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LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

Jau praėjo viena spalių mė
nesio savaitė. Spalių mėnuo— 
mūsų spaudos skleidimo, mū
sų spaudos tvirtinimo mėnuo.

Kiek-tuo atžvilgiu jau (‘sa
me atlikę darbų ?

’Kol kas, .atrodo, vajininkai 
dar rų'padarė didesnių žygių 
spaudos' vajuje.

Tenka susikaupti, tenka ge
rai pasiruošti i)- imtis už dar
bo tuojau.

šiemet spaudos platinimo 
darbas turi juo didesnės svar
bos, kadangi kiekvienam aiš
ku, kokius laikus gyvename.

★ ★ *
Mes, laisviečiai, šiemet tu

rime darbų daugiau negu du 
sykiu tiek, kiek kitais metais 
šiuo laiku.

šiemet mes pasiryžome įsi
gyti pastovų, didesnį, gražes
nį centrą, kuriame būtų gera 
vieta spaustuvei, kuriamo bū
tų gera salė, apsčios patalpos 
mitingams ir visoms mūsų or
ganizacijoms vietos susirinkti, 
veikti.

Kitais žodžiais, šiemet mes 
perkame naują namą, kuria
me bus Lietuvių Kultūros Cen
tras.

Niekad nesame turėję prieš 
akis tokio didelio uždavinio, 
kaip šiemet. Niekad nesame 
buvę pasiryžę atlikti trumpu 
laiku tokį didelį darbą, kaip 
šiemet!

★ ★ ★
Dirbti privalome padvigu

bintomis jėgomis. Kiekvienas 
laisvietis prašomas darbuotis, 
kad gauti juo daugiau prenu
meratorių dienraščiui vajaus 
metu. — tai kiekvieno mūsų 
skaitytojo pareiga, nepaisant, 
kur i is begyvent ų.

Kiekvienas laisvietis, kuris 
išgali, prašomas įsigyti Namo 
Bendrovės šėra — įsigyti jį 
tuč-tuojau, kadangi ribotu lai
ku tenka sukelti didelė suma 
— $75,000.

Suprantame, jog šėrą įsigyti 
ne kiekvienas gali, nes vienas 
šėras kainuoja $25. Tačiau 
yra mūsų judėjime žmonių, 
kurie gali nusipirkti po kelis 
serus — nusipirkti tuojau.

Na, o kiek liečia Laisvei 
prenumeratorių gavimą, — 
kiekvienas laisvietis gali, jei 
tik dės pastangų, gauti po vie
ną naują Laisvei prenumera
torių vajaus metu.

Šitokį mūsų uždaviniai šiuo 
metu!

šitokios mūsų tuoj autines 
pareigos ’

★ ★ ★
Klerikalų “LDS” suvažiavi

me Providence buvo kalbėta 
apie tai, kad South Bostono 
“Darbininką” pavertus dien
raščiu.

Sumanymas paliktas Centro 
Valdybai. Pastaroji svarstys, 
žiūrės, ar yra galimybių, o jei 
jų suras, tuomet kitam seimui 
sekamaisiais metais pateiks 
konkretų projektą dienraš
čiui leisti.

šiandien pradėti leisti nau
ją lietuvišką dienraštį — nė- 
^a juokas. Ypačiai jei dien
raštis būtų toks storžieviškas, 
kokiu yra dvisavaitraštis.

Lietuvių ateivių kas metai 
praretėja gal kokiu * vienu 
tūkstančiu, gi naujų žmonių 
neatvyksta. ♦

. Katalikai, kaipo taisyklė, 
klerikalinės spaudos skaityti 
nemėgsta; jiems patinka pa
žangi, darbininkiška spaudą.

Tuo būdu ir projektas “Dar
bininkui” dienraščiu leisti, iš 
anksto galima teigti, bus pa
džiautas lentynoje.

★ ★ ★
Gal kai kas pasakys: “Lie

tuviškieji klebonai pinigų tu
ri—bankai perpildyti jais.”

Tiesa, klebonai pinigėlių tu
ri maišus, bet duoti juos kur 
nors “į šalį” nesutiks.

Pagaliau, daugelis pačių
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Amerika Sugrąžino Italijai 
Laivus — Padėjo Klerikalų 

Valdžiai Atsilaikyti

Trumanas Ragina Mažiau 
Valgyti Mėsos, Sviesto, 
Duonos ir Kiaušinių

Roma. — Socialistai ir 
trys kitos partijos Italijos 
seime siūlė pareikšt nepasi
tikėjimą premjero de Gas- 
pevio klerikalų valdžiai, ir 
dėl to ėjo karšti ginčai. Tuo 
tarpu Amerika paskubėjo 
de Gasperiui į pagalbą ir 
pranešė, kad ji sugrąžina 
Italijai visus 24 laivus, ku
rie buvo paskirti Amerikai 
į karinius atpildus, pagal 
taikos sutarti, v

Ši Amerikos dovana su
kėlė didelį džiaugsmą seime 
ir padėjo de Gasperiui lai
mėti pasitikėjimą.

Komunistai atšaukė savo 
siūlymą prieš de Gasperi.

Balsuojant trijų kitų par
tijų reikalavimus pareikšt

MAINIERIAI SAKO: 
NEPRIS1EKTI PRIEŠ

KOMUNISTUS!
San Francisco. — Jungti

nės Mainierių Unijos vyk
domoji taryba vienbalsiai 
atmetė Tafto - Hartley’o į- 
statymo posmą, reikalau
jantį, kad visi unijų vadai 
prisiektų, jog jie ne komu
nistai ir nepritaria komuni
stams. Vykdomoji taryba 
užgyrė Mainierių Unijos 
pirmininko John L. Lewiso 
atsisakymą daryti prieš-ko- 
munistines priesaikas.

Pirmadieni atsidarė Dar
bo Federacijos suvažiavi
mas. Jame bus didelių gin
čų kas liečia, priesaikas 
prieš komunistus.

Išteisino Du Jaunuolius, 
Įtartus Kaip žmogžudžius

Santa Ana, Calif. — Pri
saikdintųjų teismas atrado 
nekaltais milionierę mergi
ną Beulah L. Overell, 18 
metu, ir studentą George 
(Bud) Gollum, 21 metų. Jie
du buvo kaltinami, kad už
mušę ir susprogdinę mergi
nos tėvus privačiame laive. 
Nes tėvai griežtai buvę 
priešingi dukters norui su
situokti su Gollumu. Per 
teismą mergina atšalo link 
Gollumo ir po išteisinimo 
pareiškė, kad netekės už jo.

New, York.— Macy krau
tuvių serai nupuolė $3.70.

Amerika Reikalauja Jau “Tiktai Temytoj’ų Komisijos” prieš Graikijos Kaimynus
Sovietų Sąjunga, Lenkija ir Egiptas Ragina Ištraukt Svetimųjų Kariuomenę Iš Graikijos Chinijos ir Egipto
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Lake Success, N. Y. — 
Jeigu Bulgarija, Jugoslavi
ja ir Albanija sutiktų pri
imti naują rubežių tėmiji- 
mų komisiją tarp tų kraštų 
ir Graikijos, tai Amerika 
išbrauktų iš savo rezoliuci
jos kaltinimus prieš jugo
slavu, albanų ir bulgarų 
valdžias, kaip sakė Hers- 
chelis Johnsonas, Amerikos 
atstovas politiniame Jung
tinių Tautų seimo ^omitete.

Amerikos rezoliucija sei-

klebonu mieliau skaito “Lais
vę” arba “Vilnį,” negu tokį 
“Darbininką.” 

jam nepasitikėjimą, viduti
niai susidarė 34 balsai dau
giau už de Gasperį, negu 
prieš jį. Nuo balsavimų 
bendrai susilaikė 27 seimo 
nariai.

Taigi de Gasperi gavo tik 
silpną pasitikėjimą, nežiū
rint didžios laivų dovanos 
iš Amerikos pusės.

Tarp laivų, kuriuos Ame
rika grąžins Italijai, yra 4 
dideli keleiviniai laivai, vie
nas stambus karo laivas ir 

' eilė mažesnių karinių laivų.
Rugpjūčio mėnesį Ameri-į 

ka dovanojo Italijai bilioną 
dolerių skolų - kreditų; 
tuomi taip pat stiprino de 
Gąsperio valdžią prieš ko
munistus ir kairiuosius so
cialistus.

Kokiomis Priemonėmis 
Imperialistai Siekia 
Ųžviešpataut Pasaulį

Varšuva. — Devynių eu
ropinių šalių Komunistų 
Partijų atstovų priimta re
zoliucija sako:

‘‘Amerikinis imperializ
mas planuoja ekonominiai 
ir politiniai pavergti Euro
pą, Chiniją, Indoneziją ir 
Pietų Ameriką, vartodamas 
įvairiausias p r i e m ones, 
tarp kurių yra tiesioginis 
grūmojimas jėga, papirki
mai ir išnaudojimas viduji
nių nesutikimų. Visa tai jis 
pridengia liberaliai - taikin
gas maska, kuria stengiasi 
a p g a udinėti nepatyrusius 
politikoj žmones.”

“Imperialistų a g e n t ai, 
keldami triukšmą dėl karo 
pavojaus, bando nugąsdin
ti nepastovius ir silpnų ner
vų žmones ir juodrankiš- 
kais būdais išveržti nuolai
das užpuolikui.”

IRANO SEIMAS 
PASITIKI GHAVAMU

Teheran. — Irano seimas 
93. balsais prieš 12 pareiškė 
pasitikėjimą premjer. Gha- 
vamui. Ghavamas buvo kri
tikuojamas, kad padarė su
tartį, leidžiančią Sovietams 
naudot žibalo versmes šiau
riniame Irane. Bet jis pats 
nenori tos sutarties vykdy
ti.

mui kaltina Jugoslaviją, 
Albaniją ir Bulgariją, kad 
jos, girdi, padėjo bei pade
da demokratiniams graikų 
partizanams kovoti prieš 
Graikijos monarchistų val
džią.

Amerika todėl reikalauja, 
kad tie Graikijos kaimynai, 
esą, “nustotų rėmę partiza
nus” ir kad Jungtinių Tau
tų seimas paskirtų nuolati
nę komisiją sienoms tėmy- 
ti tarp Graikijos, iš vienos 
pusės, ir Jugoslavijos - Al
banijos - Bulgarijos, iš ant
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EUROPOS KOMUNISTAI
SUDERINA VEIKSMUS
PRIEŠ IMPERIALIZMĄ
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Devynių Europos Šalip Komunistai Įsteigė Biurą, Kuris 
Bendrins^ Jų Kovą Demokratijai Ginti Prieš Trumano- 

Marshallo Planus, Sako Komunistą Pareiškimas
Varšava. — Praeito mė

nesio pabaigoj susirinko 
Lenkijoj vadai devynių Eu
ropos kraštų Komunistų 
Partijų ir susitarė, kad jos 
savanoriai suderins savo 
veiklą kovai už demokrati
ją ir tautų laisvę prieš do
lerinį Amerikos imperializ
mą.

Komunistų vadų konfe
rencijoje dalyvavo atstovai 
nuo sekamų šalių Komunis
tų Partijų centrinių ko
mitetų: Jugoslavijos, Veng- 
rijs, Italijos, Francijos, Ru
munijos, Sovietų Sąjungos, 
Čechoslovakijos, Bulgarijos 
ir Lenkijos.

Nutarta įsteigti Žinių 
Biurą Belgrade, Jugoslavi
jos sostinėje, ir leist pus- 
mėnesinį savo laikraštį.

PAREIŠKIMAS
K o nferencijos išleistas 

pareiškimas sako:
Pasaulis po karo tapo 

perskeltas į dvi stovyklas: 
“Vienoje stovykloje Sovietų 
Sąjunga ir kiti demokrati
niai kraštai, o antroje — 
imperialistų ir demokrati
jos priešų jėgos, kurių vy
riausias tikslas yra įsteigti 
visa - pasaulinę Amerikos 
imperialistu viršenybę.

Sovietų Sąjungos ir kitų 
demokratinių tautų politika 
siekia “silpninti imperializ
mą, o stiprinti denjokrati- 
ją. Iš antros gi pusės, 
Jungtinių Valstijų ir Angli
jos politika stengiasi su
stiprinti imperializmą ir 
smaugti demokratiją.”

“Kadangi Sovietų Sąjun
ga ir naujosios demokrati
jos sudaro kliūtį imperiali
stų planams, siekiantiems 
užviešpataut pasaulį ir su
naikint demokratijas, todėl 
imperialistai organizuoja 
kryžeivišką žygį prieš jas.”

Ta kova eina tokiose “są
lygose, kur nuolat auga 
bendrasis kapitalizmo kri- 
zis, silpnėja kapitalistų .jė
gos, o stiprėja socializmo ir 
demokratijos jėgos.”

“Tai tokių sąlygų aky- 
vaizdoje imperialistinė sto
vykla ir vadovaujančioji jos 

ros.
Francijos ir Belgijos de

legatai įkalbėjo ameriko
nam atsaukt kaltinimus 
prieš tas tris šalis, jeigu jos 
iš anksto pasižadės prisiim
ti siūlomąją komisiją.

Lenkų Atstovas prieš 
Komisiją

Lenkijos delegatas dr. 
Oskaras Lange priešinosi 
Tokiai* komisijai. Jis primi
nė, jog pirmesnioji komisi
ja (anglų-amerikonų bloko 
dauguma) išrado kokiu tai

jėga, Jungtinės Valstijos, 
rodo ypač agresingą (už- 
puolikišką) savo politiką” 
karinėje, ūkinėje ir ideolo
ginėje srityse.

Trumano-Marshallo pla
nas ekonominiam ir politi
niam Amerikos imperializ
mo viešpatavimui Europoje 
yra tiktai dalis pasauliniai 
plataus plano, kuris apima 
ir Chiniją, Indoneziją ir 
Pietų Ameriką.

Jungtinės Valstijos ruo
šia vakarykščius užpuoli
kus, Japonijos ir Vokieti
jos kapitalo didikus, nau
jam vaidmeniui, kur jie 
veiktų kaip Amerikos im
perialistų politikos įrankiai 
Europoje ir Azijoje.

Specialiais t a ktikiniais 
savo įrankiais imperialistai 
laiko dešiniuosius socialis
tus, tokius kaip Francijos 
Blumas ir Anglijos Attlee 
ir Bevinas. -

Yra didelė spraga tarp 
imperialistų noro pradėti 
naują karą ir jų gabumo 
suorganizuoti tam jėgas, 
kadangi pasaulio tautos ne
nori karo.

“Taikos šalininkų jėgos 
yra tokios stiprios, kad jų 
užtektų, jeigu jos parodytų 
atkaklumą ir ryžtumą tai
kai ginti; tuomet jos galėtų 
visiškai suardyti užpublikų 
planus.”

Didžiausias darbininkų 
klasei dabartinis pavojus y- 
ra tas, kad jinai “nedaverti- 
na savo jėgų, o per daug 
stipriomis skaito imperia
lizmo jėgas.”

Komunistų konferencijo
je, tarp kitų, dalyvavo Ju
goslavijos premjero pava
duotojas Eduardas Kar
delį, Francijos Komunistų 
Partijos sekretorius Jac- 
aues Dūdos, Sovietų Kom. 
Partijos centro komiteto 
nariai Andrius A. Ždanovas 
ir Georgas M. Malenkovas, 
Lenkijos premjero pava
duotojas Vladyslovas Go
mulka ir kitų aukščiau mi
nėtų šalių Komunistų Par
tijų atstovai.

ORAS.—Būsią apsiniaukę.

“stebuklingu būdu”, kad 
Jugoslavija, Bulgarija ir 
Albanija ,esą, “kaltos” už 
naminį karą tarp graikų 
partizanų ir monarchistų 
valdžios. Naujoji rubežių 
tėmijimo komisija būtų su
daryta vėl daugiausiai iš 
anglų-amerikonų ir jų šali
ninkų, ir jie taipgi išrastų, 
būk Jugoslavija, Bulgarija 
ir Albanija “kišasi” į nami
nius Graikijos reikalus, 
kaip sakė Lange. Ši komisi
ja, girdi, tarnautų kaipo pa
teisinimas kariniam Ameri

Washington. — Preziden
tas Trumanas sekmadienį 
atsišaukė per radiją į visus 
amerikiečius, kad mažiau 
valgytų. Tokiu būdu, pasak 
Trumano, galima būtų su- 
taupyt daugiau maisto al
kanoms Europos tautoms ir 
“numušt kainas” šioje šaly
je. Prezidentas specialiai 
siūlė tokią programą:

1. Nevalgyt mėsos antra
dieniais.

2. Nevarto t kiaušinių nei 
paukštienos k e t v irtadie- 
niais.

3. Sutaupyt po vieną rie
kę duonos kasdien.

4. Valgyklos ir viešbučiai 
privalo neduoti duonos nei 
sviesto, jeigu valgytojas 
tiesiogiai nereikalauja.

Prezidentas džiaugiasi

Progresyviai Piliečiai 
įspėja Prieš Marshallo 
Plano Pavojus

Philadelphia. — Susirin
kę nacionaliai direktoriai 
Progresyvių Amerikos Pi
liečių pareiškė, jog Mar
shallo - Trumano planai 
mindžioja d e m o k r atinę 
Roosevelto politiką, nusta
to vienas Europos tautas 
prieš kitas, gaivina karinę 
Vokietijos galybę, kišasi į 
įvairių kraštų vidujinius 
reikalus ir gręsia naujo 
karo pavojum.

Progresyviai Amerikos 
Piliečiai šaukia žmones su
daryti “trečia partija, jeigu 
reikės”, ir balsuoti už prog- 
resyvį kandidatą į prezi
dentus 1948 m. Jie sveikina 
Henrio Wallace’o vadovybę 
ir ragina išvystyti plačiau
sią vajų, kad būtų išrinkti 
tiktai pažangūs senatoriai 
ir kongresmanai.

MILŽINIŠKI POTVINIAI 
INDIJOJ

Kalkutta, Indija. — Iš 
tvaniškų liūčių kilę potvi- 
niai išvijo 1,000,000 žmonių 
iš namų, padarė daug nuo
stolių javams ir sunaikino 
tūkstančius galvijų ir 100,- 
000 tonų gatavų ryžių.

Chinų komunistai perkir
to maisto pristatymą tauti
ninkams Mukdene.

kos įsibriovimui į Graikiją 
prieš jos kaimynus.

Egiptas Remia Sovietų 
Rezoliuciją

Sovietų delegacija . įnešė 
rezoliuciją, kuri reikalauja 
tuojau atšaukt svetimųjų 
kariuomenę/iš Graikijos ir 
Chinijos. Šį Sovietų reika
lavimą parėmė Eigipto ir 
Lenkijos atstovai.

Egipto delegatas dr. Mb- 
hammed Hussein Heykel 
pareiškė, jog vakarinės val
stybės (Anglija, Amerika) 

tokiu “gabiu” savo receptu; 
sako: “Tai paprastas ir aiš
kus planas. Jį visi gali su
prasti. Mintinai išmokite jį 
ir visuomet laikykite galvo
je.”

Remdamas šį Trumaųo 
receptą, valstybės sekreto
rius Marshallas pareiškė: 
“Užsieninė mūsų politika 
atėjo į amerikiečių namus 
ir atsisėdo prie stalo.”

Mažiau valgyti taip pat 
ragino žemdirbystės sekre
torius Anderson ir preky
bos sekretorius Harrima- 
nas. ,

Prezidentas ketino “ką 
nors daryti”, kad suvaldyt 
grūdų gemblerius. Mėsos 
trustas nežadėjo piginti jos 
kainas, jeigu valdžia neuž
dės “kainų lubų” gyvulių 
augintojam.

CHINŲ KOMUNISTAI 
UŽĖMĖ VISA EILĘ 
SVARBIU MIESTŲ

Nanking, Chiniją. — Chi
nų komunistai užėmė Kai- 
yuan miestą ir visomis pu
sėmis apsupo strateginį ge
ležinkelių mazgą Szeping- 
kai, Mandžurijoje; užvaldė 
du trečdalius geležinkelio 
tarp Mukdeno ir Chang- 
chuno, Mandžurijos sosti
nės. Tuo pačiu laiku jie at
ėmė iš Chiang Kai-sheko 
tau tininkų Kungchuling, 
Lishu, Pamiencheng, Chan- 
gtu, Itung ir Sifeng mies
tus. Komunistai gręsia iš 
dvieju šonų, kaip replėmis, 
suimti tautininkų kariuo
menę abiem, pusėm Chinų- 
Changchun geležinkelio.

Generolas Černius—Anglų 
Faunos Darbininkas

London. —’ Buvęs Lietu
vos premjeras ir Smetonos 
karinio štabo galva, gene
rolas Jonas Černius, 49 me
tų, dabar dirba kaip papra
stas darbininkas anglų far- 
moje, Kent apskrityje. Kar
tu su juo dirba Černiaus 
žmona ir 17 metų amžiaus 
sūnus. Jie dvejus metus iš
buvo išvietintųjų - pabėgė
lių stovykloj Vokietijoje. 
Černius su šeima buvo pri
imti Anglijon prieš šešias 
savaites.

buriasi Graikijoje prieš So
vietus ir jų draugus; todėl 
jos ir laiko savo kariuome
nę Graikijoje. O kuomet va
karinis blokas kalba apie 
Graikijos gynimą nuo jos 
kaimynų, tai tik mėgina 
pridengti tikrąjį savo tiks
lą, sakė Egipto atstovas.

Sykiu jis prašė Jungtinių 
Tautų seimą nutart, kad 
Anglija tuojau ištrauktų 
savo armiją iš Egipto ir 
Egiptinio Sudano. Nes 
“svetimos kariuomenės bu
vimas Egipte yra šiurkštus 
įžeidimas to krašto nepri
klausomybei ir savigarbai.”
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Reikia Didelės Talkos ir Didelių Pinigų
Jau visi matėte pranešimus apie dienraščio Laisvės 

pasimojimą įsigyti naują, dideli namą. Skaitėte smulk
menas ir matėte iš paveikslo, kaip tas namas atrodo.

Namas jau yra užpirktas, bet toli gražu dar nenu
pirktas. Reikia labai didelės sumos pinigu, kad jis jau 
būtų mūsų.

Visi, kurie ši-tą supranta apie namus ir dabartinę 
padėtį su statybos medžiagomis, teigia, jog pirkinys ne
paprastai geras. Namas gaunamas palyginti pigiai. Pa
rankamai jame dėl mūsų pažangaus judėjimo Įstaigų 
taip pat yra. Mat, namas statytas Knights of Columbus 
skyriui. Jis taikytas kultūros ir sporto veiklai. Didžiulė 
krepšinio salė bus paversta į dienraščio spaustuvę.

Namo bendrovė savo atsišaukimuose prašo Šerais 
bei paskolomis sudėti trumpu laiku 75 tūkstančius dole
rių. Visi žinome, jog tai didelis darbas. Tokia krūva do
lerių sukelti nebus lengva. Bet mes taipgi žinome, kaip į 
tai žiūri šimtai gerų Laisvės ir viso pažangaus judėjimo 
patrijotų. Jais pilnai pasitikime.

Atsimenate, kaip mūsų judėjimas buvo pradžioje pa- 
siskyręs sukelti tik 25 tūkstančius dolerių įsteigimui Vil
niuje Vėžio Ligos Instituto. Daugeliui tai atrodė neįma
nomu dalyku. Bet kas gi pasirodė? Pasirodė, kad į tre
jetą ketvertą mėnesių sudėjome beveik i90 tūkstančių 
dolerių!

Įsigijimas Laisvei pastogės ir visata Brooklynui kul
tūrinio lietuvių centro yra taip pat gražus ir prakilnus 
darbas. Juk seniai apie tai kalbame ir sapnuojame. Kiek
vienam Laisves bendrovės šėrininkų suvažiavime apie 
tai kalbėdavome. Ne vieną, bet keletą tarimų esame pa
darę ieškoti namo1 ir pirkti. Dabar yra proga ir dabar 
jau namas perkamas. Nuo kalbų ir rezoliucijų perėjome 
prie darbų. Savo aukštus, žodžius turime paremti dide
liais darbais. ’

Reikia žinoti, kad ne' iš kokio ten raskažio bei pra- 
lobimo darome šį žygį. Yra iškilęs, būtinas, nebeatidėlio- 
jamas reikalas. Anksčiau ar vėliąu teks kraustytis* iš se
nosios vietos. Negalime laukti kol, taip sakant, gatvėje, 
atsidursime. Tai būtų nerimta ir negaspadoriška. Visi 
draugai kaltintų tuos, kuriems pavesta įstaigos gerove 
ir reikalais rūpintis.

Tokiai įstaigai, kaip dienraštis Laisvė, išsikraustyti 
į naują vietą yra be galo didelis ir sunkus dalykas, suriš
tas su milžiniškomis išlaidomis. Numanoma, kad vien 
tik perkraustymui ’vargiai užteks dešimties tūkstančių 
dolerių! Naujon vieton nusikraustęs tuojau visko nesusi- 
dėsi, reikia pasitaisyti, ^vietą prirengti spaustuvei. *Tai 
irgi eina klausimas apie desėtką kitą tūkstančių dolerių! 
O kiek darbo ir klapato! Jeigu būtų galima, aišku, daug 
sveikiau būtų ant senosios vietos ramiai “tupėti” ir ty
lėti* Deja, tenka kraustytis...

Ypatingai nesmagu tiems iš mūsų, kurie prie Laisvės 
per metų metus esame dirbę. Pripratę prie senosios vie
tos, kur viskas “malonu”, viskas žinoma. Jau seniai “susi
mylėję” esame ir su ,visa aplinka, su visu baigiančiu 
griūti Brooklyno Williamsburgu, su tuo laužynu, kuris 
supa mūsų dabartinę pastogę. Dauguma šioje apylinkėje 
ir gyvename. Čia susirinkimai, čia namai, laikas nesigai- 
šuoja, miegui daugiau laiko tenka!

Dabar viskas tenka pakeisti. Reikia kraustytis gan 
toli, į priemiestį, vadinamą Richmond Hill. Džiugu tik 
tas, kad ten yra gražiai auganti lietuvių -kolonija. Kas 
tik iš lietuvių perkasi namus, niekas nesiperka Williams- 
burge. Perkasi Jamaicoj, Woodhavene, Richmond Hill, 
East New Yorke ir visoje .toje šiek tiek švaresnėje apy
linkėje. Viduryje tarpe East New Yorko ir Jamaicos ir 
bus Laisvės naujoji pastogė ir. didysis Brooklyno ir apy
linkės lietuvių centras. Iš Williamsburgo susisiekimas ir
gi greitas ir parankus.

Bet vis tiek nauja vieta, ypatingai su gyvenimo na
mais didžiausia bėda. Turėsime vargo tie, kurie norėsi
me ten išsikraustyti gyventi.

Gal kitų kolonijų draugai pasakys, jog čia per daug 
verkiami dėl mažų dalykų. Lai bus ir taip. Bet tuomi tik 
norima parodyti, kad kėlimasis naujojon vieton nėra sau
jelės draugų užsimanymas finansiškai pavarginti nuo
širdžiausius dienraščio ir judėjimo patrijotus, bet kad, 
tikėkite, yra iškilęs greitas ir rimtas reikalas.

Finansiškam prisidėjimui prie namo įsigijimo yra 
dvi formos — serai ir paskolos. Pirmoje vietoje stovi Še
rai. Įsigijęs Šerą žmogus įsigyja balsą Namo korporacijos 
reikalų tvarkyme ir vedime. Jis gali dalyvauti suvažiavi
muose ir svąrstyti Namo klausimus. Tai yra labai de
mokratiška ir lietuviams gerai suprantama forma.

Tai beveik viskas, kas buvo norėtą iš redakcijos pu
sės pasakyti namo pirkimo reikalu. Lieka tik daf kartą 
visus draugus ir drauges karštai paraginti, kad tuojau 
prisidėtų prie jo nupirkimo. Yra dedamos pastangos, 
kad ateinantis Laisvės Bendrovės šėrininkų suvažiavimas 
jau įvyktų naujoje vietoje! Taip pat didysis Laisvės me
tinis bankietas turėtų įvykti jau ten. Viskas priklausys 
nuo to, kaip greitai ir kiek atsilieps mūsų dienraščio ir 
viso pažangaus judėjimo dalyviai, rėmėjai ir prieteliai. 
-Planas yra, pasimojimas yra, troškimai yra, dabar tik 
reikia pinigų!

Lietuviai Fašistai Brazilijoj Ir Mes
Kiekvienam ne paslaptis, 

kad šiandien pasaulis yra 
pasidalinęs į dvi dalis: Vie
ną dalį sudaro naujai susi
kūrusios demokratinės vals
tybės, kovodamos prieš 
žmogaus žmogumi išnaudo
jimą, už kultūrą ir švieses
nę ateitį, neatbodamos visų 
sunkumų, su pritarimu So
vietų Sąjungos, sparčiais 
žingsniais žengia pirmyn; 
antrą pasaulio dalį sudaro 
stambusis kapitalas su pra
eito karo fašistiniais liku
čiais ir prie jųt prisišlieju
siais nuo skanaus lovio nu
stumtais buvusių profašisti
nių valstybių valdininkais, 
bankininkais, karininkais ir 
kitais pareigūnais, kurie, 
užsiimdami nešvariomis 
provokacijomis ir melais, 
veltui dėdami pastangas sū- 
laikyti socialistinę ’, bangą, 
vis pirmyn ir pirmyn besi
ritančią, nušluojančią amži
nybėn buvusius engėjus. Jei 
tokių elementų buvo nema
žai prieš karą išsiskirsčiu
sių, tai dabar, tam tikros 
eigos priversti, centralizuo- 
jasi Amerikos kontinente.

Toji eiga ir yra toji be
siartinanti naujo gyvenimo 
banga, kurios taip pabūgo 
darbo žrųonių priešai. Ka
dangi po praeito karo dau
gely Europos valstybių pa
sikeitė politinė tvarka — 
naujos, socialistinės idėjos 
pakeitė seną, kapitalistinę, 
tai if buvusiems tos tvarkos 
sėbrams ten vietos neliko 
(neliko tiems, kurie nenorė
jo prisitaikyti prie naujo, 
visiem lygaus gyvenimo). 
Nenorėdami ar negalėdami 
(karo kriminalistai) -prisi
taikyti prie naujų sąlygų, 
nešdinosi, pabųgę savos 
liaudies, sVetjirVVietos ieš
koti. O kadangi dar ran-, 
dasi tokių valstybių, kurių 
pagrindinė konstrukcija 
yra sudaryta ant kapitalis-, 
tinių pamatų, tai ir to
kiems elementams lengva 
sau vietos susirasti.

Paskutiniuoju laiku, to
kių elementų, pradėjo pa
siekt? ir Braziliją, kaipo vie
ną iš tu Amerikos valsty
bių, kurios sutiko tas Euro
pos išmatas priimti. Tarpe 
atvykstančių yra nemažas 
skaičius ir lietuvių, žino
ma, ne visi jie yra nusi
kaltėliai; jų tarpe, yra ir 
suklaidintu kaimo berneliu. 
Kaip jau mes žinome, dau
gelis lietuvių buvo varu iš
varytų į Vokietiją vergovės 
darbams. Ten, patekę tarp 
sąmoningų mūsų tėvynės 
priešų, būdami politiniai 
silpni, pasidavė suviliojami- 
apgaunami. Daugelis iš jų 
gailisi negrįžę į Lietuvą, 
skundžiasi apsivylę žadėta 
“Amerika”; tikrumoj, jie 
nėra griežti dabartinės Lie
tuvos santvarkos priešai. 
Bet tai ne visi: atvykstan
čių tarpe yra ir labai gerai 
išdresiruotų, buvusių val
dininkų, karininkų ir kito
kio luomo žmonių, kurie 
.griežtai nusistatę prieš so-, 
cializmą, prieš bendrą bro
lišką gyvenimą. Jie sklei
džia visokias . nesąmones 
naujo gyvenimo ir jo vadų 
adresu; jie, kaip kirminai, 
stengiasi pagraužti jauną 
marksistinės filosofijos ir 
naujos kultūros kūną.'

Kaip kitur, taip ir čia, 
Brazilijoj, jie ieško sau sė
brų, ir iš dalies jų suranda: 
tai konsulo A. Polišaičio ir 
kunigų P. Ragažinsko ir 
Armino asmenysę (pasku
tinį, kaip perdaug atvirą 
Hitlerio agentą, /vietos vys
kupas iškėlė į provinciją, 
nes Sao Paulo policija pra
dėjo nemaloniai žiūrėti į jo 
atvirą naci-fašistinės pro-

----------------------------------------------------- -----------------------------------------------  

pagandos varymą) — kaip 
vadų. Konsulas (Smetenos 
atstovas, kurį Brazilijos vy
riausybė tebepripažįsta kai
po teisėtą (!) įgaliotinį) 
Aleksandras Polišaitis išlei
džia mėnesinį mimiografuo
tą leidinį-biuletiną, grynai 
nukreiptą prieš dabartinę 
Lietuvos santvarką. Kuni
gai taipgi neperseniai išlei
do vienkartinį šmeižtų ir 
kitokių nesąmonių pilną 
laikraštuką, “šviesa” pava
dinta. c

Rętkarčiais šie ponai, pri
sidedant Lietuvių Sąjungai 
Brazilijoj, ir choristų orga
nizacijai “Vytis” su pirmi
ninku V. Grabausku prieša
ky, padaro bendrus “sąškri- 
džius”, per kuriuos iškepa 
visokių nesąmonių dabarti
nės Lietuvos adresu. Iš to
kių jų susibūrimų konsulo 
leidžiamam bįuletiny iš š. 
m. bal. mėn. No. 4-101, ran
dame tokį tai “perlą” —lai
šką, pasiųsta Jo Ekselenci- 
jai, ponui Brazilijos prezi
dentui. Šie ponai prašo Bra
zilijos prezidentą padėti 
jiems atgauti prarastą lais
vę, už ką jie pasižada “Rė
tis į petį, eiti ten (kur, Į 
karą? — J.), kur bus rei
kalinga.” Po šiuo laišku, 
pasirašo: Lietuvių Rymo 
Katalikų šv. Juozapo Bend
ruomenės pirmininkas, kun. 
Pijus Ragažinskas, ...Lietu
vių Sąjungos Brazilijoj pir
mininkas, Aleksandr. Bag
donas, ir Vyties S-gos pir
mininkas V. Grabauskas.

.Antras tokių “gęrojiškų 
sąskridžių” įvyko š. m. 
rugpjūčio mėn. 22 dieną, 20 
vai. Moocos lietuvių (Lietu
vių Sąjungos užgrobto j) 
mokykloj. “Sąskridžio” ini
ciatorium šiuo laiku buvo 
kunigas Pijus Ragažinskas. 
Apart kun. Ragažinsko, 
prie šio parengimo uoliai 
prisidėjo ir “išyietinti”, Vi
leikis ir Antanaitis. Įdomu, 
kad susirinkime, kur buvo 
reikalaujama senos-smeto- 
ninės tvarkos Lietuvai, tos 
tvarkos atstovas, konsulas 
A. Polišaitis, nebuvo nei 
prie stalo pakviestas, ir vi
są laiką, toli, tarp susirin
kusių, > nusiminęs sėdėjo. 
Taipgi nusiskundė ir Lietu
vių Sąjungos pirmininkas, 
ponas Aleksandras Bagdo-

AFL viršininkai pasikvietė i 
savo konvenciją dr. Kurt 
Schumaker, Vokietijos Social
demokratų Partijos pismmin« 
ką iš amerikiečių, 
francūzų 
prasidės

anglų* ir 
srities. Konvencija 
šio menesio 6, San 
Francisco.

nas, būtent: “Matai, kaip 
jie padarė, — pakvietė pa
skutinėj valandoj, dabar 
nei nežinau, ką daryti, pasi
rašyti ar ne? Nebuvo laiko 
nei su valdyba pasitarti, nei 
pagalvoti.” Iš to galima 
spręsti, kad ir jų, smetoni- 
ninkų, tarpe nėra vienybės. 
Kunigas P. Ragažinskas, 
norėdamas lyderio vietos, 
ir konsulą prie durų paliko 
ir Lietuvių S-gos pirminin
kui neleido pagalvoti; už 
ausies paėmęs atvedė ir —' 
pasirašyk!

“Sąskridy”, apart kuni
go, konsulo, Bagdono; pra- 
bausko ir poros “išviętin-. 
tų”, dalyvavo ir vietos liė- 
tuvių kolonijos stambieji 
pramonininkai - p r e kybi- 
ninkai.

Pastebėtina, kad jų tar
pe, buvo matyti ir buvusio 
“Lietuvių Aidas Brazilijoj” 
redaktorių Antaną Dutkų 
ir leidėją Kostą Ųckų, (pa
starasis skaitėsi esąs dide
lis revoliucionierius). Tarp 
keleto kalbėtojų, apyilgį 
pamokslą pasakė ir K~ Uc- 
kus, kviesdamas visus ben
drai kovoti “už Lietuvos 
laisve’’.

Šio “sąskridžio” tikslas, . 
buvo pasirašymas po iš 
anksto paruošto laiško tek
stu, adresuotu: Rio de Ja
neiro Konferencijos pirmi
ninkui, prašant, išvyti iš 
Lietuvos bolševikus, ir ati
duoti jos valdžią tikrie
siems šalies šeimininkams 
(Chodakauskams, Plechavi- 
čiams, Kubiliūnams ir ki
tiems). Po šiuo laišku pasj- 
rašė: Kun. P. Ragažinskas 
— Lietuvių Rymo Katalikų 
Šv. Juozapo Bendruomenės 
vardu, A. Bagdonas — Lie
tuvių Sąjungos Brazilijoj 
vardu, V. * Grabauskas-— 
Vyties choristų vardu, ir 
dar “išvietintų” bei preky
bininkų ir pramonininkų 
atstovai. Tarpe pramoni
ninkų matėsi: Naruševi
čius, Endrigevičius, Mate- 
lioniai ir dar keletas smul
kesnių, kurių užfiksuoti ne
matome reikalo.

Nors sekančią dieną vie
tos nekurie laikraščiai ir 
paskelbė, kad “Po memo
randumu pasirašę šeši lie
tuvių kolonijos atstovai nuo 
12,000 Sao Paulo lietuvių”, 
bet mes turime pasakyti 
štai ką: — Ponai organiza
cijų arba kolonijos atsto
vai,, nuimkite porą nulių, ir 
tik tuomet turėsite teisę 
kalbėti likusių vardu. Ne
žiūrint, kad daugelis lietu
vių - katalikų turi ryšius su 
kunigu bažnytiniais reika
lais, vis tik nesutinka su jo 
vedama antitarybine politi
ka; o apie kitas organiza
cijas, tai nei prisiminti ne
vertėtų, jų narių skaičius 
labai-ymenkas, ir tie patys j 
daugumoj priešingi vadų 
vedamai politikai. Pavyz
džiui: Lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus, Sao Pauly, apart 
vardo, daugiau nieko ir nė
ra (nesumaišykite, gerbia
mieji, su Lietuvių Depart- 
mentu, veikiančių prie Ru
sų Nuo Karo Nukentė ju
slėms Šelpti Sub-Komiteto), 
Lietuvių Sąjungoj, per vie
nintelį S-gos metinį susirin
kimą (tik valdybai rinkti), 
susirenka apie šešiolika as
menų, choristų organizacija 
“Vytis” taipgi neturi dau
giau, kaip puskapį narių. 
Štai, gerbiamieji, ir visa 
dvylika tūkstančių “fašis
tų”. Nežiūrint į tai, kad at
virų Tėvynės priešų skai
čius buvo palyginamai ma
žas, bet šalyje esant palan
kioms fašistiniam veikimui 
sąlygoms, ir prisidedant 
naujai atvykstančiam ele
mentui, mūsų priešų skai-

TURĖKIME MINTYJE!
Sukelti Laisvei Per 3 Mėnesius:

$20,000 Už Prenumeratas
$10,000 Parengimais ir Aukomis
$1,500 Laisvės Bendrovės Šerais.

------- . t e-------------
**

Šis yra rimtas ir svarbus darbas. Kiekvienas apšvie- 
tą branginantis žmogus turi prisidėti prie šio darbo.

Kurie ųnegalite gauti naujų skaitytojų, turėtumėte 
patys paaukoti po stambesnę sumą sukėlimui dienraš
čiui budžeto 1948 metams.

Kiekvienas dienraštį Laisvę branginantis žmogus 
privalo būti Laisvės bendrovės dalininku. Už $10 jūs 
galite patapti dienraščio Laisvės savininkais ir leidėjais.

PIRMI ŠIŲ METŲ LAISVES VAJAUS REZULTATAI
Punktai

P. J. Martin, Pittsburgh, Pa............... ...... .........
Broqklyno Vajininkai...................... ........................
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn...........................
J. Balsys, Baltimore, Md.............................................
F. Balnys, New London, Conn............ .........................
J. Mockaitis—P. Baranauskas, Bridgeport, Conn. ..

204
188
150
56
56

Gražų laiškelį gavome vajaus reikalu, iš Pittsburgho. Pra
šome

Čia 
a u k ii 
$3.50.

pasiskaityti:
augūs Draugai!
prisiunčia už atnaujintas Laisvės prenumeratas $52.00, 
biudžeto sukėlimui $16.50 ir ALDLD Centrui auką 

Viso $72.00.
Draugiškai,

P. J. MARTIN.”
(Drg. Martin prisiuntė ir aukojusiųjų vardus, juos paduo

dame žemiau.)
P. J. Martin iš Pittsburgho paleido stiprų šūvį. Martinas 

anksčiau yra laimėjęs vajuose premijas. Išrodo, kad šiemet 
jis dar kartą įrodys savo gabumus kaipo vajininkas.

Gražiai užsirekordavo ir Svinkūnienė iš Waterbury, CtfiTn.

Brooklyniečiai: P. Buknys gavo naują skaitytojų A. Bal
čiūnas pridavė atnaujinimą. George Kuraitis ir Petras Vaz- 
nys žada imti į savo rankas vajaus vadeles Brooklyne. Ge
rai, vyrai! žiūrėkite, kad darbai sektų jūsų žodžius.

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:

Brooklynąs ................................................
Washington, Fa. ..... ........................
Waterbury, Conn. ......... . . •
Aukų gavome sekamai: Jonas Urbonas, Brooklyn, N. Y., 

$10; M. Subach, Thomas, W. Va., $3; O. Marozienė, Water
bury, Conn., $1.

$22.00
16.50

1.00

P. J. Martin prisiuntė atiku sekamai: Po $4—M. Yana- 
vičienė, Washington, Pa.; J. Kubeckienė, Washington, Pa; 
P. J. Martin, Muse, Pa. .Helen Vikadonovičia, Washington, 
Pa., $2; A-. Medeikis, Muse, Pa., $1.50; Anna Gravelis, Wash
ington, Pa., $1.

Vajui pasibaigus, už aukas ir už pelnus nuo parengimų tų 
miestų vajininkams, iš .kur aukos gautos, bus’priskaityta po 
1 punktą nuo 50c.

Oras darbuotis vajuje geras, 
tikra bėda mūsų darbuose.
parengimus, biudžeto sukėlimui nieko 
svarbu jau dabar ruošti parengimus.

Laisvės Administracija.

Tačiau tas vėlinimasis yra 
Subruskite, draugužiai! Apie 

negirdėt. O labai

čius kaskart didėja. Todėl 
mums, demokratinių ir lais
vę mylinčių įsitikinimų lie
tuviams, kaip tik yra gyvas 
reikalas susirūpinti ir su
glausti demokratines eiles, 
prieš kylančią reakcijos ir 
priešų bangą. Mūsų orga
nizacijos - komisijos turėtų 
surasti būdą susijupgti į 
vieną bendrą, tvirtą viene
tą; pamesti tarpusavio ne
susipratimus, ginčus, ir 
bendromis jėgomis kovoti 
prieš bendrą mūsų ir visos 
žmonijos- priešą, naci-fašiz- 
mą, kurio likučiai, Ameri-' 
kos stambiajam kapitalui 
vadovaujant, stengiasi atsi
kelti ir atgauti prarastas 
pozicijas.
♦

Mūsų spaudoj (žiniose iš 
Brazilijos), tankiai užtin
kame prikaišiojimų ir kito
kių žodžių kabutėse vien tik 
tuom, kad vienas ar kitas 
draugas kam nors nepatai
kavo, nepritarė žalingoj 
mūsų veikimo pozicijoj. 
Gerbiamieji, šis momentas 
neturėtų būti mūsų'vaidų 
maišu. Šiandien, kuomet 
mūsų principai reikalauja 
iš mūsų įtempto darbo, pa
sišventimo, už vieną-—visų 
bendrą tikslą, • barniams

vietos neturėtų būti. Dauge
lis iš draugų, yra nukentė
ję nuo reakcijos, persekio
jami, tremiami už socialis
tinį - marksistinį veikimą; 
kiti, taipgi išsijuosę dirba 
žmonijos gerovei, bet... Pas 
mus vis dar kaž-ko trūks- 
ta. Mes esame įsitikinę, 
kad mūsų tikslas yra vieno
das; kad mūsų kova, tai 
bendra visų, viso pasaulio 
darbo žmonių kova; kad 
mūsų siekiai yra suderina
mi ir tie patys. Tad... Kam 
tos kabutės, kam tie nepa- 
m a t u o t i prikaišiojimai J 
Kam?

Meskime barnius, ir im
kimės už rimtesnio darbo. 
Darbo dirva plati ir daug 
ko reikalaujanti. Geriau su
gyvendami tarpusavy, dau
giau pasidarbuosime mūsų 
Tėvynei. ir kartu žmonijos 
gerovei!

Juodpenietis.

London. — Leitenantas 
Philip Mountbatten, anglų 
karalaitės Elzbietos sužadė
tinis, pakeitę savo tikybą iš 
pravoslavų į anglikonų re
ligiją. /Nes- sosto įpėdinė 
Elzbieta taipgi anglikonų 
tikybos.
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Reporterio Skujelės 
Likimas

siųjų sukaktuvių iškilmėse 
tarpo. Štai skaitau: yra 
Petkus, yra Katkus, yra 
Moliūgas ir kiti savo uži
mamomis vietomis žymiai 
mažesni už mane. Manęs 
nėra. Kodėl? Aš buvau ir 
net kalbą pasakiau....

— Kas aprašė vakarykš
tes sukaktuves? — pasigir
do iš redaktoriaus kabineto, 
dar durims neatsivėrus.

— Reporteris Skujele.
Suprantama, Skujelei te

ko tiek ir tiek.

Skujele dirbo laikraštyje 
kelerius metus. Jam teko 
aprašinėti įvairius įvykius, 
iškilmes, minėjimus. Vis
kas būdavo gerai, bet jis 
kiekvieną kartą patekdavo 
ant vienos iš trijų aštrių 

vi r ši-

Vierui mūsų skaitytoja pri
siuntė. laišką, gautą iš Vokie
tijos nuo savo giminaičio. Ja
me randame svarbiu informa-

Kur eina Tarybininkų
Bendro Fondo Aukos?

kų 180 gr.; ir dėžutę mur- 
mulaclo, tai ir viskas. O visa 
kita eina tiems, kurie tingi 
dirbti, o nori iš kito misti. Su-

Redaktoriaus k a b inete mano pavardė iš dalyvavu- 
suskambėjo telefonas.

— Klausau.
— Ponas redaktorius? 

Kalba viršininkas Katkus.
Aš čia norėčiau vieną ne
susipratimą išaiškinti. Šian
dieną jūsų laikraštyje apra
šytose tilto atidarymo iškil
mėse, minint iškilmių daly
vius, apeita mapo pavardė. 
Aš dalyvavau iš pat pra
džių. Galima sakyti, atėjau

■ pirmas ir išėjau paskutinis. 
O redakcija manęs nepaste
bėjo. Tai aš ir norėčiau ži
noti: ar čia redakcijos prieš 
mane nustatymas, ar čia 
kaip...

— Dėl dievo meilės. Koks 
čia nusistatymas. Mes tam
stą stačiai mylime. Čia re
porterio kaltė. Reporteris 
nepastebėjo...

— Na, žinote, nepastebėti povandeninių uolų: 
manęs. Aš pirmas atėjau, ninkp Katkaus, pirmininko 
galima sakyti, paskutinis 
išėjau ... Kokie gi tada tie 
jūsų reporteriai? Į ką jie 
žiūri? Varnas skaito? Šiaip 
ar taip, pone redaktoriau, 
man tas labai, labai nema
lonu ...

— Dieve mano, — vaito
jo redaktorius, — mes im
simės priemonių; mes kaip 
nors tamstą paminėsime; 
mes atitaisysime.

Pasikalbėjimą baigęs, re
daktorius šaute iššovė iš sa
vo kabineto.

— Kas aprašė vakarykš
čias tilto atidarymo iškil
mes? — kaip mortira, su
baubė redaktorius.

— Reporteris Skujele.
— Duokite man, po šimt 

velnių, tą Skujelę. Aš jį čia 
pat papiausiu. Pašaukite 
man jį.

Įėjus Skujelei, redakto
riaus kabinete kilo toks jo- 
markas, kad net voras, to
limame kamoe voratinklį 
susipynęs, išblyško, paliko 
vos pradėtą musę ir movė

Skujele gavo gerą pa
mokslą, kaip nereikia pra
žiopsoti dalyvaujantį iškil
mėse viršininką Katkų.

Redaktoriaus kabinete 
suskambo telefonas.

— Klausau.
— Ar čia ponas redakto

rius? Kalba pirmininkas 
Moliūgas. Kaip gyvenate, 
pone redaktoriau? Šiaip 
sau. Ir aš taip pat. Matote, 
yra toks reikalėlis. Žino
ma, mažmožis, bet vis dėl
to. Aš, matote, nepaminėtas 
vakarykščio posėdžio apra
šyme. O aš buvau. Sėdėjau 
trečioj eileje 26-toje vieto
je. Man asmeniškai tai, ži
noma, nesvarbu. Bet juk aš 
atstovavau tam tikrai ištai
gai. Qėl manęs tai tiek to. 
Bet įstaiga, patys supran
tate...

Redaktorius kalbėjo apie 
nesusipratimą, apie redak
cijos pakartotinį įrodytą 
palankumą pirmininkui ir 
jo įstaigai, apie meilę ir pa
garbą.

— Kas aprašė iškilmin
gąjį posėdi? — surėkė re
daktorius, baigęs pasikalbė
jimą.

— Reporteris Skujele.
Redaktoriaus pamokslas 

Skujelei buvo toks karštas, 
kad net rašalas ant stalo 
pradėjo garuoti.

Redaktoriaus kabinete su
skambo telefonas.

— Klausau.
— Labai atsiprašau, pone 

redaktoriau, už trukdymą. 
Kalba direktorius Žagaras. 
Aš norėčiau iš tamstos iš
girsti, kuriais sumetimais 
tamstos laikraštyje išmesta

Moliūgo ir direktoriaus Ža
garo. Kiekvieną kartą ku
rio nors iš jų Skujele nepa
stebėdavo ar užmiršdavo 
paminėti, kiekvieną kartą 
kuris nors iš jų skambinda
vo redaktoriui. O redakto
rius supykęs mokėjo gar
siai pasakyti daug nemalo
niu žodžiu, v

*Tos trys pavardės Skuje- 
lę persekiojo dieną ir nak
tį. Jos įsisiurbė į jo sąmonę 
giliau, negu memento mori. 
iJs jas sapnavo. O kartą, 
policijos paklaustas pavar
dės, atsakė:

— Moliūgas.
— Kas? Moliūgas? — nu

stebęs atklausė policinin
kas.

— Skujele, — susigriebė 
Skujele.

Policija tokiais atvejais 
priekabi. Jai parūpo, kodėl 
Skujele mėgino pasivadinti 
svetima pavarde. Teko Sku
jelei ilgai suktis, ^ol išsi
suko.

Bet ką rašydamas, Skuje
le vis prisimindavo, ar tik 
nėra praleista kuri nors 
viena iš tų trijų pavardžių.

Iš bičiulio vestuvių Skuje
le grįžo paryčiu su sunkia 
miglota galva ir tuojau at
sisėdo rašyti vieną vakar 
gautą iš policijos žinią.

Plunksna buvo be galo 
aptingusi. Ji vos pasivilko 
popieriumi, žymėdama su
krypusias ir ištižusias eilu
tes:

Niekšų darbas
Vakar apie 8 vai. vakaro 

Vytauto prospekte keli j- 
kaušę vyrai vaikštinėjo, už
kabinėdami moteris ir bjau
riais žodžiais koliodamiesi. 
Vieną moterį užsistojo ži
nomas pirklys Guzikovi- 
čius. Palaidūnai Guzikovi- 
čių puolė ir skaudžiai suža
lojo galvą. Nukentėjęs grei
tosios pagalbos automobiliu 
nuvežtas ligoninėn. Policija 
niekdarius sulaikė ir nuva
rė nuovadom

Skujelės akys visiškai 
merkėsi, galva sviro, bera
šant paskutiniąsias eilutes. 
Sąmonėje šmėkštelėjo bai
mė dėl lemtingųjų pavar
džių. Jis skubiai pamirkė 
plunksną į rašalą ir auto
matiškai gale žinutės prira- v se:

. Be kitų, įvykyje dalyvavo 
gerbiamieji ponai: viršinin
kas Katkus, pirmininkas 
Moliūgas ir direktorius Ža
garas.

Žadintuvo pakeltas iš lo
vos, reporteris Skujele nu
bėgo į spaustuvę ir atidavė 
žinią.

Apie antrą valandą visas 
miestas kraipė galvds: kas

Tarybųt Sąjungos delegatas Jungtiniu Tautų seimui 
Andrius Višinskis - ir Anglijos valstybės sekretoriaus 
užvaduotojas Hector McNeil šiltai pasisveikina per
traukoje Jungtinių Tautų sesijų, Lake Success. Vie
nok jų prakalbose nebūna tokios santaikos, nes tai 
atstovai skirtingų valstybių—Aviena pažangiausia pa

saulyje, tarybinė liaudies respublika, o kita 
šlubuojanti monarchija.

Pirmų Kartų Gaminama 
Lietuvoje
Rašo P. šumaitis

Jauna Lietuvos tarybinė 
respublika sutinka Didžiojo 
Spalio 30-sias metines nau
jais gamybiniais laimėji
mais; išaugo naujos pramo
nės šakos, kurios pradėjo 
iki šiol negamintų išdirbi
nių gamybą.

Rekonstravus Š i a u lių, 
Vilniaus, Klaipėdos ir kitų 
apskričių miško apdirbimo 
gamyklas, pradėta gaminti 
15-kos rūšių medžio išdirbi
nių. Naujosios Vilnios miš
ko kombinato cechuose kas
dieną pagaminama du su
dėtiniai ir vienas namas— 
kotedžas naujai krašto sta
tybai. Šiuos sudėtinius na
mus pirmą kartą sukurtuo
se Lietuvoj darbininkų mie
steliuose galima pamatyti 
Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Eilė gamyklų pradėjo 
masinį autovagonų detalių 
ir naujiems namams parke
to gamybą.

Metalo apdirbimo gamyk
los žymiai išplėtė savo ga
mybos asortimentą. Kaune 
pagaminta, pirmoji partija 
vandens katilų, baterejų ir 
sanitarinių - technikinių į- 
rengimų gyvenamiesiems 
namams ir įmonėms.

Respublikos laukuose pa
sirodė kuliamosios, rūšiuo
jamosios ir kitos žemės ū- 
kio mašinos su etiketėmis 
“Pagaminta Lietuvoje.”

Daug to, ką anksčiau 
Lietuva isiveždavo iš už
sienio, dabar gamina tary
binės respublikos pramonė. 
Naujai pastatyta deguonies 
gamykla išleido savo gami
nių. Vietoje gaminami že
mo voltažo elektromotorai. 
Naujai sukurta Vilniaus 
statybinių mechanizmų ga
mykla pradėjo gaminti ne
sudėtingus statybinius me
chanizmus. Persiformavus 
Vilniaus garvežių remonto 
dirbtuvėms į garvežių re
monto gamyklą pradėtas 
vidutinis lokomotyvų re
montas. Šiomis dienomis iš 
gamyklos cechų išėjo eks
ploatacijon pirmųjų 10 gar
vežių, atremontuotų Lietu
voje.

galėjo manyti. Tokie žmo
nės.

O apie trečią valandą re
porteris Skujele žingsniavo 
gatve, nusiminęs ir pri
trenktas, netikėtai ir nepel
nytai laikraštininko karje
rą baigęs.

Augustinas Gricius 
1927 m.

cijų apie suktybes, kurios yra . praskit, tetule, kam tos aukos 
praktikuojamos Vokietijoje įeina.
Amerikos Lietuvių Bendro i 
Fondo agentų su Amerikos lie- i 
tuvių sudėtomis aukomis. : 
Laiškas skamba sekamai:

• Wolterdingen 
21 d. 8, 47

Brangi Tetule!
Sveikiname, jus ir linkime j 

jums viso ko geriausio jūsų i11.* 
gyvenime. Mos tuo kart dar 
esame sveiki. Dabar širdin
gai dėkavojame jums už laiš- j 
ką, kurio labai laukėme. Ra- Į 
šote, tetule, kad išsiuntėt man 
kostiumą. Aš jums, brangi 
tetule, už tai tariu šimtą kar
tų ačiū, nes jau esu savus 
kostiumus nudėvėjęs, o pašal
pos drabužiams iš niekur ne
gaunam. Tenka ir laikraščiuo
se skaityti ir šiaip girdėti, kad 
jūs ten. daug aukojat BALFui, 
bet mes iš BALFo kol kas 
esame gavę, t. y., ne aš, bet 
vaikai, po 90 gramų lašinių, 
tai mes gavome ant dviejų vai-

Rašote, tetule, kad pas jus 
j šiemet labai, šalta vasara, o 
pas mus ši vasara labai karš- 

1 ta, vidurdieny siekia ligi 40 
laipsniu C. karščio, m. i

Klausiate, tetule, apie 
važiavimą. Gal ii* pavyks, tik 
nežinau, kada.. Jeigu sulauk
sim, tai gal sekančią vasarą, 
kaip bus priimtas Stratono 
bilius dėl 400,000 DP įsilei
dimo į USA. Dabartiniu me
tu jokios vilties nėra. šian
dien pranešė, kad laukia at
vykstant Australijos komisi
jos, kuri rinksis žmones emi
gruoti j ten. Aš taip pat ta
riausi ir su Brazilijos atstovais 
apie išvykimą, bet pAts ne
žinau, ką daryti. Brangi te
tule, jūs man patarkit, ką da
ryti, ar važiuoti kur, ar lauk
ti kitų metų vasaros ir at
vykti pas .jus.

Klausiate, tetule, kas ge-

riau man siusti — pinigai at 
pakietukai. Mat, tetule, jeigu 
pinigus siusti paštu,* tai aš už 
1 dolerį gausiu apie 12 mar
kių, o už tą 12 markių, be 
kortelės, galiu nupirkti 2 
kiaušinius, 
ma šis tas pirkti, bet 

kas neduoda, 
dolerį ant rankų 

juodoj
Tai jau yra šis 
200 markių ga- 

1 svarą lašinių, 
čia pas mus 

kainuoja 
tūkstan-

galiu nupirkti 
ant kortelių gali-

mums
O tu

vi ž jį 
rinkoj

at

rint 
galima gauti 
200 markių . 
tas, tai aš už 
liūs nupirkti
Drabužių pirkti 
neįmanoma, z nes 
kostiumas apie 
čius markių, tai geriau, kad
prisiųstumėt, o dėl maisto, .tai, 
tetule, įdėkit į laišką kokį do
lerį ir aš čia jį pardavęs šį 
tą nupirksiu.

Klausiate, tetule, kodėl mus 
suvežė į didelius lagerius. Da
bar mūs niekas niekur neve
ža o j a, mes lageriuose gyvena
me nuo karo pabaigos. Yra 
lagerių po kelis šimtus žmo
nių ii- yra lagerių po kelis 
tūkstančius, žiūrint, kokios 
patalpos. Mūsų lagery gyve
name apie 1,500 žmonių jau 
antri metai.

Perduokit, tetule, 
jūsų sūnui, mano 
visiems gimingms.

Tuo kart sudie, 
laiško.

linkėjimus
broliui, ir

kauksiu

Maisto, lengvosios pra
monės ir gamybinės koope
racijos įmonės savo gaminių 
asortimentą padidino du 
kartus. Kauno gumos fab
rike atidaryta naujas — 
dviračių, kamerų ir padan
gų cechas.

Spalio revoliucijos 30-sias 
metines statybininkai ir 
pramoninių įmonių kolekty
vas atžymės naujais gamy
biniais laimėjimais. Lietu
vos mašinų statybos pirm- 
gimis — staklių statybos 
gamykla — išleis pirmąją 
partiją metalo piaustymo 
staklių. “Kaitros” sanitari
niu įrengimų gamyklos pa
grindiniai cechai pradėjo iš
dirbiniu gamybą. Nauja 
Panevėžio svarstyklių ga
mykla'taip pat išleis į apy
vartą pirmuosius savo ga
minius. Bus pradėta ga
minti pirmosios hidroturbi- 
nos smulkioms respublikos 
elektros stotims.

Naujos Kauno
monto gamyklos cechai iš
leis i respuhlik. kelius pir
mąsias atremontuotas sun
kiąsias ir lengvąsias auto
mašinas.

i Šiaulių odos gamyklos 
pradėjo masinę spalvuoto 
chromo. gamybą.

Tekstilės ir trikotažo fab
rikai tarybinės valdžios ju
biliejaus proga išleis daug 
nauiu vilnonių, šilkinių ir 
kitokių rūšių audinių. Ga
mybinė kooperacija ir vieti
nė pramonė pradėjo gamin
ti ligi 50 naujų rūsiu pla
taus vartojimo gaminių.

autore-

Laiškas Redakci jai
Gerbiamieji:
Aš mačiau, kad į kitus 

kraštus leidžia važiuoti, pa
vyzdžiui, i Jugoslaviją: Ir 
šimtai iš Amerikos ten jau 
važiuoja. Bet kain į Lietu
vą, ar dar neleidžia?

Draugiškai, P.
Pastaba: Reikia tikėt'is, 

kad su laiku ir Lietuvon 
bus galima laisvai važinėti. 
Kad šiuo tarpu Lietuvon 
neleidžiama važiuoti, tai už 
tai daugiausia kaltas nebu
vimas tarpe Amerikos ir 
Lietuvos' diplomatinių san
tykių. Kitos gi šalys yra 
Amerikos pripažintos ir tu
ri diplomatinius ryšius. Kol 
iš Amerikos pusės nėra to
kio pripažinimo, tol nerei
kia tikėtis normališkų ry
šių ir .susisiekimų su Tary

bų Lietuva.

MŪSŲ KULTŪRINIS CENTRAS
AR JAU PRISIDĖJOTE PRIE NUPIRKIMO?

<

R

i ■R

A
; ■

1

< U’"

1

, t* -

& W t*

.-A

■ BMll
• ų ■ Ir®

...■.B r-BB

/ • # JI-V .y ’**< fgr
z-'B ..

Randasi ant 110-06 Atlantic Avė., 
(tarp 110-tos ir 111-tos gatvių) Rich
mond Hill, L. L, N. Y. Moderniškas 
plieno ir mūro namas, trijų aukštų. 
Susirinkimam salė, bowling alleys, 
spaustuvei patalpa, auditorium 51 pė
dų pločio ir. 61 ilgių su galerija; dide
lis bar-rūmas su apskritu 80 pėdų il

Paskelbus, kad šį namą perkame, 
tuojau šėrų nusipirko šie»asmįnys: 
Valys Bunkus už $200, Vera Bunkus 
už $200, Klemensas Depsas už $50, 
Jęnas Siurba už $50, Jonas Ormanas

Paskolų davė: L. Tilvikas iš Easton, 
Pa., $1,000, Stefanija Sasna $1,000, 
Jonas Gasiunas $1,000, Vincas ir Anna 
Globičiai $1,000, Konstancija Abekienč 
iš Chicagos, III., $500 ir George Šid
lauskas iš Hudson, Mass. $500.

Šį reikalą reikia imti taip rimtai 
kaip jį ima tie draugai, kurių vardai 
aukščiau išspausdinti. Įsitėmykite, kad 
su 1 diena lapkričio-Nbv. mums reikia 
turėti ant rankų $75,000. Jei tos su- i

gio baru, ir 4 kambarių apartmeiitas 
superintendentui gyventi; rdvūs 
rūmai ofisams, žemes plotas >150 per 

 

100. 800 sėdynių ir daug stalų ir kito
kių rakandų. Pastatyti kainavo $272,- 
355.37. Mes perkame už $135,000.00. 
Tai namas, kuris pilnai atsako mūsų 
reikalams.

mos neturėtume, tai visas namo pirki
mo dalykas susitrukdytų. Greitas pini
gų gavimas yra degantis reikalas!

Tuojau pirkite šėrų daugiausia kiek 
galite. Šero kaina $25. Pirkite po dau
giausia, kiek galite, ir kuo greičiausia 
siųskite pinigus namo bendrovei.

Prašome ir paskolų. Už paskolas 
mokėsime 2% procento, taip kaip 
moka bankai. Paskolas imamę ne 
trumpesniam laikui, kaip vieniems me
tams. Po metų laiko paskolos bus grą
žinamos, jei paskolinusieji to reika
laus.

Siųsdami pinigus už Šerus ar pasko
las čekius ir money orderius, rašykite 
žemiau paduotu vardu: »

HOME FOR LITHUANIAN WORKERS, Inc.

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y
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PASKUTINIS CARAS
(Istorine Apysaka) ★ —«—
■■■■Parašė Justas Paleckis

(Tąsa)
Žinoma, ir tuose pačiuose Ruščuko ar
mijos' laimėjimuose mažą reikšmę tetu
rėjo pats Aleksandras, nes visus planus 
paruošė ir įsakymus davinėjo jo štabo 
viršininkas generolas Vannovskis. Tas 
gudrus generolas, pats pasilikdamas še
šėly, viską darė Aleksandro vardu, o šis 
tik pasirašinėjo. Vannovskis žiūrėjo į 
ateitį, nes gerai suprato svarbą nusipel
nyti busimojo caro dėkingumą. Jis nesu
klydo: visą Aleksandro III viešpatavimo 
laiką Vannovskis buvo vieninteliu jo ka
ro ministeriu.

CARO MEDŽIOKLĖ
Niekuomet gal Petrapilis taip dažnai 

nepasipuošdavo vėliavomis, kaip per pas
kutinius ketverius Aleksandro II vieš
patavimo metus. Čia laimėjimai kare su 
turkais, čia laimėjimai Vidurinėj Azijoj, 
kur rusai užkariavo naujus žemės plo
tus. 0 dar prisidėjo netikėtas progos— 
laimingi caro išsigelbėjimai nuo mirties. 
Po turkų karo teroristai pradėjo tiesiog 
tikrą caro medžioklę. Dar rudenį 1878 
m. Nikolajeve, kur lankėsi caras, buvo 
susekta carui išsprogdinti padėtoji mi
na. 0 1879 m. balandžio 2 (14) d., ca
rui išėjus pasivaikščioti, penkis kartus į 
jį šovė teroristas Solovjovas. Šį kartą 
caras jau nebebuvo toks ramus, kaip per 
Karakozovo šūvį. Išgirdęs pirmą šūvį, 
caras pradėjo bėgti šaukdamas “Gelbė
kit!” Teroristas jį vijosi ir šaudė, net 
žandaro ant žemės parblokštas, jis dar 
du šūviu pasiuntė bėgančiam ir kepurę 
pametusiam carui. Pamaldomis, vėliavo
mis ir iškilmingu didžiūnų priėmimu 
Žiemos Rūmuose buvo pažymėtas tas 
įvykis. ’Caras, jau visai ramus ir susi
kaupęs, pasakė kalbą, pareikšdamas, kad 
trečią kartą Dievo Apveizda jį Stebuk
lingai išgelbėjo ir kad visi turi įtempti 
jėgas kovai su “kramola” — terorizmu 
ir riaušėmis. 10 minučių nenurimo susi
rinkusių bajorų, dvariškių ir generolų 
“ura” šūkiai. »

Kitą dieną, jau daug stipriau saugo
jamas, caras Aleksandras II vėl išėjo 
pasivąikščioti ties rūmais. Jis pamatė, 
kad jo palydovai dažnai lenkiasi, kelia 
nuo žemės kažkokius baltus lapelius ir, 
žvilgterėję, kiša juos į kišenę: Jo pa
klaustas adjutantas išraudo ir paaiški
no, kad jau dienų kaip tie lapeliai 
išmėtomi. Pareikalavęą lapelį parodyti, 
caras perskaitė jame: “Mirtis piktada
riui ! Mirtis tifonui!”

' Įnirtęs caras sušaukė vyriausybės na
rius ir įsakė paskelbti Petrapily karo 
stovį ir paskyrė general-gubernatorių 
generolą Gurko. Ir visa Rusija buvo pa
skirstyta į šešias general gubernatorys
tes. Caras nusistatė griežta ranka iš
rauti nihilizmą. Gana žaisti ir rodyti 
gailestingumą tiems piktiems gaivalams! 
Gana juos tvirkinti teisiant paprastuose 
teismuose, kurie išteisina teroristę Verą 
Zasulic, šovusią į Petrapilio policmeiste
rį generolą Trepovą! Visus į karo teis
mą! Aleksandras II nutarė parodyti visą 
griežtumą, elgtis taip, kaip būtų pasiel
gęs jo tėvas Mikalojus I ir liautis rodžius 
humanizmą ir švelnumą.

“Liaudies ‘Laisvės” vadovybė į tuos 
griežtumus atsakė dar atkaklesniu pasi
ryžimu išvaduoti Rusiją iš “caro-išva- 
duotojo” jungo, kaip ji skelbė. 1879 m. 
vasarą ji nutarė susprogdinti caro trau
kinį pakeliui, iš Livadijos (Krime) į Pet
rapilį. Kad pasikėsinimo'įvykdymas bū
tų užtikrintas, minos buvo padėtos tri
jose vietose — Odesoj, Aleksandrovske 
ir ties, Kursku. Teroristų vadas želiabo- 
vas ties Aleksandrovsku nupirko žemės 
plotą netoli geležinkelio neva fabrikui sta
tyti. Iš čia po geležinkelio pylimu buvo 
pądėtos dvi minos. Tačiau dėl kažkokios 
priežasties minos nesprogo ir caro trau
kinys nuvažiavo sveikas. Ties Kursku 
teroristai taip pat įsigijo namelį prie ge
ležinkelio ir iš jo iškasė tunelį po pyli
mu, kur padėjo miną. Lapkričio 19 d., 
kada turėjo važiuoti caras, traukiniui 
šią vietą ’ pravažiuojant, įvyko baisus 
sprogimas. Tačiau tai būta ne caro, o 
jo palydovų, svitos traukinio. Caras ra
miai sugrįžo į Petrapilį. Pro Odesą caras 
visai nevažiavo.

Žinoma, ir tas nuostabiai laimingas 
caro išsigelbėjimas buvo atšvęstas Petra
piliu? vėliavomis pasipuošus. Vieną kar

tą, jau po šio įvykio; nuovados viršinin
kui įsakinėjau! iškabinti vėliavas, vie
nas kiemsargis paklausė: “Neužto opiat 
promachnulis?” (“Nejaugi, ir vėl pro ša
lį?”) Šį kartą kėlė vėliavas dėl Skobe- 
levo laimėjimų Vidurinėj Azijoj, bet 
kiemsargiai xjau buvo pripratę prie tų 
dažnųjų stebuklingu išsigelbėjimų.

4
Mažasis Nikis, gyvendamas savo tėvo 

rūmuose Petrapily, arba jo mėgiamuose 
Gatčinos rūmuose, susitikdamas tik su 
sau lygiais arba dvariškiais bei tarnais,, 
mažai težinojo apie tai, kas darosi Rusi
joj už jo rūmų šiepiu Daug jis girdėda
vo pasakojimų apie ’savo motinos tėvy
nę, Daniją, susirašinėdavo su savo pus
broliais ir pusseserėmis, kurių buvo dau
gelio Europos valdovų šeimose. Ne vel
tui jo senelis, Danijos karalius Kristijo
nas IX buvo vadinamas “Europos se
neliu,” nes jo šeši vaikai — sūnūs ir 
dukterys — vesdami ar ištekėdami su
sigiminiavo su eile karalių ir impera
torių. Jų tarpe vienas' jo sūnus Graiki
jos karalius, duktė Dagmara busimojo 
Rusijos imperatoriaus žmona ir Nikio 
motina, duktė Aleksandra — Anglijos ' 
busimojo karaliaus Edvardo žmona. Di
džiausiu Nikio džiaugsmu buvo nuplauk
ti pas Senelį į Daniją, kur vis sutikdavo 
dalį tų savo tolimųjų giminaičių. Puikiai 
atsimena Nikis senelio. Kristijono ir 
Graikijos karaliaus Jurgio atvykimą su 
šeimomis į Peterhofą, jų iškilmingą su
tikimą, žaidimus su mažaisiais princais 
ir princesėmis, pasivažinėjimus jo tėvo 
jachta “Carevna.” Jis tada turėjo tik 8 
metus, bet jau lengvai mokėjo surasti 
Europos žemėlapy Daniją ir Graikiją, 
kurios tokios mažutės, palyginus su di
džiąja Rusija!

O tada buvo linksmos, smagios dienos! 
Dar nereikėjo jam taip (laug mokytis, 
dienos būdavo laisvos. Dabar kasdien po 
kelias valandas tenka klausyti įvairių 
mokytojų pamokų. Dabar jo diena su
tvarkyta pagal laikrodį. Nustatytu lai
ku jie su broliu eina pasisveikinti su mo
tina, nustatytu laiku jie nueina pas ją 
padėkoti už pusryčius, pietus* tam tikrą 
valandą motina aplanko juos vakare. 
Tik tėvas kartais užeina į miegamąjį 
kambarį visai netikėtai, apkabina juos, 
pabučiuoja. Daugiau už tėvus jais rūpi
nasi tėvo kambario tarnas Radcigas, ku
ris buvo visiškas šeimininkas Nikalojaus 
miegamajame. Tas Radcigas daugiausia 
ir būdavo kaip ir ryšys su pasauliu. Nors 
atsargiai, jis plačiau prasitardavo apie 
tai, ką reiškia tos netikėtai iškeliamos 
vėliavos. Ir savo maldose mažasis Nika- 
lojus vis dažniau kreipdavosi į Dievą 

• melsdamas apsaugoti jo senelį nuo bai
siųjų “kramolninkų.”

0 mirtis vis labiau siautė aplink caro 
rūmus. Nepasisekus išsprogdinti trauki
nį, “Liaudies Laisvės” grupė sumanė 
dar drąsesnį žygį. Tą sumanyrąą įvyk
dyti apsiėmė Chalturinas. Būdamas ge
ras lakiruotojas, jis lengvai gavo 'darbą 
caro Žiemos Rūmuose. Caro nesant ir , 
darant rūmų remontą, Chalturinas susi
pažino su rūmų kambarių planu ir pa
matė, kad, caro valgomasis yra kaip tik 
viršum rūsio, kuriame gyveno staliai. 
Bet tarp rūsio" ir valgomojo buvo dar 
vienas aukštas, rūmų sargybos patalpos. 
Pasirodė, kad į caro rūmus įeiti febai 
lengva. Tuo tarpu kai didžiosios durys 
buvo sunkiai prieinamos net labai aukš
to luomo žmonėmis, pro tarnų duris galė
jo eiti kas norėdamas. Tarnai ir rūmuo
se dirbą amatininkai pasikviesdavo de
šimtimis savo draugų, kurie kartais ir 
nakvodavo rūmuose, ir valgydavo rūmų 
maistą.’ Maisto vogimas buvo taip pa
plitęs .gana menką algą tegaunančių tar
nų tarpe, kad Chalturinas,. bijodamas 
būti įtartas dėl savo padorumo, taip pat 
turėdavo prisidėti prie to vogimo. Įėji
mo laisve pasinaudodamas, Chalturinas 
pradėjo pamažu nešti į Žiemos Rūmų rū
sį dinamitą. Staiga vieną dieną buvo su
imtas su Chalturinu ryšius palaikęs 
Kviatkovskis, ir pas jį surado rūmų pla
ną, kuriame kryželiu buvo ^pažymėtas 
caro valgomasis kambarys.’ Tuo kryželiu 
susidomėjusi, rūmų sargyba sustiprino 
apsaugą ir pradėjo daryti kratas. Žan
darai įėjo ir į rūsį, kuriame gyveno Chal
turinas. (Bus daugiau)

Dviejų dešimtų tūkstančiu publikos audringai sveiki
namas, Henry A. Wallace ateina link kalbėtojų pasto
lio Madison Square Gardene; rugsėjo 11-ta jam suruoš
tame masiniame mitinge. Wallace smerkė biznio mo
nopolistus ir sakė, kad J. V. užrubežiamš politika nu
statoma Herbert’© Hooverio. Rengėjai buvo Progressive 
Citizens of Ame”ica. Sukelta fondas finansuoti Wallace 
pasiuntimą ir i kitus miestus nuvežti žmonėms praneši
mus apie svarbius mūsų šalies ir pasaulio reikalus.

SKAITYTOJU BALSAI
--------------------------------- J--------------------------------- .

(Atsiminimai iš 1943-1944 m.)
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Imigracijos Smulkmenos
VALDŽIA VIS PARŪPI
NA TRANSPORTACIJĄ 
KARO JAUNAVEDĖMS

1947 m. rugp. .26 d. Asso
ciated Press pranešė, jog 
“kariuomenė pasakė karo 
jaunavedėms užsienyje, kad 
joms vykstant į Jungt. Val
stybes pas savo vyrus, turi 
pačios užmokėti visas ke
lionės Išlaidas.”

Ta žinutė neteisinga. Ka
ro jaunvedės turi priimti 
valdžios transportaciją, ka
da ji joms siūloma, arba vė
liau pačios turi užsimokėti 
už transportaciją. Jeigu 
jaunavedė užmoka už savo 
transportaciją, ji negalės 
prašyti valdžios sugrąžinti 
jos užmokėtus pinigus, jei
gu vieta valdžios jai buvo 
siūloma.

Kita žinute, kad tik ka
ro jaunavedės, kurios jau 
sutiko vykti į Jungt. Vals
tybes, bus atvežtos į šią ša
lį irgi klaidinga.

Sąryšyje $u šiuo reikalu, 
buvo užklausta, ar vetera
nas, kuris apsiveda, kada 
pasitraukia iš kariuomenės, 
gali prašyti transportacijos 
savo žmonai. Kariuomenė ir 
Laivynas nutarė, kad tokis 
veteranas negali prašyti 
transportacijos, jeigu jie 
apsiveda po paliupsavimui 
iš 'kariuomenės.

DVIEJU METŲ VIZOS 
AUTORIZUOTOS NEKU
RIU ŠALIŲ ŽMONĖMS

Kad palengvinti judėji
mą ‘non - immigrant” trafi- 
ko, Valstybės Departmen- 
tas neseniai autorizavo 
konsulines tarnybas teikti 
nekuriaš privilegijas žmo
nėms tų šalių, kurios duoda 
panašias privilegijas Ame
rikos piliečiamš. Tos privi
legijos yra dviejų - metų 
imigracijos vizos tautie-

ar ne-imigrantai ateiviai 
turės parodyti certifikatą, 
kad jie buvo skiepyti prieš 
raupus per paskutinius tris 
metus arba įrodyti, kad jie 
raupais sirgo. Visi kiti tu
rės pasiduoti skiepijimui 
arba pasilikti kvarantinoj 
keturiolika dienų.

Transportacijos industri
ja yra prašoma atsisakyti 
parduoti bilietus asmenims, 
kurie negali parodyti imu
nizacijos įrodymų.
IšVYKIMO^LEIDIMAI 
NEREIKALAUJAMI Iš 
NEKURIU VOKIEČIŲ 
PERVAŽIAVIMUI

Visi ateiviai - priešai, 
kurie nori apleisti Jungtin. 
Valstybes, turi prašyti iš
važiavimo leidimą iš Vals
tybės Department*).

Šis patvarkymas, kuris 
liečia ir ateivius-priešus, 
kurie pervažiuoja, nereika
laujamas iš tų vokiečių tau
tiečių, kurie turi legales vi
zas Amerikos konsulų iš
duotas užsienyje ir kurie 
buvo įleisti į Jungt. Valsty
bes pervažiavimo tikslui į 
bet kur vakariniame že
myne. Visi kiti turi kreiptis 
į Valstybės Departmentą 
išgauti tokį leidimą.

» ■ ■—“

IMIGRACIJA Iš LENKI
JOS IR ITALIJOS ’

Sekamas laiškas iš Ame
rikos ambasados Varšavoje 
paaiškina padėtį:

“Norintieji vykti į Jung. 
'Valstybes turi įrodyti, tarp- 
kitko, galimumą. išvykti iš 
Lenkijos, ir tik tada Amba
sada priims prašymą duoti 
imigracijos vizą. Prieš du 
mėnesiu, ambasada užgyrė 
dokumentus virš 3,000 ne- 
kvotinių ir pirmos pirmeny
bės aplikantų, kurie norėjo

čiams sekamų šalių — ’ vykti į Jungt. yalstijas ir
Bahamas, Barbados. Ber-1 ambasada jiems pranešė, 

muda, 'British Guiana, Bri-' kad ambasada svarstys jų 
tish Honduras, Canada, Cu
ba, Denmark, Dominican 
Republic, Haiti, French

prašymus pagal eilę, kada 
jie parodys, kad gali išvyk
ti iš Lenkijos. Lig šiol ma

Morocco, Jamaica, Luxem
bourg, Netherlands, Neth
erlands West Indies, New
foundland, Norway, Suri
nam, Sweden, Trinidad.

IMIGRANTU
SKIEPIJIMAS

Keli raupais sergantieji 
žmonės atvyko į Ameriką iš 
Europos-ir todėl Jungtinių 
Valst. Sveikatos Tarnyba 
praneša, kad visi asmenys, 
atvykstantieji iš Europos, 
ar tai piliečiai., imigrantai

žiąu negu 1 nuoš. tų nekvo- 
tinių. ir pirmos pirmenybės 
aplikantų galėjo gauti len
kiškus emigracijos paspor- 
tus arba išvažiavimo leidi
mus. Visi kiti prašo amba
sados pagalbos.

“Nors ambasada teikia 
visą galimą pagalbą tiems 
aplikantams gauti Ameri
kos dokumentų, bet ji nega
li prašyti Lenkijos valdžios 
išduoti lenkišku dokumen
tu...”

PLIS.

Traukinys rieda link Pra
badės. Pavakarė. Taip bū
tų malonu ramiai pamiego
ti, pailsėti nuo minčių ir ge
rai pavalgyti. •

'Tiek metų įtempto darbo i 
ir vis naujose staigiai be
sikeičiančiose aplinkybėse.

Riedantis traukinys kal
bėjo: reikia poilsio, reikia 
poilsio, reikia poilsio...

Kvepiantis pušynai^ oras 
ramino krūtinę. Žeimenoje 
rusvai atsispindėjo čia pat 
vandenyje besimaudančios 
saulės spinduliai.

Maloni žaluma, pievos ir 
lygumos visa 75 klm. kelią. 
Šiltas gražus rudenėlis.

Kamputyje prie lango ty
lomis šnekučiavosi koopera
tiniai darbuotojai.

Greta sėdėjo jauna pore
lė. Jie pro langą žiūrėdami 
svajojo. Praskrido laukinių 
ančių pulkelis. Mergaitė 
prisiglaudė žandeliu prie jo 
galvos. Jie domėjasi dau
giau savimi, šiandieną žaju- 
ma ir kvepiantis šilų oras 
jų jaunatvę pabudino. Jie 
važiavo į susirinkimą.

Vyruką viliojo raudonos 
lūpos. Jie truputį prisimer
kė, galvos lyg sviro, jų lū
pos susirado sau saldaus 
laimingo maisto.

— Visas, vagonas ramiai 
snaudžia.

— Turiu savos šeiminin
kės saldainių.

— Tokios šviežios. Lyg 
bičių medumi kvepia, /

— Senovėje, pagonijoje, 
lietuviai mokėjo pasigamin
ti midaus. Mes bent saldai
nių išmokome pasiruošti.

Jie bevažiuojant irgi 
snaudžia stovėdami, galvo
mis lyg arkliai linguodami 
riedančio traukinio taktu.

Švenčionys. Apskrities ū- 
kio vadovas paaiškino:

— Karas didelis. Pildau 
savo pareigas. Reikalausiu, 
kad ir jūs tiksliai prisilai- 
kytute mano nurodymų. 
Štai planas, nurodąs kiek 
kokių grūdų reikalinga ka
riuomenės išlaikymui. Esa
te atsakomingi už pasiunti
mą grūdų pažymėtu laiku.

— Ar yra klausimų?
•— Arkliai reikia pasikau

styti. Ratus reikia susire
montuoti. Reikia ūkiškos 
geležies.

— Žinau. Per mažai buvo 
gaunama ūkio reikalams. 
Parašykite. Pranešiu aukš
tesnei vadovybei.

Pasibaigus susirinkimui, 
dalyviai kalbasi. _

— A-a! Reikia mašinų. 
Ech, būtų gerai ūkinin
kams. Kad juos kur bala. 
Tankams tai turi -geležies. 
Plūgui pasitaisyti dar la
biau reikia.

— Et, su tuo rašymu. Po
pierių nepasikaustysi. Mie
liau Kasyčiau mažiau, ta
čiau kad būtų išklausyti ir 
išpildyti tie rašteliai.

Valsčiaus viršaitis irgi 
kiek karščiuojasi.

— Nuo visokių prievolių, 
pastočių vykdymo kai ku
rių valstiečių ratai sugedę. 
Štai pranešimai raštu: ne
turiu ratų ir nepildysiu 
prievolės. Atvykite grūdus 
patys atsiimti. .

— A-a! Tai tada rekvizi
cijos bus.

, — Ne, ne! Nesikarščiuo-

bateliams. Nėra gero apa
vo. Valstiečiai gailija liepu- 
kių vyžoms pinti.

— Neleis eiguliai!
— Et! Dėl eigulio priei

tų. Gailija liepukių.
— Savo' turi kai kurie už

siauginę.
— Tai tie ir bičių turi. 

Negalima! Iš žiedų medus.
— Girdėjau vienas,krau

tu vės vedėjas kalėjiman pa
kliuvo. Sako, cukraus susi
kombinavo virš leistos nor
mos.

— Va! Žiūrėkimės! Kad 
kalėjiman nepakliūtume.

— Kad tik neišvežtų iš 
Lietuvos. Nebijau.

— Kiek ten sukombina
vo: pasiėmęs 10 kg. uogoms 
virti, svečiams pavaišinti. 
Labai geras vyrukas, vai
šingas.

— Kažin kiek duonos 
duoda kalėjime?

— Ar galima pažįstamą 
aplankyti, gero maisto į- 
duoti?

— Nesvarbu. Karo lai
kas. Dar keisis valdžia. Grį
žusi tarybinė valdžia labiau 
mylės...

— Kai kurie kombinuoja 
pakliūti kalėjiman. Tik val
džia kad neišvežtų iš Lietu
vos!.. Šiaip tai nebijo. Yra 

į pripratusių. Dabar vis val
džios keičiasi.

■ — Taigi! Kai grįš Lietu
vos valdžia, tai...

— Žinoma, gautume rūk- 
ščiai.

— Senai mislijau apie 
tai. Kažin, ar dabar atsisės
ti, ar kuomet grįš valdžia. 
Kažin, ar.išvengsiu kalėji
mo?...

— Ir taip ii” ne... Reikia 
laikytis linijos, kad ir mes 
nepakliutume ir žmonėms 
pagelbėtume.

— E-e! Čia labai gera li- 
i nija. Tik kaį nekištų kito
kių linijų: mobilizacijų, re
kvizicijų ir kita. Nesusipai
niokime. >

Linksmas juokas pasigir
sta būrelyje.

— Ar daug tarnautojų 
išbėgiojo po paskelbimo mo
bilizacijos?

— Kad nežinau, kiek yra. 
Nėra kam sąrašų sudaryti.

— A-a! Jūs apie prievo
lių sąrašus... Kad tiek daug 
visokių sąrašų. Popieriz
mas! Biurokratija. Ne, ne! 
Reikia mesti tuos sąrašus. 
Valstiečiai kiek galėdami 
savo pareigas atliks. Pasa
kysiu, kad nebuvo kam są
rašai sudaryti, tai ir ne
reiks.

Kooperatininkų daugu
ma liko per kąrą Lietuvoje 
ir kiek galėdami pagelbėjo 
liaudies reikalui. Jų darbas 
darė normalesnį gyvenimą 
ir padėjo išvengti karo val
džios ekonominio botago— 
rekvizicijų.

Tar. Lietuvos aukštiems 
pareigūnams pasitraukus 
nuo staigios karo bangos, 
Lietuvos liaudis buvo likusi 
be vairo.

•Lietūkis susiorganizavęs 
kooperatyvų tinklą sugebė
jo apsaugoti daugumą savo 
darbuotojų. Karo sąlygomis 
išlaikyti kooperatinį įmonių 
vidaus tvarkymosi charak- 

I terį buvo sunkoka.
Negalėtų kooperatinin

kai pristatyti kankinių bei
kimo. Tokius reikalus patys , asmenų, sėdėjusių kalėj i-
išsiaiškinsime.

— A-a! Aš jiems parašy
čiau... Tiek sviesto išveža! 
Reikia, kad mums prisiųstų 
statybinės medžiagos, elek
tros įrengimų.

— Nereikia tiems vado-' 
vains tiek girtis. ‘Išradi
mai... technika... Turėtu iš
rasti • ’dirbtinos medžiagos

muose už atvirą, tiesų prie- 
išinimasi karo valdžiai. Ne, 
i ne! Realus gyvenimas ne
reikalauja kankinių, kurie 
būtų garbinami arba baž
nytiškai šventinami.’

Kooperacijos linija buvo 
tokia: kiek galima 'dau
giau -padėti liaudies gerbū
viui. J. I.

------------  į i . .i ........... ................... ................. • ■ ■
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Atydai: Lowell, Lawrence, Haverhill ir 
Nashua — Bendras Mitingas

Draugai ir draugės* LLD 
nariai: Turime vieną labai 
svarbų reikalą, kuris vienodai 
liečia mūsų keturių viršminė- 
tų kolonijų lietuvius. O tas 
reikalais — tai ‘Laisvės” va
jus. įmatoma, jog yra labai 
svarbu mums, kolonijų atsto- 
vams-veikėjams, suvažiuoti ir 
rimtai pasitarti apie bendrą 
veikimą šių metų “Laisvės” 
naujų skaitytojų gavimui.

Draugas Penkauskas tam 
pritaria . Bet pats klausimas 
(o gai ir daugiau klausimų 
bus) išsiris šaukiamoje konfe-

rencijoje, kuri yra /šaukiama 
šio mėnesio 19 dieną, kaip 3 :- 
30 vai. po pietų, Liet. Piliečių 
Kliubo svetainėje, 14 Tyler 
St., Lowell, Mass.

Ko dabar reikia, tai tuojau 
išrinkite nuo kolonijų po kele
tą atstovų" (kuo daugiau, tuo 
geriau) ir prisiųskite j šaukia
mą konferenciją spalių 
Lowell, Mass.

Mes permatome, kad 
,ie bendram veikimui
rencijoje keturių kaimyninių 
miestų galima bus išvystyti la
bai gražų ir sėkmingą vajaus 
darbą. Todėl neatidėliotinai 
rinkite delegatus, ypatingai 
tokius draugus, kurie maž
daug interesuojasi “Laisvės” 
vajumi ir abelnai Lietuvių Li
teratūros Draugijos stoviu.

Konferenciją šaukiam pasi-

19 cl.

tokio- 
konfe-

»
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PIRKITE MEDAUS

PRANEŠIMAS
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Havertown, Pa
Mirė Jonas Burneikis

Neseniai čia staiga numirė 
Jonas Burneikis, dagyvenęs tik 
50 metų amžiaus. Jausdamasis 
esąs sveiku vyru, ryte, 21 d. 
liepos ėjo į darbą ir ties dirb
tuvės vartais sukniubo, numir
damas širdies liga.

Iš Lietuvos buvo kaunietis 
Ukmergės. į Ameriką at- 
prieš 35 metus ir tik su 
pertrauka visą laiką gy- 

Cliffsidės priemiestyj,

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ABELNAM DARBUI MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas. Gera alga.

PUBLIC NOVELTY
336 W. 37th St., New York City

(288)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Reikia 
COUNTERMAN IR DISHWASHER

Gera alga. Nuolatinis darbas.
Kreipkitės j

WILFRED’S RESTAURANT 
ST Wall Street, New York City

(235)

Medus Yra Labai Naudingas 
Sveikatai.

Medaus galima gauti pas 
bitininką

P. TUMELį
Kuris turi Bičių Farmą '

Farmingdale, L. I.

Taipgi galima gauti medaus 
pas Tumelį namuose:

P. TUMELIS
68-19 61st St., 

’Maspeth, L. L, N. Y.

ELIZABETH, N. J.

ccnlraled. Hence, the hiiyerT!

LOW ER PRICES ARE NO
S. Šlekys

St. Penkauskas.
J. M. Karsonas.

dovį
11 on
the w

demand fl 
4‘seaicily p 
ADVANTAGE

; LDS 33 kp. susirinkimas jvyks 8 
I d. spalių, 408 Court St., 8 v. v. Ma
lonėkite susirinkti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. — B. M., sekr.

(232-233)
Vienas iš punktų jūsų dienotvar- 

kyje turi būt Laisvės vajus gavimui 
i najų skaitytojų. Dalyvaukite vajuje, 
surengkite ką nors užtikrinimui sa
vo dienraščio budžeto 1948 metams.

es? For the 
the present 

. pay a large 
esenl market for these homes is not only fair ant^casonable, but actually 

OR THE BUYER.

Šis paveikslas yra dalis visą didelį puslapi užėmusio skelbimo 
tyje Herald Tribune. Jis sako, kad namų netrūksta, 
stubu, kainuojančių iki 60 tūkstančių doleriu, 
jau, kaipo pigieną (bargains). 1 . .

House pripažįsta, jog kainos ne mažėja, bet dar keliamos.

New YoH<o dienraš- 
Skelbime buvo paveikslas 32 

Sake, kad galima užimti jas tuo- 
Paskelbimą įdėjusi National Real Estate Clearing

. There’arc still many pc 
lay be able to buy atjf; 
is not materialize 
\X ages con ii n 

d rales a 
iming 
ndicatid

NOW is 
homes. 1m

Rea

frustrated properties a 
tiered for sale throu

j^įicy postpone
^expected
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WATERBURY, CONN.
šį sekmadieni, 8 d. spalių. ALDLD 

28 kp. susirinkimas neįvyks, nes 
i daugelis narių tą dieną išvažiuoja j 
New Haven, Conn, išgirsti Henry 

_ j Wallace. — S. Meison, F. sekr.
S (233-234)

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas •

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

Imt l( 
of bis

hs

lower, 
purchase

many desirable 
s Ine., The National

— iš 
vyko 
maža 
veno 
Edgewater, N. J. čia gyvenda
mas dirbo National Sugar Co., 
o virš treji metai atgal, kai šio
ji dirbtuvė užsidarė, tai Jonas 
su šeimyna apsigyveno Phila- 
delphijos priemiestyj — Haver
town, Pa. Gavęs Philadelphijoj 
cukraus išdirbystėj darbą ir 
dar kaipo perdėtiniu (superin
tendent), įsigijo nuosavą na
muką. Sūnus lanko kolegiją, o 
duktė aukštąją “mokyklą. Vis
kas sekasi, visa šeimyna pasi
sekimais ir kasdieniniu gyveni
mu užganėdinti — linksmi. Bet 
štai, liepos mėnesio saulėtame 
ryte Jonas skubinasi prie sa
vo kasdieninio užsiėmimo ir da- 
sigavęs iki dirbtuvės vartų, su
kniumba ir vietoje miršta. Bai
si ir skaudi žinia artimiesiem! 
Didžiausioj širdgėloje likosi 
moteris Josephine (pagal tėvus 
Linoniūtė), sūnus Edward, duk
tė Dorothy ir tėvas bei sesuo, 
gyvenanti So. Brooklyne.

Jonas prigulėjo prie-SLA 70 
kuopos ir Lietuvių Neprigul- 
mingo Ukėsų Klubo Cliffside, 
N. J. Taipgi prie karo vetera-j 
nu, Edward Parklyn, Post 48, 
Palisades Park, N. J.

,, Cliffsidielis.

KRIAUČIUS
Pertaisymui ant vyrų drabužių. $70.00. 

40 valandų savaitė. Nuolat.
O’KAY CLOTHES 

116 Manhattan A ve, 
Brooklyn, N. Y.

i

(235)

Kanadiečiu Unijos Atmetė 
Komunistų Priešų Užgaidas

Hamilton, Ontario.—Dar
bininkų Unijų Kongresas, 
kanadiečių Darbo Federaci
jos organizacija, savo su
važiavime atmetė sumany- * 
mą, reikalaujanti uždraust 
komunistams užimt virši
ninkų vietas organizacijo
je. Sykiu atmestas ir pos
mas, kuris sako, kad “tūli 
Komunistinės arba Progre- 
syvės Darbo Partijos nariai 
esą kenksmingi darbininkų 
judėjimui.”

CLEVELANDO ŽINIOS

PIETŪS 60c.
Iš 5-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, pokilfų, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio Valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAN ST. BROOKLYN, N. Y

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 šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Biskis Apie Spaudos Vajų
Jau užsibaigė vasarinis se

zonas, išvažiavimai ir pikni
kai. Sustiprėję kvėpuodami 
tyru oru giriose ir laukuose, 
dabar mes, elevelandieciai, 
turime smarkiai rengtis prie 
žieminio sezono. Pirmiausiai 
mums artinasi didelė . rugia
pjūtė, tai yra, spaudos vajus. 
Teko sužinoti, kad mūsų 
darbščiosios kliubietes jau 
pradėjo tą prakilnų darbą. 
Man linksma žinoti, kad cle- 
velandiečiai turime nuošir
džius spaudos darbuotojus, 
žinoma, vajaus darbas yra ne
lengvas ir ne kelių ypatų. 
Mūsų visų užduotis ir prieder
mė stoti į tą prakilnų dar
bą, platinti spaudą ir apšvie- 
tą, bendrai ir organizuotai.

Jeigu mes visi darbuosimės 
bendrai, sutartinai, 
puldinėjimų, k a rtu 
moterys, tai darbas 
sėkmingas, atneš 
vaisius 
bijos. Taigi mes 
landipčiai užsidekime sau už 
pareigą šiame vajuje gauti 
bent po vieną naują skaity
toją. Tuomi mes jausimės at
likę savo užduotį kaipo dar
bo žmonės. Kada mes dar-, 
bo žmonės būsime apsišvietę, 
skaitysime savo spaudą, tada 
tarpe mūsų žydės meilė, bro
lybė, lygybė, vieningumas. 
Pasiduosime vienas kitam de
šine ranką ir dirbsime nau-

Dar noriu padėkoti d-gei 
Evai Simons, kad varde Cle- 
velando Moterų Kliubo pa
kvietė mane dalyvauti spau
dos vajuje. Su mielu . noru 
aš apsiimu jums padėti, kiek 
galėsiu, jei tik mano gyveni
mo aplinkybės leis. Aš ban
dysiu attikti savo pareigą 
gaudamas naujų skaitytojų. 
Ir kitus raginsiu tą padaryti.

Dabartiniu laiku, kada atei
viai mažinusi, yra nelengva 
gauti naujų skaitytojų, bet 
turiu vilti, kad šis vajus bus 
pasekmingas. . Tik reikia vi
siems dirbti bendrai, sutarti
nai, be užmetinėjimų, ir ta
da atliksime didelį, naudingą 
darbą savo spaudai ir apšvie- 
tai. Žilas Petras.

PAKARTI 8 NACIAI 
KRIMINALISTAI

Landsberg, Vokietija. — 
Vakarinių talkininkų teis
mo sprendimu, tapo pakar
tas nacis Erhard Wolf. Jis 
nužudė 200 kitataučių be
laisvių Flossenbergo sto
vykloj. Nacių valdžia davė 
jam po 5 cigaretus už kiek
vieno nužudymą. Sykiu su 
Wolf u pakarti ir 7 kiti ka
riniai nacių kriminalistai.

IŠIRO DANIJOS MINIS
TRŲ KABINETAS

Danija, — Sugriuvo danų 
premjero Christenseno mi
nistrų kabinetas, kuomet 
seimas pareiškė jam nepa
sitikėjimą. Socialistai ir ko
munistai balsavo prieš 
Christenseną todėl, kad jis 
nevykdė reikalavimo sugrą
žinti Danijai žemes, kurias 
Vokietija seniaus buvo už
grobusi.

NUBAUDĖ VOKIETES, 
BANDŽIUSIAS BAGAŽU 
LĖKT AMERIKON

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinė amerikonų vyriau
sybė nubaudė $10 vokietę 
Dorisę. von Knobloch, kuri 
buvo užsidarius dėžėje ir 
mėgino kaip “bagažas” 
skristi lėktuvu į Jungtines 
Valstijas. Sigrida Kraft, 
kuri jai padėjo, nubausta 
$5. Pati Sigrida planavo 
slaptai lėkti Amerikon kaip 
bagažas dėžėje.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964 I
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TELEPHONE
STAGG 2-5048

be užsi- 
vyrai ir 
bus pa- 

geresnius
dėl visos darbo žmo- 
Taig-i mes visi clove-

Ypač mes juk kiek senesni 
žmonės privalome nuoširdžiai 
padirbėti dėl savo spaudos ir 
apšvietus, nes gal .jau ne ilgai 
darbuosimės ant šios žemės 
paviršiaus. Kol dar akys švie
čia ir gyvybė neužgęso ir ko
jas pavelkam, tai turime vi
si bendrai platinti savo spau
dą. Mūsų spauda yra geriau
sias įrankis apsigynimui nuo 
išnaudotojų. Kada mes visi 
skaitysime savo spaudą ir su
prasime savo reikalus, mes 
mokėsime kovoti, kad nebūtų 
karų, mokėsime pažinti savo 
priešus.

Taigi visi Clevelando pro
gresyviai lietuviai, vyrai ir 
moterys, dirbkime šiame va
juje, kad turėtume gerąs pa
sekmes ir pralenktume kitų 
miestu valininkus.

New York. — CIO Mari- 
ninkų Unijos suvažjavimas 
nutarė, kad unijos viršinin- į 
kai atsisakytų prisiekt pa- 
gaF Tafto-Hartley’o įstaty’- 
mą, kad jie ne komunistai.

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.

B

Joseph Gąrszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Licensed Undertaker
Kanados 

Black Horse Ale
231 Bedford Avenue

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

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

LfTUANICA SQUARE

RESTAURANTF. W. Shalins| Fotografas
j Traukiu paveikslus familijų,, ves- 
i tuvių, kitokių grupių ir pavienių 
t Iš senų 
| naujus 
IIus ir 
sudarau
rikoniškais.
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju

Į įvairiom spalvom.
it

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-;
ir

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Stėven Augustine & Frank Sanko
> SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra dideliu pasirinkimas visokių valgių .

ATDARA DIEN4 IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

♦

I

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Knmpas Broadway Ir- Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLfinmnro 5-6191
liiiilllllliilllillliliiiilillllllllllillilllllillliliiiiillilllillliiiilliilliiii^

Matthew A. 
BUYAUSKAS

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius 
__  I

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-869H

5 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antrad., Spaliu 7, 1947

4

I

*



Susivaidijo už Vaikus

Slaptai Tariasi 
Užmušti PR

Angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker rašyto
jas Michael Singher iškelia 
aikštėn, kad praėjusį antra
dienį, City Hali, įvyko poli
tikierių slaptas pasitarimas 
tikslu sunaikinti proporciona- 
lės atstovybės balsavimų sis
temą. 1

Susirinkimas įvykęs miesto 
tarybos prezidento Vincent P. 
Jmpelliteri raštinėje. Posėdy
je dalyvavęs'majoro padėjė
jas Louis Cohen, brooklynie- 
tis kaunsilmanas Walter Hart, 
Pilietinio Komiteto Panaikini
mui PR pirmininkas George 
P-. Mand, to komiteto spaudos 
agentas George Daly ir keli 
to komiteto advokatai.

Jie ten taręsi, planavę vi
sokiausius skymus prieš PR.

Sakoma, tie PR graboriai 
pusėtinai susirūpinę dėl to, 
kad riksmai apie “komuniz
mo” ar kokio kitokio “rau
donumo” pavojų neduodą pa
geidaujamų pasekmių. Tik 
dėl to/ kad ta balsavimų sis
tema davė galimybę išrinkti 
porą komunistų ir porą dar- 
biečiV^r'23 kaunsilmanų. eili
nis žmogus nemato reikalo vi
są tarybą atiduoti bankie- 
riams ir fabrikantams, net 
jeigu jis ir nepritartų tiems 
dviem komunistams. \

PR priešai taipgi labai su
sirūpinę tuo, kad veik visas 
progresyvis judėjimas, su ko
munistais to judėjimo' prieša
kyje, su darbo partija ir uni
jomis stojo PR ginti. Net 
toks įtakingas republikonų 
laikraštis Herald Tribune tuo 
klausimu neina pėda pėdon 
su reakcine republikonų par
tijos politine mašina.

Didis, bendrai išstojęs dar
bininkų judėjimas baugina vi
sus PR priešus. Ne veltui 
baugina. Jeigu energingai 
veiks, registruosią- ir balsuos, 
liaudis apgins PR nuo reakci
ninku.

Mirė
YONKERS, N. Y.

Mirė Leonarda Juodeikienė
Spalių 5-tą mirė Leonarda 

Juodeikienė, gyvenusi 84 Lin
den St. Pašarvota Dušinskio 
Šermeninėje, 111 Yonkers 

, Ave. Išlydės palaidojimui tre
čiadienį, spalių 8-tą, 9:30 ry
to, į šv. Juozapo kapines.

Liko liūdesyj vyras Pranas, 
sūnūs Albertas ir Pranas, duk
tė Cecilija ir anūkų, žinią te
lefonu pranešė našlio .brolis 
Juodeikis. Juodeikiai yra 
dienraščio Laisvės skaitytojai 
ir rėmėjai.

Reiškiame šeimai ir gimi
nėms užuojautą.

★ ★ ★
Amelia Stankus, 70 m. am

žiaus, gyveno 30 Havemeyer 
St., Brooklyne, mirė spalių 4 

\ d., Greenpoint ligoninėj. Kū
nas pašarvotas grab. ’S. Aro- 
miskio koplyčioj, 423 Metro
politan Avė., Brooklyne. Lai
dotuvės įvyks spalių 7 d., šv. 
Jono kapinėse. Velionė pali
ko liūdesyj seserį Barbarą 
Yurkus. 'Laidotuvių pareigo
mis rūpinasi graborius S. Aro- 
miskis.

Childs Dar Nesusitaikė S
Su Darbininkais

Praėjus įsekmadiėnį 29 mies
to ribose esamieji’ Childs res- 
tauranai tebebuvo uždaryti 
dėl darbininkų streiko. Dar
bininkai reikalauja trumpinti 
darbo savaitę nuo 48 valandų 
iki 40 ir pridėti po apie $4 
per savaitę algos. Streike 
randasi 2,300 darbininkų.

Didžiajame New Yorke ir 
apylinkėse ši yra sargybos 
-JMio.rgaisro savaitė.

Gražus Būrys 
Patrijotų

Amerikos Lietuviu Kultūri
niam Centrui namo nupirki
mui fondas gražiai auga. Par
siduoda šėrai ir įplaukia pa
skolų. štai kokie rezultatai 
iš pabaigos praeitos savaitės: 

► Matthew Dobinis, brookly
nietis, pirko 4 šėrus už $100 
ir pasižadėjo duoti paskolos 
$1,000.

Adomas Dagis, iš New Yor- 
ko, pirko 4 šėrus už $100 ir 
pasižadėjo duoti paskolos 
$2,000.

Jonas Gasiūnas, brooklynie
tis, pirko tris šėrus už $75 ir 
paskolos davė $1,000.

Kitos sriovės pilietis, Brook
lyn, pirko 8 šėrus už $200 ir 
žadėjo paskolos greitoj atei
tyj.

Jonas Urbonas, iš Brookly- 
no, pirko 2 šėrus už $50 ir 
$10 paaukojo spaustuvės per
kėlimui.

žymus brooklynietis pirko 4 
šėrus už $100 ir pažadėjo $1,- 
000 paskolos greitoj ateityj.

Niek Pakalniškis ir jo žmo
na Frances, brooklyniečiai, 
pirko po vieną šėrą už $50.

Bertha Daniels (Fulton), 
brooklynietė, pirko 1 šėrą už 
$25.

Steponas Večkys, brookly
nietis, pirko 1 šėrą už $25.

Dominikas š o 1 o m s k a s , 
brooklynietis, suteikė' paskolą 
$500.

Graži pradžia vajaus sukė
limui $75,000 fondo. Tačiau 
dar reikia daug pastangų iki

Šį Rudenį Balsuosite 
Ir Fero Klausimą, 
Jei Užsiregistruosite

Laike rinkimų šį rudenį, lap
kričio 4-tą, bus balsuojamas ir 
5 centų fėro klausimas. Jį 
balsuos tie piliečiai, kurie bus 
užsiregistravę šią visą savaitę 
New Yorko mieste įvyksian
čioje piliečiui registracijoje. 
(Kitų New ' Yorko valstijos 
miestų piliečiai, neatsidėkite 
ant šio pranešimo. Atskiri 
miesteliai nusistatė savo regis
tracijos dienas. Jas sužinoki
te vietose įstaigose.)

Fėrą kelti stengiasi jau per 
kelioliką metų. Prieš virš de- 
sėtką metų jau net “token’us” 
buvo pasidarę pakeltam fėrui. 
Bet darbo žmonės, iš kurių 
kišeniaus tas pakėlimas turės 
išeiti, subruzdo veikti ir ne
leido pakelti. s

Dabar, artėjant prezidenti
niams rinkimams, politikieriai 
nenori darbininkams prasi
kalsti atviru dideliu kovojimu 
už pakėlimą fėro, tad palei
do piliečių balsavimui. Jie 
tikisi, kad šiemet, esant tik 
šalutiniams, eiliniams rinki
mams vieno kito kongresma- 
no, teisėjo ar kaunsilmano, 
žmonės paskaitysią šiuos rin
kimus “nesvarbiais” ir masi
niai n esi registruosią, neisią 
balsuoti. O kada masės lie
kasi namie, visuomet laimi re
akcionieriai.

Piliečiams reikia nesnausti, 
nes po kiekvieno užsnudimo 
pabudę pasijuntam už tą 
snustelėjimą per brangiai už
mokėję. Už snustelėjimą pas
kiausiais kongresiniais rinki
mais turime Taft-Hartley įsta
tymą, turime pakilusias kai
nas, turime ragangaudžius 
prieš kovingus unijų ir kitų 
organizacijų vadus.

Kitais svarbiais klausimais, 
kurie bus šį rudenį balsuoja
mi, yra;.

Veteranams bonai;
Paskyros namų statybai;
PR balsavimų sistema. Apie 

šią balsavimų sistemą plačiai 
rašėme spalių 4-tos Laisvėje. 
Kas dar neskaitėte, perskaity
kite ir -išsikirpę pasilaikykite

pasieksime tą sumą. O ta su
ma—$75,000 — turi būt su
kelta iki 1-mos dienos lapkri
čio (Nov.). Dalykas yra sku
bus, .turime su b rusti.

Ir vėl labai ritmai primena
me, kad vieniems brooklynie- 
čiams ši našta yra per sunki. 
Reikia pagalbos iš kitų mies
tų . Tuojau šaukite mitingus, 
pirkite šėrus ir teikite pasko
lą visur, kur tik yra lietuvių.

Už paskolas mokėsime 2% 
palūkanų. ,

Labai svarbu yra įsigijimas 
Lietuvių Islamo Bendrovės se
rų, nes fšėrai yra patys pa
grindiniai akmenys namo fon
dui.

Perkėlimas spaustuvės daug 
kainuos. Iš anksta prie to 
reikia prisirengti. Persikraus
tymui reikia aukų. Turėki
te mintyje primesti kiek iš
galėdami auką persikrausty
mui.

New York o mieste ir 
Brooklyne arti visi Savings 

l bankai yra atdari pirmadienių 
vakarais- iki 7-tos valandos. 
Jei jums reikia išimti iš ban- 

iko, tai pirmadienio vakare ga
lite išsiimti be sugaišties iš 
darbo.,

Čekius ar money orderius 
rašykite šiuo vardu :

Home for Lithuanian 
Workers, Inc.

Siųskite:
427 Lorimer St.
Brooklyn 6, N Y.

Ekspreso Darbininkai 
Tebestreikuoja

Railway Express Agency 
darbininkai baigia trečią strei
ko savaitę. Ekspresinėse sto
tyse susikaupė kalnai prekių. 
Susikaupė jų ir vietinėse šapo- 
se, nes nėra kas išveža. Uni- 
jistai masiniai pikietuoja, fir
mai streiklaužių gauti arba ir 
gavus su jais dirbti nevyksta.

Streikas yra prapįitęs ir į 
priemiesčius. Jau piketuoja
mos tos firmos įstaigos New- 
arke, Bayonnėj,* Passaic, Pa
terson, Yonkers ir Mount Ver
non.

Streike randasi apie 15,000 
darbininkų. Reikalauja nu
mažinti darbo savaitę nuo 44 
iki 40 valandų.

Vaikydamiesi namų stogais, 
šaudydami, policistai sugavo 
Thomas Connolly, 22 metų, 
kaltinamą apvogus grosernę, 
New Yorke.

Spalių 3-Čią sugrįžo .mažoji 
vasarėlė, buvo 71 laipsnis ši
lumos. šiltas oras tęsėsi sek
madienį ir pirmadienį., 

iki rinkimų, kad turėtumėt 
po ranka. Nepaliaukite aiš
kinti reikalo tą sistemą ginti. 
Priminkite ją, ragindami savo 
pažįstamus, kaimynus eiti už
siregistruoti šią savaitę.

T—as.

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys pavieniui 

vyrui — bet sąlygos yra sekamos: 
Aš dirbu viešbučiuose, ir laike dar
bo ten ir gyvenu. Kai užsibaigia 
darbas, tai man reikalingas kamba^ 
rys. Aš noriu gauti kambarį pas ge
rus .sąžiningus žmones, neblogoj 
apylinkėj. Už kambarį sutinku už
mokėti $100. iš anksto — reiškia, 
kad galėčiau, pabaigęs darbą, su
grįžti į jį gyventi. Kas turi tokį 
kambarį ir sutinka su sąlygom (ant 
vietos galėsime plačiau pasikalbėti), 
prašau rašyti po sekamu antrašu: 
George Dalson, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (232-234)

PA.TTFAKOJTMA1
Pajieškau Juozo Jonaičio, iš Lie

tuvos paeina Lekėčių kaimo ir vals
čiaus, Šakių apskr., aš gavau nuo jo 
sesers sūnaus Renkevičiaus du laiš
kus, kuriuose prašo jūsų pajieškoti. 
Kreipkitės: Vincas Bartkus, 216 
Berry St., Brooklyn, N.Y. (232-237)

“Pasakykite, Kur Yra 
Lenkijos Konsulatas...”

Aną dieną užeina į Laisvės 
raštinę lenkas darbininkas, 
pagyvenęs jau žmogus, bet 
malonus.

Apsidairęs, jis prabilo:
—A)- tamstos galite su

teikti man Lenki,jos. konsulato 
adresą ?

—Kodėl ne,—buvo atsaky
mas.

—Prašau suteikti, jei rei
kės, aš užmokėsiu.

—Ar “Nowy Swiat” dien
rašty.) nėra? — klausiame jo.

Klausiau pas “Nowy Swiat,” 
bet neduoda; jie, mat, nusi
statę prieš Lenkiją.

—O kaip laikraštis 
“Czas” ?

—Tas irgi toks pats.
Suteikėme žmogui Lenkijos 

konsulato adresą ir telefoną. 
Jis padėkojo ir išėjo.

Paminėtieji laikraščiai “No
wy Swiat” (išeidinėja New 
Yorke) ir “Czas,” kuris išeina 
Brooklyne, yra nusistatę prieš 
demokratinę Lenkiją, na, tai 
atsisako patarnauti lenkams 
net ir konsulato adreso sutei
kime-.

Tuomet lenkai ateina į' lie
tuvių dienraščio išleistuvę pra
šyti suteikti jiems Lenkijos 
konsulato adresą.

ATIDUODAME VELTUI
Mažytis, labai gražus šunelis, ati

duodame nemokamai, nes savininkas 
turi apleisti miestą. Šuniukas su 
laisniais ir kitais jam paruoštais pa
togumais. Prašome greit atsišaukti. 
Stanley Pažereckis, 1354 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. (232-234)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Laisves Rajdio Klubo na
rių svarbus susirinkimas įvyks spa
lių 8 d., Laisvės salėjo, 7:30 v. v. 
Prašome ’ visų narių dalyvauti, nes 
iškilo svarbus klausimas, kuris pa
liečia mūsų radio programą ir rei
kia jį greitai apsvarstyti. Tad bū
kite susirinkime. Kurių antrašus tu
rėjome, pasiuntėm atvirukes. Kurių 
antrašų neturime, kviečiame viešai 
per laikraštį. Atsiveskite ir savo 
kaimynus-pažįstamus. Ačiū. — L. 
Kavaliauskaitė, LLRK sekr.

(232.234)

RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 7 d., 8 v. v. šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St. Visi nariai 
dalyvaukite šiame susirinkime, atsi
veskite ir naujų narių prirašyti į 
organizaciją. — P. Babarskis, prot. 
sekr. (232-233)

Laisvė kviečia jus į talką gauti 
naujų skaitytojų, prašo prisidėti 
prie sukėlimo budžeto 1948 metams. 
Pasitarkite vajaus reikalu.

i ■

Į JTeter Kapiskas
4.——«—

Paul Gustas Funeral Home,, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

.k. .t, —....  . .. -........... . ........ ... .. -.....

Pianas su smuiką teikia 
malonios muzikos, bot kada 
pianistas su smuikininku su
sivaidija, — 'nieko švelnaus 
nesigirdi. Vaidas 'pasilieka 
vaidu, kaip ir visų.

Pastaruoju •laiku eina didis 
vaidas tarp garsaus pianisto 
Jose Iturbi su talentingu jau
nu smuikininku Stephan Ho
lo, pianisto žentu, už .jo dvi 
dukrytes, pianisto anūkes.

Smuikininkas* buvo pensisky- 
ręs su žmona ir teismas buvo 
pavedęs jai mergaites auklėti. 
Mrs. Hero vėliau nusižudė. 
Tuomet prasidėjo vaidas tarp 
mergaičių tėvo ir senuko. 
Kartą Iturbi jas pasigrobė iš 
žento. Kitą kartą Hero pa
sigrobė jas iš uošvio, pasinau
dojęs jo išvykimu toliau kon
certuoti. Hero buvo už tai 
įkalintas, bet jį paleido. Tei
sėjas atsisakė savų vaikų pa
grobėją lyginti su blogdariais 
grobstyto jais.

Queens vyriausiame teismo 
dabar vyksta jų dviejų teis
mas. Iturbi atsisakė nuo 
koncerto gastrolės Pietų Ame
rikoje, kad asmeniškai būfi 
teisme. Į teismą atvyko ap- 
sistatęs keturiais žymiais ad
vokatais, vienu net iš Holly- 
woodo. Bot kas liečia anū
kių “teismą,” jis atrodė pra
laimėjusiu. 'Anūkės, viena 10, 
kita 9 metų, glamonėjo tėvą, 
o pas senuką nei nenuėjo, tar
si .jo visai nebūtų.

Nuo praėjusio penktadienio 
30 asmenų, atskrendančių iš 
šalių, nepraktikuojančių čie- 
pijimo nuo choleros, buvo 
kvaraųtinuoti New Yorko. 
Svetimšalius veža į Ellis Is
land, o piliečius Į Marine 
Hospital . Po patikrinimo pa
leidžia.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
. , , ( 1—2 dienomValandos: 1 _ o , / 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

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

Vaidos:

Penktadieniais Uždaryta

į

Peter I 
KUM S K AS I 

I 

BAR&GR/Ll !
I I 

Degtines, Vvnai ir Alus j 
RHEINGOLD I 

BEER & ALES J
I 1

32 Ten Eyck St | 

BROOKLYN, N. Y. I 
Tel. EVergreen 4-8174. i

I 
I

LIETUVIŲ LAISVES 
RADIJO KLUBAS
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Radijo Pusvalandis WBYN šį Sekmadienį Į 
iš Stoties F1430 Kiiocyck? 7 vai. Vak.

v Klubo Susirinkimas
Šį trečiadienį, spalių mėn. 8 d., 8 vai. vakare, Laisvės 

salėje, Brooklyne, įvyks visuotinas Lietuvių Radijo Klubo na
rių mitingas, kuriame bus aptarta mūsų radijo pusvalandžio 
ateities reikalai. '

Kviečiame visus Lietuvių Radijo Klubo narius dalyvauti 

mitinge; būkit laiku! Klubo Valdyba.

VEDYBOS
John Vitkauskas apsivedė 

su Margaret Mazaki. Vestu
vės įvyko praėjusį šeštadienį, 
Piliečių Kliubo'salėje. šliūbą 
ėmė Transfiguration bažny
čioje. Dabar jaunavedžiai 
yra. išvykę į Kanadą ten pra
leisti savo medaus mėnesį.

Joe Vitkauskas Į>ra sūnus 
Frances Vitkauskienės, gyve
nančios Brooklyne. Savo sū
naus apsivedimo proga, Mrs. 
Vitkauskienė a p d o'v a n o jo 
dienraštį Laisvę trim dole
riais.
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į Sofa Cushions-Paduskos | 
Į PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS Į 
I Už $3.75 KIEKVIENA į

Sedynitj Dugnai
n PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE
1 Už $12.00
; šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. ;
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I
 August Gustas Į 

BELTAIRE FLORIST j 
Lietuvis Kvietkiį Pardavėjas

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

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

SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui c

Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams a
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 8FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. Į
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Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kaihom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants
« 1 '  ■■ ■ 11 '' ' 1 ' .... . ■

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksitę, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

Dienraščio Laisvės 
KONCERTAS 

Įvyks

Lapkr. 9 Nov.
Bus

Labor Lyceum 
949 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y.

Biznieriai, Skelbkitės Laivėj©

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

TeL SOuth 8-5539

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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




