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gos tautos džiaugsmingai mi
nės trisdešimt metų didžio
sios Spalio Revoliucijos su-
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Tai bus pati ryškiausia tos 
rūšies iškilmė tarybinių tautų

Trisdešimt metų bėgyj ta- 
atliko tokių 

jokiai kitai 
atlikti praei-

ry b iries tautos 
žygių, kokių nei 
valstybei neteko 
tyjo.

Po herkuliškii pergalių, po į 
didžiųjų laimėjimų, šiandieni 
jos turi pilniausią teisę ap

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

LAISVE-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

tn the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. V.

Telephone: Stagg 2-3878

REAKCININKAS RANKINAS PRAKIŠO 
RINKIMUS Į J. VALSTIJŲ SENATĄ

Kentucky Laimėjo Pažangūs Demokratai; Indianoj Majorais 
Išrinkta 6 Demokratai; Waterburyj Laimėjo Republikonai

Jackson, Miss. — Rinki- 
| muose į Jungtinių Valstijų 
senatą nuo Mississippi val
stijos daugiausiai balsų ga- 

nepilnus 
d e m okratas 

Stennis,

tai laimėjo majoru rinki
mus.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

SOVIETAI KALTINA AMERIKONUS Už 
TERORĄ PIETINĖJE KORĖJOJE

į sukaktį džiaugs- vo (pagal dar 
mu ir (iKiesniu ryžtu ateities skaitmenis), C _ 
žvgiams. teisėjas John C

Demokratinis pasaulis šiltai kuris pripažįsta negram ly- 
pritaria tarybinėms tautoms ir gįas politines teises.

a išdidinga jų džiaugs-i . .Reakcinis kongresmanas 
John E. Rankinas, įžūlus 
negru priešas, baltųjų vir
šenybes skelbėjas, atsidūrė 
penktoje vietoje tarp šešių 
kandidatų į senatą. Ranki- 

! n as yra narys kongreso Ne- 
s kitokiose sąlygose, bet!amerikinės Veiklos Komite- 
ts obalsis vyravo ir 1917 / to. Senatan buvo renkama 

Pe" pavaduotojas mirusiojo fa
šistinio Theodoro Bilbo, 
siundvtojo prieš negrus.

____ ; gyrėsi, kad jis- 
prašoks net patį Bilbo.

m o

įdomu tai. kad lapkričio 7 
dieną tarybinių respublikų 
žmonių eisimose ir mitinguose 
vyriausia šūkis bus: Kova už 
taika.

metų lapkričio mėnesį

ką 1917 
šiandien.

revoliucija gynė tai 
m., ji tebegina ja ir Rankjnas

Prieš 30 metų lapkričio mė
nesio dienomis šitų žodžių ra
šytojas gyveno Worcesteryj.

įdomus ir standžiai įtemp
tas buvo metas’

Tai buvo dienos, anot žy
miojo amerikiečio 
Reed’o, kurios sukrėtė 
pasaulį.

Liepsnose karo, į kurį ka
pitalistinė klasė tuomet buvo

Tafio Biliaus Priešas Iš
rinktas Gubernatorium
Louisville. Ky. — Prane

šama, jog Kentucky valsti- 
J o h n jos gubernatorium išrink

tas* demokratas Earle C. 
Clements, kuris Jungtinių 
Valstijų kongrese balsavo 
uties Tafto-Hartlev’o biliu.

visą

traukusi visa žmonija, gimė.Demokratų kandidatai lai
miu jas pasaulis, — pasaulis su , mėję ir dauguma kitų vie- 
griežtais taikos obalsiais, su va]stijOS valdžioje prieš 
o balsiais už tautų laisvę, uz i repUblikonus.

•galutina darbininkų klases is-;  
silaisvinimą.

Pasaulis su nauja politine 
valstybės struktūra, sudaryta 
pagal geniįalaus revoliucinio 
architekto Lenino braižinį.

Pasaulis, kuriame buvo lem
ta išnykti žmogaus žmogumi 
išnaudojimui — per šimtme
čius pranašautam didžiųjų 
pasaulio mokslo vyrų.

Waterbury, Conn.—Mies
to majoru čia išrinktas re- 
publikonas graborius Rav- 
mondas E. Snyderis. Tai 
bus pirmas republikonas 
Waterburio majoras per 26 
paskutinius metus.

Clevelande majoru iš
rinktas tas pats Thomas A. 
Burke, demokratas.

Philadelphijos majoru vėl 
išrinktas republikon. Bern. 
Samuel.

ŠKOTIJOS TORIAI 
LAIMĖJO MIESTU 
RINKIMUS

London. — Miestų tarybų 
rinkimuose Škotijoj' antra
dienį daugiausiai laimėjo 
konservatai - toriai, kurie 
Škotijoj vadinasi “progre- 
sistais”. Socialistai - Darbo 
Partija neteko 74 senųjų 
vietų miestinėse tarybose ir 
gavo tik 12 naujų vietų. 
Darbo Partija prarado ta
rybų kontrolę keturiuose 
miestuose: Dundee, Paisley, 
John stone ir Loanhead. 
Glasgow didmiestyj darbie- 
čiai atsilaikė.

Bridgeporto Socialistas 
Majoras McLevy Išrinktas 
Aštuntam Terminui

• . . 1 revoliucijos atbalsiai 
kiekvieną kiek tiek 
visuomeniškai galvo-

Spalio 
išjudino 
daugiau 
j ant į žmogų.

Vieniems jie skambėjo pui
kiausios simfonijos garsais ir 
vaizdavosi neapsakytai gra
žiomis spalvomis. O kitiems— 
visa tai sudarė baisų siaubą, 
— nebepakenčiamą, netoleruo
jamą, — kur kas baisesnį nei 
Didžioji Erancūzų revoliucija 
buvo Francijos feodalams.

—Tai tik dienos-kitos reika- ' 
las,—raminosi Spalio Revoliu-i 
cijos priešai, — tik dienos ki
tos reikalas... Kerenskis at
sigriebs; “vokiečių agentas”;

Albany, N. Y. — Išrinkta 
■ demokratai majorai Sche- 
neetadv, Niagara Falls, 
Ogdensburge ir dar pen
kiuose miestuose; bet re- 
nublikonai laimėjo rinkimus 
daugumoj kitų miestų.

Indianapolis, Ind. — čia, 
Gary. Fort Wayne ir trijuo
se kituose stambiuose In
dianos miestuose demokrą-

Bridgęport, Conn. — So
cialistas Jasper McLevy ta
po išrinktas Bridgeporto 
miesto majoru jau aštun
tam terminui paeiliui. Jis 
vienas gavo 3,705 balsais 
daugiau, negu republikonų, 
demokratų ir “piliečių są
jungos” kandidatai, sudėjus 
jų visų balsus krūvon. Mies
to iždininku ir kitais parei
gūnais taipgi socialistai iš
rinkti .

Miesto tarybon išrinkta 
12 socialistu ir 4 demokra
tų - republikonų bendri 
kandidatai. Rinkimus į ap- 
švietos komisiją laimėjo 
vienas socialistas ir vienas 
demokratas.

Negręse Mikolaičikui Areštas, 
Sako Lenkijos Valdžia

Varšava. — Lenkijos už- 
Leninas bus suimtas ir atsakys įsienio I e i kalų ministeilja 
už savo žygį!.. / Rusų tauta : tlžginčijo^ pabėgusio Angli- 
sovietų nepakęs. . .

Pijus Grigaitis, tasai prana
šų pranašas (kurio pranašys
tės niekad neįvyko!), skelbė, 
jog'tarybinė vyriausybė nega
lės gyvuoti ilgiau, kaip kele
tą savaičių,—ilgiausiai keletą 
mėnesių....

ion St. Mikolaičiko pasako
jimus, 'būk lenkų valdžia 
ruošėsi jį areštuoti ir net, 
girdi, “nužudyti.” Niekas 
nekliudė Mikolaičiko, sako 
Lenkijos valdžia.

Tai buvo laikai, kai bolševi
kas buvo piešiamas karikatū
rose baisesniu už liuciperą: 
barzdotas, gaurotas, —- dan
tyse su durklu, nuo kurio te
kėjo kraujo šlakai. \

Tai buvo gadynė aštrios re
akcijos jdūkimo, žiauriai nu
siaubusio visą mūsų kraštą.

Kas neatsimena Palmerio 
ablavų ?

Kuris taurus amerikietis ne
pasipiktino areštais, kalini
mais, trėmimais žmonių, ku-

naujasis 
pleškėjo- 
nublokš-

rių nusikaltimas glūdėjo tik 
tame, kad jie nuoširdžiai pri
jautė 20-tojo amžiaus jakobi
nams (bolševikams) !

Nebodamas nieko, 
istorijos lokomotyvas 
vis pirmyn ir pirmyn,
damas nuo kelio liliputus, be- 
siryžtančius jį sulaikyti!

Dėka tam šiandien pergalin
goji Spalio Revoliucija trium
fai i ai švenčia 30 metų savo 
gimtadienį.

Dėka tam demokratinis pa
saulis šiandien gali ramiau 
atsikvėpti.

Mikolaičiko Planai ir 
Pasakojimai

Londoh. — Mikolaičikas 
sakėsi vis dar esąs Lenkijos 
valstiečių partijos “galva”, 
nors po jo pabėgimo tapo 
sudaryta nauja tos partijos 
vadovybė iš kairesniųjų 
valstiečių vadu. Mikolaiči
kas kartu gąsdino, kad, gir
di, “auga komunistinė prie
spauda” Lenkijoj ir kad 
raudonieji gresia užklupt 
katalikų bažnyčią.

Jis pranešė, kad neužilgo 
keliaus į Jungtines Valsti
jas, bet dar nežinąs, ar pri
sidės prie kitų valstiečių va
dų, perbėgusių iš Europos į 
Ameriką. Jie ketina duoti 
savo skundą Jungt. Tautom 
prieš Sovietus.

ORAS.—Būsią lietaus.

Ganh Trumpu Laikui Turime Sukelti Dar 
$60,000 Šerais ir Paskolomis; Visus ir 
Visas Prašome Tuojau įsigyti Lietuvių 
Namo Bendrovės Šerų ir Suteikt Paskolą

VakarLšioje vietoje plačiau rašėme apie naują si
tuaciją dėl įsigijimo Amerikos Lietuvių Kultūrinio 
Centro. Dabar norime pranešti, kad namas jau oficia- 
liškai perimamas. Su banku labai gražiai susitarta, 
jog jis palauks likusios sumos pinigų savaitę kitą. Bet 
mes turime pasiskubinti, kad baigtumėme įnešti visą 
sumą ir turėti namą pilnojelsavo globoje.

Kaip jau sakyta, namas kaštuoja $135,000. Bet, ži
noma, dar reikės keleto tūkstančių dolerių tūliems pa
taisymams. Tuo būdu, konsėrvatyviškai aprokavus, dar 
turime sukelti apie šešiasdešimt tūkstančių dolerių.

Ar pasieksime pasibrėžtą tikslą?
Jūs, broliai ir sesutės, turite atsakyti į šį klausimą. 

Mes tik galime reikalą išaiškinti ir jūsų paprašyti.
šį sekmadienį, lapkričio 9 d., įvyks dienraščio Lais

vės metinis koncertas. Tikimės su šimtais jūsų susitikti 
ir pasimatyti. Vykdami koncertan pagalvokite ir šei
moje pasitarkite Kultūrinio Centro reikalais. Koncer
te bus puiki proga pasipirkti Šerų, nes ten rasis visas 
laisviečių štabas.

Koncertas bus vienas iš šauniausių. Visi širdingiau
siai kviečiami dalyvauti. j i

Jei dar nesate pirkę serų, tuojau pasipirkite!
v Jei jau esate pirkę, gar dar galite daugiau pasipirk-

ti?
Sekami asmenys prisidėjo su šęrais bei paskolomis: 

' ■ . ŠĖRAI
Antanas Globičius, Newark, N. J. ;
Anna Depš, Mastic Beach, N. Y., '
Simonas Vuldrūlevičius, Brooklyn, N. Y.
B. Petraitis, Baltimore, Md.
Petras Yaseliunas, Worcester, Mass.
Helen ir Peter Zablackas,/Maspeth; N. Y.
John M. Balavich, Lawręnce, Mass.
Pittsburgh, Pa.
Kastantas Sabaliauskas, Elmhurst,j N. Y.

PASKOLOS
Helen Zablackas, Maspeth, N. Y. į

PASTABA: Turime pranešti, kad Bendrovės vardas 
tapo angliškai biskį pakeistas. Dabar vadinasi: Lithua
nian Building Corporation; lietuviškai—Lietuvių, Na
mo Bendrovė.

Visais reikalais rašykite tokiu adresu:
Lithuanian Building Corporation, 427 Lorimer

Street,* Brooklyn 6, N .Y. \

$100.00
50.00
50.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00

100.00

Pakistano Mahometonai Baltųjų Džiūrė Išteisino 
Artėja Prie KašmiroŽudikus Astuonių 
Kunigaikščio Sostinės ; Negrų Kalinių

New Delhi, Indija. — Įsi
veržė dar daugiau ginkluo
tų mahometonų iš savo val
stybės Pakistano į Kašmiro 
kunigaikštiją. Ties Badgam 
miestų įvyko smarkus kelių 
valandų mūšis tarp įsiver
žėlių ir užpultųjų indusų. 
Badgam yra už 5 mylių nuo 
Srinagaro, Kašmiro sosti
nės .

Indusas Kašmiro kuni
gaikštis prisidėjo prie Indi
jos valstybės, bet daugiau
sia jo pavaldinių esą maho
metonai; Todėl Pakistanas 
nori Kašmirą sau prijungti 
ir kursto mahometonų su
kilimą pačiame Kašmire.

Indija siunčia oru pastip
rinimus kunigaikščiui; jos 
lėktuvai bombarduoja ir 
apšaudo įsiveržėlius, kurie 
kariauja kulkosvaidžiais, 
minosvaidžiais ir šautuvais.

Budapest, Vengrija. — 
Slaptai iš Vengrijos pabėgo 
Zoltan Pfeiffer, vadinamos 
“nepriklausomųjų” partijos 
vadas.

Brunswick, Georgia. — 
Federalė “džiūrė” per 13 
minučių išteisino kalėjimo 
viršininką Worthy ir 4 sar-i 
gus, kurie sušaudė 8 neg-/ 
rus kalinius darbinėje sto-f 
vykioje. Džiūrė buvo sudaį 
ryta vien iš baltųjų.

žmogžudžių advokatas 
Van Mitchell pasakojo, kad, 
girdi, “komunistai sukurs
tę” tuos negrus sukilti ir 
užimti kalėjimo darbų sto
vyklą; bet negrai bėgę iįr, 
esą, būtų žaginę baltąsias 
moteris.

Fedėralis apskrities p 
kuroras tvirtino, kad n<

iro- 
kad neg

rai bėgo tiktai pasislėpt, ka
da kalėjimo viršininkas ėmė 
šaudyti.

Jie atsisakė basi dirbt/gy
vačių pilnose -pelkėse; 
tai .ir buvo sušaudyti.

u z

Paterson, N. J. — Miesto 
majoru tapo ’ išrinktas / jau
nas demokratas Michael U. 
de Vita, buvęs armijos ka
pitonas. <v |

Gromyko Siūlė Ištraukt Amerikos ir Sovietu Kariuomenę iš 
Korėjos ir Leist Žmonėms Laisvai Išsirinkt Valdžią

Lake Success, N. Y.— So
vietų delegatas Andrius 
Gromyko kaltino ameriko
nus,;1 kad jie savo užimtoje 
pietinėje Korėjos pusėje 
persjekioja, kalina ir terori
zuoja demokratinius gy
ventojus žiauriau, negu ja
ponai, buvusieji Korėjos

KARINIS LĖKTUVAS 
SKRIDO 680 MYLIŲ 
PER VALANDA

Muroc Dry Lake, Calif.— 
Karinio laivyno naujas lėk
tuvas Douglas “Skystreak 
skrido rekordiniu greičiu 
680įmyliu per valandą. Lėk
tuvą varė perkaitintos du
jos švirkšdamos baisiu 
smarkumu, pro jo uodegą. 
Švirkščiamasis “Škystreak” 
motoras, vadinamas “turbo- 
jet”, išvysto tiek jėgų, kaip 
keturi milžiniško bombane- 
šio B-29 motorai. . - * 

Bandomajame skridime 
“Sjtystreaką” vairavo Gene 
Miįy, 42 metų amžiaus, ve
teranas naujų lėktuvų iš*- 
mėgintojas.

China Komunistai Gresia 
Changchunui; Tautininkai 
Atakuoja Linkui Kirino

Changchun, Mandžurija. 
—t Chinų komunistai smar
kiai puola Chiang Kai-she- 
ko tautininkus už 15 mylių 

jnbo Changchuno, Mandžu- 
rįjos sostinės. Jie, visų pir- 
nia stengiasi užkirst elektrą 
ir vandenį tautininkams 
Čhangchune. Tautininkai 
sakosi apvalę nuo komunis
tų geležinkelį tarp Szeping- 
kai ir Changchuno. Ameri
konų išlavinta ir apginkluo
ta, Pirmoji tautinink. armi
ja bando praskint sau kelią 
Ii Kiriną. Komunistai yra 
kietai apgulę Kiriną, stam- 
/bų miestą ir geležinkelių 
mazgą, Mandžurijoj.

valdovai. Gromyko ir Jugo
slavijos, Čechoslovakijos ir 
Ukrainos delegatai, kalbė
dami politiniame Jungt. 
Tautų seimo komitete, taip
gi įtarė amerikonus, kad 
jie stato kvislingus, fašisti
nius ir reakcinius korėjie
čių vadus į vietinę valdybą 
pietinėje Korėjoje; o šiau
rinėje, Sovietų užimtoje, 
Korėjos dalyje sudaryta 
tautinė valdyba iš darbi
ninkų ir valstiečių atstovų.

Sovietai siūlo nuo naujų 
metų sykiu ištraukt visą 
Amerikos ir Sovietų ka
riuomenę iš Korėjos, leist 
žmonėms laisvai išsirinkti

Amerika ragina Jungtim 
Tautų seimą paskirt komi
siją, kurios priežiūroje bū
tu surengti atskiri rinki
mai šiaurinėje ir pietinėje 
Korėjos pusėse. Pagal ame
rikonų planą, tiktai už tri
jų mėnesių po tautinės val
džios įsteigimo Korėjoje tu
rėtu pasitraukt iš ten sveti
mųjų kariuomenė.

ATMESTAS SOVIETŲ 
PASIŪLYMAS

Lake Success, N. Y. —Po
litinis Jungt. Tautų seimo 
komitetas trečiadienį 20 
balsų prieš 6 atmete Sovie
tų pasiūlymą del Korėjos.

Anot Maskvos, Amerika 
Mėgina Paverst J. Tautas

Ginklų Biznio Įrankiu
Maskva. — Sovietų vy

riausybės laikraštis Izvies- 
tija rašo, kad nuolatinis 
Amerikos delegatas Jungti
nėse Tautose, Warrenas 
Austinas, norėtų paversti 
Jungtines Tautas klusniu į- 
rankiu Melvino M. Johnso- 
no, automatinių ginklų fab
rikanto Bostone. Sako, 
Johnsono agentai bruka jo 
pinklus įvairiems kraštams 
Europoj, Viduriniuose Ry
tuose ir Lotyniškoj Ameri
koj.

Egiptas Telkia Barberius Kovai 
Prieš Choleros Epidemiją

Kairo, Egiptas. — Egipto 
valdžia tikisi, kad barberiai 
badės įveikti choleros epi
demiją, pranešdami valdi
ninkams apie naujus chole
ros ligonius.

Cholera per dieną susirg- 
dino dar 630 egiptėnų ir nu
marino 287, kiek ju suskai
tyta ligoninėse. Oficialiai 
pranešama, jog paskutiniu 
laiku viso 16,000 žmonių 
sirgo cholera ir apie pusė jų 
mirė.

Bet Egipto valstiečiai sle
pia susergančius cholera 
savo gimines bei artimuo
sius. Todėl iš tikrųjų chole
ra daugiau žmonių pasmau
gė ir susirgdino, negu ofi
cialiai skelbiama.

Dabar valdžia atsišaukė į 
barberius miesteliuose ir.

kaimuose, kad praneštų vy
riausybei apie naujus cho
leros ligonius. Valstiečiai 
labiau pasitiki barberiais 
daktarauto jais, negu val
diškais gydytojais. Ligoje 
kaimiški egiptėnai visų pir
ma kreipiasi į barberį. E- 
gipto barberiai ne tik barz
das skuta ir plaukus kerpa, 
bet patarnauja ir kaip 
“dentistai”, sveikatos pata
rėjai ir “gydytojai.”

Kad barberiai greičiau 
praneštų apie naujus susir
gimus cholera, tai valdžia 
davė jiem garbingą vardą— 
“sveikatos barberiai.”

Gaunamos iš barberių ži
nios padės nugalėti cholerą, 
kaip tikisi valdžia. Ji grei
tai siųs savo gydytojus- 
skiepytojus į vietas, kur pa
sirodys cholera.
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Rezoliucija prieš Karo Kurstytojus
Pagaliau ir Jungtinių Tautų Asamblėja vienbalsiai 

priėmė kompromisinę rezoliucija prieš naujo karo kurs
tytojus. Pati rezoliucija yra abstraktiška, labai silpna. 
Joje nepaminėta, kur tie kurstytojai randasi ir kas per 
vieni jie yra. Bet svarbu pats tokios rezoliucijos reikalas. 
Tai reiškia, k, a d Jungtinės Tautos oficiališkai pripažįsta, 
jog naujo karo troškėj ų ir kurstytojų pasaulyje randasi. 
Tai reiškia, kad pasaulinė tautų organizacija tokilis kri
minalistus pasmerkia ir ragina prieš juos kovoti.

Kai pradžioje Asamblėjos susirinkimo Tarybų Są
jungos delegacija šį klausimą iškėlė ir pasiūlė rezoliu
ciją, buvo bandyta aiškinti, kad tokių sutvėrimų šian
dien nei Amerikoje, nei kitur kur nesiranda. Buvo ban
dyta riksmu užgniaužti tikrovę. Gerai, kad nepavyko. 
Gerai, kad Jungtinių Tautų Asamblėja nepaklausė balso, 
kuris reikalauja vėl pasaulinio' gaisro, vėl baisios žmo
nių skerdynės.

Dabar reikia visiems taikos šalininkams darbuotis, 
kad ši Jungtinių Tautų rezoliucija nepasiliktų mirusia 
raide. Tie, kurie agituoja už ginkluotą tarptautinių skir
tumų bei ginčų sprendimą, turį būti visų pasmerkti ir 
atmesti.

"Paslaptis" apie Mikolaičiką
Mes šioje vietoje keletą kartų sakėme, kad tai ble

fas, jog Mikolaičikas, lenkų opozicijos lyderis, ‘dingo be 
žinios, arba yra kur nors nuo visų pasislėpęs. Dabar jis 
pasiskelbė esąs Londone. Londonan pribuvęs valdžios 
lėktuvu iš Berlyno.

Apie Mikolaičiko planus bėgti seniai žinojo Ameri
kos ir Anglijos diplomatai. Jie ne tik žinojo, bet ir pa
gelbėjo jam išbėgti iš Lenkijos.

Mums atrodo, kad šis visas bėgimas sugalvotas ge
resniam Mikolaičiko išgarsinimui. Veikiausia niekas jam 
nebūtų trukdęs viešai ir atvirai iš Lenkijos išvažiuoti. 
Bet viešai, su pasportu išvažiuodamas* jis nebūtų pasi
daręs sensacija. Kas kita, kai jis “bėgo.” Dabar jis ir 
“kankinys” ir “didvyris!”

Šis visas incidentas parųdo labai nesveiką tarptau
tinę situaciją. Tai parodo intrigas ir suokalbius. Sve
timi! šalių diplomatai, kurie neturi jokios teisės kištis 
į krašto reikalus, suokalbiauja su opozicijomis prieš 
krašto žmones ir valdžią.

Štai iš Vengrijos išvytas Associated Press kores
pondentas Jack Guinn. Jis sučiuptas šnipinėjant. Prieš 
kelias dienas buvo Budapešte suareštuota tos pačios 
žinių agentūros skyriaus sekretorė Miss Palios. Ji irgi 

- pasirodė šnipų ir konspiratorių grupės nare.
Toki sutvėrimai, kaip Guinn ir Palios, nedaro gar

bės Amerikai. Jie yra svetimi Amerikos idealams ir 
principams.

Mus solinio Dvasia Keliasi iš Numirusių
Su dideliu džiaugsmu komercinė spauda praneša, 

kad Romoje susikūrė “italų anti-komunistinis frontąs.” 
Jo obalsiai yra: “Dievas, šalis, šeima, laisvė ir garbė?

Tai prisimena 1923 metai, kai po tokiais pat obal- 
siais ir su panašia patamsių galybe Mussolinis marša- 
vo į Romą, nuvertė valdžią ir įsteigė fašizmą.

Dabar De Gasperi skina kelią naujam kokiam'nors 
fašistiniam “išganytojui.” . Jis gal nesivadins Mussoli- 
niu, bet bus tokio pat kalibro niekšas.

Tiems, kurie atsimename pokarinį laikotarpį prieš 
trisdešinft metų, ši reakcine fenomeną Italijoje nėra jo
kia naujiena.

Amerikos Komunistai
Amerikos Komunistų Partijos komitetas paskelbė 

savo nutarimą dėl santykių su kitomis panašiomis par
tijomis. Amerikos partija nesides prie neseniai Belgra
de suorganizuoto Komunistinės Informacijos Biuro. Sa
ko, kad dabartinėje situacijoje prisidėjimas prie Biuro 
suteiktų reakcijai naują įrankį terorizuoti Amerikos de
mokratines jėgas.

Tai, komitetas sako, nereiškia, jog Informacijos 
Biuras yra tuo, kuo jį komunistų priešai perstato. Jis 
yra labai reikalingas toms partijoms, kurios jį sudarė. 
Jo tikslai kovoti prieš imperializmą taip pat garbingi. 
Bet Amerikos komunistai pasilieka be prisidėjimo prie 
Biuro. Jie veiks, kaip iki šiol veikė, be tarptautinių or
ganizacinių ryšių.

11 ■ J t

Kongrese Kilius Dėl Panaikinimo Komiteto
Civilių Teisių Kongresas pradėjo viso krašto mastu 

kampaniją už panaikinimą Neamerikinės Veiklos Komi
teto. Reikia žinoti, kad ne visi Kongreso Atstovų Buto 
nariai šiam komitetui pritaria. Yra liberališkomis pa
žiūromis atstovų, kurie į komitetą žiūri kaipo į reakcijos 
įrankį sutrempimui po kojomis šalies Konstitucijos ir 
Teisių Diliaus. Todėl atstovas Adolph Sabath, iš Illi- 
nojaus, yra įnešęs Atstovų Butan bilių, kuris reikalau
ja tuojau šį komitetą visiškai panaikinti.

Civilinių Teisių Kongresas, kurį sudaro liberališkų pa
žiūrų vidurinės klasės žmonės, remia šį bilių ir po visą

Nėra pasaulinėj istorijoj 
įvykio, kurio reikšmė žmo
nijos likimui būtų palygin
ta su Didžiąja Spalio So
cialistine Revoliucija. Tai 
buvo neįkainuojamas laimė
jimas Rusijos darbininkų 
Idasei ir viso pasaulio dar
bo žmonėms. Spalio revoliu
cija tapo milžinišku posūkiu 
darbininkų klasės kovoj dėl 
savo išsivadavimo ir visos 
pasaulio istorijos tolimes
nėj eigoj. Ji sudarė griežtą 
persilaužimą žmonijos pa
žangiųjų jėgų suklestėjimo 
ir išaugimo labui. Tų jėgų 
priešakyj stojo Tarybų Są
jungos darbininkų klasė.

baro Rusija buvo gyve
nusių joje tautų kalėjimu. 
Spalio revoliucija ligi pa
grindų sugriovė tą kalėji
mą. Tarybinėj valstybėj, 
tos revoliucijos pasėkoj su
kurtoj, tautos ne tiktai įgi
jo laisvę, bet ir pasiekė sa
vo tautinių siekimų įgyven
dinimo. Tarybinėj santvar
koj tautos atrado pačios sa
ve, pasidarė tikrais šeimi
ninkais savo likimo, savo 
gyvenimo ir savo istorijos 
kūrėjais.

Toje šmeižto versmėje, 
kuria apipylė jaunąją tary
binę respubliką visų spal
vų reakcininkai ir imperia
listai, skambėjo tarybinės 
santvarkos priešų Iclyks- 
mai, kad bolševikai esą 
“Rusijos išdavikai,” kad jie 
“į dulkes pavertę Rusijos 
didybę,” kad jie naikiną ru
sų tautos savitumą ir kul
tūrą ir 1.1. Tą patį rėkavo 
Rusijos pakraščių tautų šo
vinistai, kurie tikino,' kad 
bolševikai, girdi, naikiną tų 
tautų — ukrainiečių, balta
rusių, gruzinų, armėnų ir 
kt. — tautinę kultūrą. Apie 
tą patį dar ir šiandien bur- 
noja lietuviškieji buržuazi
niai nacionalistai ir įvairūs 
reakcininkai, kurie, netekę 
savo buvusio globėjo Hitle
rio, bastosi po įvairias ša
lis abipus Atlanto vandeny
no, ieškodami naujų globė
jų. Išgalvodami įvairius 
prieštarybinius š m e i ž tus, 
kurie yra visų spalvų reak
cininku, visu h i tl e r i z mo C Z v
dvasinių įpėdinių pažinties 
signalu, tie lietuviški buržu
aziniai nacionalistai ligšiol 
tebegromuluoja seniai nu
valkiotą tauškalą, būk tau
tinė nepriklausomybė ir 
tautinė kultūra nesanti su
derinama šu tarybine san
tvarka.

Trisdešimt metų labai 
trumpas laikas tautų ir 
valstybių gyvenime. Juk 
monarchinė Rusija gyvavo 
daugiau kaip tūkstantį me
tų. Spalio revoliucija suža
dino visas snaudusias tary
binių tautų jėgas, komunis
tų partija ’ ir tarybų val
džia taip sugebėjo mobili
zuoti darbo žmonių masių 
energiją, kad tie 30 metų 
visoms tarybinėms tautoms 
visų gyvenimo sričių sutei
kė daugiau laimėjimų, ne
gu keletas praėjusių, šimt
mečių. Didžiausių laimėji
mų pasiekta tautinės j^ul- 
tūros ir tautinio susiprati
mo srity. Tų laimėjimų, pa
grindu buvo išmintingoji

Lenino - Stalino tautinė po
litika, kurią vykdė tarybine 
valstybė. Milžiniški taip pat 
laimėjimai ūkio ir darbo 
žmonių gerovės pakėlimo 
srityse.

Carizmo laikais Rusija 
buvo atsilikęs, žemės ūkio 
kraštas su silpna pramone. 
Nedidelė dvarininkų ir ka
pitalistų saujelė laikė tam
soj, skurde ir vergijoj visą 
didžiąją ir talentingą rusų 
tautą. 1917 metų vasario re/- 
voliucija iškėlė carizmo iš
davikišką esmę, parodė, kad 
išdavystė buvo susisukusi 
liždųs caro rūmuose, minis
trų kabinetuose ir didžpo
nių salionubse. Spalio revo
liucija iškėlė buržuazijds, 
visų spalvų bužuazinių par
tijų — nuo kadetų ligi eąė- 
rų ir socialdemokratų1 — Iš
davikišką veidą. aBuržuazi- 
ja, bijodama savo liaudies, 
bandydama išlaikyti savo 
rankose fabrikus, gamyk
las ir dvarus, prekiavo val
stybės interesais mažmeno
mis ir urmu, kabinosi 'ant 

kaklo vokiečiams ir japo
nams, anglams ir turkains.

Minint Didžiosios Spalio 
revoliucijos 30 metų sukak
tuves, rusų tauta gali su pa
sididžiavimu atsižvelgti į 
praeitą kelią. Stalininių 
penkmečių išdavoj rusų tau
ta pavertė savo šalį ią atsi
likusios į šalį su aukštai pa
kilusia pramone ir pačiu/ 
pažangiausiu socialistiniu/ 
žemės ūkiu, į šalį su, aukšta 
kultūra, su milžiniškais lai/- 
mėjimais mokslo ir meno 
srityse. Rusų tautos pasidi
džiavimas — tai tautos la/i-- 
mėtojos, tautos — statyto
jo, tautos — savo krašto 
šeimininkui tautos — kitų 
tautų išvaduotojos pasidi
džiavimas. Visos tarybinės 
tautos su meile ir pagarba 
žiūri į rusų tautą, kaip į 
pirmąją tarp lygiųjų pie
ningoj broliškųjų tarybinių 
tautų šeimoj. Viso pasaulio 
dorųjų žmonių žvilgsniai su 
padėka ir pasigėrėjimu/ at
kreipti į rusų tautą, kuri 
vadovavo tarybinių tautų 
kovai prieš hitlerizniąJ ko
vai dėl žmonijos išgelbėji
mo nuo fašistinės vergijos.

Bolševikai, tarybinė val
džia į nepaprastą ’aukštu
mą iškėlė Rusijos ir rusų 
tautos didumą. Tai šiandien 
turi pripažinti ir tie, kurie 
seniau šmeižė, kurie revo
liucijos ir pilietimo karo 
metu kovojo prieš tarybų 
valdžią. Pripažinę/savo pa-1 
klydimą ir neteisumą, buvę 
baltieji emigrantai tūkstan
čiais priima tarybinę pilie
tybę ir grįžta į tėvynę. Ga
lingoji ir gabioji rusų tau
ta tik tarybinėj/santvarkoj 
pilnumoj surado save, ga
lėjo pilnutinai išvystyti sa
vo gabumus, savo kūrybi
nes jėgas.

Didžiausių laimėj imu 
tautinės kultūros ir liaudies 
ūkio srityse susilaukė ir vi
sos kitos Tarybų Sąjungos 
tautos. Buvusios caro Rusi
jos teritorijoje ligi revoliu
cijos buvo tiktai 91 aukšto
ji mokykla, oi Tarybų Są
jungoje 1941 m. buvo 801 
aukštoji mokykla. Iš jų RT 
FSR — 470, Ukrainos TSR 

________ Lj__ s_________
šalį renka peticijas už Komiteto panaikinimą. Jeigu 
užtektinai skaitlingai' žmonės prabils, už Komiteto pa
naikinimą, jis, suprantama, bus panaikintas. Manoma,
kad vėliausis Komiteto žygis prieš Hollyvvoodą pasku
bins jam jo mirtį. Daugeliui amerikiečiųj kurie pirmiau 
nesuprato Komiteto misijos, dabar aišku, kad jis nori
Amerikoje įvesti politinių persekiojimų ir minties kon
trolės sistemą. O tai nesuderinama su Konstitucija, su
Teisių Bilium ir su šios šalies istorinėmis tradicijomis.

— 166. Kitose /sąjunginėse 
respublikose ligi revoliuci
jos aukštųjų njokyklų be
veik nebuvo, p dabar jų 
turi: Baltarusija — 25, 
Azerbaidžanas/ — 15, Gru
zija — 21, Uzbekija — 28, 
Kazachstanas — 20, Turk
mėnija — 7 yr t.į. Mokinių 
skaičius Uzbekijoje pakilo 
64 kart., Kazachstane —10 
kartų, Armėnijoj — 9 kar
tus. Baltarusijoj prieš karą 
nebuvo nė vieno baltarusių 
teatro, o dabar jų turi—20. 
Ištisa eilė tautų — baškirai, 
buriatai-mbngolai, kirgizai, 
kara-kalpakai, komi-zirė- 
n a i , m/o r d v i e č i a i, 
tadžikai, į turkmėnai ir 
kt. — carizmo laikais visai, 
neturėjo / nei knygų, nei 
laikraščiu gimtąja kalba, o 
tarybinės santvarkos me
tais jos/ įgijo savo plačią 
tautinę /literatūrą, savo .te
atrus. Daugiau kaip 40 tau
tų tiktai po Spalio revoliu
cijos susilaukė savo raidyno 
ir rašto, nes pirmiau jo ne
turėjo,; Palyginti su 1913 m. 
Gruzijos pramonė išaugo 26 
kartus, Kirgizijos — 160 
kartų, Tadžikijos — 242 
kartus. Tai liudija apie ne- 
papyastai greitą gamybinių' 
jėgū išaugimą šalyse, ku
rioj seniau buvo carizmo į 
kolonijos. ^Armėnų tautą- 
šimtmečiais naikino ir blaš
kė/ po visą pasaulį imperia
listiniai grobikai. Tarybinė 
Armėnija pasiekė tokio ge
rovės laipsnio, kad ji gali 
pakviesti ir priimti į res
publiką šimtus tūkstančių 
savo tautiečių, kurie grįž
ta iš įvairių užsienio kraštų 
į savo tėvynę Armėniją.

Lietuvių tauta įkūrė ta
rybinę santvarką tik 1940 
metais, tačiau ir jai visiškai 
atitinka tezis, kad tiktai ta- 
tarybinėje santvarkoje ji 
surado save ir įvykdė sįivo 
tautinius siekimus. Fašizmo 
viešpatavimo laikais lietu
vių tauta neturėjo politinių 
teisių. Lietuva buvo pavers
ta į fašistinių valdovų, dva
rininkų ir kapitalistų sauje
lės išnaudojimo objektą, 
nuosabyvę. Lenkų imperia
listai pagrobė Lietuvos so
stinę Vilnių. Vokiečių im
perialistai nuolat kišosį į 
Lietuvos vidaus reikalus, o 
1939 m. Hitleris viešai ir a- 
kiplėšiškai pagrobė Klaipė
dą ir visą Klaipėdos kraš
tą. Vargas, gėda ir pažemi
nimas buvo lietuvių tautos 
dalia.

Fašistinė vyriausybė va
rė prieš liaudį nukreiptą 
politiką, o liaudis atsakė 
sukilimais, streikais, de
monstracijomis prieš ne
kenčiamą vyriausybę. Bur
žuaziniai politikai skaldė 
ir apgaudinėjo tautą, žlug
dė jos jėgą, trukdė kelią 
į vienybę, švietimo reikalai 
ir visas kultūrinis gyveni
mas Lietuvoj buvo reakci
ninkų ir klerikalų rankose, 
o šie pavertė mokyklas ir 
kultūros įstaigas šovinizmo, 
prietarų ir obskurantizmo 
lizdais. Ūkinio gyvenimo iš
sivystymas ėjo vėžlio žings
niu, o Įsai kurios pramonės 
sritys net sumažėjo, paly
ginus su 1913 m. Plačiųjų 
masių tarpe siautė dvasinė 
depresiją, netikrumas dėl 
rytojaus, neturėjimas per
spektyvos. . Daugiau kaip 
100,000’ darbininkų ir vals
tiečių emigravo iš Lietuvos 
darbo ir duonos ieškodami. 
Darbininkus slėgė bedarbė, 
valstiečių masės vis labiau 
skurdo. Perfrazuojant vie
no istoriko posakį, galima 
sakyti, kad buržuazinė 
Lietuva buvo dangumi dva
rininkams ir kapitalistams, 
rojumi dvasiški jai, skaisty
kla inteligentijai ir praga
ru darbininkams ir darbo 
valstiečiams. Valdančiosios

SLA Nominacijos
«

ŠLA viršininkų nominaci
jos prasidėjo su lapkričio 
pirma diena ir tęsis iki pa
skutinės dienos gruodžio. 
Kol; kas neteko girdėti, ką 
pažangieji SLA nariai da
rys šiais SLA. viršininkų 
rinkimais?

Ar pažangieji turės savo1 
sleitą iš pažangiųjų SLA 
narių? Ar ant viso to nu
mos ranka?

Man atrodo, kad pažan
gieji SLA nariai neturėtų 
ant to viso pamoti ranka, 
ir/visą Susivienijimo reika
lą pavesti reakcijonieriams, 
bet reikėtų visur žiūrėti, 
veikti ir visokias niekšystes 
kelti į viršų; tų niekšysčių 
yra labai daug SLA, nes te
nai ponai viršininkai nesis
kaito su narių valia ir sei
mų nutarimais; jie v viską 
padaro taip, kaip jiems ge
riau, ir visokius SLA seimų 
nutarimus jie pakeičia sa
votiškomis “interpitacijo- 
mis”, ir visados suranda 
“svarbias” priežastis, pav. 
pereito. seimo nutarimą, 
kad iždininko vietą panai
kinus.

Pereitas SLA seimas bu
vo laikytas prie pat Massa
chusetts durų; seime daly
vavo keletas Massachusetts 
lietuvių advokatų ir patsai 
Bagočius, kaipo tos valsti
jos advokatas > ir buvęs il
gus metus SLA prezidentu, 
n e ž i n o j o, kad Massachu
setts valstijoj yra įstaty
mai, nepaveliną organizaci
jai būti be atskiro iždinin
ko !

Pild. Taryba sužinojo a- 
pie tuos įstatymus tiktai 
prieš pačius rinkimus. Tik
ra komedija!...

Man būnant pereitame 
SLA seime, tuojau po sei
mo nutarimo, kad suvieni
jus iždininko vietą su sek
retoriaus ofisu, į pusę va
landos buvo žinoma, kad p. 
Gugis "nenustos savo “džia-

Lawrence, Mass.
VIEŠA PADĖKA

Širdingai ačiuoju visiems 
draugams, draugėms, gimi
nėms, sūnui ir marčiai, kurie 
mane lankė laike mano sun
kios ligos. / •

Turėjau didelę operaciją. 
Dėkui, kad laike ligos nepa
miršote. lankėte ligoninėje. 
Ačiū ir už suteiktas dovanas!

Dabar jau esu namuose, dar 
jaučiuosi silpnai, bet sveikata 
kasdien taisosi. Didis . ačiū 
Zosei Kamilienei, kuri mane 
prižiūri namuose. D ė k u i 
Maple Parko Bendrovei* Liet. 
Literatūros Draugijos 37 kuo
pai ir visiems pažįstamiems.

Nelė Rudienė.
3 Maple St. 
Methuen, Mass.

šutvės išdavikiškos politi
kos apvainikavimu buvo fa
šistinės vyriausybės pas
tangos parduoti Lietuvą 
Hitleriui kai prasidėjo ant
rasis pasaulinis karas.

Su nematytu entuziazmu 
lietuvių taut^ sutiko 1940 
metų įvykius, kurių išda
voj buvo nuverstas fašizmo 
viešpatavimas ir įkurta ta
rybinė valdžia, buvo įgy
vendinti Spalio revoliucijos 
pagrindiniai dėsniai Lietu
voj. Pirmą kart savo istori
joj lietuvių tauta tapo tik
rai laisva tauta, pradėjo 
naują, pilnavertį gyvenimą, 
tapo pilnateisiu savo likimo 
ir savo tėvynės šeimininku. 
Darbininkų klasė sąjungoj 
su darbo valstiečiais paėmė 
visą valdžią į savo rankas.

(Bus daugiau)

i

bo” iždininkystės. Dabar r 
taip ir yra, ir Gugis vėl bus 
iždininku neapribotam lai
kui...

Dabar Pild. Tarybos na
riai zuja po tūlus miestus 
su savo poniomis, o kad sa
vo 'kelionių išlaidas paden
gus, pagarsino, jog tai bu
vo susirinkę Pild. Tarybos 
nariai “dėl svarbių SLA 
reikalų.” ,

Pažangus SLA narys, { 
matydamas tokią komediją > 
SLA darant per tos organi
zacijos ponus, negali savo Y'
balso atiduoti už juos laike 
nominacijų ir rinkimų. į

Mano patarimas yra, kad C
laike nominacijų balsuotum į. 
už pažangius SLA narius, 
buvusius pereituose rinki
muose kandidatais: ant pir
mininko B. F. Kubilius; vi
ce - pirm. J. žebrys; sekr.
S. Masytė; ižd. J. K. Ma- 
žukna; į iždo globėjus: J. 
Miliauskas ir P. Jatul; dr. 
kvot. V. A. Šimkus, nes 
daktarė Baltrušaitienė iš
sitraukė iš SLA. A

SLA Narys *

Redakcijos Atsakymai
SLA Nariams. — Jau net 

keltas SLA narių mums ra
šė, klausdami, ką mes ma
nome apie nominacijas į 
SLA pildomąją tarybą? 
Mes manome, kad SLA na
riai turėtų nominuoti prog
resyvių kandidatų sąrašą. 
Vienas SLA narys tokį są
rašą pasiūlė savo straipsny
je, telpančiame Laisvėje 
lapkričio 6 d. laidoje. Mūsų 
nuomone, tasai sąrašas yra i 
geras.

Nedaug SLA kuopų, no
minuos kandidatus pild. ta
rybai lapkričio mėnesį — 
dauguma jų n o m i n u os 
gruodžio mėnesį. Tuo būdu 
tam tenka pasiruošti. Re
dakcija negali pasakyt SLA 
nariams, ką jie turi daryti; 
jų pačių pareiga rūpintis 
savo organizacijos reikalais 
ir ateitimi.

Taigi kiekvienas SLA na
rys, kuris nori .pasisakyti 
dėl pildomosios tarybos no
minacijų, turėtų pirmiau
siai rašyti “Tėvynei”, o jei 
jis arba ji mano, kad “Tė
vynė” tokių ra§tų netalpiną,V 
lai prisiunčia Laisvei, — > 
mes bandysime jiems patar
nauti.

Kur Kitur Taip Kalbama 
ir Rašoma?

Vienas mūsų pinnaeilių 
plunksimos darbuotojų rašo:

“Paryžiaus policija atakavus 
35,000 demonstrantų prieš fa
šizmą. Demonstrantai norėję 
užvaldyti de Gaulle šalininkų 
mitingą, bet policija protekta- 
vus fašistinį elementą.“

“atakavus,” “norėję,” “pro- 
tektavus”...

Atrodo, 
ima tuos korespondentų pra
nešimus tik kaip gandus, ku
riems jis netiki. . Tačiau jo 
komentaruose tie pranešimai 
imami kaip faktai.

Dalyviai jam pilnai pava
duoja veiksmažodžius. Ir to 
rasite kiekviename jo rašte, 
ilgos metų eilės praeityj.

Nelaimė tam, kas mokosi 
kalbos iš tokių rašytojų.

Ar tenka stebėtis dėl to, 
kad tokius pavyzdžius sek
dami tūli žmonės, išdirba re
dakcijoj po keliolika metų, o 
k ai bos-rašybos ne tik ne pato
bulina, bet,sudarko ir tą, 
mokėjo?

Kdlba-rašyba, mat, yra. 
šiaučių reikalas. M. D.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Lapkr. 6. 1947
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B'lieve Me
By FRANK STULGIS

PUBLICITY: The coming 
LMS Festival, among other 
things, we hope, will empha
sise the value of publicity. 
Too many of our groups are 
not publicity - conscious 
the result that many 
nities which can be 
to create good will 

not
grabbed by 
be.

a)-e

place

with 
opportu-

and ad- 
being

to be This Sunday Afternoon
rest in the subject to write in 
about players on college foot
ball teams whom they know 
to be of Lithuanian descent. 
Otherwise, some of the best 
men may b<» overlooked. All

«end it to Tiesa Sports rage 
119 Lorimer Street, Brooklyn

is publicity HE SAID THAT this formAnd no
more valuable than in the cul-1 of cooperation needn’t neces- 
tural field. Without publicity 
the whole thing is dead. With 
out publicity no one 
about it.

And so, we must come to 
alize that in order to get as I 
much success out of anything1 
that we attempt, we should i 
maintain good relations with , 
the press, be it Lithuanian 
American. We must learn 
take advantage of every 
tuation to get into the col- 
lumns of the newspapers. But 
are we doing it?

sarily bo done by the Ame- 
! rican born people alone, but 

knows i by older folks as well.
1 pointed out the example 
the November 1st issue 

re' 1 ’ • ’ ’ told of Joe
in 

Sulai-
1 tis ,the only professional foot- 
| ball player in any league who j 
has not played for a college , 
or university, but made 
pros right from High 
Mr. A. Matulis, an 
member of Jersey City 
LDS Lodge 133, wrote 
called Tom’s attention

I fact that Sulaitis is not only! 
!a Lith, but a member of his | 
! Lodge as well. That is the j 

, and we find [ sort of thing we like to get. > 
cultural It is practically impossible to ! 

■■ . But; 
can get | a much better job can be done 1 

if we all get together and join j 
LDS Sports act

er 
to 
si-

Campaign for. Shares & Loans ■ 
Renewed as Lith Building Corp. 
Purchases Lith American Center

.has been renewed. The res
ponse was so great from the 
start that it astounded every
one. It is felt that this re
sponse will continue unabat
ed. It is felt that within a 
relatively brief period of’ time 
the additional $60,000 needed 
to complete the purchase of 
this “dream building’’ will be 
raised thru’ the sale of shares 
and thru’ loans. It is a task 
we cannot fall down on. It 
is as important to our move
ment and our organizations as 
a home is for you to live in.

asked to buy them.
Those who can afford to 

lend some money, loans will 
be accepted for a year and 
two percent interest will bo 
paid for loans.

It is only with pride that we 
can point to your response 
in the past. We k n o w , 
however, that many of you 
have still been planning to 
come into this campaign. Npw 
is the time to do it.

There can be no doubt as 
to whether this building is a 
good buy. It is! There can 
be no doubt as to the neces
sity of such a place for our 
organizational purposes and 
of how we shall be able to 
utilize the whole building.

The thing now needed is a 
little more cooperation from 
all. This cooperation, we are 
sure, will bo forthcoming.

Above all, this will not be 
a Brooklyn affair alone. It is 
to bo a national headquarters 
for our Lithuanian American 
organizations. Your coopera
tion is needed and it is need
ed fast.

Shares sell: at $25 each. You 
can buy as many shares as. 
you can i^ford. Each share 
will have a vote at the share
holders’ meetings 
held annually .

Write a check 
your share! Help
campaign over the top 
month !

The campaign .continues un
abated I If anything, with re- 
n e w e d d eterm i nati o n
enthusiasm.

and

down a name and 
where the man pl

in and 
to the

■ •'■M

BBS x Z-

that
an-

It had been expected 
this issue would have 
nounced that the new building 
is already ours on a co-owner
ship plan with the LDS.

However, the situation has 
developed in such a way that 
it has become necessary for 
the Lithuanian Building Cor
poration, Inc. (formerly the 
Home for Lithuanian Work
ers) to purchase the building 
alone. Certain technical mat
ters which could not be over
come necessitates this. This 
means a little more work, a 
little more effort on our part. 
It means 
shares, it 
more loans.
It will be done, practically as 
was scheduled. The response 
has been so good in the 
that this can be stated 
confidence, confidence 
when our people want a
thing, they will work for it.

Therefore, the campaign

with 
com

the 
School.

selling of more
means taking of
It can be done.

past 
with 
that 

good

There are many of our 
readers who have joined the 
ranks of the Home for Lith
uanian Workers, Inc., 
groat enthusiasm. We
pleted the first task set be
fore us in acquiring the build
ing. A little more effort is 
needed and 
is needed, 
progressive 
ricans will 
We appeal
have not purchased shares to 
do so immediately. Your help 
in this campaign is needed 
now as never before.

a little more work 
We know that the 

Lithuanian Ame- 
not let us down, 
to all of you who

We can take the example 
of our own Lithuanian Amer
ican newspapers, 
that many of our 
groups do not take advantage get all the information, 
of the publicity they 
in into them. The editors may ; 
be hungry for their stories, ■ in this new 
for their correspondences, butjvity. 
if we do not get them in to • 
the editors, we shall hot 
them published.

The same thing is with 
local American press. The 
cal newspapers are just as 
anxious to get stuff published dent 

nian 
them 
losses as 1* 
Marshall 
Wenskunas, 
Tom’s Lith

ALBERT VASILIAUSKAS, who will make 
in an annual Laisve Concert 
the Brooklyn Labor Lyceum, 
will also feature such well 
as Biruta Ramoška, Stanley

his first appearance 
on November 9th at 
The Concert, which 
known personalities 
Kuzmickas, Longinas Buinis, violinist, the Polish 
Dance Group, Vyturėlis String Ensemble, Brook
lyn Aide Chorus and other attractions, will be
gin at 3:30p.m.

Young, American born, 
Lithuanians, especially, should 
come into this drive more so 
than they hav'e, although the 
response was very good until 
now. Organizations as well 
as individuals who can afford 
another share or two. are

which are

today 
to put

for 
this 
this

♦ ' 37Z.X. ? /W7W
A candidate for the 19 4 7 
All-Americax Football Team. and comedians who frequent-

see Tom has his 
tion 
Football Stars, 
most 
more

the
lo-

about your activities as the 
Lithuanian press. Each news
paper, of course, has certain 
rules and regulations with į 
which you will have to com
ply, but if you do not even i 
try, 1 
have very'much success. ! good men

Our idea of what should bo : choose. Soh 
released to the press is ' 
simple. If it is worth doing, 
it is worth telling the world 
about. Our Lithuanian orga- 
zations have always been 
modest when it comes to 
American 
needn’t 
should 
establish 
local newspaper’s city editor, 
with the local radio station’s 
disc jockey, and regularly 
supply them with information 
to bo published or broadcast.

It perhaps would be a good 
idea to have a couple of 
neople in each community 
handle the publicity in the lo
cal press for all progressive 
Lithuanian organizations? In 
this way. we would be able 
to get a better “in.”

THIS YEAR ALREADY 
largest collec- 

of Lithuanian College 
And with al-

every mail, more and 
come in. He is conli-j 
that this year’s Lithua-j 
All America will topi

Shurnas and Mac 
all regulars

Dream Team..
on
In 

then you are not going to | their stead, he has a lot of
from whom 
. . if you k

to ,

very i of any Lith College football'

press. But 
be that way. 

go right ahead 
relations with

too 
the
we 

We 
and 
the

WE JUST SPOKE to Tom 
Vermal, Tiesa’s expert on 
sports and columnist, as to 
the prospects for the 1947 
Lithuanian All America. Tom 
is very enthusiastic, but he 
has noted one thing — many 
Lithuanian American names 
do not sound Lithuanian Ame
rican. And as we go on, we 
suspect this “Americaniza
tion” of names will continue. 
Although the fellows are re
gistered in tįieir respective 
colleges as Lithuanians, many 
of tfiem are not widely 
known to be Liths simply be
cause their names are pro
nounced with ease by the ra
dio announcers.

This brought 
subject — how 
football players
descent' when their names do 
not sound Lithuanian at all? 
Well, Tom is of the opinion 
that all those who are inte
rested in getting a really 
swell Lithuanian All Ameri
ca should show enough inte-

up another 
can you find 
of Lithuanian

BROOKLYN, N. 
Daily 

will 
year, 
usual 
in

Lithuanian 
nual Concert 
dinger this 
held at the 
bor Lyceum

Y. — The 
Laisve Au
be a hlim
it will be 
place,

Broo k lyn, N.

Featured on the program, 
is the famed and best loved j 
Lithuanian singer, Biruta Ra-1 
moska. She will thrill 
dience with her clear 
ful soprano voice.

Albert Vasiliauskas,

the au- 
beauti-

who is I 
players, drop a line to Tiesa j just starting to sing to Lith-1 
Sports Page, 419 Lorimer St., I uanian audiences and he has j 
Brooklyn 6, N. Y. '.such a pleasant voice that he 1

Movies

will be called for encore 
encore.

after

Stanley Kuzmickas, the ba
ritone from Shenandoah, Pa., 
who has always pleased his 
audiences will 
number on the

be a welcome 
program.

Buinis, a well
who is seldom

Longinas 
known violinist, 
heard among the Lithuanians 
will be a treat for the audi
ence.

The Vyturėlis String En
semble and the Brooklyn Aido 
Chorus will both capture your 
hearts and will sing and play 
some numbers specially 
learned for the big concert.

Item No. 4 was the Earl of 
Radcliffe, who really was too 
old for 
There is 
and it

that sort of thing, 
a fire in the picture 

does away with, the

By MILDRED STENSLER
Here in New York the LMS ed public markets and fairs 

Festival committee is waiting 
anxiously for definite news in 
regard to the new Lithuani
an Cultural Center, 
now

Forever Amber' Weil Scrubbed
FOREVER AMBER; Screenplay , by 

Philip Dunne and Ring 
Jr.; adapted by Jerome 
from the novel by Kathleen Win- 
sor; directed by Otto Preminger; 
produced by( William Periberg; 
with Linda Darnell, Cornel Wilde. 
Richard Greene, and George Sand
ers; 20th Century-Fox.

Lardner
Cady

Until the other morning 
when I fought my way into the 
Roxy to see Forever Amber

with my own steely greys all Every American, who considers 
that I knew, about the wench himself at all 
(Hollywood expression for you 
know what) was what my 1 !.- 
year-old niece had told me.

Since not everyone is as well- 
informed, or has had the ad
vantage of knowing my niece, I 
will try to strip Amber down to 
the plot and pass it onto you. •J

well-informed 
should know the plot of For
ever Amber. They may ask you 
about it the next time you go to 
vote.

RICHARD GREENE AND LINDA DARNELL in ‘ 
a scene from Forever Amber,” the screen version of 
Kathleen Winsor’s famous hook. The screen play was 
written by Ring Lardner, Jr. “Forever Amber” is now 
playing at the Roxy Theatre, 
Street in New York, together 
stage show. »

It seems that around Resto
ration time in England there 
was a wench of uncertain, and 
rather confused birth, named 
Amber ’ St. Clair. Amber is 
handled by Linda Darnell, who 
can swing a pretty mean wer^ch 
when she wants to. Amber was 
an ambitious gal and she soon 
found out that, in spite of the 
old adage, there are other ways 
to a man’s heart. . .

Her first man (incidentally 
she remained spiritually true 
to him forever after) was a 
certain Lord Bruce Carlton, ap
parently mechanically inclined, 
as portrayed by Cornel Wilde... 
He knows how to handle 
wench. Lord Bruce was also 
generous boy. He gave her 
son.

. Her second man was a high
wayman .known as Black Jack 
Mallard. This character might 
possibly be'the historical char
acter they named the weapon 
for. Black Jack helps her to 
escape from gaol. , She sinks 
quite low, you see, in the early 
reels.

Man No. 3 was a consider
able iitfprovement, socially, but 
I don’t remember his name or 
his .title. What I do remember 
is that the part was played 
by Richard 
blond wig.

a 
a 
a

7th Avenue and 50th 
with a great in-person

is a plague, too, dur
ing which Amber nurses her 
first lover back to health. But 
that doesn’t really solve any
thing because he is constantly 
confused by her other lovers.

Amber finally hits the top. 
She becomes the King’s mist
ress. His Majesty is aptly por
trayed by George Sanders, one 
of the best kings in Hollywood.

However, there js an element 
of tragedy in the whole busi
ness. Even though Amber 
mounts the pinnacle of suc
cess she never gets her first 
lover back. After all he was the 
father of her son, and she real
ly did love him.

The writers must have done 
a lot of compressing to squeeze 
Kathleen Winsor’s tome into 
movie size. In the beginning 
this gives the film some of the 
appeal of “coming attractions,” 
but the pace slows down con
siderably after the first reel or 
two.

As to the performers, Linda 
Darnell as the mistress of the 
Restoration is fairly plausible, 
even though the Hay’s office 
makes her wear her gowns cut 
high — no cleavage. As for her 
lovers, Cornel Wilde and Rich
ard Greene, to name just a few, 
they handle their tasks • with
out any embarrassment either 
to themselves or the audience. 
George Sanders, of course, is a 
king-size actor, and the part of 
King (Charles offers 
that he can’t take 
gracefully.

What did I think
Amber as a film, did somebody 
ask? Well, it has beautiful col
or, beautiful costumes, beauti
ful actors — and capable, too. 
It also has the forementioned 
plot.

COMING SOON — The Son 
of Amber! —H. T.

There

no hurdles 
easily and

of Forever

Greene with a

We know 
that the hall is practic- 
ours; our friends have 
to that by Duylng shares 
lending money needed 

the. pay-
J-Iow best can we, a

Puppet
In Russia, 

the October - 
were strongly 
new Govern- 

a new world, 
its children.

seen 
and 
so generously for 
ment.
cultural society, show our ap
preciation than by having 
this first Eastern Art Festiv-1 pet Theaters 
al at the new home?

If the technical details can 
be arranged within a very 
short time so we can change 
the place of the Festival from 
the Labor . Lyceum 
viously announced 
Lithuanian Cultural 
Richmond Hill, N 
shall do so. We don’t think Iman emotions can be depicted 
that it will inconvenience our | on the puppet stage, from the 
guests, but we hope that the motherly affection of the she- 
notice comes through as soon wolf to the fury of a tiger, 
as possible so 1 
pass along as early as pos
sible through the press and 
other channels of information. 
The distance between the two 
halls is not so great, as Rich
mond Hill lies on the out
skirts of Brooklyn, and can be 
reached easily by car or sub
way.

But can you imagine! Eve
rything will be ours, under 
the roof. You can eat, drink, 
dance, lounge, or indulge in 
indoor sports activities. We’ve 
dreamed of this for a long 
time. And we can thank the 
progressive Lithuanians of 
this section for their initiative. 
At last, the dream is a re
ality !

as pre- 
to th e
Center, 

Y., we

and performed to the delight 
of the children and the con
sternation of the police.

Gradually, in the wake of 
the Machine Ag 
shows faded away, 
however, after 
Revolution they 
revived. The 
ment, building 
did not forget
By 1939 there were 200 Pup- 

• ;* J in the Soviet
Union. All these theaters re
ceive a state subsidy, so that 
tickets could be sold cheaper.

The Russian puppeteers 
stage not only their own fairy 
tales, but have such favorites 
as Puss in Boots, Cinderella, 
and others translated into 
their own language. All hu-

the word will i And . wouldn’t your children’s 
early as pos- eyes pop if they saw the

lion, 
right

were, very 
in Russia 
One group

Recently I ran across a ve
ry interesting report by Ser
gei Obraztsov on the Puppet 
Theater in 
me realize 
and sorely 
art here in

Puppet shows first appeared 
with the wandering minstrels

Moscow. It made 
how little known 
missed is this old 
America.

dragon change into a 
and then into a mouse, 
before their very eyes.

For the adults, there are 
regular 3 act plays, such, as 
Aladin’s Lamp, Christmas 
Eve, by Gogol, and Mowgli, 
from Kipling’s Jungle Book. 
Puppet shows 
much in demand 
during the war.
of actors spent nearly a year 
at the front, playing fre
quently to the most advanced 
positions. Others performed 
at hospitals, railway stations 
and docks . When the Theater 
building of one Puppet group 
was bombed and damaged, 
they hired a barge and tra
veled up and down 5 of 
Russia’s principal rivers giv
ing performances to s 
600 towns.

This year the Puppet 
ater celebrates its 15th
versary in Russia, and it has 
proven that there is great 
theatrical power in this art.

o m e

The- 
anni-
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LABOR LYCEUM

947 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

■

STYGŲ ANSAMBLIS “VYTURĖLIS”
Vadovaujamas EDWARDO SIDNEY-ŽIDŽIŪNO

Dalyvaus programoje su naujomis dainomis. Prie šios 
Stygų Orkestrus taipgi yra ir dainininkų grupė, kuri 
skambinant sudainuos gražių Lietuvos liaudies dainų.

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

taipgi New Yor-ko mieste dainuoja per radiją.

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

sižymėjus Carnegie Salėje. Pirmu kartu jie 
dalyvaus lietuvių koncerte.

/ > <

Už- '' > <

W-e.$ I

ALBERTAS VASILIAUSKAS, Tenoras 
Puišiai išsilavinęs dainininkas, daug kartų pasižymėję 
amerikoniškoj scenoj. Mos jį girdėsimo Laisves koncerte.

LONGINAS BUINIS
žymus smuikininkas, mažai girdėtas tarp

gros solus šiame mūsų dienraščio koncerte.
lietuvių

STASYS KUZMICKAS, Bosas
Jis yra daly vavęs koncertuose visose didžiausiose Ame

rikos lietuvių kolonijose. Tai stiprus ir

PAVIDIS RADIO 
ORKESTRĄ

Gros Įvairius kavalkus 
Šokiams

Šokiai Prasidės 
6:30 vai. vak.

Vien tik Šokiams

M

KONCERTO PRADŽIA .
3:30 P. M

Įžanga 1.00 ir I

Sedy nes § < ezer v i lotos

Iš anksto įsigykite bilietus, 
užtikrinkite sau sėdynę.

BROOKLYN© AIDO CHORAS, VADOVAUJAMAS GEORGE KAZAKEVIČIAUS

Kaip matote iš paskelbimo, bus nepaprastai turininga ir gražų programa. Kiekvienas pasistengkite būti šiame koncer
te ir pasigerėti tikrai gražia programa. RENGĖJAI.



Šis dildąs vaikas geria, 
smetoningesnį pieną

So. Boston, Mass.

Penkiametis “Corky" Hayes, čia 
matomas su savo motina Mrs. P. 
Hayes, 1361 Madison Avo„ N. Y. C., 
išgeria daugiau kaip kvortą 
den's Golden Crest

Jo motina sako, 
nereikia įkalbinėti 
Golden Crost.

"Borden’s Golden 
kas smetoningesnis, 
ras “Corky’ui.” Jis 
gas, kad aš kasdien 
kavai!"
Svarbu: Golden Crest yra homo
genized. ir prie jo pridėta Vitamino 
D. Tai yra visų puikiausias Borden 
pienas.

Bor-
Pieno kasdien, 
kad jai niekad 

"Corky’ui” gerti

Crest yra kur 
ii- jis taip "e- 
taip smetonin- 
jj vartoju savo

Centas centan, 
geriausias jums maisto 

pirkinys yra PIENAS

Kas Darbuojasi Laisvės Vajuj
Dorchesterietis d. A. Buivy

das gražiai pradėjo darbuotis 
dienraščio vajuje. I'

•pats pasakė LLD 2 kuopos su
sirinkimu.: darbuosiuos per 
vajų ir po vajaus. Kas gerai 
žino d.
kad jo pasakyta teisybė.

. Bet 
plati, dėl to LLD 2 kuopos su
sirinkime apsiėmė darbuotis 
dd.x Žukauskienė, J. šūkis, G. 
Lekas, o draugė Simonavičienė 
pasižadėjo su d. žekoniu irgi 
pervažiuoti savo numatomus 
prospektus; kad ji savo žodi 
išpildys, nereikia abejoti.

Lekas, Žukauskienė ir šūkis 
susitarėme padaryti pirmą 
bandymą mūsų laimikio šiame 
vajuje sekmadienį, lapkričio 
2 dieną. Pusė po devynių nu
važiavęs prie kliubo kambarių 
sutinku d. Leką jau ateinant 
dantis šakaliuku krapštinėda
mas—ką tik pavalgęs pusry- 

j čius. Nuvažiavome pas d. Šukį, 
i Gyvena gražioj vietoj. 
; gražų 3 šeimynų namą.
kelios stubos nuo 
pajūrio maudynių, 
na pusryčius valgyti .

Sėdome ir važiuosim link 
Dorchester, pasiimti d. Žu
kauskienę. Tik apsukome po
rą kampų, d. šūkis sako—su
stok, čia gyvena Jonas Bra- 
zukas, užeisim jį pakalbinti.

— Na, rašykit. Skaitau vie-

Kaip .jis

Buivydą, tas sutiks,.

Bostono kolonija yra

Turi
V os

City Point
Jis sk u bi

Didelis Išpardavimas!

ir

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

Daimantai, Laikrodžiai, I’latinumai ir Džiuleriai 
Parduodami Labai Nužemintom Kabiom.

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

RONKONKOMA
8634

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

Branzalietai ir Špilkos. 
Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI 2EM0M KAINOM

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MA 11 HEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) * • 

Laisniuotas Gr abortus
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

tinius laikraščius, bet vis jau
čiuosi kaip gaidys ant vienos 
kojos. Reikią kitokios pakrai
pos laikraščio,—sakė jis.

Draugai šūkis ir Lekas 
daug pažįstamų ir gerą 
dą tarpe lietuvių, dėl to
buvo progos ir mašinai įsibėg
ti—tik stok ir stok.

Beje, Montvidas liūdi j o,
kad Amerikos Lietuvių Kon
gresas (bendras anti-fašisti- 
nis frontas) buvęs sudarytas 
1939 metais, kuomet iš tikro 
tai buvo 1936 metais.

Worcester, Mass.
ALDLD Abi Kuopos Pagerbs 

S. Janulii

Montreal, Canada HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

turi
var-
no-

Prie ramesnės nuotaikos 
riksmas apie “Stalino agen
tus’’ ir tam panašūs argu
mentai teisme nebūtų leisti, 
bet šiuo* tarpu kaip tai pra
leista, nors dažnai bauginto- 
jai Stalinu buvo sulaikyti.

pravažiuoti
Kaip dabar dalykas stovi, 

J. Skeberdytės advokatas 
apeliuos pas teisėją John 
Clayton, pas kurį byla ėjo, 
kad jis pats, be džiurės, bylą 
pernagrinėtų.

Tikimasi, kad jis p.riims, tai 
i)’ byla tęsis toliau. Rep.

Literatūros Draugijos 11-tos 
kuopos rugsėjo mėnesį išrink
ta komisija užkvietė moterų 
155 kp., kad bendrai suren
gus gražų kultūrinį bankietą, 
idant pagerbus 11-tos k p. se
kretorių Simaną Janulį. Sp 
Januliui šį rudenį sukanka 50 
metų jo rašybinės darbuotės 
visuomenei. Dabai' tąsomis 
telpa Laisvėj jo raštas -— “At
siminimai iš Praeities.’’

t ra Detroit, Mich

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

*
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 

* moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną* Poplar 4110

i

rvažiavome į Dorchester, va, 
čia tuojau gyvena Vincas Ge
gužis, negalima 
neužėjus. Vincas papasakojo
atsiminimus iš veikimo trečių 
ir penktų metų Lietuvoj prieš 
carą. Užsirašė Laisvę, pa
trakta vo jo, atsisveikinome
gražiai. Vot čia kitas ir tre
čias lietuvių gyvena, bet jau 
nerandame jų namie. Jau an-

valanda. Diena labai gra- 
Išėjom ant oro. Baigė

me tos dienos darbą nedava- 
žiavę iki d. Žukauskienės. Jei 
draugė jaučias suvilta nesu- 
atleisti. Susitarėme su dd. Be
laukusi mūsų, labai prašome 
kas ir šūkis dar išvažiuoti 
sekmadienį, lapkričio 9 d. At
rodo, kad jiedu turi dar daug 
prospektų ir vėl gal neteks 
davažiuoti iki d. Žukauskie
nės. . Reikia pasakyti, k a d 
draugui Šukiui jau ne pirma 
diena šio vajaus buvo — pora 
dienų atgal jis jau išsiuntęs 
porą naujų skaitytojų. Lekas 
andai, mačiau, irgi gavo nau- 
j a

Laike lietuviškosios knygos 
parodos, kuri įvyko 10, 11 ir 
12 dd. spalių, sekami draugai 
ir draugės aukavo.

skaitytoją. A. Taraška.

Chicanos Žinios
SKEBERDYTeS kaltintas 

SUMUŠIME A. KAULAKIS 
išteisintas

Džiurė Bauginta Komunizmo 
Baubu, Atrodo, Kiek 

Patikėjo
Po keturių dienų Julijos 

Skeberdytės byla prieš A. 
Kaulakį pagaliau baigėsi. 
Apie penkias valandas džiurė 
svarstė, ginčijosi, pagalios

si no kaltinamąjį.

1 Šiuo tarpu 
agitacijai.

einant piktai 
raganų medžiok- 
komunistus, šioje 

byloje irgi tai naudota. Rau
donas baubas buvo pučiamas 
kiek tik kaltinamųjų jėgos iš
nešė. Dr. Montvidas buvo 

Jis dė- 
žinąs,

kada socialistai 
frontą su ko

jis bendrai mi- 
yra menkas ar- 

į k ai tusioj e
ir tas kiek pa

V. C. Povilaičiai, iš Kana
dos, $5; J. Sakalas, taipgi iš 
Kanados, $5.

Po $1 aukavo sekami: F. 
Gendvila, P. Jočionis, P. Var
nas, K. Potejūnas, A. M. Me- 
telionis, J. Birštonas, J. Dan- 
ta, A. Malinauskas, A. Skipa- 
ris, F. Rail, J Lakas, J. Pa
lus, S. Tvari jonas, P. Lybę.n, 
P. Jakštiene, J. Markūnas, M.
B. Lietuvis, AleX Brazevich, J. 
Gugas, V. Norkus, J. Aranus, 
Jožas, L. Valaiko, C. Pocevi- 
čius, A. Adomaitis,. P. Tijūnas, 
M. Padolskis, M. šulskienė, M.
C. Jaksis, A. Kvetinskas, 
C. Nausėda, C. Jaksis, J. Sta- 
siukinas, F. Riy, G. Janonis ir 
B. Yvonauskas.

Po 50c- G. Nausėda, P. 
Smalstį*, P. Stasikaitis, J. Ru
dzevičius, K. Lukošienė, B. : 
Klimas, Z. Dantienė, M. Kve- 
deras, J. Vasiliauskas, P. Gu
delis, P. Givis, K. Smigelskas, 
J. Liminskas, A. Jakštys, N. 
Waitekunas, M. A. Andruliai 
ir K. Rinkimas.

Po 25c: V. Daubaras, S. 
Pangonis, V. Kudię, M. Masis 
ir J. Valukas.

Jei katrų vardai netilpo, 
m a 1 o n ė k i te p r a n e št i.

Komisijos narys,
S. Tvarijonas. *

Todėl, daug komentarų nė
ra reikalo rašyti. Galima pa
sakyti, kad per geroką eilę 
metų jis 11 -toj kuopoj finan
sų sekretoriaus pareigas la
bai gerai atlieka. Dėka jo ne
nuilstančiam rūpestingumui, 
narines duokles nuo narių iš
renka ir taip ne vienas pasi
lieka geram stovyj apšvietos 
organizacijoje.

Tiesa, Worcesteris turi ir 
daugiau svarbių darbuotojų ir 
savo laiku veikiausia jie bus 
pagerbti. Dabar abejų kuo
pų po tris narius komisijoje 
atlaikė posėdį spalių 29 d. ir 
nutarė, kad minėtas bankietąs 
turės įvykti gruodžio 14 d., 
5 vai. vak., Lietuvių Svetai
nėje, 29 Endicott St.

Programa bus muzikos ir 
kalbų. Apart vietinių, kvie
čiame ALDLD Centro Sekre
torių D. šolomską iš Brook
lyn!) pasakyti prakalbą abel- 
nais visuomeniniais klausi- 
mais. Dabar .toks laikas be 
galo svarbus ir worcesterieciai 
taip jau seniai beturėjom pra
kalbas. Todėl bus labai vietoj 
ir visi įsitėmykite dieną ir lai
ką. Būkite tame l'ultūringa- 
me pobūvyje; nepamirškite, 
kad mūsų šeimininkės neskū- 
pės ir su maistu . D. J. Į

BOMBA SPAUSTUVĖJE
San Jose, Costa Rica. — 

Sprogo bomba pro-valdiško 
laikraščio La Tribūna lei
dykloj; užmušė vieną as
menį, sužeidė 8 ir apardė 
spaustuvę.

Kaulakio liudininku.
k o m unistus 

nes, anot jo, 
turėjo bendrą 
munistais,

josi apie

tai

kitas Kaukt k io

gumentas, bet 
mosfcroje gal 
dėjo.

M. Vaidyla,
liudininkas, dar puikesnių ar
gumentų state-.

Susi k on centruota daugiau 
ją niekinti kaip baisią komu
nistę.

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20-1 os kuopos Moterų Sky
riaus susirinkimas įvyks penktadie
nį, lapkričio 7 dieną, Lietuvių Sve
tainėje, 315 Clinton St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visos esate kvie
čiamos dalyvauti, nes turime daug 
svarbių reikalų atlikti. Jau visoms 
yra žinoma, kad rengiamės prie ju
damų paveikslų, kurie įvyks gruo
džio 7-tą, turėsime gerai prisireng
ti. Bandykime atvykti laiku ir atsi- 
veskime naujų narių. Sekretorė 
O .Girnienė. (259-260)

PAJIEŠKOJIMA)
Pajicškau darbininko dirbti ant 
ūkės. Dirbame daugiausia su mo
derniškom mašinom. Su atlyginimu 
susitarsime. Prašome rašyti seka
mu antrašu: A. Oga, R. D. 1, 
Easton, Pa. (259-270)

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jus kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO, RAUMENŲ GĖLIMO. SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS. PODAG
ROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmėj. Mch norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ 'TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKI) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardų ir adre
sų, tad mes jums tuoj pasiųsime tablctčlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
Ič-šuos, jei nepatiks.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer. Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn,* N. Y. v
Kvepiančiai keptos ir virtos 
fnesos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamų, atlyginimų.

»

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172
——y  r—-r— —1-1 1 -nartwr-J

DETROIT, MICH.
Sąryšio konferencija įvyks lapkr. 

8 d. Draugijų salėje, 4097 Porter 
St. Visi delegatai dalyvaukite kon
ferencijoje, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti. Bus išduota rapor
tas iš atsibuvusio pikniko (rugsėjo 
28 d.), varde visų draugijų bus pa
dalintas pelnas. Tad dalyvaukite, 
išgirsite raportus ir paimsite savo 
Draugijos pinigus. S. Tyarijonas, 
pirm. (259-260)

SHENANDOAH, PA.
LLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 9 d., 3 vai. dieną. Miners 
Hali, kampas Main ir Oak St. Ma
lonėkite visi dalyvauti, nes yra 
svarbių dalykų aptarti ir bus vir
šininkų rinkimai. - P. Eidukevi
čius, sekr. (259-260)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr, 9 d., 10:30 vai. ryto, 29 En
dicott SI.. Draugų prašau dalyvau
ti, nes čia manau gausime naują 
knygą už. šiuos metus, taipgi yra ir 
pora svarbių klausimų aptarti. 
J. M.. Lukas, sekr. (259-260)

BROCKTON, MASS.
Draugiškas susirinkimas dienraš

čio Laisvės naudai įvyks Liet. Tani. 
Namo apatinėj salėje, 8 Vine SI. 
Lapkr. 8 d., 7:30 v. v. Kurie atsi
naujins Laisvės prenum. per Shi- 
maitj, tiems bus duota dovana į 
sveikatą. Taipgi galėsite pasipirkti 
Lietuvių Namo Bendrovės Šerų. Bū
kite visi ir visos, darbininkų judė
jimo veikėjai. Kviečia Geo. Shiniai- 
ti.s. ' (258-259)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr, 7 d., 7:30 v. v., 407 Lafay
ette St. Prašau visų narių dalyvauti 
susirinkime. A. Jocis, fin. rast.

'258-259)

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
439 North Street 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dėpt. 35.

Padaugėjo Lietuvių Montreale
Spalių 17 dieną į Montrea- 

lą atvežė iš Vokietijos 14 mer
gaičių, katras paskirstė dirbti 
po ligonines. Tuom pačiu sy
kiu atvažiavo montrealiečio 
Vilkaičio brolis kunigas, Ši- 
pelio švogeris Rušienas. Perei
tą savaitę sugrįžo iš Toronto i 
J. Petrausko brolis su šeima, j 
Jis buvo atvežtas tuom pa- j 
čiu sykiu, bet pirma važiavo j 
pas žmonos brolį į Torontą.

Kaipo priėmimui tų visų at
vykusių lietuvių, sekmadienį 
parapijos klebonas, bažnyti
nėje salėje suruošė vakarienę, 
į vakarienę atvyko nemažai 
publikos ,nes kiti tikėjosi at
važiavusių tarpe susirasti gi
minių arba pažįstamų.

Vakarienei Įpusėjus parapi
jos klebonas pasakė keletą žo
džių svečiams, paskiau pa
kvietė kun. Vilkaitį. Kunigas 
Vilkaitis jau senyvas žmogus. 
Nusiskundė savo vargais, ku
riuos jam teko pergyventi 
Vokietijoje. Džiaugėsi laime, 
kad galėjo su klebono pagal
ba atvažiuoti į Kanadą, ir ap
gailestavo tų, katrie išsiųsti į 
Sibirą.

Paskiau teko nugirsti kuni- 
'gą Vilkaitį kalbant su drau
gais. Jis sakė: kad karo rei
kia, karo mes laukiame. Ko
munizmas turi būti panaikin
tas, arba turime mirti. Kažin 
kodėl tas kunigėlis taip pa
miršęs dešimtį Dievo prisa
kymų ? Kodėl bėgo nuo ka
ro, jei jo norėjo, ir jei norėjo 
mirti ? Ta neaiški mintis vis 
mano galvoje stūkso, kad mal
dingi žmonės meldžiasi, bet 
trokšta karų ir visokių žudy
nių, o patys nuo jų bėga kuo 
toliausiai.

Kitas kalbėtojas sekė ponas 
Rūšienas. Jaunas dar vyras, 
gal dar nei nepusamžis. Kaip 
teko nugirsti iš šalies, tas as
muo buvęs Vokietijoje šelpi
mo viršininkas. Jis liepė 
griauti visus tiltus, tik statyti 
vieną tiltą į laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą. Jis sakė, 
kas liepė' tuos Lietuvos žmo
nes eiti kariauti į miškus, be 
ginklų ir be kitų karo reik-

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados' 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

ELEKTRINIŲ PRESŲ 
OPERATORES 

FRED GOAT CO. 
3H DEAN ST.. BROOKLYN 

(260)

UŽBAIGĖJOS
IR RANKOM ATLAPŲ TAISYTOJOS 

Prie Vyriškų Siūtų
Nuolatinis Darbas

Aukščiausios Algos <Garantuojamof.
TAYLORED CLOTHES

321 Greenwich St., N. Y. C.
(Arti Chambers Si.) 
Tel. WAlker 5-8505 

_______________________________________ (261)

* NAMŲ DARBININKE
Guolis ant vietos.- Maža šeima. Gausus 
liuoslaikis. Transnortacija užmokėta. Mra. 
Ch. W. Jablon. 854 Ocean Ave.. Brooklyn.

’Arba skambinkite Buckminster 2-1527. 
Užmokėsime už telefonų.

(265)

menų, pasiėmus kirvius arba 
kitokius įrankius ir tt.

Bet aš to jauno žmogaus ne
suprantu. Jis tik spėjęs įženg
ti į šią svetimą, šalį ir jau no
ri griauti tiltus ir statyti nau
jus “į laisvą ir nepriklauso
ma” Lietuva. Tai kodėl tas 
jaunas, sveikas ir tvirtas vy
ras nekovojo už tą laisvę? Ko 
bėgo nuo Lietuvos kuo to
liausiai? Kodėl jis nestojo į 
darbą, kad atstatyti karo nu
alintą Lietuva ? £ €

Buvo pašaukta kalbėti jau
na mergina. Ji padėkojo už 
priėmimą ir atvykusioms sve
čiams liepė padainuoti Ilgiau
sių Metų, kaipo išreiškimą 
padėkos montrealiečiams .

Kita mergina iš Toronto 
liepė vaikinams nesnausti. 
Miškuose esą daug vaikinų, 
kada jie atvažiuosią į Mon- 
trealą, tada būsią jau per.vė
lu. Koresp.

oiiiiimihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitKiiiiiiniiniiHiniiiitiiii

I
 Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus Ą J 
sudarau su ame-il|a 
rikoniškaiš. Rei-L'tjj 
kalui esant 
padidinu toki , J 
dydžio, kokio pa- vQ| 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES512 Marion St., Brooklyn,• Kampai Broadway Ir Stone Are.
• prie Chauncey St., Broadway Line 
į Tel. GLenmore 5-6191 
llllllUIIIIIBIHIIimillllllUllfllllllHUIM

ir pavienių.

F.W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel Virginia7-4499

£

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn,*N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

’ PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

5 push—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv,, Lapkr. 6, 1947
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NewYorko^Afe?ln!os
MIESTE PERRINKTI 

TEISĖJAI
Visi Pasigrožėsime Laisves 

Koncerto I Vograma

PK Nemirė, r • ■jT ® | ® ®1 Laikinai
Nustumta Nuo Arenos

(* Reiškia Jau Buvusįjį) 
Supreme Court Justice 

(Pirmame Distrikte) 
Benjamin J. 
♦Charles B.

Darbo Partija Jau 
Ruošia Peticijas 
Už Atsteigimą PR

•Edward R

Rabin, D-Lib.
McLaughlin,

D-R-ALP-Lib.
Koch,

D-R-ALP-Lib.
(Antrame Distrikte)

D-R-ALP-Lib.
Murray Hearn, D-R-Lib.
Charles E. Murphy, D-R-Lib.
George J. Bel dock,

R-D-Lib.
Surrogate—New York County 
•James A.

j General 
New 

W.♦Owen

Delehanty, 
R-D-ALP-Lib.

Sessions Judge 
York County 
Bohan, 

D-R-ALP-Lib.
Judge—Bronx County
W. Patterson, D-R.

• District Attorney—Queeris 
■’Charles P. Sullivan, D.
District Attorney—Richmond
Hęrman Methfessel, D.
City Court Justice—N. Y. Co. 
’Samuel C. Coleman,

County
* Lester

labai laukiamas. Pas mus jo 
pirmesnieji išstojimai buvo 
entuziastiškai sutikti. O .jis 
taip pat yra vienu iš tų,’ku
rie dainoje vis auga.

Longinas Buinis, mažai kam 
lietuviuose
mūsų pačių kilęs ii- jau pasie
kęs žymių aukštumų tos ne 
bile kam pasiekiamos muzi
kos srityje, smuikininkas.

S į kartą čia
apie solistus. Tačiau tai

girdėtas, bet kš

Tačiau laimėjusiems iš Į 
džiaugsmo pasigerti per anks- j 
Ii, nes pralaimėjusioji nekeli- ' 
na atsisėdę į saują verkšlenti. ; 
Pasimokę, kad be darbo nieko 
negalima laimėti nei laimėto 

imsis

Komercinė spauda ir toks 
pat radijas prapliupo džiaugs
mu, kad proporcionalės atsto
vybės rinkimų sistemą jiems 
pavyko -.pastumti iš Now Yor- 
ko miesto politines arenos. Da
bar, džiūgauja jie, “komunis
tas ar jų ‘fellow traveler’ nie
kad nebeįeis į Miesto Tary-

■ Dar nesibaigus rėkavimui 
balsų už ir prieš panaikini
mą PR, 9 valandą, Leo J. 
Linder, Amerikos Darbo Par
tijos Kings apskrityje (Broo
klyno) pirmininkas, pareiškė, 
jog darbiečiai jau ruošia pe
ticijas uždėti, proporcionalės 
atstovybės rinkimų sistemos 
klausimą vėl ant baloto atei
nančio rudens rinkimuose.

Tai reiškia, kad bus uždėta 
taip, kaip turėtų būti — no
rėdamas palaikyti PR ir bal
suosi “yes,” o ne “no.”

P r o p o re i o n a 1 e h 1st o v y b e,
kaipo liaudžiai naudingas da- 

i lykas, daugiausiai balsų gavo 
darbininkų distriktuose, kur 
gerai, organizuotai dirbta už 
PR išlaikymą. O nedarbinin
kiškieji distriktai didesnį nuo
šimtį davė prieš PR.

Ta 'pati balsavimų kryptis, 
kaip jau pastebėta iš nepilnų 
davinių, buvo paskyrų na- 

Įmams klausimu.
Net tokių, rodos, žmoniš- 

kiausiu klausimu, kaip kad 
veteranams bonų, tie patys 
distriktai, kurie daugiau bal
sų davė už bonus, daugiau da
vė ir už PR. Visa tai rodo 
artimumą tų visų klausimų 
vienai ir tai pačiai pilietijos 
daliai ir tolimumą kitai.

Kaip tada išaiškinti, 
bonai ir butams paskyros 
ėjo, o PR ne?

Už PR darbavosi, jos
niai ant baloto pastatymą su- 
pratė tiktai pati pažangioji 
liaudies dalis. O už bonus ir 
namus agitacijoje prie progre
syvių prisidėjo dar šimtai 

1 tūkstančių veteranų ir jų šei
mų, kurie asmeniškai gaus 

i apčiuopiamos iš to naudos — 
j gaus pinigų ir bus arčiau ga
vimo buto.

Be to, prieš tuos klausimus 
ir aršiausi veteranams bonų 
bei namų priešai nedrįso vie
šai taip bjauriai meluoti,, kaip 
melavo prieš PR. Kokia iš ti- 
kro yra PR, kaip ji veikia, jos 

! priešai niekur nerašė, nes tas 
savaime būtų buvusi agitacija 
už PR. Jie tik plepėjo nebū
tus daiktus ir tuomi painiojo 
balsuotoją. T.

yra komu- 
travelcr”

išlaikyti, PR šalininkai 
energingiau veikti.

vadai 
balsų

W, : i
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D a rb i n i n k ų j u d ė j i m o 
tuojau po paskelbimo 
už ir prieš PR pareiškė, kad 
d žiugavimąs demokratiškų 
rinkimų priešų yra tik laiki
nas. Kad PR' bus ant balo
to sekamuose rinkimuose atei
nantį rudenį ir kad žmonės 
tą sistemą atgaus pirm seka
mų Miesto Tarybos rinkimų, 
kurie įvyks dar tik už 
metų nuo šiandien.

Neoficialiais, rinkimų 
bos dar nepatikrintais 
niais, prieš PR balsavę
464, už PR—586,743, viso 1,- 
523,207. Registruotų buvo 
2,356,248. Iš to taipgi turi
me pasimokyti ateičiai, kad 
registracija dar ne viskas, kad 
reikia pirm balsavimų pasiekti 
kiekvieną pilietį, įtikinti eiti 
balsuoti ir išaiškinti proble
mas.

nistas ar
(komunistų
imant ta prasme, kaip jie per
statė ?

Kas yra? Goriau, anot tos 
komunistės „Elizabethos Gur
ley Flynn, klausti, kas nėra?

Nori, kad tavo alga prilyg
tų pakeltoms kainoms, tu esi 
komunistas ?

Reikalauji statyti daugiau 
A a m ų—k o m u n i stas.

Kovoji už veteranų teises— 
komu nistas.

Nenori karo prieš mūsų tal- 
j kininkus, nenori pražūties ir 
į kančių milionąms žmonių — 
dar raudonesnis ir už komu- 

i nistą.

Lizabeth Scott ir John Hodiak 
filmoje “Desert Fury,” rodo
moje Brooklyno Paramount 
Teatre prie Flatbush ir De 
Kalb Avės. Priedams rodo 

“Sweet Genevieve.”poros

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas jvyks 
lapkr. 6 d., Laisvės salėje, 419 Lo
rimer St. Pradžia 7:30 v. v. Visi na
riai dalyvaukite, ypatingai tiems, 
kuriems reikės pasimokė! i. Nepa
mirškite ir 
kuopą prirašyt, 
laikotarpis 
LDS. .. ]

tary
ti avi- 
936,-

platėliau tik 
no 

viskas. Programoje dalyvaus 
mūsų pačių auklėtiniai, bet 

aukštai prasisiekę ir mū
sų pamylėti liaudžiai dainos ir 
muzikos meno nenuilstantieji 
tiekėjai:

Stygų Ansamblis Vyturėlis, 
vadovaujamas Edwardo Sid- 
ney-Židžiūno, ir

Aido Choras, vadovaujamas 
Jurgio Kazakevičiaus.

Pirmu kartu matysime pa
garsėjusią Lenkų Šokėjų Gru- 
pę.

Žinome, kad 
tą viską girdėti 
čia u, prašome 
paslaptimi tik

ypatingai 
pasimokė! i.

naujų narių atsivesti j 
nes dabar vajaus 

; gavimui naujų narių j 
M. Stakovas, prot. sekr.

(258-259)
A ts i m e n a me—velioni s Ro o- 

seveltas ir velionis LaGuardia 
jiems buvo komunistai. Bu
vęs vice-prezidentas Henry A. 
Wallace ir jo Progressive Ci
tizens of America — komu
nistai. Ir kiekvienas, kuris iš
drįso į jų šoną pažvelgti ne
apykanta neperkreiptu veidu 
—komunistu sankelei v is.

Tad jų džiūgavimas, kad 
komunistai ir jų sankeleiviai 
nebeįeisią į Miesto Tarybą, 
reiškia, kad jų siekis bus šim
tu nuošimčiu vykdomas — 
Tammany Hali kontroliuos 
viską.

E. NEW YORK-RICHMOND 
HILL, N. Y.

LDS 13 kp. ir ALDLD 185 kp. 
į susirinkimas jvyks lapkr. 6 d., 8 v.v. 

Veik visą dienelę pylęs lie-! Pas dd. Misevičius, 115 Montauk 
I Ave. Susirinkime bus svarbių reika

lų aptariama. Taipgi reikia ruoštis 
prie

jūs rengiatės 
ir matyti. Ta- 
to nelaikyti 
sau. šimtai 

į liu Aleksandru — profesiona-! brooklyniečių ir apylinkės lie
tuvių šio pranešimo nematys. 
Tad žodžiu ar laiškeliu pra- 
neškime apie būsimą > 
koncertą kiekvienam, 
sitikrinti sau 
vietą gaukime 
to. Jų kainos 
Vien šokiams

šokiams gros Pavidis Radijo 
Orkestrą.

Pradžia 3 vai. po pietų.

Ką tik susitiksi, su kuo pa
sikalbėsi, pirm visko išgirsti:

“Ar būsi Laisvės koncer
te?”

Kaipgi nebūsi! Kas norėtų 
praleisti progą išgirsti tiek 
dainiškos ir muzikališkos gro
žės, kiek jos bus dienraščio 
Laisves koncerte šį sekmadie
nį, lapkričio 9-tą, Labor Ly
ceum, 949 Willoughby Ave., 
Brook lyne! #

Paimkime Birūtą Ramoškai
tę, kuria grožisi ir didžiuojasi 
mūsų paskilbusis Broadway ir
radijo programų klausytojai, jau 
Tačiau patarnauti savo tautie
čiams jinai niekad nėra “per
daug užimta.” Ir visuomet ji
nai parneša mums juo gražes
nę dainą.

Arba pažvelgkime į Al
bertą Vasiliauską, kurį, beje, 
dar labai mažas skaičius mū
siškių tegirdėjome dainuojant. 
O tai amerikietiško teatro-dai- 
nos srityje žymus asmuo ir 
lietuviškoje publikoje jau pa-

R-D-ALP-Lib. Iskilbęs savo gražia daina. Al- 
•Rocco A. Parella, J bertas — narys didingos Va-

R-D-ALP-Lib. | siliauskų šeimos. Jisai su bro-
* Henry S. Schimmel, , .

D-R-ALP-Lib. Hiai dainininkai. Kiti trys iš i 
i jų, nors ir nesisiekia į dąinos j 
profesionališką sritį, tačiau be j 
dainos tieapsieina, su ja 4a- 
lyvauja savo draugų ir susie-! 
dijos rateliuose.

Stasys Kuzmickas, stipria- 
balsis solistas, liaudies daini-' 
ninkas, yra koncertavęs dau-' 
gelyje lietuvių kolonijų. Vi-I 
sur jis yra pamylėtas, visur j

Queens County
* James J. Conroy, D-R.
♦Thomas J. Towers, D-R.

Richmond County
Farrell M. Kane, D-Lib.

Municipal Court Justice
Manhattan

Dist. 1 — ‘Michael R. Matteo,

1—Thomas

2—‘Joseph

:—* Joseph

D-R-ALP-Lib.
C. Chimera, 

D-R-ALP-Lib.
Raimo, 

D-R-ALP-Lib.
B. Rafferty,

' D-R-ALP-Lib.
4—Cornelius D. McNamara, 

D-Lib. t
4—Vincent DePaul Gannon,

5—’Abram Goodman, 
R-D-ALP-Lib. ;

7— —’Charles Marks,
R-D-ALP-Lib. ’

8— ’Mario G. DiPino,
R-D-ALP-Lib. Į

9— ’George L. Genung
R-D-ALP.!

Bronx
2— ’James W. Donoghue, D. i

Brooklyn
3— ’Thomas E. Morrissey Jr.,

D-R-Lib 
D-Lib.

6— ’Edward Cassin,
7— * Harry P. Eppig,

Queens
3—’Edward J. Smith, R-D.

Congress—Brooklyn
Dist. 14—Abraham J. Multer,

D-Lib. ij
State Senate—Manhattan

23—Joseph Zaretsky, D.
Richmond

17—John M. Braisted Jr., D.
State Assembly—Brooklyn

6— John J. Ryan, D-Lib.
Queens

7— George P. Stier,
D-ALP-Lib.

City CMouncil—Brooklyn
•Thomas J. Mirabile, D.

gražų 
O už- 

pagci daujamą 
tikietą iš anks- 
— $L50 ir $1. 
60c.

kad
pra-

pai-

Prašome Talkos Visais
Vakarais Šią Savaitę

KETVIRTADIENI
PENKTADIENI,

ŠEŠTADIENI

Visais tais vakarais bus dir
bama nuo tos valandos, kuria 
kas galės pradėti, ir iki tos 
valandos, kada jūs nuspręsite 
išeiti, nes—

Raktas i namą jau randasi 
mūsų rankose.

nių pakloti vien už skudurus.
Dėkui šeimininkėms, kol 
už juos neišmok ėjome nei 
to.

Visi prašomi į talką.
komis sutaupysime tūkstan
čius dolerių ir greičiau paruo
šime namą atidarymui.

Namo Komisija.

kas
cen-

Tai-

liguistam ar 6 d. — M. Klimas 
pilietinio

ateinančios vakarienės gruod.
(258-259)

MASPETH, N. Y.
ALDLD ir LDS vietinių kuopų 

susirinkimas jvyks lapkr. 6 d.. Rusų
• Name, 58-56 61st St. Pradžia 8 v. v. 
, , .i nariai ir narės yra kviečiami

tus, be abejo, prisidėjo prie 
sumažinimo skaičiaus balsuo
tojų . Silpnam, 
šiaip neturinčiam
entuziazmo lietus galėjo būti 
priežastimi nebalsavimo.

Temperatūra nebuvo bloga į
—56 laipsniai šilumos, drėg- būti susirinkime, nes bus daug svar- 
mės 97 nuošimčiai bių reikalų aptarimui. — V. Karto

nas, org. (258-259)

Visais tais vakarais name 
rasite manadžerį Vincą Čepulį 
ar, esant reikalui jam išeiti, 
ką kitą atsakomingą už jūsų 
įleidimą ir nurodymą, kas ir 
kur dar liko dirbtina.

Dar yra daug dulkių va
lyti,'aprūdijusių metalinių da
lių šveisti, stiklo, porcelinos 
lempų ir joms gaubtuvų plau
ti ir kai kas permaliavoti.

Turintieji, prašomi atsineš
ti savo darbo įrankių, nes ir 
prie geriausių pastangų komi
sija negalės visko pakankamai 
pripirkti didžiai talkai. Sku
durų dar yra, bet — atsarga 
gėdos nedaro. Kas dar turite, 
atneškite ryšulį. Jeigu juos 
reikėtų pirkti, už penkinę ne
daug gautume—tokiai erdvei 
išvalyti reikėtų pluoštą penki-

D-gė Bovinienė Sveiksta
Kaip žinia, d-gė M. Bovi

nienė buvo susirgusi plaučių 
įdegimo liga ir nuvežta į 
Horace Harding ligoninę, 
esančią Elmhurstyj, Queens.

Praeitą sekmadienį teko ap
lankyti draugę Bovinienę — ji 
jautėsi susveikėjusi, tvirtesnė 
ir manė neužilgo ligoninę 
leisti. Gal kai šie žodžiai 
skaitomi, ligonė jau bus 
mie.

Gabaliukas kumparinio gu
rno (camphor gum) sidabrinių 
stalavų įrankių dėžutėje pri
laikys nuo pajuodimo.

ap- 
bus 
na-

New Yorke 8 metų berniu
kas įkąstas nežinomo šunies. 
Jeigu nesuras šunies ištyrimui, 
vaikas turės kęsti skausmin
gus čiepus nuo pasiutimo li
gos.

GYDYTOJAS.

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

^Valandos: įtvare

Penktadieniais Uždaryta

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTĄS GRABORIUS
Telefonuokite dieną' ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

Kr K

Tarybiniai daktarai — Kuznetsov, Kokriakov ir Ža- 
kov—naujoje Tarybų Sąjungos filmoje “The Miracle 
of Dr. Petrov,” arba “In The Name of Life,” rodo
moje greta iš naujo pakartojamos “Russian Ballerina.” 

Matomos Stanley Teatre, 7th Avė., prie 42nd St., 
New Yorke.

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

Tel. SOutli 8-5569

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

Peter Kapiskas

Peter
K APTSK AS
BAU & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER ft ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y

Tel EVergreen 4-8174

LINKSMUMAS, DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

Kiekvieną šeštadieni jvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

w > mi »11

I
 August Gustas

BELTAIRE FLORIST
Lietuvis Kvietkų Pardavėjas

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 
ir tt., telefonuokite *

SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui

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

JOHN BURBULIS
Savininkas

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

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

Egzaminuoja akis ir pritaiko akinius.

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

Šeštadieniais nuo 11 vai. iki 4 P. M.

Telephone Virginia 9-2599 — - —1
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