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THE LITHUANIAN DAILY
• Lietuvių meno šventė, .— 

meno festivalis, — atėjo ir 
praėjo, praėjo pasekmingai.

Mūsų liaudiškos, dainos gro- 
. ' zį ii- galybę tik tas gali pil

nai Įvertinti, kinis girdėjo 
festivalio metu keleto mūsų 

* chorų bendrą dainavimą.
“Kur bėga Šešupė, kur Ne

munas teka...” Koks Įspū
dis, koks didingas balsas, kai 
jis kolektyviai daugelio pa
rinktų dainininkų dainuoją- 

• mas!. . . •
Graži, žavi, galinga mūsų 

liaudies daina. Ji gali ne tik 
klausovą žmogų visaip giliai 
nuteikti, o ir pragaro sienas 
Subraškinti ir net dangaus lu
bas suvirpinti!

• ★ ★ ★
Sunku bepasakyti, kuris 

choras arba kuri dainininkų 
grupė buvo “pats geriausias” 
ir tinkamiausiai atliko savo 
uždarini šiame festivalyje.

Gilaus Įspūdžio manyje pa
liko Roselando Aido Choras 

■ ir jo paskyrus talentai.
\ Taip pat gilaus Įspūdžio pa
liko ir Worcesterio Aido Cho- 

, . ras ir jo. talentai.
Nuostabiai gražiai nuteikė 

Philadelphijos Lyros Choras, 
—tai dėl to, kad jis šiame 

festivalyje buvo patsai jau
niausias, tik visai neseniai at- 

I sikūręs.
t Bet kuris choras, kuri grupė,

kuris pavienis dainininkas,’ 
šokėjas ar pianistas nebuvo 
savo vietoje?

Kiekvienas ir kiekviena pa
gal savo išgalę davė mums, ką 
jis turėjo geriausio ir gražiau- 

. šio.
Kiekvienas ir kiekviena, 

man rodosi, buvo atitinka
mai skaitlingosios publikos 
Įvertintas.

★ ★ ★
Daug menininkų — pavie

niais ir grupėmis — festiva
lyje dalyvavo, atstovaudami 
daugybę lietuvių kolonijų.

» Tačiau visa eilė miestų at-
I- , st.ovauta nebuvo,

• Ne vienas, be abejo, savęs 
klausėsi: kur Bostonas, kur 
Elizabethas, kur Binghamto- 
nas, kur Pittsburghas, kur dar 
ir dar visa eilė lieuviškų ko
lonijų ? Ar ten mūs^ liaudies 
menas jau palaidotas?! Ar 

. ten nėra mūsų jaunimo?!

Festivalis praėjo pasekmin
gai ir pakilusioje nuotaikoje. 
Jo dalyviai jau grįžo kas sau 
Į namus. Jie grįžo, be abejo, 
ūpingesni, persiėmę gilegne 
meile dainai, muzikai, dra
mai, paišybai ir kitoms me
no šakonis, kurios festivalio 
metu buvo pademonstruotos. 
Jie grįžo namo su didesniu 
ryžtu ir pasimojimu ateities 
darbams.

Pasakysiu iš anksto: mes 
nepajėgsime kiekvieno talen
to paskyrium atitinkamai Įver
tinti mūsų (dienraštyje. Tai 
nėra galimas dalykas. i

Bet mes dėsime pastangų 
F Įvertinti festivalio visumą, 

bendrą mostą, atliktą prieš 
Brooklyno .lietuvių visuomenės 
akis.

Mūsų bendradarbiai, daly- 
1 • vavę festivalio pramogose, 

kviečiami parašyti savo Įspū
džius, pateikiant savo pažiū
ras i tą ir kitą buvusios me
no šventės teigiama ar neigia
mą pasireiškimą.

Amerikiečiai lietuviai dai
lininkai — apie 17-ka jų — 
suruošė savo kūrinių parodą, 
kuri šią savaitę tęsis Laisvės

Y1*a Įdomių čia vaizduoja
mojo meno kūrinių ir kiekvie
nas, parodą matęs, džiaugsis.

Paroda atdara dienomis ir 
vakarais. Kiekvienas kviečia
mas ją pamatyti.

Tapybinis menas pas mus
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Komunistai Įspėja 
Italijos Valdžią
Maršavo 20,000 Partizanų, 
Paremdami Komunistus

Roma. — Italijos komu
nistų vadas Palmdro Tog
liatti įspėjo de Gasperio 
klerikalų valdžią, kad jeigu 
ji mėgintų nuslopint Komu
nistų Partiją, tai kiltų pi
lietinis karas. Togliatti, ra
šydamas komunistų laikra
štyje “Unitą”, pareiškė: 
“Aš manau, kad mes nepra
laimėtume to karo.”

Komunistai nenori , iš- 
šaukt revoliucijos, sakė To
gliatti, bet valdžia tyčia 
provokuoja susikirtimus — 
jinai ięško priekabės, dėl 
kurios galėtų uždaryt Ko
munistų Partiją. Tačiau, 
“net mažiausios riaušės ga
li iššaukti eksploziją,” pri
dūrė Togliatti.

A

• Jo pareiškimo rimtumą 
pabrėžė komunistų vado
vaujama didžiulė partizanų 
demonstracija Genoa uos
tamiestyje. Kariniai susiri
kiavę, daugiau kaip 20,000 
partizanų per pusketvirtos 
valandos maršavo miesto 
gatvėmis. Paremdami jų 
demonstraciją, tuo laiku su
streikavo darbininkai Li
vorno ir Anconos uostamie
sčiuose. . .

Komunistų vadas Luigi 
Longo, kalbėdamas partiza
nams demonstrantams Ge
noa mieste, sakė, kol nebus 
komunistai priimti į val
džią, tol nesusitvarkys da
lykai Italijoje.
Valdžia Priversta Padaryt 

Darbininkam Nuolaidą 
Milane

"Aprimo Milano didmies
čio sąjūdžiai, kuomet val
džia padarė darbininkams 
nuolaidą. Jie buvo užėmę 
valdžios rūmus ir didžįąją 
radijo stotį. Tuom darbinin
kai protestavo, kad valdžia 
pavarė pažangų miesto pre
fektą Ettore Troilo. Bet per 
derybas su darbininkų at
stovais valdžia pasižadėjo 
skirti naują, jiem priimtiną 
prefektą. Tuomet darbinin
kai ir pasitraukė iš radijo 
stoties ir valdinių rūmų.

Washington. — Amerika 
žada ištraukt savo kariuo
menę iš Italijos iki gruodžio 
15 d., kaip nusakyta taikos 
sutartyje su tuo kraštu.

RIAUŠĖSE DĖL PALESTINOS PADALINIMO UŽMUŠTA 14 ŽYDŲ IR ARABŲ
Jeruzalė. — Bent 14 žydų 

ir arabų - mahometonų ta
po užmušta per sąjūdžius 
Palestinoj ir Syrijoj sekma
dienį, ant rytojaus po to, 
kai Jungtinių Tautų sei
mas nutarė padalint Pales
tiną į nepriklausomas žydų 
ir arabų valstybes. ■

Atėjus žiniai apie tą 
Jungtinių Tautų nutarimą, 
žydai pasipylė į miestų gat
ves šokti ir kitaip džiaugs
mą reikšti, kad ir jie? .paga-

per ilgus metus ma.žai tebuvo 
populiaruojamas. O su juo 
turi susipažinti kiekvienas 
kultūringas žmogus.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Geriausia Kalėdine Dovana 
Savo Giminėms Yra Lietuviu

Namo Bendrovės Šerai
NEPAMIRŠKITESAVO SŪNŲ 

IR DUKTERŲ! .
Šiandien mes norime rimtai prabilti j visus geros 

valios susipratusius lietuvius dėl žieminių švenčių do
vanų. Tai labai seniai įsigyvenęs pas mus papratimas 
pirkti dovanas savo artimiems giminėms. Tėvai perka 
,vaikams, vaikai tėvams. Mums atrodo, jog geriausia 
ir gražiausia dovana yra serai dėl nupirkimo' patalpų 
Amerikos Lietuvių Kultūriniam Centrui. ‘Dabar jau vi
si galvojate apie kalėdines dovanas savo giminėms. Tu
rėkite mintyje šią gražiausią dovaną. Čia duoda gerą 
pavyzdį draugas Jamison iš Livingston. Tiesa, jis pra
šė neskelbti, nes jis norįs, kad jo dovana dukrelei Mild
red, anukui Kenneth ir anūkei Jeanne būtų “surpry- 
zas”, bet iškęsti negalime, nes čia turime puikų pavyz
dį visiems, kurie galvoja apie kalėdines dovanas šiemet. 
Jis visiems nupirko po vieną Lietuvių Namo Bendrovės 
šėrą. Tikime, jog šį gražų pavyzdį paseksite ir kiti mū
sų prieteliai.

Mums labai džiugu, kad mūsų draugai ir draugės 
supranta jaunimo ateities reikalus ir nori, kad Lietuvių 
Kultūrinis Centras tarnautu tiems reikalams. Labai 
svarbu, kad mūsų jaunieji vyrai ir moterys būtų to 
Centro dalininkais. Jie daugiau Centru rūpinsis, jeigu 
žinos, kad jie yra jo savininkai. Tarp daugybės kitų 
tėvų, kurie jau apdovanojo savo sūnus ir dukteris se
rais, galime paminėti East NewzYorko Baltrušaičius, 
gerus Kultūrinio Centro rėmėjus. Jie patys jau labai ge
rai apsirūpinę Šerais. Dabar ir sūnui Arthurui nupirko 
du šėru už penkiasdešimts dolerių.

Sekami asmenys prisidėjo-:
ŠERAIS .

Bertha Adams, Rochester, N. Y. * $50.00
Alexander ir Pauline Mickevičiai, Brockton, Mass. 50.00 
Charles Pužauskas, Woodhaven, N. Y. 50.00
Mildred Jamison-Stensler, Livingston, N. J. 25.00
Kenneth J. Stensler, Livingston, N. J. 25.00
Jeanne Stensler, Livingston, N. J. 25.00
Antanas Sauka, Montello, Mass. 25.00
John N.avikauskas, New. Canaan, Conn. 25.00
J. Elinski, Scranton, Pa. 25.00
Antanas Janutavičius, Chicago, Ill. 25.00
Peter Chestnut, Brockton, Mass. 25.00
Anna Chestnut, Brockton, Mass. 25.00
George Shimaitis,’Brockton, Mass. 25.00
Simanas Antanaitis, Lewiston, Me. 25.00

PASKOLOMIS *
Pranas ir Nastazija Varaškai, Brooklyn, N. Y. $500.00 
Antanas Sauka, Montello, Mass. 100.00

Visais reikalais visuomet rašykite ir banko čekius 
bei Money Orderius už šėrus ąįųskite: Lithuanian Build
ing Corporation, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

DAR BILIONAI DOLE
RIU KARINIŲ LĖŠŲ

Washington. — Prezid. 
Trumano komitetas dėl ap
sigynimo iš oro reikalauja, 
kad kongresas paskirtų dar 
kelis bilionus dolerių kari

liaus, turėt pasaulyje kam
pelį, kurį galės vadinti savo 
žeme. Arabų vadai, iš ant
ros pusės, ėmė Kurstyti sa
vo tautiečius; girdi, “visi 
turime geriau mirti, bet ne
leisti Palestinos skaldyti.”

Šaudydami žydų autobu
sus, arabai nužudė 6 žydus 
ir užmušė dar vieną Jaffos 
mieste.

Acre kalėjime arabai ka
liniai puolė žydus. Sužeista 
keliolika asmenų iš abiejų 
pusių. 4

Aukštoji arabų komanda 
Palestinai paskelbė visuoti
ną trijų dienų protesto*

niams lėktuvams, jų bazėms 
ir bendram orinių jėgų sti
prinimui per 5 metus.

London. — Molotovas už
dėjo vainiką ant Karolio 
Markso kapo.

streiką prieš Jungt. Tautų 
tarimą dėl to krašto pada-' 
linimo į arabišką ir žydišką 
Valstybės.

Damaske, Syrijoj, arabai 
puolė Komunistų ' Partijos 
namą. Komunistai gynėsi. 
Besišaudant, nukauta 3 as
menys. Užpuolikai padegė 
namą ir kartu su juom su
degino 4 komunistus.
Nuplėšė ir Sudegino Ame

rikos i Vėliavas
Taip pat Damaske arabai 

nuplėšė vėliavas nuo Ame
rikos ir Francijos atstovy
bių rūmų ir sudegino jas.

įvedamas Diktatūro s Režimas prieš 
Darbininkus Francijoje

Seimas Užgyrė Schumano Pasiūlymą Pašaukti 80,000
Atsarginių, Kaip Žandarų Talkininkų Streikam Laužyti

Paryžius, gruod. 1.—Ki- 
loyvisuotinas elektros dar
bininkų streikas ištisoj 
Franci jo j po to, kai seimas 
404 balsais prieš 184 užgy
nė premjero Schumano rei
kalavimą pašaukt iš atsar
gos (rezervo) 80,000 vyrų j 
žandarų miliciją prieš mili- 
onus streikierių.

Nustojo veikę požeminiai 
Paryžiaus g e 1 e žinkeliai. 
Streikas faktinai sustabdė 
'gatvekarius visuose Fran- 
cijos miestuose. Trūksta ir 
kūrenamojo - žibina mojo 
geso. Taipgi streikuoja 
daug kitų miestinių ir vals
tybinių darbininkų bei tar
nautojoj. Nesuvalomos at
matos užteršia gatves, ir ša
ligatvius. Be kitko, strei
kuoja dauguma paštininkų.

Aplamai s k a ič i uojant, 
streikuoja jau apie pustre
čio miliono darbininkų - ge
ležinkeliečiai, angliakasiai, 
metalistai, laivakroviai,ma-

Molotov Atmetė Franc. 
Siūlymą dėl Austrijos

London. — Sovietų užsie
nio ministras Molotovas at
metė Francijos pasiūlymą, 
kad Austrija sumokėtų So
vietam $100,000,000 ir duę- 
tų trečdalį savo žibalo ga
mybos, o už tai Sovietai, 
girdi, privalo neimti į kari
nius atpildus fabrikų ir ki
tų turtų, kuriuos Austrijoj 
pirm karo turėjo Vokietijos 
piliečiai.

Francijos užsieninis mi
nistras Bidault įspėjo, kad 
Francija išvien su Amerika 
ir Anglija darys atskirą su
tartį su vakarine Vokieti
ja, jeigu Sovietai atmes a- 
merikonų - anglų - francū- 
zų planus dėl taikos sutar
ties su visa Vokietija.

Lėktuvas Nukrito ant 
Auto; Užmušta 7

Seattle, Wash. — Nukri
to Alaskos Oro Linijų kelei
vinis lėktuvas ant automo
bilio vieškelyje. Sudegė bei 
tapo užmušta 7 žmonės. Ke
liolika kitų pavojingai su
žeista.

Jie ypač puolė Sovietų at
stovybę. Neoficialiai prane
šama, kad sovietiniai parei
gūnai gindamiesi nušovę du 
užpuolikus; bet po to, girdi, 
kiti arabai išžudę visus So
vietų atstovybės pa’ręigū- 
nus-.

Arabų Vadai Grūmoja 
“šventuoju Karu”

Septynių arabiškų valsty
bių generalis sekretorius 
Kaire, Egipte, užreiškė, kad 
tie kraštai per “šventąjį ka
rą” ginsią Palestinos čiely- 
bę arabams.

Arabiškieji kraštai turi 

rininkai, audėjai ir kt.
Schumanas Atsisakė Tartis 

su Darbininkais
Generalė Darbo Konfede

racija (unijų sąjunga) bu
vo pasiuntus savo atstovus 
pas pas darbo ministrą Da
nielių Mayerą. Jie sakė 
jam: jeigu premjeras Schu
manas atšauks karinius sa
vo pasiūlymus seimui prieš 
darbininkų teises ir jeigu 
valdžia sutiks derėtis su u- 
nijų atstovais dėl algų pa
kėlimo, tai streikieriai grįš 
darban. Bet Schumanas at
sisakė net matytis su Dar
bo Konfederacijos pasiunti
niais. Jis pasiryžo pervaryti 
seime įstatymus, kuriais 
galėtų triuškinti ne tik da
bartinius streikus, bet ir at
eityje terorizuoti kiekvieną 
darbininkų pasijudinimu.

Įstatymas Respublikai
« žudyti

Prieš šaukimą 80,000 re-

Franc. Seimo Posėdis 
Priverstas Užsidaryt

Paryžius, gruod. 1. —Be
svarstant Francijos prem
jero Schumanno sumanymą 
dėl diktatoriško įstatymo 
prieš darbininkus, užvirė 
tokie triukšmingi ginčai, 
kad tas seimo posėdis buvo 
priverstas užsidaryti.

Molotovas Nesutiko Atskirai 
Tartis su Marshallu

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius Mar- 
shallas buvo pakvietęs už
sieninį Sovietų ministrą 
Molotovą asmeniškai pasi
kalbėti apie svarstomąją 
taikos sutartį su Vokietija, 
Molotovas buvo kviečiamas 
papietauti ir pasitarti Jung. 
Valstijų ambasadoje. Bet 
jis nepriėmė pakvietimo; 
sakė, kad buvo užsiėmęs ki
tais reikalais.

Sudegė 5 Pavargėliai 
Philadelphijoje

Philadelphia, Pa. —: Per 
gaisrą benamių nakvynių 
name sudegė bent 5 žmonės 
ir sužeista 10 ar daugiau.

33 milionus gyventojų. Pa- rių susilaikė nuo balsavimo, 
lestinos žydai turi 80 tūks
tančių pogrindinės milicijos 
Raganos. Jie geriau išsila
vinę negu arabai. Daugelis 
Haganos narių yra buvusie
ji talkininkų karo vetera
nai.

Jungt. Tautų Komisija
Jungtinių Tautų seimas 

praeitą šeštadienį 33 balsais 
prieš 13 nusprendė padalint 
Palestiną į arabų ir žydų 
valstybes, paliekant Jeruza
lę ir apylinkę kaip bendrą 
sritį tiesioginėje Jung. Tau
tu valdyboje. 10 seimo na- 

zervistų į žandarų miliciją 
balsavo tiktai 184 komunis
tai seimo nariai. Visi kiti, 
jų tarpe ir socialistai, užgy
rė policinių jėgų mobiliza
vimą prieš streikierius.

Kovodami prieš tą pasi- 
mojimą, komunistai seime 
priminė, jog tai yra vokiš
kas premjero Schumano 
planas. Jie nurodė, kad kle
rikalas Schumanas 1914 m. 
buvo vokiečių kaizerio ar
mijos oficierius (iš Lorrai
ne provincijos); jis Pirmojo 
pasaulinio karo metu taipgi 
tarnavo kaip dešinioji vo
kiečių policijos vado ranka 
Moselle srityje, Francijoje.

Kuomet Schumanas sei
me piršo savo “įstatymą re
spublikai ginti ir darbo lai
svei apsaugoti,” komunistai 
šaukė: “Tu žudai respubli
ka!” v

Pirmadienį seimas ėmė 
svarstyti kitus Schumano 
peršamo diktatoriško įsta
tymo posmus. Čia jis reika
lauja iki 10 metų kalėjimo 
už pritarimą streikui per 
spaudą, už bet kokį ragini
mą streikuoti ir už streik
laužių trukdymą.

Grobia Komunistų 
Laikraščius

Schumano įsakymu, ne
laukiant seimo tarimo, poli
cija užgrobė speciales ko
munistų laikraščių laidas 
Paryžiuje, Garonne srityje, 
Toulouse, Bordeaux, Stras- 
bourge ir Pau. Tose laidose * 
komunistai ragino darbo 
žmones susiburti ir pastoti 
kelią reakcininkų planuoja
mam perversmui. Komunis
tu laikraščiai šaukė:

“Budėkite! Reakcininkai 
nori nužudyt respubliką. 
Jūs turite gana jėgų šiam 
jų pasimojimui atmušti!”

Specialės’ tų laikraščių 
laidos taip pat ragino dar- ‘ 
bininkus susitelkti ir ginti 
darbo unijų centrus ir sau
goti darbininkiškų laikraš
čiu leidyklas.

Nors policija užgrobė ko
munistinių laikraščių laidas 
su tokiais atsišaukimais, 
bet už kelių valandų vėl pa
plito gatvėse tokio pat turi
nio komunistų laikraščiai.

Seimo rūmas tirštai ap
statytas ginkluotais žanda
rais. Karinė policija suėmė ( 
šimtus veiklių streikierių 
geležinkeliuose ir kitose į- 
monėse.

Seimas paskyrė < penkių 
mažųjų valstybių komisiją, 
kuri padėtų arabam ir žy
dam paruošti nepriklauso
mas vyriausybes būsimoms 
savo valstybėms Palestinoj. 
Tos komisijos nariai yra 
Čechoslovakija, Danija, Bo
livija, Panama ir Filipinai.

London. — Pranešama, 
kad anglai žada ištraukt 
savo kariuomenę ir valdi
ninkus iš Palestinos apie 
1948 m. rugpjūčio^ pradžią.

ORAS.—Būsią šilčiau.
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žymų. Jie dabar galės kelti

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
*27 LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. —Tel. STagg 2-3878

President, GEORGE KURAITIS; Secr.-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year 
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months 
Brooklyn, N. Y., pet year $8.00 Foreign countries, per year 
Brooklyn, N. Y., per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Norėtų Burną Užčiaupti ir Wallacui
Kad sukeltoji politinė isterija Amerikoje nėra at

kreipta vien tik prieš komunistus, tai jau aišku kiekvie
nam, kuris vadovaujasi blaivu protu. Tai puikiai įrodė 
Taft-Hartley įstatymo priėmimas prieš darbo unijas. Tai 
aišku iš užpuolimo ant Hollywoodo pažangiųjų žmonių ir 
persekiojimo žymiųjų rašytojų ir artistų. Pagaliau ryš
kiausiai matome iš keliamų balsų užčiaupti burną ir 
Henry Wallacui, buvusiam šalies vice-prezidentui ir pre- 
kyb. sekretoriui. Wallace irgi jau “nebeištikimas” ameri
kietis. Ardymai Progres. Citizens of America susirinki
mų parodo, jog reakcijai jau ir Wallace vadovaujamas 
pažangusis judėjimas pasidaro nepakenčiamas.

Tarpe tų, kurie reikalauja Henry Wallacui burną už
čiaupti, randame ir mūsų lietuviškus klerikalus. Kunigų 
Draugas stebisi, kad Henry Wallace “tebevažinėja po 
kraštą ir tebeskleidžia puo-rusiškas ir pro-komunistiškas 
idėjas.” Toliau skaitome: “Katalikų savaitraštis ‘Ameri
ka’ visai teisingai klausia, kodėl Wallace trankosi po vi
są kraštą ir skelbia nesąmones apie Wall Street ir armi
jos imperializmą?” Kitaip sakant, klerikalai norėtų, kad 
mūsų vyriausybė atimtų Henry Wallace pilietines teises 
reikšti savo nuomonę gyvenimo reikalais.

Klerikalams labai patiktų, kad Wallace būtų paso
dintas už grotų kaipo “svetimos valstybės agentas.” 
Draugas sako: “Gaila, kad atsiranda žmonių, kurie la
biau rūpinasi svetimų valstybių interesais negu savo 
krašto gerove. Henry Wallace jau gana nuo seniai, ir tai 
nežinia kodėl, diktatoriau^ Stalino agresinę, imperialisti
nę politiką stato aukščiau už Amerikos ir Anglijos gra
žias pastangas atstatyti pasaulyje teisingą ir pastovią 
taiką. Tasai vyras kerta tą šaką, ant kurios pats sėdi”. 
(D., lapkr. 21 d.)

Vadinas, Henry Wallace tarnauja svetimai valsty
bei. Henry Wallace yra blogesnis amerikietis už mūsų 
klerikalus. Visa jų nelaimė, kad jie čia neturi galios. Jei 
turėtų, vargšas Henry Wallace jau seniai būtų buvęs iš
keptas ant laužo.

Tai Kasgi Ten Pralaimėjo?
Automobilistų unijos konvencijoje pilnai laimėjo jos 

prezidentas Walter Reuther. Jis išsirinko tokią unijos ta
rybą, kokią norėjo. Jo oponentų pakliuvo tik vienas ki
tas. Thomas-Addes-Leonard frakcija viską pralaimėjo.

' Dabar komercinė spauda iš to daro išvada, kad šis 
pastarosios frakcijos pralaimėjimas yra pralaimėjimas 
komunistų. Tai, žinoma, gryna nesąmonė. Juk nė vienas 
tų trijų vadų nėra komunistas. Tai kodėl jų pralaimėji
mą reikia skaityti komunistų pralaimėjimu? Kas ką 
nors žino apie automobilistų uniją, tai puikiai žino, kad 
joje komunistų palyginti yra mažai. Iš beveik milijono 
narių komunistinės partijos * narių veikiausia bus tik 
tūkstantis ’kit'as.

Daug platesnis toje unijoje judėjimas yra kairysis 
sparnas. Jį sudaro kelios srovės. Komunistai tėra viena 
srovė.’ Jam vadbvavo minėtieji unijos vadai. ‘ Kodėl jie 
pralaimėjo konvencijoje ir kokia viso kairiojo sparno 
ateitis, tai jau kitas klausimas. Galimas daiktas, kad kai
rioji vadovybė neturėjo aiškios platformos,'stokavo ap
sukrumo ir mokėjimo savo idėjas perduoti eiliniams na
riams. Šalyje sukeltoji isterija taip pat prie to prisidėjo.

Unijose, kaip ir visose masinėse organizacijose, pa
dėtis nestovi ant vietos. Vieną sykį masė narių pasvyra 
vienon pusėn, kitą sykį kiton. Ir tai tiesa ne vien tik 
masinėse piliečių organizacijose. Tas pats galima pasa
kyti apie visus krašto žmones. Kodėl jie vienu laiku iš
renka vienos partijos žmones kraštui vadovauti, o kitą 
kartą kitus?

Walter Reuther ir jo frakcijos laimėjimas nėra am
žinas dalykas. Jei pralaimėjusieji žmonės turės gerą pro
gramą ir mokės ją perduoti eiliniams nariams, ateis kita 
konvencija ir jie vėl bus pašaukti prie tos galingos orga
nizacijos vairo.

Ponas Schuman Pono Ramadierio Keliais
Naujasis Francūzijos premjeras, klerikalų partijos ly

deris, Robert Schuman pareiškė, kad jis netoleruosiąs 
“politinių” streikų. Tas tik reiškia, kad Schurpanas eina 
Ramadierio keliais. Pastarasis bandė išgąsdinti Fran
cūzijos darbininkus, bet pats turėjo nešdintis iš valdžios 
laukan. Ne kitokia ateitis laukia ir naujojo premjero .

Dešimtys | vų/Qkio brigada pirmoji į- 
zact I  1.1—  !•  —... •Klaipeda. —

Šventosios gamyklos žukla- 
vimo brigadų kasdieną bū
riniais ir motoriniais laive
liais išplaukia į jūrą.

šventosios žvejų brigados 
prieš laiką įvykdė metinį 
žuklavimo planą, sugavę 
2,500 centnerių žuvies dau
giau kaip pernai.

Švenčionys. Ignalinos žu-

vykdė spalio mėnesyje žuk
lavimo planą, sugavusį dau
giau kaip 8,000 pūdų žu
vies.

Vilnius. — Žuvies kon
servų fabrikas “Baltika” 
perpildė spalio mėnesyje 
metinį žuvies rūkymo ir su- 
di nimo planą.

2 pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Gruod. 2, 1947

“NE PREZIDEN
TIŠKAI”.... '

S. Bakanas rašo Naujie
nose korespondenciją apie 
tai, kaip buvo Pittsburghe 
sutiktas Dr. A. Grinius. 
Girdi, “Dr. Grinius pas mus 
Pittsburghe nebuvo prezi
dentiškai sutiktas...”

Aa! Tai, kaip gi jis buvo 
sutiktas, jei ne “prezidentiš
kai”? Jis buvo sutiktas nei 
šiaip nei taip. Kaip mūsų 
korespondentai pranešė, jo 
Pittsburgho lietuvių visuo
menė nepaisė ir nelaukė; 
laukė tik keli “veikėjai”, 
kurie patys norėjo, pasi
naudojant Griniaus vizitu, 
kad pasigarsinti.

Publikos į prakalbau ir 
bankietą susirinko labai 
mažai ir ta pati publika šal
tai reagavo į visus Griniaus 
plepalus.

Kuomet kadaise ten buvo 
nuvykęs ‘‘tautos! 
vadas” Smetona, tai 
rengėjai privertė publiką 
sustoti, pasirodžius “vadui” 
salėje. Šiuo metu ir to nebu
vo: publika nesusiprato .to 
padaryti, o rengėjai — pa
miršo!...

Dėl ko klerikalas Gaba- 
liauskas bandė klaidą ati
taisyti. Bankietelyje jis, 
kaip sako Bakanas, ramino 
Grinių. Gabaliauskasv pagei
davo, x kad tuomet, kai Lie
tuva “atgaus laisvę” ir Gri
nius sugrįš Lietuvon, jis 
turėtų būti prezidentas!...

Čia tai buvo tam seniui 
didelis smūgis, bet jis per
sonas buvo jį suprasti. Pa
galvokite: klerikalai su fa
šistais Griniaus valdžią 
(1926) nuvertė, o dabar jie, 
klerikalai, jau siūlo Griniui 
prezidento kėdę!...

Žinoma, nei klerikalai, nei 
smetonininkai Lietuvon sa
vo “laisvės” nesugrąžins,- 
nes Lietuvos žmonės atsi
kando jos užtenkamai!

Grinius kalbėjo nei šį nei 
tą. Tai susmulkėjęs žmogus. 
Be to, jis, besikalbėdamas 
su spaudos koresponden
tais, pareiškė, būk du Ame
rikos lietuvių dienraščiai y- 
ra leidžiami Maskvos pini
gais!...

Žinome, kokius dienraš
čius senis Grinius turėjo 
galvoje. Bet toji pasaka, 
kurią jis plepėjo, tik dar sy
kį parodo, jog Grinius nie-' 
ko neišmoko ir nieko nepa
miršo. Jis tauškia tokius 
dalykus, kurių jis nežino ir 
tuo būdu pasistato Ameri
kos lietuvių visuomenės a- 
kyse melagiu!

A» reikia stebėtis, kodėl 
jis nebuvo Pittsburghe su
tiktas “prezidentiškai” ?

ISTERIJOS APIMTI 
ŽMONĖS •
^Naujienose šiandien vis

iko pilna, bet nerasi pado
raus žodžio, žmoniškesnės 
minties. P. Grigaitis dar vis 
tebeveda karą prieš Tarybų 
Sąjungą ir komunistus. Bet 
jis trokšta tikrojo karo, tre
čiojo pasaulinio karo. Gir
di, jeigu Tarybų vyriau
sybės “nenušluos sprogimas 
iŠ vidaus, tai ją sutriuškins 
karas. Kitokios išeities nė
ra.”

Kaip lengva plepėti apie 
karą! Ypačiai lengva plepė
ti tuomet, kai žinai, kad 
tau nereikės eiti frbntan. 
Grigaitis tuo ir naudojasi.

Bet jis privalo žinoti tai, 
kad Hitleris buvo už jį gud
resnis ir tvirtesnis. Tas 
taipgi norėjo kariauti prieš 
Tarybų Sąjungą. O kur jis 
šiandien? P-nas Grigaitis 
turėtų pagalvoti, giliai pa
galvoti.

Kitas ablavukas, koks tai 
“Jūros pilkas” tame pačia
me N. num. (lapkričio 26 
d.) nesuvaldomai plūsta ko
munistus ir ragina valdžią 
juos “kuo greičiau prigrieb
ti.”

Jūros Vilkas tačiau turė
tų žinoti tai, kad komunis
tus “labai griežtai’’ “pri
griebė” Smetona, Mussoli- 
nis, Hitleris, — kur jie 
šiandien?! Jokios Jūros 
Vilko ašaros ir komunistų 
plūdimai jų neprikels ir ne
sugrąžins ten, kur jie ka
daise buvo!

Tame pačiame Naujienų 
numeryj pasirodo dar viena 
teorija - atsišaukimas: “Di
delis pasaulio jubiliejus ar
ba grįžimas prie atgaivini
mo ir atitaisymo visų daik
tų jau atėjo nuo Viešpaties 
Dievo...”

Viskas suiro, viskas su- 
kriko tų politiniai nusiban
krutavusių žmonių ^pasto- 
gėje!...

kainas iki debesų. Konkuren
cijos jiems nebėra. Be to, auk
sų baronams bus duodama po 
$7.00 bonų už kiekvieną un
ciją aukso. Subsidijas nuėmė 
nuo pieno ir uždėjo ant auk
so. Tiesa, auksas reikalingas, 
bet pienas dar reikalingesnis.

Jeigu valdžia nesugrąžins 
kainų atgal ir neuždės kontro
lės, tai darbo žmogaus gyve
nimas pasidarys labai mizer
ijas. Jam kainuos tiek pat, bet 
jis gaus trečdaliu mažiau vis
ko. Didelėms šeimynoms teks 
kęsti alkį.

Ar yra reikalas keiti kainas 
ant produktų ir prekių. Nėra 
jokio reikalo. Kanados gami
niai turės platesnę rinką, bus 
daugiau parduodama, tad ir 
be pakėlimo kainų’ bus galima 
pasidaryti pelno. Kėlimas kai
nų tokiose aplinkybėse yra 
labai negražus darbas. Jeigu 
žmogus negali gauti iš kitur, 
tai reikia jį apiplėšti.

Kanados darbininkai bus 
priversti iš naujo reikalauti 
algų pakėlimo, jeigu valdžia,1 
neatsodins atgal kainų.

SUNKI EKONOMINĖ 
PADĖTIS KANADOJE •

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašę:

\

Fcderalė valdžia uždavė Ka
nados darbo žmonėms baisų 
smūgį. Vienu rankos pamoji
mu ji pastatė darbo žmogų į' 
kritišką padėtį. Sunku net įsi
vaizdinti, kaip ji galėjo taip 
pasielgti. Ji patvarkė taip, 
kad pclnagrobiai, kad ir ma
žiau biznio darydami, tiek pat 
pelno susikrautų, o darbinin
kai, kad ir per pus mažiau 
produktų gaudami, tiek pat 

sumokėtų, kaip kad mokėjo 
iki šioliai.

Už tai, kad importas suma
žinamas, viskas pakyla? Dar
žovės pakyla nuo 10 iki 20 

. nuošimčių. Vaisiai pakyla dar 
daugiau. Pakyla ir kiti daly
kai. Automobiliai darbo žmo
gui viena diena pasidarė ne
beįperkami.

Industrialistai turės di
džiausią naudą iš šių suvar-

DARBININKAI IR 
STAMBIOJI SPAUDA

Dienraštis Vilnis rašo: 
šešių Chicagos didžiųjų lai

kraščių raidžių rinkėjai — 
“linotypistai” išėjo streikam 
Jie reikalauja algų pakėlimo, 
bet pati pamatinė streiko 
priežastis yra ta, kad naudo
jantis Tafto-Hartley įstatymu 
laikraščių leidėjai nesutiko su 
I n te r n at i on a 1 T y pogra ph ica 1
Union lokalo 16 reikalavimais.

Minėtam įstatymui drau
džiant “uždaras įmones,” sam
dytojai nesirašo sutarties, tei
sindamiesi, kad jie nenorį lau
žyti minėto įstatymo. Tuomet 
unija pasiūlė priimti “darbo 
susitarimą” ir iškabinti darbo 
vietose, kas nebus pasirašyta 
sutartis, bot susitarimas, ku
rio ir samdytojai ir unija lai
kysis. '

Samdytojai atsisakė ir su 
tuo sutikti. Tuomet unija pa
skelbė ištraukia darbininkus 
iš darbo vietų:

Nors tie laikraščiai teisi
nasi, kad jie nenori kovoti 
prieš uniją, kad. jie tam įs
tatymui nepritarę, bet jie ne
gali sutikti su unija, nes tai 
būtų apėjimas to įstatymo. 

z Aiškus dalykas, jeigu jie 
nenorėtų kovoti prieš uniją, 
jie priimtų susitarimą. Tas 
susitarimas nepakeistų dabar 
esamos padėties. Juk ypač tų 
laikraščių spaustuvėse iki 
šiol buvo unija pilnai pripa
žinta. Nepriėmimas unijos są
lygų rodo norą unijos nepri
pažinti.

SIDABRINIO
DUGNO UOSTAS

• ’’

Sakoma, jog Vigo uostas, 
Ispanijoj, turi “sidabru pa
grįstą dugną,” kadangi ten 
1702 m. buvo nuskandinta 
daug ispaniškų laivų su 
dideliais turtais sidabru.

Nešini brūkliais ir šautuvais, Francijos gvardiečiai ir. Paryžiaus policija puola ir iš
taško demonstraciją 15-kos tūkstančiu švaros darbininkų, suvykusių prie miesto sa
les protestuoti prieš nesvietišką kėlimą kainą ant pragyvenimui reikalingų daiktų.

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

metams biudžeto! Stokime į darbą gavimui Laisvei nau
jų skaitytojų! Stokime į tą didžiąją talką apšvietos pla
tinimui !

Gražus kontestantų surašąs:
Punktai

Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J................ .... 4032
Brooklyn# Vajininlkai .... ....................   3628
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa................  ............. 3011
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J........................... 2828
J. Bakšys, Worcester, Mass.............. • •...................... 2748
Hartfordo Vajminkai .. .............................••.... 2548
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn......... ............. 2469
L. L.D. 2 kp. So. Boston, Mass........ ..............  1905
Lawrence Vajininkai..................... • •.......................... 1260
LLD 20 kp., Moterų Skyr., Binghamton .. • •............1174
Geo. Shimaitis, Brockton   1136 
P. J. Martin, Pittsburgh ..........  1012
P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 911
L. Bekešienė, Rochester ..........  902
V. J. Stankus, paston ....... 892
S. Kuzmickas, Shenandoah 868 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .. 624 
A. Buivid, Dorchester .................605
S. Puidokas, Rumford, Me.......... 602
V. Ramanauskas, Minersville .... 585 
P. Šlajus, Chester, Pa................. 560
P. Anderson, Rochester^ ............. 548
J. Balsys, Baltimore ................... 476
J. Bimba, Paterson .........   407
M. Janulis, Detroit .................. 338
C. K. Urban, Hudson .............. 336
J. Blažonis, Lowell, Mass...........  312
V.. Padgalskas, Mexico ........... 302
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 300 
P. Šlekaitis, Scranton ....'........ 295
V. J. Valley, New Britain, Conn. 252 
J. Šimutis, Nashua .................... 245
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y.......... 22d

J. Mockaitis-P.Baranauskas
Bridgeport ......................   220

J. Kalvelis, Bridgewater ......... 208
K. Valatka, Cleveland, Ohio ..... 208
F. J. Madison, Youngstown, O. 16S
A. Navickas, Haverhill ............. 168
J. Rudman, New Haven .......a 168
E, Kasperienė, Wilkes-Barre .... 168
J. Grybas-J. Casper, Norwood .... 156
H. Žukienė, Binghamton ........... 144
V. Vilkausk&s, Nashua ............. 140
A. Bemat, Los Angeles ........... 140
A. Sherbin, Pittsburgh 131
A. Valinčius, Pittstoh ..........  112
S; Tvarijonas, Detroit ............... 86
J. Matachun, Paterson ..............  84
S. K. Mazan, Cleveland ............... 84
M. Slekienė, Gardner . ............... 84
M. Paulauskas, Pittsburgh ......... 78’
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .. 75
L. Prūseika, Chicago .............  56 •
P. Baltutis. Chicago .................. 28
V. Smalstienė, . Detroit ............... 28

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:

Hartford, Conn. <$263.50
Philadelphia, Pa. 253.00
Brooklynas,' 204.00
Los Angeles, Cal. 90.00
Bayonne, N. J. 65.00
Waterbury, Conn. 44.00
San Francisco, Cal. 42.00
Rochester, N. Y. 38.00
Easton, Pa. 38.00
Great Neck, N. Y. 36.00
Chicago, Ill. 31.00
Pittsburgh, Pa. 31.00
Binghamton, N. Y. 28.00
New Britain, Conn. 28.00
Worcester, Mass. 26.00
Washington, Pa. 23.50
Detroit, Mich. 21.00
Lowell, Mass. 20.00
Youngstown, Ohio 20.00
Cleveland, Ohio i 18;85 
So. Boston, Mass. 18.00
Stamford, Conn. 18.00

•

New Kensington, Pa. 16.00
Nashua, N. H. 15.00
Newark, N. J. 13.00
Elizabeth, N. J. 13.00
Seattle, Wash. 11.00
Paterson, N. J. 8.86
Girardville, Pa. 8.00
Wilkes-Barre, Pa. 8.00
Scotia, N. Y. 6.00
Brockton, Mass. 6.00
Hudson, Mass. 5.00
Chester, Pa. 5.00
Lawrence, Mass., 5.00
Bridgewater, Mass. 3.00
Norwood, Mass. 3.00
Minersville, Pa. 3.00
Haverhill, Mass. 2.00"
Scranton, Pa. 1.25
Auburn, Me. 1.00
New Haven, Conn. L00
Grand Rapids, 50<į

Šį syk. daug pasikeitimų penktuose.
Brooklyniečiams padirbėjo J. Weiss, priduodamas at

naujinimų. *
J. Walant, Philadelphia, Pa., prisiuntė pluoštą atnau

jinimų. ✓
Hartfordo darbuotoja L. Žemaitienė prisiuntė naują 

prenumeratą ir daug atnaujinimų.
LLD 2 kp., So. Boston, Mass., puikiai žengia pirmyn. 

A. Taraška prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir atnau
jinimų.

S. Penkauskas, Lawrence, Mass., prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų. Jąm pagelbėjo S. Šlakis 
gavime naujų prenumeratų.

LLD 20 kp., moterų skyr., Binghamton, N. Y., taipgi 
gražiai darbuojasi. A. Žemaitienė prisiuntė atnaujinimų, 
o M;< Kulbienė dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

Geo. Shtmaitis, Brockton, Mass., prisiuntė tris naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų.

Sekami vajininkai pakilo punktais prisiųsdami atnau
jinimų. P. Bečis-F. Klaston, Greąt Neck, N. Y., S. Kuz
mickas, Shenandoah, Pa., V. Ramanauskas, Minersville, 
Pa., J. Blažonis, Lowell, Mass., Kazys Valaika, Cleveland, 
Ohio, A. Navickas, Haverhill, Mass., M. Paulauskas, 
Pittsburgh, Pa.. ' •

Mūsų vajininkai puikiai pasidarbavo šį sykį. Prisiuntė 
visą tuziną naujų skaitytojų! Tai garbė jiems. Tikimės, 
kad galima sulaukti daugiau naujų skaitytojų. Bet rei- ‘ 
kia nepamiršti, kad kiekvieno skaitytojo obalsis turi but 
— “Gauti dienraščiui Laisvei naujų skaitytojų!”

J. Jaskevich, Worcester, Mass., įsigijo Liet. Koop. 
Spaudos B-vės šėrų už $10, pėr J. Bakšį.

Aukų gavome:
Anna Wirzes, Woodstown, N. 'J., $8.
Po $5: Anna Žilinskaitė, Lawrence, Mass., Patricia 

Naktinis, Brooklyn, N. Y., K. Lapikaitis, Brooklyn, 
N. Y.' . ' '

Po $3:’Ak Klimaitienė, Great Neck, N. Y., J. Purtikas, 
McKees Roėks, Pa., Antanas Vasaris, Jr., Brockton, 
Mass., JA Valentienė, Philadelphia, Pa., Mrs. B. Berno
tas, Worcester, Mass., K. ir K. Bučkiai, B’klyn, N. Y.

J. Pattison, Worcester, Mass., $1..
A. Raymond, Hartford, Conn., 50c.
Širdingai dėkuojame už aukas ir vajininka!ms už graži# 

pasidarbavimą. Laisves Administracija
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Gyvenimo ir tlarbo Sąlygos Brazilijoj

Kiekvienoje šalyje šian
dieną moderniškame mūsų 
amžiuje visoše darbo srity
se sekama beveik vienoda 
sistema ir panašūs metodą’’, 
arba kitais žodžiais— uni- 
versalizuojamasi. Bet šalia 
tos universalines sistemos, 
paprastai vadinamo moder
nizmo, esti lygiagrečiai se
nieji arba primityviški dar
bo metodai, kurie yra skir
tingi nuo šalies j šalį, nuo 
tautos Į tautą, nuo konti
nento į kontinentą.

Be abejo, šių dienų plie
no liejimo būdas, pavyz
džiui, yra maždaug vieno
das visame pasaulyje (jei 
sakome, maždaug, tai turi
me omenyje, kad tatai daug 
priklauso nuo kiekvienos 
šalies kultūros, darbininkų 
techniško prirengimo, gyve
nimo ir sveikatos lygio, kas 
yra tiesiog proporcinga jų 
darbo našumui ir galų gale 
tos šalies politiniai-ekono- 
minės padėties, nes, beje, 
Brazilijos ar Kinijos plieno 
liejyklos, taip jų įrengimais, 
taip jų metodais darbe žy
miai skiriasi, palyginant su 
J. Valstijomis ar Sov. Są
junga), bet kas liečia že
mės ūkį ar gyvulininkystę, 
tai tų skirtumų mes rasime 
ne tik kiekvienoje šalyje, 
bet ir tos pačios šalies at
skiruose rajonuose!

Kalbant apie Brazilijos 
lietuvių gyvenimą ir darbo 
sąlygas, ypatingai turime 
atsižvelgti į šios šalies ge
ografinę padėtį, vietinės 
tautos papročius, jos kultū
ros ir gyvenimo lygį ir taip 
panašiai. Jei miestų, itin 
didmiesčių gyvenimas čia 
yra be galo skirtingas nuo 
Europos ar š. Amerikos 
miesto gyvenimo, juo la
biau, provincijos ar atokių 
nuo miestų vietų gyvenimas 
būna kur, kas skirtingesnis, 
juose, iki šių dienų yra dar 
stipriai įsigyvenę senobi
niai vietęs papročiai, atgy
venusi jau savo laiką dar
bo sistema ir bendrai senas 
ir kartais tipiškas vietinis 
žemės apdirbimo būdas.

Ir naujai atažiavęs sve
timtautis Brazilijoj turi iš 
pradžių be Falo dauer sun
kumu. ypač žemės ūkio dar
buose, nes vietinis klimatas, 
egzotiškos tropikų kultū
ros, sėjos ir piūtės laikai, 
visa yra diametraliai skir- 
tįnFa mūsų klimaterinėms 
sąlygoms, augalams ir sė
jos bei piūtės laikams. Ap
art to, patsai geodeziniai- 
cheminis dirvos sąstatas ir 
jos apdirbimo metodai yra 
kitokie negu Lietuvoje ir 
bendrai šiaurės pusrutulio 
kraštuose, ypač šaltesnėse 
juostose. Kadangi Brazili
ja randasi pietų pusrutulyj, 
tai čia metų laikai yra at- 
virkštūs Lietuvos metų lai
kams. ir taip, kada čia pa
vasaris — tenai ruduo; ka
da čia vasara — tenai žie
ma ir t.t. Ir tuo pat būdu, 
Brazilija yra pusiaujo ir 
kartu tropinė šalis, tai va
saros metu, ypač gruodžio 
ir sausio mėnesiuose būna 
smarkių liūčių perijodas ir 
sykiu nepaprasti karščiai, 
kas reikalauja žinoti, kokie 
augalai ir kuriuo laiku sė
ti, idant jų nenuplautų lie
tūs ar neišdegintų saulė.

Taipogi dirva čia yra 
molis* arba raudonžemis 
(portug. terra roxa), kuri 
yra baisiai neturtinga mi
neralinėmis, ypatingai azo
tinėmis trąšomis, tai kelių 
metų bėgyje šitos sėjamo
sios dirvos išsenka, kaip 
vietiniai sako “pavargsta” 
ir reikia jas, apleisti keletui 
dešimčių metų, kol apaugs 
krūmais ar mišku, nes jų

(Specialiai “Laisvei”) 
tolimesnis apdirbimas yra 
neįmanomas dėl blogo der
liaus, ir tada priseina ieš
koti naujų dirvų, iškertant 
plotus apaugusius mišku ar 
krūmais, išdeginant juos ir. 
tarp apdegusių kelmų vėl 
sėjama ir sodinama per ke
letą metų, kol vėl toji dir
va išsenka ir taip be galo.

Be abejo, čia vienas iš ti
piškų vietinių žemdirbystės 
būdų, gi turtingi ar didelių 
fazendų savininkai šian
dien jau vartoja dirbtinas 
ar natūralias, taip azotines, 
taip fosfatines trąšas, bet 
vidutiniai ar smulkūs žem
dirbiai, beveik išimtinai, 
vartoja iki šiol tą virš iš
dėstytą tręšimo būdą. Pa- 
galiaus, laukų apdirbimo 
būdas yra grynai rankinis, 
nes čia žemė yra gana kie
ta ir dažniausiai neįariama 
plūgu, nebent tik trakto
riumi, tai paprastai iškaps- 
toma kaptu, kas sudaro di
delių sunkumų. Darbyme
čio laiku prasideda čia ne
svietiški karščiai ir vasa
ros liūtys, kas, žinoma, su
trukdo daug laiko, nes tu
rime neužmiršti, kad čia ly
ja kaip iš kibiro kartais sa
vaitėmis, o įkaityje tempe
ratūra pasiekia iki 40 laips. 
Celsijaus, pavėsyje!

Lietuviai ir kiti vidurinės 
Europos gyventojai, atvykę 
čia, kūrėsi daugiausiai S. 
Paulo ar kitose pietinėse 
Brazilijos valstijose, dėl žy
miai vėsesnio klimato ir 
taip pat dėl aplinkumos, nes 
čia jau seniau buvo koloni
zuota taip italų, vokiečių, 
lenkų, ukrainiečių ir ' kitų, 
kame ir mūsų žmonės su 
didesniu pageidavimu čia 
apsistodavo.

Kas liečia grynai žemės 
ūkio ar gyvulininkystės, 
savarankiškam užsiėmimui, 
naujam imigrantui neįma
noma griebtis to verslo, nes 
būtinai reikalingą gerą lai
ką padirbėt svetimame ūky
je, kad susipažinti su vieti
niais žemės ir darbo papro
čiais, ' naujomis priemonė
mis, būdu ir sąlygomis.

Ir visi tie mūsų tautie
čiai, kurie šiandien verčiasi 
savuose ūkiuose ar pusinin
kais, beveik visi dirbo iš 
pradžių fazendose ar ma
žesniuose ūkiuose, ir po ku
rio tik laiko, jau manėsi sa- 
vystoviai ūkininkauti.

Ir, beje, kaip vargingi 
buvo tie pirmieji mūsų fa
zendose metai!...

Kas liečia gyvulininkystę, 
aplinkybės čia yra daug pa
lankesnės; negu Lietuvoje, 
ypatingai dėl pašaro, bet 
kartu reikalauja daug di
desnės priežiūros ir higije
nos, nes gamta čia taip’ yra 
duosni parazitų ir ligų at
žvilgiu, kas reikalauja iš 
žemdirbio neblogo pažinoji
mo vietinės parazitologijos; 
mat, nebūnant žiemos šal
čių, susidaro, itin, patogios 
sąlygos visai eilei parazitin. 
vabzdžių bei augalų veisi- 
muisi, o kovai su jais, apart 
daugmetinės praktikos, rei
kia turėti daug lėšų, kas ir 
apsunkina, ypač, ekonomi
niai, naujai įsikūrusį ūki
ninką !

Vienas iš stambiųjų žem
dirbio priešų yra tai beveik 
bitės didumo skruzdelės, ar
ba didžgalvės, kaip jas čia 
vadina, kurios dauginasi čia 
geometrine proporcija, ir jų 
antpuoliai ant augalų yra 
tokie pavojingi, gal ir blo
giau negu skėrių, nes jos 
puola apskritus metus, ir 
po tokių jų apetito patenki
nimų laukuose ir soduose 
vos lieka virkščios, šiaūdai 
ir nuogos šakos. Kovoti su 
jomis priseina nuolat ir

kainuoja palyginus gana 
brangiai, nes skruzdėlynus 
reikia išrūkyti sieros dū
mais arba pilti nuodingus 
skystimus, užtat vietiniai ir 
sako “arba Brazilija išgala- 
bins didžgalvės, zarba didž
galvės ' išgalabins Brazili
ja!”

Iš visa to, mūsų išdėsty
to, nors ir santraukoje, ga
lima suprasti, kad užsiimti 
čia žemdirbyste, apart lė
šų, reikia turėti didelio pa
tyrimo ir dar didesnio pa
siryžimo kovai su gamtos 
rykštėmis, kurių, neskai
tant mūsų jau išvardintų, 
yra dar visa eilė kitų, ma
žesnių, bet ne mažiau kenk- 
smingesnių, duodančių ūki
ninkui daug darbo ir galvo
sūkio.

Be to, atokiau nuo mies
tų vietose, kelių ir susisie
kimo klausimas yra vienas 
iš "uždavinių tautinio maš
tabo, kurį iki šiol dar nepa
sisekė išrišti. Dėl kelių blo
go stovio, ūkininkas negali 
įteikti savo žemės produktų 
rinkai ar vartotojams, jis 
priverstas auginti tą, kas 
lengviau nuvežti iki pirmo 
geležinkelio mazgo ar mie
stelio ir tokiu būdu susida
rė čia mono-kultūrinė žem
dirbystė, kuri, savaime aiš
ku, yra kenksminga tokiai 
valstybei, kaip Brazilija, ku
ri neturi išvystytos savo 
pramonės ir paskutiniu lai
ku reikėjo importifoti ap
art duonos, net daržoves, 
kaip bulves, svogūnus ir pa
našiai ! j

Taigi kelių ir mechani
zuoto transporto klausimas 
yra dar vienas iš© keblumų 
sėkmingai ūkininkystei ir 
taip del visų tų sunkumų 
mūsų tautiečiai, kaip ir 
dauguma europiečių, mažai 
kas metėsi į žemdirbystę, 
ir šitaip vos mažas mūsiš
kių skaičius užsiima šian
dien tuo verslu.

Tokiu būdu, didžioji mū
sų dalis suplūdo į miestus, 
vpatingai į didmiesčius, 
kur jie iki šiol dirba 
pramonėse ar užsiima ama
tais.

Šiandien, jau nedidelis 
nuošimtis l mūsū tautiečių 
turi savo smulkias preky
boj bei pramonės įmones, 
bet jie sudaro išimtį mūsų 
kolonijoje, ir mes čia neuž- 
siimsime plačiau apie juos 
kalbėti, nes jų skaičius yra 
toks nežymus, kad (ir neįei
na į mūsų nagrinėjimo rė
mus.

Kaip gyvena ta likusi mū
sų kolonijos dalis? Kokias 
galimybes turi pakilti mo
raliai ar materialiai artimo
je’ateityje? Ką veikia ir ką 
nuveikė jie iki šių dienų? 
Čia mes ir panagrinėsime 
smulkiau tos mūsų koloni
jos dalies, kurios būklė ypa
tingai mums- rūpi, nes jie 
kaip tik buvo, yra ir bus 
lietuvių kolonijos Brazilijo
je ateities kūrėjai ir ant 
jų pečių guls ta atsakomy
bė tolimesnio mūsų gyvavi
mo, kaip vienos iš pažan
giųjų ir susipratusių klasi
niai tautų mažumos čia Pie
tų Amerikoje!
. Žinoma, kad dažniausiai 
žmogaus dvasios stovis pri
klauso nuo materialinės L o 
padėties, aišku, iki tam tik
ro laipsnio, ir jei jis turi kai 
kuriuos lengvumus kasdie
niniame savo gyvenime, jo 
nuotaika, jo sveikata, ir sie
kiai būna, žinoma, kitoki, 
negu to, kurs grumiasi . su- 
gyvenimu dėl kasdienihio 
duonos kąsnio, ligomis ir 
nuolatiniais pinigų trūku
mais, jis lieka beviltis, už
uitas, pavargęs, liguistas ir 
tankiai jame susidaro nusi-

Susipažinti vieni su kitų problemomis ir su vieni kitais, 
virš 10,000 Ottumwa, Iowa, darbininkų ir farmerių 
susirinko j dvidienį sąskridį. Pasikalba (iš kairės): 
Tilford Dudley iš CIO Politinės Veiklos Komiteto 
(PAC), Charles Stiles iš Ottumwa Milk Producers 
Kooperatyvo, Dan Collins iš Iowa Farmers Unijos, 

Ed Filliman iš CIO United Packinghouse Workers 
Lokalo 1-mo.

Lietuvio Laiškas iš Lenkijos
Maspethiėtis Peter Thomas 

Gavo Sekamą Laišką:

Brangusis Dėde!
Jūsų laišką gavau spalio 3- 

čią dieną ir laiške radau do
lerį. Gavęs šitą laišką ir do
vaną be galo apsidžiaugiau ir 
tariu jums, brangusis dėde, 
širdingai ačiū.

Dabar aš jums parašysiu 
nors trumpai visų mūsų gy
venimą. Prasidėjus karui 39 
metais, užėjo pas mus vokie
čiai, ir tada gyvenimas pakry
po kaip ir Į geresnę pusę, bet 
neilgam. 41-mais metais vo
kiečiai susitarė su rusais pa
sikeist žmonėmis; mat, vokie
čiai ruošė karą prieš rusus, tai 
būtinai norėjo pasiimt iš Lie
tuvos savo tautiečius vokie
čius. Tada iš Lietuvos atva
žiavo komisija ir ragino išva
žiuot į Lietuvą, bet niekas 
nėjo, nes kiekvienam buvo 
brangus nuosavas kampelis. 
Kad ir skurdi bakūžė, bet tai 
buvo gimtine. Tada vokiečiai 
savo tautiečių iš Lietuvos' ne
gavo, taigi jie ėmėsi griežtų 
priemenių : čia prasidėjo areš
tavimai, sodino į kalėjimus, 
išveždavo ištisas šeimynas į 
Vokietiją, nusavindavo visą 
turtą, vienu žodžiu, taip darė, 
kad turėjom palikt viską, pa
sikinkę arklius, prisirišę kar
vutę, išvažiavom vargšų da
lios jieškoti. Išvažiavom į 
Lietuvą. Lietuvoje apsisto
jom vokiškoj ūkėj, gavom po
rą hektaru žemės ir taip pra- 
S'kurdom iki prasidėjo karas su 
rusais.

Nuėjus į Lietuvą vokiečiams,

žeminimo komplekso psi
chozė, kuri dažnai išsivysto 
į desperacijį ar saužudystę.

Taip, kad materialis dar
bininko gyvenimo lygis yra 
tampriai susijęs su joxdva
siniu stoviu ir šiandien ga
lima spręsti iš darbininko 
algos jo dvasinį stovį, kaip 
anot graikų: “Pasakyk, 
kiek tu uždirbi, aš tau pa
sakysiu, kas tu esi.”

Aišku, kad algų lygis pas 
mus čia, palyginus su kito
mis kapitalistinių šalių dar
bininkų algomis, yra visai 
žemas, ir jos svyruoja nuo 
minimalinės, n u s t a tytps 
darbo įstatymais: nuo US 
$45 iki $i90 (dolerių) į mė- 
nėsį, su labai mažomis iš
imtimis.

Jei skaitykime, kad pra
gyvenimas nėra labai kuo 
pigesnis už J. Valstijų, tai 
mūs uždarbis yra visai 
menkas ir mūsų gyvenimo 
lygis savaime yra dar men
kesnis, negu kad buvo 
prieš karą, nes uždarbiai 
nepakilč proporcingai su 
prekių kaina, o pinigų per
kamoji galia irgi smuko 
bent 100 nuoš.

šiauliškis.

grįžo ir vokiečiai į savo ūkės, 
o mus išvarė ir į namus ne
leido, nes rubežiaūs nepanai
kino. Taigi turėjom basty
tis po svetimus kampus.
* Mums išvažiavus į Lietuvą, 
mirė tėtė, o mama yra gyva 
ir dar gerai jaučiasi. Mes 
esam keturi broliai — vyriau
sias Pijus, aš, Petras ir Da
nielius, seserys 2 — Birutė ir 
Leokadė. Pijus dabar Kaune 
mokinasi seminarijoj, ateinan
čią vasarą įsišventins kunigu. 
O Petras gyvena Slabatkoj, 
mokytojauja ir su juo gyvena 
mama.

Pasibaigus karui aš slaptai 
grįžau *į savo namus tik su 
savo žmona. Namus radau 
baisiai apleistus, sunaikintus, 
tiesiog pažint negalima. Gy
vulių turėjau 1 arklį ir 1 kar
ve, kurią tuojau pavogė. Tai
gi gyvenimas buvo jau pa
baigtas, likom su maža mer
gaite be pieno. Bet praslin
kus keliems metams ir vėl įsi
gijom karvę, taigi taip ir 
skurstam.

Dabar, kaip klausiat apie 
tetą Veroniką, tai ji dabar 
gyvena Vilniuje su mano se
serimi. Savo vyro visai neži
no, gal bus per kara žuvęs. 
Prieš karą ji sėdėjo lenkų 
kalėjime 3 metus, grižus iš 
kalėjimo sirgo “apendicitu,” 
darė operaciją, pasveikus išva
žiavo į Vilnių ir gyveno pas 
mano brolį Pijų. Mah gyve
nant Lietuvoje tankiai tekda
vo su ja susitikt, bet dabar tik 
laiškais susirašau. Pacenkai 
taipgi išvaryti į Lietuvą ir da
bar gyvena Krakenavos mies
telyj pagal Panevėžį, jų sūnus 
Petras yra grižęs į namus, ir 
vedė žmona ir pradeda ūki
ninkauti. Taigi jūsų seserys 
dar yra visos gyvos ir sveikos.

Kaip klausei, kokia valdžia 
pas mus, tai jau ponai nebe- 
valdo, valdžia yra demokra
tiška, valdo liaudininkai, tik 
kaip lenkai yra šlechtos, tai 
vis ponų yra. Apie naują ka
rą tai baisu ir pagalvoti, tiek 
mus jau nualino šitas karas, 
0 jeigu dar vienas būtų, tai 
visai pribaigtų.

Taigi, brangusis dėde, kaip 
rašau laišką į Ameriką, tai vis 
rūpi ką nors prašyti, nors pra
šyti tai yra labai sunku, bet 
esu priverstas tai daryki. Pas 
mus daug kas gauna siunti
nius, siunčia labai daug, dau
giausia dėvėtų drabužių, batų, 
net kiti ir paisto gauna. O 
pas mus su apsirengimu ir ap- 
siavimu yra baisiai sunku, tie
siog neįmanoma nupirkti, dėl 
to, kad labai mažai yra dra
bužių ir odos. Taigi, jei galit, 
dėde, tai atsiųskit kokias se
nas kelines ar suknelę, už ką 
aš būčiau amžinai jums dėkin
gas.

Taigi ir baigiu rašyti, labai 
jums širdingai tariu ačiū už 
laišką ir dovaną. Aš įdedu

CLEVELANDO ŽINIOS
Pyksta, kad Negirdėjo 

Wallace Kalbos
Lapkričio 12 d. Clevelande 

kalbėjo Henry Wallace. Laik
raščiai pranešė, kad jo kalbą 
galėsime girdėti per WIIK 8 
vai. vakare, žmonės atsisukę 
WHK laukė išgirsti Wallace 
kalbą, bet vietoj to pranešta, 
kad dėl kokių ten kliūčių ji ne
bus perduota. Tad tik tie gir
dėjo jo prakalbą, kurie buvo 
Public Music Hall. Kodėl jo kal
bą neperdavė WHK, sunku spė
ti.

Wallace kalba publikai labai 
patiko. Tarp kitko, Wallace sa
kė, kad mums reikia atskiros 
taikos ne su Vokietija, bet su 
Rusija. Jeigu mūsų šalis pada
rytų atskirą taiką su Vokietija, 
tai būtų taip, kaip buvo, kada 
prezidentu buvo Hooveris. Mū
sų šalis su Marshall Planu gel
bėjimui Europos nori atstatyti 
Vokietiją ant privatiško mono
polistinio kapitalo pamatų ir 
tas gręsia pavojum visam pa
sauliui. Marshallo planas yra 
Hooverio planas, tik kitaip už- 
vadintas. Dabartinė Amerikos 
užsieninė politika vedama taip, 
kad pastatyti piniguočius ir di
delius dvarponius į valdvietes, 
kad pastoti kelią tų šalių žmo
nėms patiems nusispręsti savo 
ateitį.

Toliau Wallace sakė, kad ir 
čia, Amerikoje, einama prie na
cizmo su Neamerikinio Komite
to veikla, Taft-Hartley įstaty
mu ir prieškomunistine kampa
nija. Gelbėjimas užsienio dikta
torių ir panaikinimas socialių 
įstatymų veda mūsų šalį prie 
nacizmo.

“Jeigu mes norime palaikyti 
demokratiją, tai atsteigkime 
kainų kontrolę, panaikinkime 
militarinį mokymą, gelbėkime 
demokratines Europos šalis ir 
U. N. Jeigu mes norime išgel
bėti šalį nuo komunizmo, tai 
praplėskime čia demokratiją vi
siems žmonėms: panaikinkim 
Poll Tax, Jim Crow, diskrimi
naciją prieš ateivius, liaukimės 
skleidę baimę, panaikinkime Ne- 
amerikinės Veiklos Komitetą, 
kuris varo nacinį darbą čia, 
Amerikoje,” sakė Wallace.

Kada Wallace paminėjo Taf
tą, tai svetainė kuone plyšo, 
kada publika pradėjo baubti 
išgirdus to senatoriaus vardą. 
Bet kada išgirdo velionio Roo- 
sevelto vardą, tai pasidarė vi
sai kitokia atmosfera. Buvo ma
toma gailesčio išreiškimas ir 
nekuriems ašaros pradėjo rie
dėti per blakstienas. Tas paro
do žmonių nusistatymą už Roo- 
seveltinę politiką, kurią dabar 
veda Henry Wallace.

Apart Wallace kalbėjo dar 
Albert Maltz, judžių rašėjas, 
kuris yra tardomas Neameriki
nio Komiteto už neatsakymą į 
jų klausimą ar jis yra komu
nistas; aktorius (negras) Ca
nada Lee. Gelžkeliečių Brolijos 
prezidentas A. F. Whitney, ra
dijo komentatorius William S. 
Gailmor ir John C. Kennedy, 
Ohio PCA pirmininkas.

Prakalbas rengė Progressive 
Citizens of America. Kada Wal
lace atvyko į iClevelandą lap
kričio 12 d., tai čia jį apipuo
lė reporteriai su klausimais. 
Klausė ar jis mano, kad bus su
sirėmimas su Sovietais. Wal
lace jiems atsakė, kad jeigu 
Amerika nesiųs karinių jėgų į 
Graikiją, Turkiją ir neperžengs 
“netikėtai” rubežių, tai nėra 
pavojaus.

Wallace sakė reporteriams,’ 
kad siuntimas pagelbos į Eu
ropą iškėlė aukščiau kainas ne
gu turėtų būti, ir jis sakė, kad 
kainos turėtų" vėl būti kontro
liuojamos.-Wallace ant nekuriu 
reporterių klausimų tik juokais 
atsakė.

Surinko 250,000 Parašų
Lapkričio 12 d. iš Columbus, 

Ohio, pranešta; kad prieš Taf
tą CIO surinko 250,000 parašų. 
William kaVelle, CIO Tarybos 
iždininkas, raportavo į CIUC, 
kad prieš Taftą parašų vajus 
eina gerai.

LaVelle sakė, kad jis užtik
rina, kad parašų už Tafto re
zignaciją Ohio valstijoj bus su
rinkta virš milionas.

Ploja Katutes iš Džiaugsmo

Clevelando spauda linksmai 
ploja katutes, kad dešiniųjų va
das .Reuther laimėjo UAW kon
vencijoj, o jo oponentai pralai
mėjo. Girdi, dabar unija turės 
progą augti ir Reuther neturės 
kelią pastojančių. O tie trys 
buvę jo priešai: George F. Ad- 
des, R. J. Thomas ir Richard 
L. Leonard pastodavo kelią 
Reutheriui unijos auginime. Jie 
visados persekiodavo jį. O da
bar to nebus. Girdi, Atlantic 
City UAW Konvencija didžiu
ma balsų eliminavo visus ko
munistų linijos varytojus ir da
bar bus šventa ramybė toje di
džiulėj unijoj.

Nėra ko stebėtis iš to. Ta* 
spauda, mat, pažįsta savo drau
gus, tokius, kaip Walter P. Reu
ther. Mačiau ir p. Rooseveltie- 
nė pasitenkinusi kuomi.

V. M. D.
Turime Daugiau Rūpintis
Jau baigiasi du mėnesiai nuo 

pradžios spaudos vajaus. Bet 
mes, clevelandiečiai, mažai te
sirūpiname apie tą darbą. Mūsų 
visų darbo žmonių priedermė 
gauti po vieną naują skaitytoją 
šiame vajuje. O tas bus gali- 
nia padaryti, tik reikia dau
giau susirūpinti ir padirbėti ir 
tada jausimės atlikę savo parei
gą kaip darbo žmonės. Reikia 
platinti savo spaudą ir apšvie- 
tą kiek tik galima, nes pažangi 
spauda ir apšvieta yra ginklas 
prieš fašizmą ir karo rengėjus. 
Jei mes visi darbo žmonės bū
sime apsišvietę, skaitysime pa
žangią spaudą ir suprasime sa
vo reikalus, tai bus lengva pa
laikyti pastovią taiką visam de
mokratiniam pasaulyje.

Mes visi turime darbuotis ir 
rūpintis, kad ateityje daugiau 
nebūtų karų. Taigi visi, broliai 
ir sesutės lietuviai, kuriems rū- 
pi ir norite išlaikyti taiką ant 
visados, visi turite smarkiai 
mestis į darbą ir platinti tą pa’- 
žangią spaudą$ kuri nurodo, 
kaip reikia kovoti už išlaikymą 
pastovios taikos ant žemės pa
viršiaus, kad daugiau nesilietų 
•upeliais nekaltų žmonių krau
jas.

Taigi, visi clevelandiečiai, 
dirbkime, kad šį vajų padarius 
pasekmingesniu už kitus buvu
sius vajus. Taipgi paaukokime 
pagal savo išgalę dėl savo spau
dos ir apšvietos. Tuomi atliksi
me didelį ir naudingą darbą dėl 
visuomenės.

žilas Petras.

Remiamas AFL ir CIO unijų, 
demokratas Earle C. Clements 
laimėjo Kentucky valstijos gu
bernatorystę prieš republiko- 
ną, kurio vyriausiu argumentu 
prieš Clements buvo tas, kad 
Elements balsavo prieš Taft- 
Hartley aktą. Darbininkų pa
rama taipgi išspyrė republiko- 
nus ir iš aldermanų tarybos.

jums mažą nuotraukutę pasi
žiūrėti. Aš ir mano šeima 
sveikinam jus su visa šeima 
ir linkim jums visiems sveika
tos ir gero" gyvenimo. Neuž
mirškit, dėde,.ir vėl parašykit 
laišką.

• Sudiev,
V. Jankauskas 

su šeima.
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PASKUTINIS CARAS
—10-4-47— (Istorine Apysaka)

■■■Parašė Justas Paleckis
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Brukliniškis Laisvės Koncertas

(Tąsa)
, Caro valdžia ir taip matė turinti 
daug priešų. O čia prieš akis dar stovėjo 
reikalas ir lietuvius mobilizuoti karui 
su Japonija. Tad ir rusų biurokratai įsi
tikino, kad nebeišmintinga tęsti absur
dišką ir dar neteisėtais pagrindais veda
mą kovą prieš lietuvių rašta.

1904 m. liepos 15 (28) d. vidaus rei
kalų ministeris Plėvė kiek sujaudintas 
ruošėsi vykti su eiliniu pranešimu pas 
carą. Šį kartą jis važiavo su smarkia 
“bomba” prieš savo aršų priešą Viltį. 
Prie savo pranešimo jis' prijungė dvi iš
traukas iš perliustruotų laiškų. Vienam 
laiške buvo rašoma, kad Vittė glaudžiai 
bendradarbiauja su rusų ir užsienio re
voliuciniais sluoksniais, net ir tokiom 
grupėm, kurios rengia pasikėsinimą 
prieš carą. Antram laiške nežinomas ad
resatas reiškė nusistebėjimo, kaip tai 
yra pakenčiama, kad aukščiausias admi
nistracines pareigas eina žmogus, kuris 
taip neapkenčia caro asmens ir net yra 
artimas valstybės santvarkos priešam. 
Plėvė galvojo, ar jau šį kartą suduoti 
Vittei galutinį smūgį, ar dar labiau jį 
paruošti, kad būtų tikėresnis. Su tom 
minim Plėvė sėdo į savo šarvuotą nuo 
kulkų karietą, dviejų smarkių arklių 
traukiamą. Priešaky atviroj karietoj va
žiavo policmeisteris. Aplinkui karietą 
supė keletą vežikų su slaptosios policijos 
agentais. Eilė agentų lydėjo karietą dvi
račiais. Tempėsi prieš tą gerai pažįsta
mą karietą policininkai,susidomėjusi 
sekė ją publika, skubiai suko jai kelią 
vežikai.

O tuo tarpu ministerio karietos pasi
tikti Izmailovo prospekte ėjo Savinkovo 
paskirti keturi teroristai. Pirmuoju Ab
raomas Borišanskis, po plačiu apsiaustu 
pasikišęs bombą. Už kelių dešimtų žings
nių ėjo Jegoras Sazonovas geležinkeliečio 
uniformoj, aukštai, prie pečių iškėlęs į 
rišulį suvyniotą bombą. Toliau, neva 
baltinių ryšulį po pažastim pasikišęs, 
lengvai žingsniavo poetas Kaliajevas. 
Paskutiniuoju .— jaunuolis Sikorskis.

%

Netoli tilto per Obvodnyj kanalą, stai
ga Plėvės karietai kelią perkirto .vežikas, 
kuriuo vėžiavo gvardijos karininkas. 
Norėdamas aplenkti vežiką nesustoda
mas, Plėvės vežikas staiga pasuko iš 
gatvės vidurio šaligatvio linkui. Tuo mo
mentu šoka prie karietos Sazonovas. Jo 
žvilgsnis dar suspėja susitikti su karie
toj sėdinčio senio Plėvės mirties išgąsčio 
perimtu žvilgsniu. Sazorfovaš pakelia 
ranką ir rišulis lekia tiesiog į karietą.

Baisus sprogimas sutrenkė gatvę. Už 
mirksnio neliko .nei karietos nei arklių, 
tik durnų ir dulkių stulpas. Suklupę ark
liai pašoko ir nubėgo. Izmailovo prospek
tu, tempdami dalį karietos su Plėvės kū
no dalimis. Sužeistasis Sazonovas bandė 
atsikelti, bet ant jo šoko agentas. Atsi
peikėję agentai, policininkai ir prašalei- 
via puolė ’ gelbėti sužeistuosius. Polic
meisteris pakėlė į vdurgatvį ^numestą 
sukruvintą ministerio portfelį.

Nebesulaukė caras tą dieną Peterhofe 
savo ministerio Plėvės. Vakare jis užra
šo šiurpios jam dienos įspūdžius: “Iš ry
to P. P. Hessė pranešė skaudžią žinią 
apie Plėvės nužudymą bomba ties Varšu
vos stotim, Petrapily. Mirtis buvo staigi.

• Be jo paties, užmuštas jo vežikas ir su
žeisti septyni žmonės, jų tarpe Semiono- 
vo pulko mano kuopos' vadas kapitonas 
Cvietinskis — sunkiai. Gerojo Plėvės as
meny aš netekau draugo ir nepakeičia-* 
mo vidaus reikalų ministerio. Tokiu 
trumpu laiku netekti dviejų taip ištiki
mų ir naudingų tarnų! Bet tai Jo šven- , 
toji valia! Pusryčiavo teta Marė. Priė
miau Muravjovą, kuris pranešė to šlykš
taus įvykio smulkmenas. — Pasivaikš
čiojau su mama. Plaukiojom laiveliu su 
Miša po jūrą. Pietavom balkone — va
karas buvo puikus.”
' Caras liepė peržiūrėti žuvusio minis
terio paliktus raštus ir jo portfelį. Per
skaitė Plėvės ruoštąją “bombą” prieš 

rVittę. Tai buvo reikšmingas supuolimas. 
Bet šio įvykio prislėgtas oaras jokių iš
vadų nepadarė, tik pasižymėjo savo at
minty tą naują faktą prieš Vittę.

Bombą metęs Jegoras Sazonovas, tur
tingo pirklio sūnus iš Ufos, turėjo tada 
25 metus. Dėl dalyvavimo apolitinėse

riaušėse jis buvo pašalintas iš Maskvos 
universiteto. Paskui jį už dalyvavimą 
Ufos revoliucinėj organizacijoj 1902 m. 
išsiuntė 5 metam į Jakutsko sritį, bet iš 
ten jis greit pabėgo ir išvykęs į užsienį 
įstojo į kovos organizaciją. Nuo žaizdų 
išgijęs, už Plėvės nužudymą Sazonovas 
buvo išsiųstas į katorgą ir ten nusižudė.

Azefas žinių apie pasikėsinimą laukė 
Varšuvoj. Sužinojęs, kad Plėvė žuvo, jis 
skubiai nuvyko į Vieną ir pasiuntė slap
tosios policijos atstovui Paryžiuj Rata- 
jevui telegramą, įrodančią, kad jis pasi
kėsinimo metu buvo labai toli nuo Petra
pilio. Paskui jis pasiuntė pasigailėjimą 
dėl įvykio savo viršininkams policijoj ir 
pasižadėjo stengtis surasti kovos orga
nizacijos siūlus. Išsiaiškinęs ir rankas 
nuplovęs prieš policiją, Azefas nuvyko į 
Ženevą, kur jį eserų vadovybė nuošir
džiai sveikino su tokiu dideliu laimėji
mu. Azefo nemėgusi ir juo ne labai pa
sitikėjusi “rusų revoliucijos senelė” 
Breško-Breškovskaja liki žemės nusilen
kė Azefui už Plėvę. Rusų politiniai emi
grantai Ženevoj smagia vakaruška at
šventė tą laimėjimą.

Didžiausias provokacijos kūrėjas Plė
vė žuvo pats savo provokacijos pinklėse 
susipainiojęs, žuvo nuo didžiausio provo
katoriaus Azefo- rankos.

MISTIKOS IR PRIETARŲ TINKLE
Žymėtinas buvo Nikalojui 1904 metų 

liepos mėnuo. Dvi didelės nelaimės ap
lankė jį tą mėnesį — Plėvės susprogdi
nimas ir Port Artūro laivyno pralaimė
jimas liepos 28 (rugpiūčio 10) d. Tačiau 
visa tai nustelbė džiaugsmas dėl didelės, 
šeimyninės laimės, kuri carui buvo ir 
valstybinė ir politinė laimė. Tai sūnaus 
gimimas. Nudžiugęs ir susijaudinęs Ni- 
kalojus liepos 30 (rugpiūčio 12) d. rašo 
į savo dienyną’:

“Neužmirštama ir didelė mums diena, 
kurioj taip ryškiai mus aplankė Dievo 
malonė. Pirmą valandą 15 min. dienos 
metu Aliks pagimdė sūnų, kurį pasimel
dę pavadinom Aleksiejum. Viskas įvyko 
nuostabiai greit — bent man taip atro
dė. Iš ryto buvau, kaip visada, pas Ma
mą, paskui išklausiau Kokovcevo prane
šimo, priėmiau ties Vafangou sužeistą 
karininką Klepikovą ir nuėjau pas Aliks 
pusryčiauti. Ji jau buvo aukštai, ir. pus
valandžiui praėjus jau susilaukėm to lai
mingo įvykio. Nepakanka žodžių tinkam 
mai padėkoti Dievui už Jo suteiktą pa
guodą šiais sunkių pergyvenimų metais. 
Brangioji Aliks jautėsi labai gerai. Ma
ma atvažiavo 2-rą valandą ir ilgai sėdė
jo su manim, iki pirmą kartą pasimatė 
su naujuoju anuku. 5 vai. nuvykau su 
vaikais pamaldų, į kurias susirinko visa 
šeimyna. Rašiau daugybę telegramų. 
Miša atvažiavo iš stovyklos; jis š&kosi 
dabar “atsistatydinęs.” Pietavau* miega
majam.”

Nikalojus ilgam dabar užmiršo ir ka
ro nelaimes ir vidaus painiavas. Kaip 
tik sūnaus gimimo dieną buvo gautos ne
laimingų laivyno kautynių smulkmenos, 
bet caras jomis nebesidomėjo, tik liepė 
atlaikyti pamaldas už žuvusius. Taip ir 
supuolė, kad vos tik baigus gedulingas 
pamaldas už jūros kautynėse žuvusius, 
buvo laikomos tuoj kitos — padėkos ir 
džiaugsmo pamaldos dėl caro sūnaus ir 
sosto įpėdinio - cesarevičiaus Aleksie
jaus gimimo.

0
Per visus tuos 10 viešpatavimo ir šei

myninio gyvenimo metų sūnaus ir sosto 
įpėdinio klausimas Nikalojui ir Aleksan
drai buvo opiausias. Jau 1895 m. gimė 
jų pirmasis kūdikis — duktė Olga. Pas
kui kas antrus metus carienė gimdė po 
kūdikį, bet vis tai buvo dukterys — Tat
jana, Marija ir Anastazija.- Pagal caro 
PoVilo išleistą Rusijos sosto paveldėjimo 
įstatymą, caru tegalėjo būfi tiktai vyras. 
Jei caras neturi sūnaus, sosto įpėdiniu 
yra jo brolis. Todėl Nikalojaus II laikais 
pirmuoju sosto įpėdiniu buvo džiova sir
gęs jo brolis Jurgis. 1899 m. Jurgiui mi
rus, sosto įpėdiniu pasidarė antrasis bro
lis, senosios carienės motinos mylimasis 
sūnus Mykolas, kurį šeimoj vadindavo 
Miša. Tokia padėtis; žinoma, carui ir 
carienei buvo nesmagi. Didelio susirūpi
nimo įpėdinystės klausimas sukėlė 1900 
m., kai Nikalojus buvo sunkiai susirgęs.

(Bus daugiau)

Tai ir po koncertui. Ta mūsų 
didžiulė metinė apeiga išėjo 
šiemet sklandžiai ir apvaliai. 
Gražus buvo pažmonys, tirštas 
sambūris, linksmas; kermo
šius .. .

Visi jo laukėm išsižioję, en
tuziastiška nuotaika. Ir nenu- 
sivylėm. Labor Lyceum salė pil
na, pilnutėlė ■— ir viršuj, ir 
apačioj, ir pasieniais. Grįžteli 
atgal: tik galvos, galvos, bal- 
vos.

Gal truputį po keturių, ant 
pastolio, šiapus užuodangos, 
pasirodė prie garsiakalbio Ro
jus Mizara. Dinamiškas, visur 
esąs vadas. — Sėskitės, sako, 
visi gražiai,' būkite' ramučiai: 
koncertas prasideda.

Ir tuoj užuodanga kilst, o čia, 
skoningai išsirikiavęs bent ke
turiom laiptiškom eilėm, stovi 
brukliniškis “Aido” choras, 
šventiškai pasirėdęs — net žiū
rėt miela. Jo energingas vedė
jas ir mokytojas Jurgis Kazo- 
kevičius priešaky, o prie piano 
jaunutė menininkė Silvija Pu- 
žaūskaitė, Kasmočiūtės miela 
draugė.

J. V. angliškas himnas pada
rė įspūdingą įvadą. Ir tuoj pas
kui — įkvėpingas Lietuvos 
himnas. Sustojusi laike to pu
blika. susėda, nurimsta.

“Dūl-dūl. dūdelė” . nuteikia 
mus kaimietiškai. Ta viena pir
mųjų Liudo Giros dainų, Miko 
Petrausko sukompanuota, paro
dė “Aido” sugabumą. Publika 
ploja užgiriamai. Ir “Aidas” il
gesingai įsisiūbuoja Leono Ere- 
mino dainišku kvietimu: .“Su
grįžk, sūnau Lietuvos, sugrįžk, 
greit sugrįžk.” Daina jautriai 
kviečia išsiblaškiusius po pa
saulį tėvynainius, šaukia su
grįžt savo tėvų šalelėn ir jai 
darbuotis. Daug kam reikėtų 
išgirsti ir išpildyti šitą tėviškės 
šūkį...

Katutėms- kiek apstojus 
pliaukšėti, “Kaimąs pabun
da” . .., Stebėtina. Amerikoj gi
musi ir augusi Darata Judzen- 
tavičienė taip gabiai pagavo, ir 
pritaikė liaudišką vmelodiją, na
tūraliai, neįmantriai ir lengvai. 
Gera kompozicija, ir gerai ją 
aidiečiai išpildė.

Gausių aplodismetų ragina
mi, aidiečiai davė dar vieną 
priedą: iškilmingai ir jausmin
gai garsėjo Sasnausko “Kur 
bėga Šešupė.”

Tik spėjo išsiskirstyti pliauk
šėjimų lydimas .“Aidas,” kaip 
prieš mus stojo jaunyvas ang
liakasys grenadierius Stasys 
Kuzmickas, skardžiabalsis bo
sas. Fortepijonu jį lydėjo mū
sų gerutė Aldina žilinskaitė- 
Andersonienė. Z

Kuzmickas pat pirma mums 
patiekė vokalinį “Kalvio” vaiz
dą, poetiškai Juliaus Janonio" 
sukurtą, Miko Petrausko su- 
kompanuotą, su pritinkama in
tonacija ir bravura. Paskui se
kė romantiška “Kastulio dai
na” — “Kaip daug tų merginų 
gražuolių,” iš filmo “Linksmi 
vaikinai,” — muzika L Duna- 
jevskio. Dar ir priedo davė — 
iš žaliųjų tėviškės laukų: “Plau
kia Nemunėlis tykiai ir ramiai.”

Publika įkainavo dainininko 
pastangas gausiais delnų ploji
mais/ X

Tuoj paskui atskrido mūs 
linksmutis'“Vyturėlis,” visas jo 
grakštus muzikinis ansamblis, 
jaunuolio Edvardo židžiūno va
dovaujamas. šjuokart buvo ir 
jo vyriausias įkvėpėjas Rojus 
židžiūnas. Harmoningas stygų, 
armonikos ir piano sąskambis 
vyturiavo, linksmino mus visa 
eile liaudiškų melodijų. Čia mir
guliavo spalvingai žvilgantis, 
sparnuotas J. Ivanovici “Duno
jaus bangų” valsas; ir tas šal- 
bieriškai liūliuojantis prancū
ziškai pikantiškas “Čir-vir-vir;” 
ir iškilmingai platus ir galin
gas, kaip ir pati motina tėvynė 
didžioji, “Kaip po Volgą mo-\ 
tinėlę;” ir braškūs, lengvučiai 
ukrainiški “Grikių blynai, gri- 
kinėliai;” ir nieko nebojančiai 
siūbuojantis valsas “J/artosi, 
sukasi štai kamuolys;” ir ilge
sio kupinas tonalinis vaizdas 
“Ai, kaime, kaimeli, gaila'ta
vęs;” ir pasidrąsinimu dvelkiąs 
“Ai, išpyk tu, sielos mano šird
perša;” * ir raliuojantis Johano,

Štrauso valsas, — ir dar kelios 
tokios mielos liaudiškos melodi
jos.
■ Publika labai pampo tą savo 
mužikiškai balsingą “Vyturėlį,”
— plojo jam ir plojo širdingai, 
tai štai tuoj * grakščiai išsirikia
vo penkios švelniabalsės vytu- 
rietės — gražios pasižiūrėt ir 
gražios pasiklausyti — “Vytu
rėlio merginų kvintetas” — N. 
Nagelevičiūtė, V. Venckūnaitė, 
N. Juškaitė-Ventienė, L. Bas
ty tė ir H. Bručas.

Pat pirma .skambiai išpildė 
jos tą raginantį, drąsinantį ir 
visus krūvon jungiantį himną: 
“Jungtinės tautos,” muzika 
Dmitrio šostakovičio. Paskui 
aną meilingą, romantišką gita
ros serenadą: “Aš po skvernu 
besinešdams gitarą,” ir priedui 
kaimo dainušką “Kaip miela”
— “Jau vakaras buvo.”

Barškių katučių lydimos, iš- 
siskraidė žvitrutės vyturietės, 
išsiskraidė ir visas skambusis 
“Vyturėlio” ansamblis.

Ir tuoj pridurmui išėjo sce- 
non Albertas Vasiliauskas, ap
dovanotas maloniu, gražiai su
valdomu tenoro balsu. Apskri
tai, tenorų labai maža, aukštas, 
judrus tenoro balsas taip labai 
tinka jautriai, lyriškai, roman
tiškai bei meiliškai dainai, dra
matiškai arijai. Prie^piano Al- 
donutė Žilinskaitė - Anderso- 
nienė.

Ir užtraukė Vasiliauskas .iki 
ausų įsimylėjusio kaimiečio jau
nikaičio ariją iš F. von Flotovo 
operos “Morta”: “Meilė pilnu
tinė man pasivaideno” (“Map- 
pari luti’ amor”). Balso posū
kius, švelniuosius niuansus ar
tistas dailiai išlaikė ir įliejo 
ari j on gilaus pojūčio spalvų.

Katučių padrąsintas, Vasi
liauskas sudainavo publikai la
biau pažįstamą Miko Petraus
ko “Jojau dieną” ir dargi da
vė priedo ^“Plaukia sau laive
lis.” Gausūs aplodismentai išly
dėjo tenorą.

• Nuobodžios, ilgos pertraukos 
kaip ir nebuvo. Ir labai, labai 
gerai. Tik vakaro “pramato- 
rius” Rojus Mizara paprašė pu
bliką minutėlei atsistoti ir pa
gerbti atmintį staigiai mirusio’ 
ištikimo liaudies atstovo Niu
jorko miesto taryboje Petro 
Kačionės (P. V. Cacchione).

Ir tuojau Antanas Bimba 
stojo prie garsiakalbio ir per 
keletą minučių širdingai kvietė 
publiką didžiulėn talkon: kiek 
tik kas išgali, sumesti fiukų 
“Laisvei” perkraustyti į naują
jį namą, į lietuvių kultūrinį 
centrą. Paskui, po visam,, tapo 
pranešta, kad aukų surinkta 
$1540.62 ir supirktą gerokai ak
cijų.

Paklėsta nurimti publika ne
turėjo ilgai nuobodžiauti. Prie 
piona sėdo ištikimoji Aldutė Ži
linskaitė - AndersonienČ, o su 
smuiku atsistojo jaunas gabus 
virtuozas, dar pirmą kartą mū
sų girdimas Longinas .A. Bui- 
nis. Ir jis mums.-įrodė; kad su
gebi mikliai valdyti patį sunkų
jį išmokti muzikinį instrumen
tą. Jo .esama ir kompozitoriaus. 
Pat pirma pagrojo savo kom
pozicijos gabalėlį “Juodaakė 
mergina.” Įsiklausiau. Paini, su
dėtinga, taikiai sukomponuota 
melodija.

širdingai publikos priimtas, 
smuikininkas išpildė ir kitą, 
gal dar sudėtingesnę “Ispaniš
ką simfoniją” (“Symphonic Es- 
pagnole” —. E. Lalo). Ir dar 
davė priedo, visiems gerai pa
žįstamą “Kur bakūžė samano
ta” — liaudiškų motyvų melo
diją. Publika plojoSr plojo.

• Kuo toliau, tuo smarkiau. 
Dabar pats svarbiausias kon
certo numeris. Pats tūzas. Di
džioji žvaigždė mūsų meno 
žvaigždžių sietyne Biruta Ra
moškaitė.

Pratyso, kaklai. Nuščiuvo pu
blika, sužiuro, Jaukia ...

Štai ir Ramoškaitė. Prie pia- 
no —- jos akompanistė Elza 
jiedler. Pradėjo Ramoškaitė su 
dinamiška Juozo Žilevičiaus 
daina? “Neverk, brangių j i nfo- 
tuše.” Tvirtas dramatiškas sop
rano balsas skambėjo periman
čiai, tarytum operos arijoj. 
Tiek Jame pojūčių ' gilmenos, 
tiek gilių, širdingų stygų! Klau-

sai nustebęs, ekstazės pagau
tas! L

Pratrūko aplodismentų skar- 
dėjįmas. Artistė dabar dainuo
ja, įsigyvendama Margaritos 
rolėj: tai garsioji deimantų ari- 

. ja iš garsiosios Šarlio Guno 
operos “Faustas.” Prancūziš
kai. Brandaus, galingo balso 
pajėgumai pasirodė visoj savo 
žvilgančių spalvų pilnumoj. Tik 
užsimerk: ir prieš tave žydi 
ana didingoji sodo scena. Jau
nutė Margarita išlieja savo šir
dužės jausmą mirguliuojančia 
daina, kaip kad mirguliuoja jai 
padovanoti deimantų karo
liai ...

Kad ir menkai ką ragavusi 
operų publika gražiai įvertino 
garsiąją “Fausto” ariją.

Toliau ėjo lengvesnė — Po
ciaus “Vai močiute mano.” 
Ach, ką ji nedainuotų, ta mū
sų įstabioji Ramoškaitė, visa 
kas išeina puikiai, puikiai, ste
bėtinai! Balsas jos -*• galingi 
vargonai, ir ji moka žavėtinai 
groti. Ovacijos, furoras, salė" 
net linguoja nuo aplodismen
tų. Tai artistė — dar vieną 
priedą. Iš operetes “Valkata 
karalius (“Vagabond king”) 
męistriškai išpildė ji ariją: 
“Tai tiktai rožė” (“Only a 
rose”), švelnus, kaip šilkas, 
skambus, kaip varpas, platus ir 
galingas, kaip vėtros ūžimas: 
toks Ramoškaitės balsas. Ir vi
są jį taip lipšniai nudažo jos 
jusli širdis, protas, visa jos ar
tistiška asmenybė.

Labai būdingai ir taikliai 
programą užbaigė jaunuolių 
lenkų šokiai — Kosciuškos var
do lenkų šokėjų grupė.

Mūsų parengimuose dažnai 
figūruoja rusų šokėjų grupės. 
Ip visuomet jos sukelia didelį 
sąjūdį. Tai štai dabar, įvairu
mo dėliai, pasirodo lėnkų šokė
jai. '

Gražiai, artistiškai pasirodė 
jaūnuolėliai. Kita dvasia, kitas 
ritmas, kitas koloritas, bet la
bai įdomus ir patrauklus.

Iš pirmo, kol šokėjai apsirė
dė šauniais lenkiškais tautiškais 
kostiumais: su galionais, su ko
kardom, su plunksnom, su kval- 
bonais, sū stūgom, su kaspinais, 
karoliais in batukais su aulais, 
— grupės vedėjas itin gražiai 
pagrojo ant armonikos iš ope
rinių, liaudiškų ir šokių melo
dijų, taipgi kai ką iš Moš- 
kovskio.

Šokėjų penkios poros. Na, ir 
gražiai ’patrepsėjo, graciškai iš
pildė »“Kujaviaką,” “Krako
viaką,” “Mazurpolką” *ir Sa- 
rasates čigoniškus šokius.

Publika karštai plojo ir įkai-

tusi ėmė skirstytis, nes nuo da
bar salė virsta Šokių arena.

Besiskirstant teko sueiti su 
daugybe puikių draugų ir drau
gių, iš čia pat ir iš tolimesnių 
naujokynų. Gaila, kad vietos ir 
laiko maža. O tai būtų buvę ga
lima dar gražiai pasikalbėti, 
įspūdžiais pasidalyti.

Bet, gal tegul bus gana šiam 
karteliui. Juk dar \visi susieisi
me per Rytinių Valstijų meno 
festivalį. Iki malonaus pasima
tymo. /

JONAS KASKAITIS

Pittsburgh, Pa.
VISOKIOS ŽINIOS

Lapkričio 23 d. įvyko va
karienė ir paskaita, kurią 
rengė Moterų Apšvietos Kliu- 
bas, Mokslo Draugijos Svetai
nėje, 142 Orr St.

Vakarienėje dalyvavo apie 
100 žmonių. Prie stalų patar
navo jaunos merginos — Ka- 
zeiviūtė ir žilinskiūtė. Bai- 
_gus valgyti Dr. J. Baltrušai
tienė skaitė paskaitą, proga 
100 metų sukakties nuo pir
mos moters pasiekimo daktaro 
laipsnio. Pirmininkavo Nača- 
jienė. Paskaita buvo įdomi.

Po to trumpai kalbėjo J. 
Miliauskas, D. P. Lekavičius, 
J. K. Mažukna, Savukaitienė 
ir Bagužienė. Banketas ir pa
skaita pavyko. Padaryta pel
no.

Piktadariai įsilaužė pro rak
tus į Sūnų Draugijos kliubą, 
pačiupo kelias bonkas degti
nės, sulaužė muzikalu maši
ną ir pavogė ten esamus pi
nigus.

Streikavo išvežiotojai reika
laudami pakelti 17 centų j va
landą. Kompanija sutiko pa
kelti 15 centų. Prie Kruger 
kompanijos krautuvių eina pi- 
kietavimas.

Miėsto viršininkai nubalsa
vo pradėti kovą prieš dūmus. 
Vers gyventojus pirkti kietą 
anglį, arba prie minkšta kūre
namų pečių’ įtaisyti-tam tikrus 
dūmų naikintuvus. Kietos 
anglies tonas yra $15, gi 
minkštos tik $8. Atrodo, kad 
tūli spekuliantai sieks pasida
ryti daug pinigų už įrengimus 
dūmų naikinimui.

D. P. Lekavičius.

. I. J. KAŠKIAUČIUS, ffl D 
S80 Sommer Averin* 

Newark 4, N. J. 
Hllmbnldt

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį ‘ 

EVergreen 7-4774

• .
Naujai išdeknruota 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 su lyg pare) 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

BELTAIRE FLORIST
Lietuvis Kvietkų Pardavėjas

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y
(kamp. 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenųx 
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, Inc., 354 Marcy Av?., Brooklyn, N. Y.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith.Daily)-* Antr Gruod. 2, 1947
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ELIZABETH, N. J.
Komedija ir Koncertas Gerai 

Pavyko ,
16-tą d. lapkričio Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo Tre
čios Apskrities bendrai su LDS 
33-čia kuopa parengimas gerai 
pavyko. Teko girdėti daug išsi
reiškimų, kad koncertas, kome
dija “Mirties Lažybos” visiems 
patiko. Publikos buvo, ’bet tu
rėjo būti daugiau. Tačiau rei
kia priminti, kad įvykęs “Lais
vės” koncertas ir Sietyno Cho
ro koncertas netoli vieni nuo 
kitų — dalį publikos sulaikė. 
Tačiau rengėjai yra pilnai pasi
tenkinę savo tikslą pasiekę.

Programa
Komedija “Mirties Lažybos,” 

kurią sulošė Brooklyn© meni
ninkai, vadovybėje Jono Juškos, 
publiką prijuokino. Komedija 
yra vieno akto ir tik užima pu
sę valandos lošimui. Nesiimsiu 
spręsti komedijos gerumą ar 
blogumą, tai padarys kiti. Ta
čiau, mano manymu, yra tin
kama sulošti visur ir nereika
lauja didelių scenerijų. Lošėjai 
dalyvauja tik penki ir visi savo 
roles atliko tinkamai. Lošė Jo
nas Lazauskas, V. Pranaitienė, 
M. Stakovas, K. Yuknys ir V. 
Bunkienė. Dalykas sukasi apie 
neturtingą šeimyną ir nelai
mingą paršiuką, bučerį, namų 
savininką ir moterį turtuolę. 
Tačiau, kaip tai neturtinga šei
ma ima ir apgauna savus spe
kuliantus ir tas sudaro gana 
įdomų sekimą komedijos.

Koncertinę dalį programos

*pildė Sietyno Choras, vadovy
bėje W. Žuko ir Sietyno Choro 
Vyrų Oktetas iš Newark, N. J. 
Sudainavo, per du atveju apie 
10 dainų. Pianu Sietynui akom
panavo Jemisoniūtė.* Oktetui— 
Simelevičiutė.

Okteto vadas Simelevičius, 
Biruta Ramoškaitė tikrai nu
sinešė pritarimą nuo susirin
kusios publikos. Publika reika
lavo nuo kiekvieno programos 
pildytojo daugiau ir jie nesi
gailėjo ir susirinkusius paten
kino. ^Programa tęsėsi dvi va
landas ir pasibaigus programai 
tęsėsi šokiai prie A. Pavidžio 
Radio Orkestros.

Nesibijodami didelių iškaš- 
čių, rengėjai verti pagyrimo, 
kad tokį gražų parengimą su
ruošė. Turiu priminti, kad ne
toli Lietuvių Svetainės vieti
nė lietuvių parapija turėjo ba
za ra ir jau buvo paskutinės 
dienos, duodama buvo patys di
džiausi prizai. Bet nepakenkė.

Rengėjai taria nuoširdų ačiū 
visiems programos pildytojams. 
Taipgi taria ačiū visiems tiems 
biznieriams, kurie davė savus 
skelbimus į programą. Skelbi
mų nuo biznierių gauta iš Cliff
side Park, Jersey City, Bayon
ne ir Elizabeth. Reikia tarti gi
lus padėkos žodis Lietuvos 
Draugui,’ kuris parėmė rengė
jus su stambia auka. Turiu pa
sakyti, kad tai buvo vienas iš 
geriausių koncertų Elizabeth, 
N. J; lietuvių progresyvių tar
pe. , A. Matulis.

ŽODYNAS
Lietuviškai - Angliškas • ir
Angliškai - Lietuviškas

A. Lalio žodynas
Nauja laida

Išleido dr. D. Pilka
Kaina 12 dolerių

Reikalaukit iš
DR. D. PILKA

546 E. Broadway
South Boston 27, Mass.

Matthew ‘ 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

____________________________ m

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager 
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
•

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

F. W. Shalins Į 
(Shalinskas) j

j Funėral Home 
( 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

į Suteikiam garbingas laidotuves į

; $150
$ Koplyčias suteikiam nemokamai j 

visose dalyse miesto. į
Tel Virginia7-4499

5 ‘ £

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI ' n

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-961J8

TELEPHONE
STAGG 2-5048

RONKONKOMA 
K634

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

- Laisniaotas Graboritts
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mua 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Detroit, Mick
Organizuojama Vaikučiams 

Lietuviška Mokyklėle.
Kelios dienos atgal susirinko 

atstovai, išrinkti nuo 4-rių vie
tinių organizacijų, sutvėrimui 
lietuviškos mokyklėlės, mokink 
mui vaikučių lietuvių gramati
kos bei dailės, kaip tai, dainų, 
šokių bei šiaip žaismių.

Komisija trumpai aptarusi, 
kas liečia mokytojas ir kitus 
mokyklėlės klausimus, pasidali
no darbus ir pradėjo veikti.

šeštadienį, gruodžio (Dec.) 
6-tą, 3-čią valandą po pietų yra 
šaukiamas platus mokyklėlės 
reikalu susirinkimas. Tėvai, tu
rinti mokyklos amžiaus vaiku
čių, esate maloniai prašomi da
lyvauti; žinoma ątsiveskit sy
kiu ir vaikučius, kurie dargi 
bus komiteto pavaišinti įvai
riais vaikučių mėgiamais gar
dumynais. Susirinkiman malo
nėkit pribūti ir tie, kurie dar 
abejojate apie leidimą vaikučių 
lietuviškon mokyklėlei!, na, bet 
jau tegul trečiosios lietuviškos 
gentkartės jaunuoliai susipažįs
ta ir linksmai prie vaišių popie
tį praleidžia. *

Šiame susirinkime mes. komi
sija, norėtumėm, kad vaikučių 
tėvai — močiutės ar tėvukai, 
bile kurie pribūsit susirinki
man, tartumėt jūsų žodį, ko 
būtent t iš mokyklėlės dėl jūsų 
vaikučių pageidaujat arba tikj-

tęs. Taipgi, pagelbėtumėt iš
spręsti, koks mokyklėlei būtų 
tinkamas vardas, ko mes dar 
nesam galutinai išsprendę.

Mokyklėlei numatoma gauti 
pilnoj žodžio prasmėje tinka
mas mokytojas, kaip lietuviškai 
gramatikai dėstyti, taip pat 
sumokinimui dainų bei žaismių. 
Nekurie mes net ir senuoliai 
manom pasinaudosim proga ir 
stengsimės pagerinti ir mūsų 
raštiškumą bei menišką supra
timą.

Visi, kurie interesuojatės mi
nėta mokyklėle būkit Draugijų 
Svetainėj, 4097 Porter gatvė,( 
šeštadienį, gruodžio 6-tą, 3-čią 
— tai dėl to, kad jis šiame 
sijos nariai ir mokytojos nepa
mirškit dalyvauti.

Detroito Vaikučiu Mokyklėlės 
Komisijos Narė.

Hamilton, Ont., Can.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

AukHO AltoriiAAs, maldų knyga. Tilžės z 
spaudimo, 448 dus!., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 51.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa- 
vaiksl. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ..................................... 75c

Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ........... 15c

Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 10c 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakait. 25c 
Biblija, su 379 pavoks]., išaiškinimai, 

ką jie reiškia .......   $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai ............................................. 30c
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ........................................ 35c
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 75c
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su socialistais, už dalinimą 
lapelių prie, bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais....................................................... 35c
Duktė Marių, graži apysaka .................. 25c
Duktė Gyvena Pūstynčje—ir apie du

brolius ..................................................... 25c
Erodas Jloba, velniškas, tiltas per Ne

muno Upę ....................... ’.................... 35c
Eustachljušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės ............................  35c
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitoki elgesiai, su paveiksi............... 30c
Geros Hodo^, su daugeliu gerų pamok. 15c
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 35c
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 25c 
Grigorius, .kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų . ;.......... .'.............. 35c
Istorija, scni> ir naujo testamento, su 

paveikslais ........     25c
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1.................................... 35c
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

nosia .,...  15c
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ...................................... 25c
Keliautojai, j Šventų Žemę]. Jeruzolimą 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laimė ir Planetos, nuspėjimai laimių 

rašant paikutes .....   25c
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 35c
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi, 

knyg. su paveiksi.............................  65c
Nedorus' Žydas, įdomūs skaitymai ....... 50c
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... <25c
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų .................................. 25c
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ............... 10c
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir

i viską paskui žinoti ................................ 25c
Patarimai Vyranur® ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų .................................................. $2.50

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimą Savo Meilužės, su paveik. 25c

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo ............. 30c

Ragana, graži apysaka ............... „.......... 35c
Raktas į Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ...................   $1.00

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai ........... 25c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas '........................ ....... $1.50
Trys Užkeiktos Karalaitės ..............  25c
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga $1.50 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450

receptų ..................................   $1.00
Stebūklingas Veidrodis, apysaka .... L... 25c
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks.................................     50c
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. .. $1.60 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 45c 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie ' 350 visokių augmenų ir kam
z jie tinkami ...............................   25c

Laiškams popiera, rašyti į Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tuz. 
40c; 3 tuz. $1.

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ....   $1.23
Dvi uncijos ........................................... $2.25

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE
Kraujo Valytojas ......................   60c
Nervų pastiprintojas .... ......... :............... 85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 60c 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 60c 
Nuo kosulio ir s Kokliušo .............   60c
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ......... 60c
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys

užpilti ant degtinės .............................. 75c
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti .

lovoje .... ................... ■..................   60c
Vidurių valytojas ......................................  60c
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų ......... 60c
Nuo nesutukimo (eiti kttdyn)........ ....... 85c
Nuo šlapligės diabetų   ................... 85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c
Vyriškumo Pataisymai ...............  $1.25
Nuo užsisenėjusio nosjes ir galvos ka

taro (hayfever) ..................... ............ $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00.
Nuo Pailių .......................r....................  85c
Nuo vandeninės ir širdies ligų ........... 60c
Nuo nemalonaus kvapo ...........   85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) ......... 85c
Nuo vcnerlškų Ifcų ..... .......................... $1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimą ir nuo 
pražilimo ... ......... .............   60c
Norintieji įsigyti bile vieną iŠ virš minėtų

knygų ar žolių, rašykite į:

M. ŽUKAITIS,
831 Dėun St., Spencerport, N. Y. 

T (ailv.)

Liaudies Balso Šokiai Pavyko
/

Lapkričio 1 dieną abi Hamil
tono 'lietuvių organizacijos su
rengė šokius .su užkandžiais ir 
gėrimais Liaudies Balso nau
dai. Reikia pasakyti, kad paren
gimas pavyko 100 nuošimčių. 
Už tai tenka kreditas rengimo 
komitetams, kurie tiek daug 
darbo ir energijos įdėjo į pa
rengimą.

Be kitų įvairumų, šiame pa
rengime buvo renkamos Liau
dies Balso žvaigždės. Kandida
tėmis buvo Birutė Pampalaitė 
ir Rožė 'Evaškaitė, abi jaunuo
lės. Jos labaj gražiai darbavosi 
rinkdamos balsus. Kompeticija 
buvo įtempta ir buvo sunku pa
sakyti, kuri iš jų, laimės. Tik 
suskaičius balsus paaiškėjo.

Rozalina Evaškaitė surinko 
1,861 balsą, o Birutė Pampalai- 
tė 1,741 balsą. Tokiu būdu 
Liaudies Balso žvaigžde Hamil
tone buvo išrinkta Rozalina 
Evaškaitė. Jas matysite Liau
dies Balse, šioms jaunuolėms 
didelis ačiū už' tokį pasidarba
vimą.

Pats vakaras praėjo labai 
gražiai. Kurie mylėjo šokti, tu
rėjo pfogą pasišokti, nes visą 
laiką griežė gera muzika. Kiti 
vaišinosi įvairiais gėrimais, už
sikąsdami mūsų šeimininkių pa
taisytais užkandžiais.

Šiuose šokiuose buvo daug 
svečių iš Toronto ir nuo tabakos 
farmų. Taipgi turėjome tris 
viešnias, neseniai atvykusias iš 
Europos, kurios gražiais balsais 
ir lietuviška daina palinksmino 
parengimo dalyvius.

Vakarui baigiantis buvo pa
prašytas Liaudies Balso admi
nistratorius K. Kilikevičius tar
ti keletą žodžių Liaudies Balso 
reikalais sąryšyje su 15 metų 
sukaktuvėmis. Kalba buvo su
tikta karštu- delnų plojimu.

Taipgi išsitarė kelius žodžius 
E. Skinulis, pažymėdamas Liau
dies Balso svarbą ir raginda
mas remti sulyg išgalės. Jo kal
ba taipgi buvo. karštai sutikta.

Visiems atsilankiusiems ir 
kokiu nors būdu prisidėju- 
siems didelis ačiū. Suvedus są
skaitas pasirodė, kad laikraš
čiui lieka $105, kurie įteikti 
Liaudies Baįsui.

Hamiltonietis.

^PRANEŠIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kp; susirinkimas i vyks 
gruodžio 2 d. 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St., Brooklyne. 
Susirinkiman kviečiami visi nariai1, 
neš bus priešmetinis susirinkimas ir 
turėsime išrinkti naują kuopos val
dybą sekantiems metams. Taipgi 
.užsimokėkite' duokles, kurio dar ne- 
užsimokėjote. — P. Babarskis, prot. 
sekr. (279-280) .

Minersville, Pa.
- Pasekite Gerą Pavyzdį
Pasiunčiau Laisvės raštinei! 

čekį už $57.50, tai už 5-kias 
dienraščio prenumeratas ir už 
savo Šerą Lietuvių Kultūrinio 
Centro $25.

Taipgi, kartu pasiunčiau ir 
pašto perlaidą ant $100, tai 
už keturis Šerus Lietuvių Kul
tūrinio Centro, kuriuos pasi- 
pirko vertelga Kazys Senkus.

Reikėtų, kad ir kiti vertel
gos :— smulkūs biznieriai — 
pasektų Kazio Senkaus gražų 
pavyzdį. Lietuvių smulkių 
biznierių yra, jie galėtų pa
remti taip prakilnų darbą. Tą 
pat galėtų padaryti ir kiti lie
tuviai, kiekvienas mainierys, 
nes įsigyti nors vienas Šeras 
nėra persunkti, taip pat ir šu
tau pymas ateičiai, nes reika
lui esant Šerai bus atmokėti.

Mieli Draugai! Aš mažoje 
kolonijoje negaliu daug nu
veikti; viena, jau esu senas, 
nes jau baigiu trečią dalį 
šimtmečio ir spėkos eina ma
žyn, negaliu -pėsčias tolimes
nes keliones atlikti ir pasi
darbuoti, kaip dienraščio pla
tinime, taip bendrai lietuvių 
liaudies reikalams. Nuo savo 
jaunų dienų dirbau ir myliu 
dirbti progresyvių žmonių ge
rovei.

Todėl, prašau, kad pasektu
mėte Kaz. Senkaus gražų pa
vyzdį ir pasipirktumet Šerą, 
paremtumėt dienraštį Laisvę 
finansiniai. Prašau atsinaujinti 
prenumeratą, kurių baigiasi ir 
užsirašyti, kurie dar neskaito
te. Aš mielaj patarnausiu per- 
siųsdamas jūsų pinigus.

V. Ramanauskas.

New Britain, Conn.
•Lapkričio 20-tą atsitiko bai

si nelaimė, kuri supurtė visą 
miestą ir apylinkę. Buvo ši
taip: viena ukrainU tautybės 
šeima turėjo keturis vaikus — 
du sūnus ir dvi dvynukes du
kreles.

Vyriausias sūnus buvo pen
kių metų. Abu tėvai buvo 
gražūs, dar visai jauni žmo
nės. Vaikučiai taip pat1 visi 
gražūs — tikras motinos at
vaizdas.

Bet, minėtą dieną apie de
šimtą valandą ryte kaimynai 
suuodė, kad iš to apartmen- 
to, kur šeima gyveno, veržėsi 
gazo dujos. Davė žinią į

Chicagos Žinios
POLICIJA ŽIAURIAI PUOLĖ 

* STREIKIERIUS

182 Streikierius Areštavo
Jau kelinta savaitė- kaip 

Cory korporacija pasimojo 
sudaužyti CIO uniją savo įmo
nėje, 2100 S. Marshall blvd. 
Darbin inkams sustreikavus 
kompanija, pasinaudo d a m a 
Taft - Hartley įstatymu, pra
dėjo laužyti streiką pasisam
džiusi profesionalių skebų.

‘Unija pastatė masinį pikie- 
tą prie įmonės. Bandantieji 
įsigauti vidun skebai pikieti- 
ninkų buvo palydėti neper 
mandagiausiais “komplimen
tais.” žinoma, šie “garbingi 
piliečiai” įsižeidė ir pagalbon 
pasikvietė Chicagos policiją.

Raiti ir pėkšti policistai pa
leido buožes darban. Desėt- 
kai pikietininkų, vyrų ir mo
terų, tapo apkruvinti, jų dra
bužiai sudraskyti. Pagaliaus 
primušti streikieriai pradėta 
kimšti į policijos sunkveži
mius ir gabenti nuovadom 
182 streikieriai areštuoti ir 
kaltinami “betvarkės kėlime.”

Tokiu žiauriu policijos el
gesiu pasipiktinę visi Chica
gos unijistai. Net pačiam ma
jorui. Kennely pasirodė per
daug žiauru. Tad jis pasišau
kė miesto rotušei! unijos vir
šininkus ir korporacijos parei
gūnus iš naujo pradėti dery
bas.

Korporacija atsisakė derė
tis su unija, nes “neišgalinti” 
patenkinti unijos reikalavimo 
pakelti darbininkams algas. 
O štai keli faktai, kaip ši ske- 
binė korporacija “neišgali” 
mokėti žmoniškesnį užmokes
tį:

Praeitais metais Cory kor
poracija, apmokėjus visas iš
laidas ir taksus, gryno pelno 
pasižėrė $1,146,758. Įmonėje 
dirba tik apie 250 darbininkų. 
Reiškia, ųuo kiekvieno darbi
ninko korporacija išplėšė po 
virs puspenkto tūkstančio do
lerių vienais tik praėjusiais 
hietais! .

Tuom tarpu daugelis dar
bininkų teuždirba tik po 74 
centus į valandą. Bendrai pa
ėmus tos korporacijos darbi
ninkų metinė alga nesiekia 
$1,800.

Įmonės darbininkai susior
ganizavę į CIO uniją — Unit
ed Electrical, (Radio & Ma
chine Workers. Streikieriai

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

REGISTRUOTOS
SLAUGES

SU PSYCHIATRINIU PATYRIMU 
Dirbti Mažoje Privatinėje Sanatorijoje, 

Prižiūrint Lengvai Protiniai Sergančiu?
Žmones

GERA ALGA SU PILNU
UŽLAIKYMU

Kreipkitės:

FALKIRK
In The Ramapos

BOX 194
CENTRAL VALLEY, N. Y. >

_________________________m
MERGINOS

PATARNAVIMUI 
TACOM

GALI TURĖTI KAMBARĮ ' 
ANT VIETOS

$100 l Mėnesį. Daugiau, Jeigu Turite 
Patyrimo.

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

PILNĄ UŽLAIKYMĄ t
Kreipkitės:

FALKIRK
In The Ramapos

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

MOTERIS
Guolis ant vietos. |

Lengvas namų dalbas. Galinti prižiūrėti 
kūdikį. Kitoki pagelbinj darbų.

GURI NAMAI TINKAMAI YPATAI 
PUIKIAUSIA ALGA

SULTAN
16 W. 40TII §T., N. Y. C.

(241)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

BERNIUKAI! MERGINOS!
DABAR JOS GALITE PRADĖT 

.SAVO KARJERA PARDAVINĖJIME
RUSSEKS 

turi vietų 
SANDELIO MERGINOMS

MATERIŠKftS ELEVE1TER1U 
OPERATORES

IR MOTERIŠKES PAKUOTOJOS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

, Pakėlimų Progos
MATYKITE MR. WYNN 

RUSSEKS
6 West 36th St., N. Y. C.

(241)

REPUBLIKONAS SENA
TORIUS GĄSDINA 
AMERIKĄ SOVIETAIS

Washington. — Republi- 
konas senatorius įves šaukė 
kongresą tuojau užgirti 
prez. Trumano reikalavimą 
dėl greitosios paramos 
Franci jai, Italijai ir Austri
jai ir nesigailėti bilionų do
lerių paramosx vakarinei 
Europai prieš komunizmą 
pagal Marshallo planą. įves 
baugino, kad “Maskva ga
lėsianti pavergt Ameriką/’ 
jei ši šalis negana rems 
vakarų Europą.'

kompanijos ofisą. Vyrai pri
buvo dar už dviejų valandų 
po šaukimo. Durys visur bu
vo užrakinėtos. Pribuvus pa
ge Jbai ir duris atplėšus, mo
tiną ir visus keturis vaikučius' 
rado kniūpsčius gulinčius vir
tuvėj &i)t grindų jau mirusius. 
Visos pastangos juos atgaivin
ti nuėjo niekais.

Iš darbo buvo pašauktas tė
vas. Pamatęs tokią sceną su
griuvo jis tarpe durų.

Bet vėliau su kitų pagelba 
vyras atsigaivino.

Priežasties, dėl ko ji taip 
padarė, niekas negalėjo pa
sakyti. O subatoj, lapkričio 
22, visi penki grabai tapo pa
laidoti iš koplyčios' graboriaus 
Sarbo. Lankė labai daug 
žmonių ir visiems buvo grau
du žiūrėti, kaip penki grabai 
stovėjo: pirmiausia motinos, 
už jos dviejų sūnelių ir dviejų 
dukrelių — greta suguldyti 
vienas kito.

Mergaitės buvo tik dviejų 
metų. žmonės turėjo eiti 
vienoj eilėj. Taip buvo poli
cijos patvarkyta, kad nebūtų 
susikimšimo. Ir kiekvieno 
praeinančio krito gailesčip 
ašaros ,iš akių. Gazo visi kra
neliai .buvo atsukinėti. Sako, 
motina tiksliai papildė šitą 
baisią žmogžudystę ir saužu- 
dystę, bet paslaptį ji nusinešė 
į kapus.

Susninkų Jurgis.

turi šimtą nuošimčių pritari
mą visų šios apylinkės orga
nizuotų darbininkų ir yra ti

kri, kad kovą laimės nežiū
rint Chicagos policijos bruta
lumo. Unijistas.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

★

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

\

CIO reikalauja, kad kon
gresas nustatytų nemažiau 
kaip 85 centus algos valan
dai.

. Kanados valdžia ketina 
leist dkugiau medžių išvežt
užsieniai,.

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

PAR6 KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Z
; (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698
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Torontas “Nuskriaudė” 
Brooklyną

Pereitą vasarą Laisvėje bu
vo rašyta, kad kanadietis drg. 
Antanas Griška lankosi New
Yorke, kad surado savo ‘iš
svajotą,” ir kad numatoma, 
jog neužilgo turėsime ‘‘įdo
mesniu naujienų.” Nesumeluo
ta. Pataikyta į tašką. Lap
kričio mėn. 22 d. drg. Griška 
jau pakeitė “stoną” susituok
damas su ta, kurią Brooklyne 
sutiko., Dabar jau išduosiu ir 
paslaptį, — to viso kaltininkė, 
Uncle Sam’ui dar vieną kana
dietį išrovusi, ko Kanados po
nai netaip jau labai pagei
dauja, yra Stella Lukas-Luka- 
ševičiūtė. Ji gimusi Brook
lyne, bet augusi Lietuvoj, 
Stakliškių apylinkėj.

Tai buvo rimta, nelinkusi 
“vėju$ gaudyti” mergelė. Ga-‘ 
Įima spėti, kad savo laimikiu 
ji taipgi nebus suvilta, nes 
Antanas taipgi rimtas ir leng- . 
vai sugyvenamas vyras. Už ; 
Antano vasaros vizitą ji tuom i 
pačiu atsimokėjo, — nuvyko ; 
i Kanadą ir štai kas atsitiko, j 
Brooklyno vestuvės Toronte, . 
bet Torontas neturėtų labai : 
džiaugtis, ypatingai praeitį 
prisiminus. Brook lynas ii’ d a- • 
bar sako:—Laimingai tą Ni
agara Falls peržengti, ir Dė- \ 
dės Šamo žemėj daug laimės 
tau, Stella i)* Tony.

Buvęs Kanadietis.
,  *

Vinikaičiai Išvyko į 
Laidotuves

I 
__________ I

Praeitą sekmadienį Juozas 
ir Stepone Vinikaičiai (iš So. 
Ozone Parko) išv’yko į Bow
doinham, Maine valstijoje, 
Vinikaitienės motinai Pranei 
Valantinienei laidoti, kuri mi
rė šeštadienį.

Draugai Valantinai kadaise 
gyveno Forest City, Pa., o vė
liau persikėlė gyventi Maine 
valstijon. Abu buvo ilgame
čiai dienraščio Laisvės skaity
tojai ir progresyvūs žmonės.

šia proga reiškiame užuo
jautą velionės vyrui Charles 
Valentinui, Vinikaičiams ir 
kitiems velionės giminėms ir 
draugams.

Paleistas iš pataisų namų 
atvykti į motinos šermenis, 16 
metų amžiaus vaikinėlis kalti
namas ta proga padegęs na
mus New Yorke.

Gražioji Dainų ir Muzikos
Švente Pasibaigė: Žodiso '
Kitas iš Jos Programų

Dainai ir muzikai tebeskam
bant ausyse, desėtkams liau
dies menininkų ir artistams 
vis dar vaizduojantis prteš 
akis, daugeliui smagių prisi
minimų - pokalbių su malo
niais svečiais sukantis minty
je — sunku trumpu laiku ir 
mažyčiame rašto sukaupti tą 
viską į vieną, galimą pavaiz
duoti čia nebuvusioms pa
veikslą.

Gal tik ateityje kas nors pa
jėgs suteikti pilnesnį to vaiz
dą, o tuo tarpu lai pakaks tik 
prabėgamųjų priminimą, ne 
pilnų įkainavimų.

Iš Trečiosios Programos
Programos atidarymui him

nus sugiedojo chicagietė Nan
cy Roman.

šeštadienį, 29-tos vakarą 
linksmai pradėjome vakarą su 
Bridge p orto LDS 7 4-tos kuo
pos dramos grupės perstaty-, 
mu komedijos “Fifty-Fifty.” 
Rožisorius J. J. Mockaitis. 
Trumpa ir labai gyvai, ge
rai perstatyta, komedija tei
kė progos smagiai pasijuokti.

Dainuoti pirmuoju išstojo 
Liuosybės Choras iš Montellę, 
Mass., vadovaujamas vetera
no chorvedžio Edward o Su
gar’io. Gražiai su d a i n a v o 
“Liuosybės” ir /‘Darbo” dai
nas. Akompanuoja Gertrude 
Stanley.

Dolores Petronytė, mas-< 
pethietė jaunuole, /maloniai 
sudainavo “Lopšinę” ir vieną 
kitą dainą. Jai ir visiems ki> 
tiems (kurių akompanistai ne
minėti atskirai) akompanavo 
Bronė Sukackienė-Šalinaitė.

Skambina pianu jaunutė 
šalinaitės mokinė Joan Mes
sage, brooklynietė.

Helen Mazil, chicagietė, I 
dainuoja dvi dainas įdomiai 
ir jautriai. Jai ir visiems chi- 
cagiečiams, sekusiems po jos, 
akompanuoja chicagietė Pearl 
Joh&nson.

Išstoja Vilijos Choro mer- 
ginų-moter’ų grupė iš Water
bury, Conn., vadovybėje Ger
trudes Ulinskaitės.

Seka jaunuolė Violette čy- 
pas iš Great Neck, buvusioji 
clevelandietė, pianu lydima 
Frank Balevičiaus. Kaip ir 
visuomet, jos dainos buvo pu
blikos šiltai įvertintos.

Nepaprastai jautriai ir ma-

Pasmerkti išmesti iš namu, kaip kad milionai kitų ame
rikiečių, brooklyniečiai McDonaldai pasisveikina tik 
pro langą. Auklintiems 9 vaikus, darbininkų šeimai 
nelengva buvo gauti kita butą ši matomąjį valdžiai 
įsakius apleisti, kaipo nesaugų. Butams įstaigos vir
šininkai atsisakė palaukti, iki šeima susiras kitą vietą, 
išeiti. Tačiau Mrs. McDonald su dviem mažiausiais 
kūdikiais atsisakė išeiti ant gatvės, iki jai surado ir 
paruošė kitą butą. Jos vyras, policijos sulaikytas nuo 
įėjimo į uždraustą namą, iš laukp pasimato su žmona 

ir sūneliu Jimmy.

Joniai hartfordįetė Wilma 
Hollis sudainavo “Kur bakū
žė samanota,” ir kitą liaudies 
dainą. O tai yra francūzų 
kilmės amerikonaitė muzikos 
ir dainos mylėtoja, mokytoja 
hartfordiečių lietuvių Laisvės 
Choro ir pati ,sykiu dainuo
janti lietuviškas’ dainas.

Ignas Kubiliūnas iš Bosto
no, permainai, sudainavo po
rą- alegoriškų-komiškų dainų— 
židžiūno apie vaiką ir “snap
so pantę” ir “Blusą.”

Vilijos Choras iš Watcrbu- 
’ry, vadovaujamas UI in skaitės, 
dainavo “Lakštutę” ir “Kal
vį.”

Rose lando Aido Choro jau
nos merginos-moterys pavaiz
davo “Vaidiliučių šokį” — 
maldą prie šventos ugnelės.

Sekė Rose Gailen ir Joseph
ine Vilchinskas iš Hartford, 
Conn., duetas.

Anelė Dočkienė ir Kons
tancija Stanevičienė, plačiai 
žinomosios Chicagoje ir apy
linkėje duetistės,' sudainavu
sios “Ant ežero” ir ką nors 
apie žvaigždes, išvedė mus iš 
lygsvaros. Nors visi gerai ži
nojo, kad pakartojimų nebus, 
publika tačiau plojo, švilpė, 
šaukė reikalavimų daugiau 
dainų, žinoma, publika šį 
kartą pralaimėjo.

Sekė taip pat chicagiečiai 
Helen Misevick solo ir pas
kiau jinai ir jos vyras Richard 
Misevick duete. Jie irgi buvo 
šiltai sutikti.

Sietyno • Choro Vyrų Okte
tas (šį kartą septetas), su 
Lillian Simel prie piano, har
moningai sudainavo “Jau at
ėjo rudenėlis” ir vieną kitą 
dainą.

Ciceros Moterų Choras, va
dovaujamas Daratėlės Yuden, 
įspūdingai sudainavo “Našlai
tės Dainą” ir “Viliją.” Per 
jų dainą ištikro girdi bangų 
siautimą. Tik patyrimas, kad 
čia publikai nebus galima lai
mėti, sulaikė nuo ilgos de
monstracijos už daugiau dai
nų.

Sekamos dainavo Detroito 
Merginų Sekstetas. Unifor
muotos, armoningos ir drąsios, 
šios taipgi iššaukė audrą svei
kinimų. Sekstetui vadovauja 
ir pati su armonika akompa
nuoja Stella Smith.

Nancy Roman, chicagietė, 
dainuoja ‘‘Birutės ariją” iš 
operos “Birutė,” neseniai su-

7Z77777ZZ77777777ZZZ?727Z7>Z7ZZ727Z77ZZ/777777777777.

Daug Medaus
Gerkite arbatą su medum 

kad išsigelbėti nuo apsirgi- 
mo slogomis.

BITININKAS KONČIUS
Atvežė Laisvei daug me

daus. Daug žemesnė kaina 
negu seniau:

KVORTA $1.35
PUSĖ GALIONO $2.25

Į kitus miestus nesiun- 
čiame. Užeikite patys į 
Laisvės raštinę ir nusipir
kite tikro bičių medaus.

Cigaretas Geriau 
Palikti už Dury.

Vieno asmens įėjimas į ga- 
so prileistą kambarį eksploda- 
vo, butą 700 W. 175th St.,
New Yorke. Sužeisti trys as
menys. .

Menama, kad gaso prilei
do buto savininkas Philip 
Laufbahn, nusižudyti. Jo 
žmonai rengiantis eiti pas 
dukterį ir žentą į svečius, 
Laufbahn pasilikęs namie, 
skųsdamasis nesijaučiąs svei
ku. žmona iš viešnagės tele- 
fonavusi sužinoti, kaip jis 
jaučiasi, bet niekam neatsi
liepiant, jinai su žentu ir jo 
tėvu nuėję pažiūrėti. Vieno 
iš dviejų vyrų rūkytas' ciga
retas iššaukė eksploziją.

Trenksmas ištvojo visus 
apartmento langus, įlenkė 
sienas, taipgi apdraskė greti
mą apartmentą ir daug žmo
nių išgąsdino, kadangi girdė
josi per kelis- blokus.

vaidintos Chicagoje.
Skambina pianu jaunutė Ar

lene Grigaitė iš Wilkes-Barre, 
Pa.

Dainuoja duetus Wilma 
Hollis ir . John Kishkiūnas iš 
Hartford, Conn, švelniai iš
ėjo.

Aldona Klimaitė-Devetsco, 
iš Cleveland, šiandien padai
navo “Aš surinksiu žiedelius,” 
ir apie katės . vaikus. Pasi
traukė publikos tębeapgailau- 
jama, kad daugiau nedainuos.

Programą baigė Roselando 
Aido Choras, vadovaujamas 
D. Yuden, su daina “Vieny
bėj” iš operos “Birutė,” pirm 
to perstatant ilgoką dalį ak
to su Birute, jos broliais, Sun- 
steinu. Taipgi sugiedojo Ame
rikos himną, asistuojami as ir 
kitų chorų narių. •

Programai gabiai pirminin
kavo jaunas vyras Albertas 
Merkis iš Philadelphijos. Jis 
irgi bemokąš gražiai lietuviš
kai.

ši programa, dėl jos ilgumo, 
buvo vesta be pertraukos. 
Tiktai Vincas Bovinas, trum
pai, paskelbė kelis iš svarbiau
siųjų pranešimus. Tačiau ir 
taip nusitęsė iki apie pusiau
nakčio. Chicagiečių busai jau 
laukė juos vežti namo, jnažai 
jiems beteko pasisvečiuoti. Išr 
skubėjo Jie į tolimą kelionę 
apie 1-2 valandą nakties, ne
migę nei nepailsėję, nes sku
bėjo sugrįžti namo pirmadie
nį eiti į darbą, o jaunimas į 
mokyklas. Tai tikrai didis jų 
pasiaukojimas.

Daugiau • iš Festivalio žinių 
matysime sekamose laidose.

Rep.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
• / . / 

417 Lorimer Street 
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

f----------------------------- - ----------------------------------------------------------------

į Living Room Cushions
I ’ < '

5 Refilled With New Springs
į . $3.75 •

i Sofa Apačios Perbudavojimas
Į Už $12.00
į šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

Pergaliečiai, po Festivalio 
nuovargių, galite šią savaitę 
ramiai pasilsėti namie — pra
timo nebus. Tik, visgi, į kny
gutes pasižiūrėti nepamirškite.

K.
_______________ i________

Constance Atkočaičiūtė
Brooklyno lietuviai puikiai 

atsimena Constance Atkočai- 
čiūtę. Prieš kiek metų jinai 
mūsų parengimus dažnai 
linksmindavo savo nepapras
tais gailumais kaipo šokikė. 
Publika ją labai mylėdavo. Ji 
dabai* yra - vedusi ir vadinasi 
Constance Jarry. Teko su
žinoti, kad Constance sirginė- 
ja ir randasi ligoninėje.

Visi laisviečial vėlinamo 
Constance greitai pasveikti 
ir, prie progos, sugrįžti į lie
tuvių judėjimą.

Dabar Proga Grožėtis 
Paveikslais 

f

Laisvės salėjo yra išstaty
ti keli dosėtkai labai gražių 
paveikslų. Tai lietuvių meni
ninkų įvairiais būdais paga
minti paveikslai. įdomu juos 
pamatyti.

Tūli paveikslai galima ir 
pirkti. l.šsigalintioms ir tu
rintiems vietos juos tinkamai 
panaudoti, būtų gražiomis 
puošmenomis savo namams ir 
puikiomis dovanomis kitiems.

įėjimas nemokamas. Baro
da atdara vakarais. O atei
nantį šeštadienį ii’ sekmadienį 
bus atdara ir dienomis. Paro
da vyks ne ilga laiką, tad 
visi norintieji pasigrožėti 
vaizduojamuoju menu ateikite 
pažiūrėti šią savaitę.

Vaiky Gaminiai Parodoj
Miestavosios švietimo Tary

bos patalpose, 110 Livingston 
St., Brooklyne, išstatyti pa
rodai virš pustrečio šimto kū
rinėlių, kuriuos pagamino na
mie besimokantieji vajkai.

Nėw York o Miestas turi 1,- 
271 mokinį su įvairiais kūno 
sužalojimais, dėl kurių jie ne
gali lankyti mokyklos.

Pataisa .
Laisvėje, 29-tos laidoje, pir

mosios •Festivalio programos 
aprašyme buvo’ minėta, kad 
Vinco Valuko dainuotos- “Aš 
eisiu su tavimo tolyn” žodžiai 
buvo Jasilionies. Tikrenybėje, 
žodžiai yra Kazio Genio. Klai
da gavosi nuo estrados paskel
bimo minėjus abu vardus, o 
reporteriui nugirdąs tik vie
ną. Atsiprašome.

Dvi mažos sesutės, Marga
ret ir Ruth Danielson, 7 ir 4 
metų, tapo užmuštos ant ša- 
lygatvlo užėjus naujam auto
mobiliui priešais 70 W. 108th 
St., New Yorke. Vairuoto
jas iššoko ir pabėgo be ma
šinos.

Susirinkimas
EAST NEW YORK IR 

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. ir LLD 185 kp. su

sirinkimas įvyks gruodžio 4 d., pas 
dd. Misevičius, 115 Montauk Ave., 
Brooklyne. Pradžia 7:30,v. v. Svar
bu, kad nariai dalyvautų, nes reikės 
paskutinius reikalus sutvarkyti, lie
čiant vakarienę. Taipgi LDS kuopos 
nariai prašomi užsimokėti duokles 
1947 metų. — Valdyba. (280-281)

REIKALAVIMAI
Reikalingas . patyręs peekurys 

(Fireman) dirbti prie Apartment 
Building. Mokestis <$125 į menesį.
Gaus ir kambarį. Dėl daugiau in
formacijų, prašome kreiptis pas: C.
Sungaila, 1510 Ocean P’kway,
Brooklyn, N. Y. (279-281)
niiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Ęei- 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES

IM

512 .Marion St., ^Brooklyn, ;;
Kampai, Broadway ir Stone Ave. 

' prie Chauncey St., Broadway Lin#
Tel. GT^nmore K-6191 _

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiim

BAR & GRILL
Lietuviški Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR AtUS

. Kanados
Bląck Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tet SOuth 8-BM0

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

s

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarpaujame žemom kainom.

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUĖ

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

bandos:

Penktadieniais Uždaryta

4<»— A

i

Peter 
KAPISKAS 

f 

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES /

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . .

^33.75

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

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil. 

The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

♦17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

S52.no

• »6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)Antr., Gruod. 2, 1947




