! 
Eik pats balsuoti ir ragink draugą! Balsavimas įvyks jau 
šį antradienį, lapkričio 4-tą. Bet atsimink, kad norėdamas 

balsuoti už PR, turėsi nuspausti rankenukę ant NO.

I World Tourists, Inc.
i (įsteigta nuo 1927 m.)

SENIAUSIA ii GERIAUSIA
PUNDELIAMS

-Į Sovietų Sąjungą su jau'
u apmokėtais
- visas pasahlįo

uitais ir į |
. .„„.j salis. f

Maisto Pundeliai, Nauji; ir Į
Padėvėti Drabužiai Į

1. Mes cheminiai išrūkome f
2. Meš pundelius apdraudžiame |
3. Mes duodame nuolaidų ’

organizacijoms.
UŽSAKYKITE PUNDELIO

NUMERIU
i

PAVYZDINIS STANDARDINIS
DRABUŽIŲ [PUNDELIS

PUNDELIS B-20
2% jardai grynų vilnų medžiaRos mo
teriškam siutui, 1 pora čevėrykų (L), 
8 jardai spalvuotos bovelhinės Ima- 
terijos suknelėms. 2 rankšjuOfiėial, 1 
pak. jvairių adatų, 3 špūlės siūlb, 1 
šepetukas dantims, 2 šukos, 2 poros 
i’alščiju eeverykam, 2 (tabalai muilo.

' VISO $36.38, įskaitant taksu*

PAVYZDINIS STANDARDINIS 
MAISTO PUNDELIS

PUNDELIS WT-5
1 kv. aliejaus, 1 sviesto, 1 sv, 
medaus. 1 sv. kavos, 200 ciRaį'etų, 
l/j sv. kiaušinių miltelių, 1 ' sv. ' ryžių.

VISO $17.59, įskaitant taksu*

Agentūros 
MASS.

Yra ir Kitų Standardinių Maisto 
ir Drabužių Pundelių

MES TURIME LEIDIMĄ SIŲSTI 
22 SVARŲ įjUNDELIUS

Mūsų Kitos 
BOSTON

Tremont Travel Bureau 
1160 Coli L

MONTREAT^, CANADA 
Jewish Immigrant Aid Society 

4221 Esplanade Ave.
ŠEŠTADIENIAIS AWARA VISĄ DIENĄ

Rašykite, telefonuokite arba 
ateikite dėl njūsų katalogų 

ir kitų smulkmenų.

WORLD TOURISTS

•
 incorporated

18 W. 23rd St.
NEW YORK 10. N. Y.
HL. 0»cb«r4 4-44M ’

bus Avė. j,

M. Bovinienč per apie 
turias savaites sirgo tik ^šal
čiu” ir nepaisė, manydama, 
kad praeis. Bet spalių 29' jau 
buvo šaukta gydytojas dų sy
kiu ir tą pačią dieną, vėlaį va
kare, gydytojas ją išsiuntę li
goninėn.

Dabar Bovinienė raudasi 
Horace Harding. Hospital, 
Room 205. Ligoninė randasi 
ant kampo Queens ir Wood
haven Blvd., Elmhurst. Rri 
žiavimas geriausia GG trau
kiniu, Independent 1 nija, 
Woodhaven stotis.

Lankymo valandos: Dienos 
laiku nuo 2 iki 4. Vakarais 
nuo 7 iki 8’:30.

Linkime draugei greit 
sveikti.

ke
Joseph Jasaitis, 54 m. am

žiaus, gyveno 5608 Itemsen 
Place, Maspeth, N. Y., mirė 
spalių 29 d., Kings County li
goninėj. Kūnas pašarvotas, 
graboriaus J. Garšvos koply
čioj, 231 Bedford Ave., Brook-

’ Laidotuvės Įvyks lapkr. 1 d. 
Velionis paliko nuliūdime dvi 
dukteris ir sūnų. Laidotuvių 

riva" į pareigomis rūpinasi graborius

pa

Pagalbos džiova sergan
tiems draugija jau išleido ka
lėdines stamputes — Christ
mas Seals. Jomis dabinama 
siuntiniai ir paremiama . Įstai
ga.

Greitai ir Pigiai Išmokinu 
GROTI MANDALINA

Galiu ateiti į namus, kas pagei
dauja. 12 savaičių kursas — $10. 
Daugeliui pakanka vieno kurso. 
Taipgi galima nusipirkti instrumen
tus pas mane už labai pigią 1 
Kreipkitės pąs: R. židžiūnas, 
vės įstaigoj, j arba rezidencijbj 
Grand St., viršutinis aukštas, 
Brooklyn, N. Y. (x)

kurso.

kainą.
Lais-

i: 473

16
20 x 100

Bus ištuštintas. KAINA SI R.000. 
2-6543 ar

REAL ESTATE 
OZONE PARK, 101-32—97 th STREET, 
kambarių namas, jimant 10 lotų 
kiekvienas.
ANT IŠMOKĖJIMO. GLENMORE 
TRIANGLE 5-0818. VAKARAIS ĄR SEK
MADIENIAIS PRESIDENT 
ESPLANADE 2-7749.

(258)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIQA

SALfiS dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puiku* 

ateičių* ati naujausiai* Jtaiiynnai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
f 221 South 4th Street

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Valentine Miller, 57 m. am
žiaus, gyveno 71 Gold St., 
Brooklyne, mirė spalių 29 d., 
prie darbo. Kūnas pašarvo
tas grab, J. Garšvos koply
čioj. Laidotuvės Įvyks lapkri
čio 1 d., šv. Jono kapinėse. 
Velionis paliko nuliūdime du 
brolius, Alexander ir Felix, 
pastarasis gyvena Detroite.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab. J. Garšva.

Boston. — Banditai išplėšė 
$110,000 iš vienos biznio į- 
staigos.

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

valandos-
9 A. M. — 12 N.: 1 — 8 P. M 

Išskiriant trečiadieni
ir sekmadieni-

*?50 5th Ave., kamp. 19th St 
BROOKLYN. N. Y

Tel. SOuth

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergrecn 4-0208

Valandos:

JOHN BURBULIS
Savininkas

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

LIETUVIS
Turi 15 metų patyi

Egzaminuoj

Kasdien n

APRŪPINA AKINIAIS
imo prie optiškų stiklų gamybos.

4

a akis ir pritaiko akinius.

io 9:30 ryto iki 6. P .M.
Antradieniais ir lyetvirtadieniais nuo 6 iki 9 P. M. 

šeštadienio s nuo 11 vai. iki 4 P. M.

Teleph one Virginia 9-2599

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) šešt., Lapkr. 1, 1947Ji




