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Visų Džiaugsmui.
Tegul Darbas Eina.
Kuopos, Organizacijos!
Kovotojas ant Arklio.
Aktorius Svetimoje Rolėje.

Rašo A. BIMBA

LAISVĖ-LIBERTV
The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.luos krislus rašau trečia- 
lio ryte. Mūsų visu šta- 
nuotaika labai džiugi. Pa
uliniai jau mums žinomi

(

■■

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

S

Pasibrėžtą tikslą pasiekėme 
su didžiuliu kaupu! Tai labai 
retas at s 
istorijoje.

visoje vajų

kad šis dar-
Dar per

ISTERIJA PRIEŠ “RAUDONUOSIUS” 
GRESIA PILIETINĖMS LAISVĖMS, 
SAKO PREZIDENTO KOMITETAS

Lietuviu Kultūrinio 
Centro Reikalai

j.,.

Labai svarbu, 
bas dar nesustotų, 
visa lapkričio mėnesi darbuo
kimės pasiraitoję rankoves!

Tegul kiekvienas laisvietis, 
kiekvienas patriotingas, pa
žangus lietuvis įsigija ma
žiausia vieną Kultūrinio Lietu
vių Centro šėrą. Kurie išga

daugiau !

Kaip žinote, draugai, 
lėtas desėtkų tūkstančių, 
veik puse pinigų suplaukė 
skolomis. Visiems

Tmmano Komitetas Kalba apie Lygybę Visiem, bet Pats 
Prisideda prie Trukšmo prieš “Raudonuosius”

NEAMERIKINIS KONGR 
KOMITETAS CENZŪRUO
JA 20 RUOŠIAMU JI 1)7.1 ESukelta $81,000; Kvota Viršyta, 

Bet Vajus už Šėrus Tebeina!
Prieš mėnesį laiko Lietuvių Namo Bendrovė atsi

šaukė į visuomenę, kad ji ligi lapkričio 1 d. sukeltų — 
Šerais (akcijomis) ir paskolomis — $75 000.00 Kultū
riniam Centrui įsigyti.

Rugsėjo mėnesio pabaigoje Liet. Ndmo Bendrovė 
turėjo $17,260.83.

Nuo spalių men. 1 d. ligi spa), men. 30 d. — pasko
lomis ir serais buvo sukelta $64,175.00!

Su spalių mėn. 30 d., vadinasi, sukelta $81,435.00! 
Tai milžiniškas darbas, atliktas, palyginti, trumpu lai
ku! I i •

Iš tos virš $81.000.00 sumos tik pusė yra už šėrus, o 
pusė — paskolos. į .1

Tai nėra labai sveikas reiškinys, kadangi tūlos pa
skolos reikės greit skolintojams grąžinti.

Tuo būdu mes pratęsiame šį vajų — vajų už par
davimą juo daugiau Šerų (akcijų).

Raginame visus pažangiuosius lietuv 
visas ALDLD ir LDS kuopas, taipgi klūkus įsigyti jei 
ne po daugiau, tai bent po vieną Lietuvių 
rovės šėrą. Paskolų nesiųskite.

Lapkričio mėnesio susirinkimuose sis klausimas 
turėtų būti pakeltas kiekvienoj pažangioj organizacijoj.

kiekvienas ir kiekviena patapkite Lietuvių Kultū
rinio Centro savininku.

Sekami asmenys įsigijo Šerų:
Mary Krasauskienė, Cambridge, Mass.
Juozas ir Magdalena Smith, Bethlehem) Conn. 200.00 
John ir Ursula Walins, Stratford, Conn. 
Julius Rutkus, Philadelphia, Pa.
Joseph Weliukaitis, Bethlehem, Conn.' 
Constant Stashinsky, New Kensington, Pa. 
LDS 10 kp., New Kensington, Pa. 
Alfred Walins, Stratford, Conn.
V. E. Oksas, Los Angeles, Calif. 
Antanas Zavišius, Jersey City, N. J. 
Petras Ramoška, Newark, N. J.
M. ir J. Zeikai, Sparta, N. J. Į
Juozas Mankus, Union City, Conn. ' 
Antanas Sheiris, New Kensington, Pa. 
Charles W. Shukys, New Kensington, Pa. 
Mykolas ir Ona Arisonai, Stratford, Conn. 
Julia Rudaitis, Montebello, Calif.
Charly ir Magda Lewis, Los Angeles, Calif. 
T. Sherry, Brooklyn, N. Y. 
Albert Sherry, Brooklyn, N. Y. 
Anna Grablauskas, Brooklyn, N. Y. 
George Grablauskas, Brooklyn, N .Y. 
Charles Chuberkis, Ridgewood, N. J.
Karalius ir Antonas Vaičiūnas, Philadelphia, 
John Balsys, Baltimore, Md. 

zBenis Kerše-vičius, Passaic, N. J.
Pijus Sakat, Paterson, N. J. 
Vincas Krimas, Paterson, N. J. 
Vincas Bingelis, Paterson, N. J. 
Isidor ir Helen Chalkis, Brooklyn, N. Y. 
Bladas Zoruba, Brooklyn, N. Y. 
Albinas Bepirštis, Brooklyn, N. Y. 
Albie Strepeikis, Brooklyn, N. Y. 
William šibeika, Brooklyn, N. Y.
Kazimierai ir Helen Kairys, Pittsburgh, Pa. 
Eva Turskey, Dodge, Mass. 
Julia Šimkus, Philadelphia, Pa.
Timophey Kudatzky, New York, N. Y. i 
Jenny Bondze, New York, N. Y. 
William Kulik, Jr., So. Brooklyn, N. Y. 
George Kairis, Kearny, N. J. 
Joseph Kaminskas, Brockton, Mass. 

rA. Kupstas, E. St. Louis, Ill.
Mary Witkus, Kearny, N. J.
Kazimieras Maziliauskas, Jersey City, N. J. 
Geddy ir Damicelė Vaitas, Rochester, N. Y. 
Juozas ir Paulina Barzdaitis, Rochester, N. Y. 
Aleksandra Valinčius, Philadelphia, Pa. 
Peter Pilėnas, Philadelphia, Pa. 
Petras Paul, New Kensington, Pa. 
Julie Virbickienė, Arnold, Pa.
Anufras ir Paulina Katinas, Bridgeport, C 
Anthony A. Buddy, Los Angeles, Calif. 
Anthony Talandzevich, Los Angeles, Calif. 
Paul ir Julia Pupis, Los'Angeles, Calif. 
Jurgis ir Ona Bernotai. Los Angeles, Calif. 
Felix ir Barbara Shaling, Los Angeles, Calif. 
Leon ir Marie Peters, Los Angeles, Calif. 
Peter ir Karolina Repecka, Inglewood, Cal 
Joe ir Marie May, Inglewood, Calif. 
Antanas Navikas, Brooklyn, N. Y. 
Ona Yasinskas, Brooklyn, N. Y.

Įkaitino Dar 4 Judžin Rašytojus bei Direktorius, Kurie 
Neatsakė į Klausimus: “Ar Esi ar Buvai Komunistas?”

> Washington. — J. Par
nell Thomas, pirmininkas 
kongresmanų Neamerikinių 
Veiksmų Komiteto, prane
šė, kad jo agentai peržiūri
nėja veikalus, parašytus 
dvidešimčiai ruošiamų ju
damųjų paveikslų; ieško 
“komunistinės p r opagan- 
dos” tuose raštuose.

Judamųjų paveikslų rašy
tojas Samuel Ornitz, judžių 
direktoriai Herbert J. Bi- 
berman ir Edward Dmyt- 
ryk ir judamųjų paveikslų 
gamintojas - rašytojas Ad
rian Dmytryk taip pat at
sisakė duoti tiesioginius at
sakymus į komiteto klausi
mus: “Ar esi ar buvai ko-

munistas?” “Ar priklausai * 
Judžiu Rašytoju Gildijai 
(unijai) ?”

Jie pareiškė, jog komite
tas neturi konstitucinės tei
sės skverbtis į politines 
žmonių nuomones n e i 
šniukštinėti, kas yra unijos 
narys. Kvočiamieji norėjo 
perskaityti savo pareiški
mus. Komitetas neleido ir 
paskelbė, kad jie esą “kon
greso niekintojai” ir už tai 
bus atiduoti teismui.

Ornitz paspėjo pasakyt, 
kad tokie Neamerikinio% Ko
miteto vadai, kaip Kanki
nas, yra anti-semitai ir 
negrų priešai.

čiaviųius, panaikint balsavi
mų taksus ir 1.1.

Komiteto narys R. Gittel- 
sohn pareiškė, reporteriam: 
“Niekas šiame komitete ne
nori gint įrodyto komunis
to.” Komiteto vadui Ch. E. 
Wilsonui,, General Motors 
pirmininkui, ir velionio pre
zidento sūnui F. D. Roose- 
Veltui, komiteto nariui, bu
vo pastatyta klausimas: 
“Ar jūs atsakytumėte, jei 
Kongreso N e a m e r ikinių 

I Veiksmų Komitetas už
klaustų, ar jūs esate demo
kratai ar republikonai?” 
Wilsonas ir Rooseveltas pa
reiškė, kad jie neatsakytų į 
ta klausima, v v

Washington. — Išsivystė 
tokia “beveik tikra isterija” 
prieš komunistus, kad, kilo 
pavojus pilietinėms ameri
kiečių laisvėms bendrai, sa
ko prezidento Trumano Ko
mitetas dėl Civilių Teisių. 
Savo raporte, tačiau, pats 
komitetas užpila aliejaus • * • , su

su 
fašistais.. Jis, faktinai pata
ria kongresui išleist įstaty
mą, pagal kurį jie turėtų 
būt suregistruoti.

Komitetas kalba apie rei
kalą teisių lygybės negram 
ir kitom tautinėm mažu
mom, pataria uždraust lin-

be-
pa- 

pri žadėta
mokėti du nuošimčiai. Per į anį isteriškos Ugnies, 
metus susidaro didžiulė suma < kergdamas komunistus

Jų nebus, jeigu tas paskolas 
atmokėsime pinigais už sūrus. 
Kultūriniam Centrui bus leng
viau išsiversti. Daugiau ener
gijos liks kultūros ir apšvietos 
darbams.

Ar pajėgsime per lapkričio 
mėnesi sukelti tiek už šėrus, 
kad galėtumėme sugrąžinti 
mūsų draugams paskolas?

uia noriu žodį taHi j pa
žangiąsias organizacijas. Tie
sa, daug didžiųjų organizaci
jų kuopų tuo tarpu ižduose 
pinigų neturi. Bet yra daug 
kuopų, kurios savo ižduose tu
ri gražias sumas pinigų. Rei
kia, kad tokios kuopos tuojau 
įsigytų Namo Bendrovės Šerų.

Pažangūs kliubai, pažangios 
vietinės organizacijos, kurios 
visuomet gražiai paremia vi
sus gražius darbus, yra prašo
mos savo lapkričio mėnesio 
susirinkimuose pakalbėti apie 
įsigijimą Kultūrinio Centro 
šėrų.

Svarbu pinigai, bet dar 
svarbiau pats principas*, lai ši 
nauja kultūrine įstaiga iš pat 
gimimo dienos priklauso pla
čiausiai visuomenei!
gimsta, kaipo dukra plačiau
sios Amerikos lietuvių visuo
menės’

Lai ji

Senatorius Taylor, iš Idaho, 
rašo Amerikoje savotišką isto
riją. Jis mano, kad Amerikai 
ir visai žmonijai grūmoja rim
tas pavojus — pavojus naujo 
karo. Jis sako, kad Amerikos 
Kongreso ir vyriausybės po
litika veda mus ir visą žmo
niją į naują pražūtį.

Jis tuo giliai tiki. Tiki ir 
netyli. Nusipirko jis du ar
kliu ir nuo pat Los Angeles 
pradėjo raitas maršrutą į Wa
sh ingtoną. Visur jis sustos, 
visur jis kalbės ir aiškins žmo
nėms tą pavojų, visur jis 
šauks tuos žmones kovoti 
prieš ateinančią nelaimę.

Sen. Taylor skelbiasi šių 
laikų Paul Revere, kuris anais 
laikais raitas sukėlė visą Mas
sachusetts koloniją prieš britų 
užpuolimą ant 
laisvės.

Geriausio šiam 
alų senatoriui 
sekimo!

amerikiečių

iš
aukštų ide- 
Idaho pasi-

žmonės su pa-Bet ne visi 
vardėmis Taylor yra ideališki 
ir protingi. Panašia pavarde 
yra išgarsėjęs aktorius. Da
bar jis gailisi ir žada amžinai 
pakiltavoti už vaidinimą fil- 
moje “Mission to Moscow.’ ’

• Robert Taylor, Hollywood o 
žvaigždė, pasiėmė ant savęs 
didelę rolę, bet kvailą ir ne
garbingą rolę. Jis nori pa
dėti Neamerikinės Veiklos 
Komitetui iš Hollywoodo iš-

UiiWWi

us, raginame

Namo Bend-

Beveik Visi Milano Darbininkai Streikavo 
Prieš Italijos Klerikalų Valdžią

Roma. — Komunistiniai taus, įvyko didžiulė darbi-
•ir socialistiniai darbo unijų 
vadai trečiadienį iššaukė vi
suotiną trijų valandų strei
ką didmiestyje Milane pro
testui prieš de Gasperio 
klerikalų valdžią Romoje. 
Streikas suparalyžiavo fak
tinai visus darbus Milane, 
■kaip rašo New Yorko 
Times korespondentas.

Nežiūrint smarkaus lie-

ninku demonstracija. Kal
bėjo socialistai ir komunis
tai. Tas pats koresponden
tas sako, jog “raudonieji” 
taip įsigalėję unijose, kad 
jie bet kada galėtų sustab
dyt fabrikus šiaurinėj Ita
lijoj. Demonstracijoj, tarp 
kitų, maršavo kariniai su
sirikiavę darbininkų kovū- 
nai, kuriuos koresponden
tas vadina komunistais.

Atmušt Fašizmą, Šaukia 
Prancūzą Unijos

Sukilimai Indijos 
KunigaikštijoseL 1

Paryžius. — Gėneralė 
Franci jos Darbo Konfede
racija (unijų sąjunga) šau
kė visus darbininkus stoti 
kovon prieš fašistus, ku
riem vadovauja gen. de 
Gaulle. -Komunistų Partijos 
sekretorius Jacques Duclos, 
kalbėdamas seime, ragino 
darbininkus organizuotis į 
apsigynimo grupes prieš de 
gaulle’iečius.

" Į—*•
New Delhi, Indija. —Su

kilę savivaldiškoš Kašmiro 
kunigaikštijos mahometo
nai, su Pakistano kariuome
nės pagalba įveikė kuni
gaikščio armiją ir jos talki
ninkus iš Indijos valstybės 
ir užėmė Baramula miestą.

Indusas Kašmiro kuni
gaikštis neseniai prisidėjo 
prie Indijos, bet jo pavaldi
nių dauguma yra mahome
tonai, šalininkai mahometo- 
niškos Pakistano valstybės.Užsimušė Gubemator.

Ir 3 Kiti Oro Nelaime]
* Salem, Ore.— Į Bbg Lake 
kalną sutiško lėktuvas ir 
tapo užmušti Oregon vals
tijos gubernatorius E'arl 
Snell, valstijinis sekreto
rius R. S. Farrell ir Ore
gono senato pirmininkas 
Marshall Cornett ir lakū
nas. Cliff Hogue. Jie priva
čiu lėktuvu skrido medžio
ti. .

gaudyti visas “raudonąsias 
raganas.“

Tiesa, pats save jis pasistato 
už paskutinį politinį analfabe
tą, bet' vyras bando. Pavyz
džiui, jis pareiškė, kad nieka
da ir niekur jis nedirbtų iš
vien su jokiu . komunistu bei 
raudonuoju. Bet pasirodo, kad 
visos filmos, kuriomis Taylor 
daugiausiai didžiuojasi, yra 
parašytos jo tariamųjų komu
nistų !

$200.00

Pa

Sustabdyt Holandų Karą Prieš Indoneziją! 
Reikalauja Lenkija, Sovietai, Australija

Prasidėjo karštųjų maho
metonų sukilimas prieš Hy- 
derabado, didžiausios kuni
gaikštijos, valdovą, todėl 
kad jis ' tarėsi su Indijos 
valdžia.

Indusai sukilo prieš ma
hometoną savo kunigaikštį 
Junagadhe, vakariniame 
Indijos pussalyje. Junagad- 
ho gyventojų dauguma yra 
indusai, bet jų kunigaikštis 
prisidėjo prie mahometoniš- 
kos Pakistano valstybės.

Teisėjo Kalba Apie Pilieti
nes Laisves

Providence, R. I. —Jung. 
Valstijų Aukščiausio Teis
mo teisėjas Black čia kalbė
jo, kad reikia ir komunis
tams pripažint konstituci
nes laisves; sykiu jis vadi
no komunistus “neištiki
mais.”

ORAS.—Būsią nešalta.
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Lake Success, N. Y.— 
Lenkijos delegatas dr. Ju
liusz Katz-Suchy reikalavo, 
kad Jungt. Tautų Saugumo 
Taryba griežtais veiksmais 
stabdytų Holandijos karą 
prieš Indonezijos Respubli
ką. Holandai turi tuojau iš
traukti savo kariuomenę* ir 
valdininkus iš indonezų že
mės, užreiškė Lenkijos at
stovas.

Sovietų delegacija jau 
pirmiau reikalavo, kad ho
landai ir indonezai pasi
trauktų atgal iki tų linijų,

kuriose buvo šių metų pra
džioje.

Lenkų ir Sovietų reikala
vimus dabar parėmė Aust
ralijos delegatas pulk. Wm. 
R. Hodgson. (Amerikos at
stovas kiek pirmiau sakė, 
jog pasitraukimas atgal iki 
senųjų linijų, girdi, būtų 
“skriauda holandams.”)

Jungt. Tautų Saugumo 
Taryba davė jau du įsaky
mus holandam ir indone- 
zam kartu sustabdyt karo 
veiksmus. Holandai nepaiso 
tų įsakymų.

įtariama, Kad Amerikos Agentai Suokalbiavo 
Su Maniu Nuverst Rumunijos Valdžią

šveicariškų pinigų.
Iš Anglijos pusės tame 

sąmoksle dalyvavo Šnipų 
vadas Ivor Porter, dabarti
nis anglų atstovybės sekre
torius Rumunijoj; Anglijos 
atstovas Rumunijai Adrian 
Holman ir kt.

Be kitko, Maniu šnipai 
išvogė ir perdavė anglam- 
amerikonam dokumentus 
prekybos sutarties tarp Ru
munijos ir Sovietų Sąjun
gos.

Bucharest, Rumunija. — 
Karinis rumunų teismas ve
da bylą prieš dr. Julių Ma
nių, tariamą “valstiečių” 
vadą, ir 18 jo bendradarbių. 
Jie kaltinami kaip Rumuni
jos išdavikai ir Amerikos- 
Anglijos šnipai. Valdžia 
tvirtina, kad Maniu ir sėb
rai darė sąmokslą su Ame
rikos ir Anglijos atstovais 
nuversti liaudišką rumunų 
valdžią. Prieš teisiamuosius 
pašaukta keli tuzinai liudy
tojų. j

Svarbiausias liudytojas 
yra Vasile Serdici, ilgą lai
ką buvęs asmeninis Maniu 
draugas ir patikimiausias 
bendradarbis. Serdici prisi
pažino, kad jis buvo vyriau
sias Maniu agentas slap
tiems ryšiams su Amerikos 
ir Anglijos pasiuntinybė
mis. Jisai sako:

— Sąmoksle dėl. Rumuni
jos valdžios nuvertimo per 
ginkluotą sukilimą dalyva
vo Amerikos atstovybės pa
tarėjas Robertas Melbour
ne; karinės amerikonų pa
siuntinybės galva generolas 
Courtland Schuyler ir ofi- 
cieriai Thomas Hall ir Ja
mes Hamilton.- Du pastarie
ji buvę pavojingiausi ame
rikinių šnipų vadai. Sukili
mui jie žadėję ginklu, dole
rių, padirbtų rumuniškų ir pati balsavo už ją.

Washingtonas Užginčija, 
Kad Norėjo Nuverst Ru

munijos Valdžią
Washingtonas. — Ameri

kos valstybės departmentas 
užginčijo įtarimus, kad ši 
šalis sieke nuverst Rumuni
jos valdžią.

J. Tauty Rezoliucija 
Prieš Melus Spaudoj

Lake Success, N. Y.- — 
Jungt. Tautų seimo socialia 
komitetas visais balsais, a- 
part Kubos, užgyrė Jugo
slavijos rezoliuciją, kuri 
šaukia valdžias kovot prieš 
melagingas, karan kurstan
čias žinias spaudoje. Roose- 
veltienė kalbėjo prieš šią 
rezoliuciją, bet galų gale ir
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Korėjos Problema Jungtinėse Tautose
Mūsų delegacija labai griežtai iškėlė Korėjos klausi

mą Jungtinių Tautų Asemblėjoje. Po gerokų apsiginči- 
jimų, Korėja buvo įdėta į Asemblėjos dienotvarkę. Da
bar ji svarstoma Asemblėjos politinėje komisijoje.

Korėjos klausimo išsprendimui yra patiektos kelios 
' propozicijos. Tarybų Sąjunga yra pasiūlius, kad Ame
rika ir Tarybų Sąjunga pradžioje 1948 metų Ištrauktų 

. iš Korėjos visas savo ginkluotas spėkas ir leistų pa
tiems Korėjos žmonėms išsirinkti valdžią ir išsispręsti 
savo šalies ateitį. Mūsų vyriausybė siūlo, kad Asemblėja 
išrinktų komisiją ir pasiųstų į Korėją. Ten toji komisija 
prižiūrės rinkimus. Kai po rinkimų susidarys Korėjos 
vyriausybė ir sutvarkys savo ginkluotas spėkas, Ame
rikos ir Sovietų armijos pasitrauks iš Korėjos. Dabar 
Asemblėjos komisijoje Tarybų Sąjungos delegacija siū
lo, kad būtų pakviesta iš Korėjos atstovybė, sudaryta iš 
abiejų okupacijos zonų, atvykti į Asemblėja ir kartu 
svarstyti Korėjos klausimą. Ji teigia, kad jokiu būdu 
nepridera Korėjos klausimą svarstyti arba išspręsti be 
Korėjos žmonių atstovybės dalyvavimo.

Kokia propozicija bus priimta, dabar dar sunku pa
sakyti. Suklydo tie, kurie spėjo, kad Tarybų Sąjungos 
delegacija visiškai atsisakys dalyvauti svarstyme Ko- 

• rėjos klausimo Asemblėjoje. Ji dabar ne tik dalyvauja, 
bet duoda savo sumanymus, kaip greičiau ir pasekmin- 

•giau būtų galima tą keblų, bet greitą reikalą išspręsti.
Tuo tarpu labai nemalonios žinios ateina iš Pietinės 

Korėjos, kuri yra mūsų armijos okupacijoje. Tenai, ma
tyt, mūsų viršininkai, yra įvedę tokį režimą, kurį sun
ku suderinti su žmonių interesais. Pavyzdžiui, sunki ir 
žiauri padėtis buvo, kai japonai laikė Korėją okupavę. 
Politinės laisvės visiškai nebuvo. Kalėjimuose buvo 1,- 
200 politinių kalinių. Bet šiandien mūsų okupacijos zo
nos kalėjimuose esą dešimt sykių daugiau politinių ka
linių. Ir tie politiniai kaliniai, reikia suprasti, nėra bu
vusieji japonų talkininkai, kvislingai, bei fašistai. Jie 
susideda beveik išimtinai iš kairiųjų partijų žmonių, 
iš darbo unijų veikėjų, iš ilgus metus kovojusių prieš 
japonus.

Tai nedaro garbės amerikiečiams ir nekelia Amerikos 
vardo Korėjos žmonių akyse.

Kiekvienam nuoširdžiam - Korėjos žmonių draugui 
šiandien aišku: juo greičiau okupacinės armijos bus iš
trauktos, juo greičiau Korėja bus suvienyta ir juo grei
čiau jinai turės savo laisvą, demokratinę valdžią, at
sakingą tiktai Korėjos žmonėms ir ginančią jų reikalus, 
tuo bus sveikiau visiems.

Jugoslavijos ir Britanijos Susitarimas dėl 
Pabėgėlių

iš Londono ir Belgrado praneša apie labai svarbų su
sitarimą tarpe Anglijos ir Jugoslavijos dėl pabėgėlių. 
Pagaliau Anglija nusileido ir sutiko išduoti Jugoslavi
jai visus karo kriminalistus, visus kvislingus, visus hit
lerininkus. Iš savo pusės Jugoslavija turės prie kiekvie
no reikalaujamo pabėgėlio pridėti nurodymus, kaip ir už 
ką jis yra prasižengęs.

Jugoslavijoje, kaip iY visuose okupuotuose kraštuo
se, atsirado vokiečiams parsidavėlių ir niekšų. Jie padė
jo okupantams naikinti kraštą ir žudyti įmones. Visi 
šitie kriminalistai, atėjus nacių siautėjimo galui, bėgp 
iš Jugoslavijos su naciais į Vokietiją ir į anglų bei ame
rikiečių zonas. Jų ten knibždėte knibžda visuose kam
puose. Iki šiol anglai griežtai atsisakė išduoti Jugosla
vijai net ir aiškius kriminalistus. Iš keleto tūkstančių 
kriminalistų, Jugoslavijon buvo sugrąžinta tik tuzinas 
kitas.

Šis susitarimas tarpe Jugoslavijos ir Anglijos gali pa
tarnauti pavyzdžiu susitarimui tarpe Anglijos ir kitų 
kraštų, kurių pabėgėlių randasi anglų okupacijos zo
noje. Anksčiau ar vėliau Amerika irgi turės atskirti 
kriminalistinį elementą ir išduoti toms šalims, iš kur 
jis pareina.

- Trentono Epizodas
Tai, kas prieš keletą dienų atsitiko Trenton, N. Jo 

turėti) prikelti iš politinio miego kiekvieną snaudžiantį 
amerikietį. Tai puikiai ųi’odė, kaip reakcijai nieko ne
reiškia teismai ir legališkumai. Nežiūrint to, kad teis
mas buvo išdavęs indžionkšihą prieš ardymą masinio 
susirinkimo, kuriame turėjo kalbėti Eisler, atėjo gauja 
chuliganų, mitinge triukšmavo ir neleido mitingą tvar

kingai vesti, o nieko nedarė miesto valdžia ir policija, 
kad teismo nuosprendį paremti.

Reiškia, indžionkšinai bei uždraudimai vykdomi gy- 
veniman tik tuomet, kai jie būna atkreipti prieš dar
bininkus streikuose. Tada visa policija tampa paleista 
darban, kad apgihti teisino nuosprendį.

Čia ne tiek svarbu Eisleris, ar vienas kitas asmuo bei 
grupė asmenų, kurie ruošė minėtąjį mitingą, kiek svar
bu susirinkimų ir žodžio laisvė.
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Brangieji tautiečiai! Ko
legos profesoriai, mokslo 
darbuotojai, lietuviai —in
teligentai, esantieji sveti
muose kraštuose!

Jau ketvirti metai, kai 
jūs, karo audros nublokšti, 
ar hitlerinės propagandos 
paleistų gandų suklaidinti, 
palikote savo tėvynę —mū
sų gimtąją Lietuvą.

Dabar jau ir jums aišku, 
kad teisingai pasielgėme 
mes, žymi lietuvių inteli
gentų daugumą, pasilikusi 
vietoje, įsijungdami į didelį 
darbą savo kraštui atstaty
ti, karo žaizdoms užgydyti. 
x Teisingai pasielgė lietu
vių inteligentijos dauguma, 
kuri, pasilikusi Lietuvoje, 
savo žinias, savo mokslinius 
veikalus, savo raštus skiria 
liaudžiai, savo gabumais ir 
darbais tarnauja liaudžiai.

Jūs padarėte klaidą palik
dami savo tėvynę, pabėgda
mi nuo savo tautos ir šią 
klaidą turėtumėte kuo sku
biausiai atitaisyti — kuo 
greičiau grįžti į savo na
mus, prie savo mėgiamo 
darbo, į savo mokslo įstai
gas ir kultūros židinius.

Jūs darote didelę klaidą 
svyruodami - blaškydamie
si, pasiduodami piktiems 
gandams ir delsdami pasi
rinkti vienintelį, teisingą 
sprendimą — sugrįžti į sa
vo tėvynę, į mūsų Lietuvą.

Brangieji kolegos!
Aš noriu jus trumpai, bet 

užtat teisingai painformuo
ti apie tai, kaip gyvena ir 
dirba šiuo metu Tarybų 
Lietuvos inteligentija.

Niekuomet dar mūsų 
tauta neturėjo tokių puikių 
sąlygų savo kultūrai vysty
ti kaip dabar.

Niekuomet mokslo žmo
nės ir inteligentai Lietuvo
je nebuvo tokioje pagarbo
je, kaip dabartiniu laiku.

Niekuomet mokslas, švie
timas, kultūra ir menas Lie
tuvoje neklestėjo taip, kaip 
šiuo metu.

Niekuomet Lietuvoje ne
buvo tokio pareikalavimo 
žmonių su aukštuoju moks
lu, įvairių mokslo bei kul
tūros sričių darbuotojų, 
kaip dabar.

Dar vykstant karo veiks
mams, tarybinės vyriausy
bės rūpesčiu buvo atkurtos 
mūsų aukštosios mokyklos, 
mūsų universitetai ir Lie
tuvos TSR Mokslų Akade
mija. Praėjo pustrečių me
tų ir Akademija virto tik
ruoju mūsų tautos mokslo 
bei- -kultūros centru.

•Klerikalų ir fašistų val
domai Lietuvai Akademija 
iš viso nebuvo reikalinga. 
Įžymiausi mūsų tautos 
mokslo korifėjai, jos kultū
ros' galiūnai — Jonas Ba
sanavičius, Petras Vileišis, 
Tumas — Vaižgantas sva
jojo apie Lietuvos Akade
miją. Kaip gaila, kad jie 
nesulaukė tos puikios die
nos, kai jų svajonės tarybi
nės santvarkos dėka virto 
tikrove: Lietuva, lietuvių 
tauta turi savo Akademija.

Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos reikšmė mūsų 
tautai ir tėvynei yra dve
jopa.

Iš vienos pusės Akademi
ja bei jos įstaigos dirba 
bendrą mokslinį — tiriamą
jį ddrbą, pavyzdžiui, chemi
jos, medicinos, biologijos ir 
kitose mokslo srityse. To
kiu būdu, lietuviai moksli
ninkai per Akademiją sūvo 
darbu įneša lietuvių tau

tos, Lietuvos respublikos 
indėlį į bendrą žmonijos 
mokslo lobyną. Šiuo atžvil
giu, Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos buvimas ir jos 
atliekami darbai rodo men
kybę svetimų kultūrų ger
bėjų teorijos apie Lietuvos 
kultūros bei- mokslo menka
vertiškumą, lietuvių moks
lininkų atsilikimą nuo Va
karų. Seniau, buržuazinėje 
Lietuvoje beždžioniškai' bu
vo pamėgdžiojami visokį 
vakarietiški papročiai, ak
lai kopijuota užsienio kul
tūra. Dabar mes turime 
galimybę parodyti prieš vi
są pasaulį, kad nors esam 
maža .tauta, visgi įnešam 
savo dalį bendrame žmoni
jos mokslo lobyne.

Iš kitos pusės Lietuvos 
TSR Akademija yra pa
šaukta tirti, gvildenti, nag
rinėti visus tuos klausimus, 
kurie liečia lietuvių kalbą, 
literatūrą, tautosaką, Lie
tuvos istoriją, teisę, ūkį, 
kraštotyrą ir t.t. Savaime 
suprantama, kad nors šie 
klausimai sudaro mūsų 
krašto ir tautos bei jos kul
tūros specifiką, jie, per 
Akademiją, jos institutus ir 
jų darbus teikia lietuviška
jai kultūrai garbingą vietą 
visoje Tarybų Sąjungoje, 
visame pasaulyje.

Koks yra Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos darbo 
mastas, spręskite iš to, kad 
Akademijoje dirba 400 žmo
nių.

Mūsų Akademija turi du 
skyrius: gamtos — mate
matikos bei taikomųjų 
mokslų skyrių ir visuome
ninių mokslų skyrių.

Prie Akademijos veikia 
dešimt mokslinių institutų: 
chemijos, ir cheminės tech
nologijos, geologijos ir geo
grafijos, biologijos, ekspe
rimentinės medicinos, že
mės ūkio, lietuvių kalbos, 
teisės, literatūros, ekonomi
kos ir istorijos. Dar' šiais 
metais pradės veikti vienuo
liktasis —technikos institu
tas.

Akademijoje ir- jos insti
tutuose susitelkė ir darbuo
jasi tokie įžymūs mūsų tau-, 
tos * mokslo žmonės kaip 
profesoriai Žiugžda, Bie- 
liukas, Lašas, Purenąs, Iva
nauskas, Kriščiūnas, Mažy
lis, Janulaitis, ^Balčikonis, 
Mykolaitis — Putinas, Bud
rys, Kairiūkštis, Ruokis, 
Vasiliauskas, Indriūnas, Da- 
linkevicius, Girdzijauskas, 
Kaveckas ir kt.

Keliais bruožais suglaus
tai supažindinsiu jus su kai 
kuriais Akademijos bei jos 
institutų darbais.

Lietuvoje,. kaip ir visoje 
Tarybų Sąjungoje, mokslas 
tarnauja visuomenei, žmo< 
gui ir eina koja į koją su ša
lies gyvenimu, su visuome
nės išsivystymu.

Tokia kryptimi ir vyks
ta mūsų mokslinis darbas.

Vokiškųjų fašistų okupa
cijos ir karo veiksmų’ su
griautas mūši? kraštas 
sparčiai atsistato. Pirmasis 
pokarinis stalininis penk
mečio planas numato milži
nišką atstatymo' ir naujų 
statybų apimtį. Mūstį res
publikai reikia vis daugiau 
statybinių medžiagų ir mū
sų mokslininkai ateina į 
pagalbą. Atlikti ir toliau 
vedami dideli mokslo tyri
mo darbai parengiant nau
jus žaliavos šaltinius besi
kuriančiai ir augančiai ce
mento, plytų, čerpių, bitu-

į skiria taip

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

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

ko, kalkių, alebastro ir ki
tų statybinių medžiagų pra
monei. Chemijos institutas 
didelį dėmes 
pat vietinio kuro šaltinių iš
tyrimui, nes siekiama vis 
labiau aprūpinti njiūsų pra
monės ir en 
nes vietiniu
’ Geologijos ir geografijos 
Institutas Jria Lietuvos 
gelmes, požeminių vandenų 
išteklius, mineralihių žalia
vų atsargas, 
upes ir ežerus.

Biologijos Institutas sa
vo darbus skiria giliūm ir 
visapusiškam! Lietuvos fau
nos ir floros pažinimui, 
vaistažolių ąuginimo pra
plėtimui, krašto ąpželdini- 

į mo ir 
mams.

Eksperimentinės medici
nos institutas tik šiais me
tais paruošė 
darbų, kurie 
vos su epideminėmis ligo
mis, vėžiu, džiova, mitybos 
racionalizavimo, šeimos ne
vaisingumų ir kitas proble
mas.

žemės* Ūkio Institutas už
siima Lietuv 
t y V i riejimu 
m u , aukštų d 
nikos, racięn; 
tipų, vietinių 
trąšų išnaudojimų, bitinin
kystės išvystymo ir kitais 
klausimais.

Lietuvos kalbos institu
tas kuriam yadovauja aka
demikas pro7 
nis, nuveikė i 
didžiulį mūsų 
mo ir tyrimų darbą.

Jau baigia 
Didžiojo Lietuvių 
žodyno antr 
dar šiais metais bus atiduo
tas spaudai t: 
kuriame tilps 
iki J. Iš viso 
nas bus ketu 
Lygiagrečiai 
liau žodžių r 
nui. Vien tik p 
tais buvo surinkta 30,270 
žodžių. Prakt

ergetįkos įmo- 
kūru-durpėmis.r

musų krašto

apžalinimo klausi-

15 moksliniu 
nagrinėja ko-

žiova, mitybos

os dirvožemių 
ir kartografi- 

erlių agrotech- 
aliu šėjomainų 
ir mineralinių

vįauovauja aKa- 
f. JI Balčiko- 
ir varo toliau 

kalbos ugdy-

tnas spausdint 
kalbos 

asis tomas ir

•ečiasis tomas, 
raidės nuo C 

Didysis Žody- 
riolikos tomų.

varomas to- 
inkimas žody- 
raėjųsiais me-

Vilniaus ap-

;ikos reikalams 
ruošiamas Bendrinės kalbos 
žodynas iš 85,000 žodžių. 
Institutas ruošia didelį vie
tovardžių žodjyną, kurio pir
mas tomas — Vilniaus ap
skrities vietovardžiai — jau 
baigiamas spausdinti.

Ką Akademija jau nuvei
kė ir ką ji numačiusi atlik
ti penkmetyje, kuris bai
giasi 1950 metais — neįma'- 
noma net trumpai apžvelg
ti. Juk, Akademijos planas 
1946-1950 mm. penkmečiui 
121 puslapio

Akademijos 
ty'masis, visi 
klauso nuo to 
sidorosime su 
linių kadrų iš 
ligentų 
Lietuvoje nei 
inteligentų — visų

knyga: 
tolesnis vys-

I pirma pri- 
, kaip mes su

jaunu moks- 
;ugdymu. Inte- 

bedarbių Tarybų 
riešingai, 

. j sričių 
mokslo darbuotojų ir spe- 
ciaĮistų — pareikalavimas 
auga diena iš| dienos. Tary
binės vyriausybės rūpesčiu 
sudarytos visos sąlygos jau
niems mokslininkams augti 
ir tobulintis.
resniosios kartos inteligen
tijos ir mokslo darbuotojų 
pareiga padėti jaunimui iš
eiti į tą platųjį kelią, kuris 
veda’ į šviesą.

Mūsų — vy-

kiekvienas in-

Ir tokių tai laiku, kai 
kiekvienas dbras mokslo 
darbuotojas, kiekvienas in
teligentas, kiekvienas kul
tūros, švietimo ir meno dar
buotojas reikalingas Lietu
voje, reikalingas lietuvių
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Širdingai dėkojame už aukas ir prenumeratas.
Laisvės Adm-cija.

tautai, tokie kaip Jūs kole
gos Skardžius, Salys, Zub- 
kus, Kolupaila,. Kuodaitis, 
Jakovickas, Puzinas blaško
tės po tolimus svetimus 
kraštus, neturėdami kur ir 
kam pritaikyti savo žinių ir 
sugebėjimų.

Nejaugi jūs norite pa
sekti liūdnos atminties ru
sų emigrantų pavyzdžius ir 
atitrūkus nuo savo tėvynės 
ir tautos pasmerkti save 
neišvengiamai vegetacijai ir 
sunykimui ?“

Pasilikti “išvie|tintųjų” 
vaidmenyje, ieškoti prie
glaudos ir duonos kąsnio 
svetur yra nusikaltimas ne

Chicago, Ill.
Newark, N. J. 
Waterbury, Conn. 
Paterson, N. J.
Great Neck, N. Y.
Hartford, Conn.
Binghamton, N. Y.
Worcester, Mass.
Shenandoah, Pa.
Wilkes-Barre, Pa.
Bridgewater, Mąss.
Elizabeth, N. J.
Scranton, Pa.
Minersville, Pa.
Auburn, Me.

8.00 
8.00 
6.00 
6.00 
6.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
1.25 
1.00 
1.00

tik Lietuvos ir lietuvių tau
tos, bet taip pat Jūsų pa
čių ir jūsų vaikų atžvilgiu.

Tautiečiai! Kolegos! Jūs 
turite sugrįžti į Lietuvą, 
kur jus laukia kilniausia 
žmogaus pareiga — dirbti 
savo tėvynei, tarnauti savo 
tautai. •

Mes — Tarybų Lietuvos 
inteligentija — laukiame 
Jūsų. Mūsų įstaigos — Lie
tuvos mokslo ir kultūros ži
diniai — laukia Jūsų.

Iki pasimatymo Lietuvo
je!

J. Matulis.
Vilnius,
1947 m. spalio mėn.



PITTSBURGHO ŽINIOS
Kaip Lietuvos Kunigai Ger 
hūviškai Gyveno prie Caro

Rašo FRANK IMBRAS

Iš Tikrų Įvykių Pittsburgh© Spirgučiai Ukmergės 
rašyti šiame

Pradžia Rudeninio Darbo nerašysiu. Tik pridėsiu, had p. 
Huston kaip tik pralaimėjoNųn- 
kimuose, tuoj išmetė iš darbo 
kelius darbininkus, kurie pasi
rodė jam neištikimi. Bet teis
mas privertė p. Hustoną tuos 
darbininkus padėti atgal į dar-

lietuviams tremtiniams 
gyventi ar mirti?” Po tokiu 
antgalviu Lietuvių žinios rašo 
apie iš Lietuvos pabėgėlius, 
kuriuos vadina tremtiniais. Ka
da Europa apgriauta, kada dar
bininkų ten trūksta ją atsta-

nigų, tai tegul eina ir užsidir
ba taip, kaip ir aš kad užsidir-

TIustono administravimo
pabaiga šių

Pittsburgho Lietuvių Moterų 
Progresyvi© Kliubo pirmutinis 
rudeninis parengimas lapkri
čio 23 d., š. m., Lietuvių Moks
lo Draugijos name, 6:30 vai. 
vakare. Parengimas susidės iš 
vakarienės ir prelekcijos, kurią 
duos Dr. Baltrušaitienė. Pre-
lekcija bus skaitoma, kaip viso j darbas baigsis su 
pasaulio moterys už savo teises! metų. Hustono skandalas finan- 
ir progresą kovojo per pasku-jsuose ir visam miesto adminis- 
tinį šimtmetį ir ką jos į tą i travime, tai ne pirmutinis dėl 
laiką yra atsiekusios. Atšilau- Pittsburgho 
kę į parengimą netik turės ge- čia miesto gaspadorių ir kitų 
ra draugišką vakarienę, bet j aukštų pareigūnų, kurie atsi
bus galima išgirsti, ką moterys ’ žymėjo panašiais skandalais fi- 
sako apie jų darbus progresui J nansuose ir administravime. Iš 
Progresyvi© Kliubo narės ! to turėtų Pittsburgho balsuoto- 
smarkiai \darbuojasi, skleisda-' jai pasimokyti, ir žiūrėti, už 
mos įžangos tikietus. Po mote-• ką jie balsuoja, 
rų parengmąo, seka kiti paren- ' 
girnai ir apskričių suvažiavi- ! 
mai, todėl mes tenai susitiksim, j

gyventojų. Buvo

Pittsburghas Be Dūmu?

Pittsburghe įėjo įstatymas, 
~ 7 ,, . kad su pirma diena spalių busNutarta Daugiau Veikti , . .. ... . . .! kontroliuojami durnai. Tas įsta-

LLD X7 kuopa susirinkime į tymas paliečia visus: išdirbys- 
spalių 12 d., apkalbėjo bėgan
čius draugijos reikalus, svars
tė, kaip geriausiaai prisidėti 
prie Laisvės, Vilnies ir perka
moj’© namo New Yorke. Nors, 
kuopoj turtas siekia tik keletą 
desūtku doleriu, bet dėl Lais
vės ir Vilnies buvo po penkinę 
paaukauta iš iždo ir išrinkta 
dėl vajaus ] 
Kauševičius ir 
Reikia tikėti, kad 
kūjai savo užduotį 
Taipgi 87 kuopa 
metais nors vieną 
girną surengti, sukėįimui pini 
gų labdarybės ir apšvietos rei-' 
k a lain s.

pasidarbuoti J.
D. Lekavičius, 

tie seni vei- 
atliks gerai, 
nutarė kas 
gerą paren-

Ir Vėl Ponai Washingtone
Ponai Pivarūnas ir- Dargis, 

keli metai atgal buvę dideli 
priešai vienas kito, dabar pasi
darė goriausi kolegos ir abu
du dūmė į Washingtona Lietu
vos nuo bolševikų “atpirkti.” 
Tie ponai jau kelintą sykį į 
Washingtona nusibaladoja tuo 
tikslu . .. bet pasekmių nėra ir 
žadėto pirkimo neįvykdo... Po
nai, važiuodami į Washingtona, 
pasiima ir ponias, 
ponai su poniomis 
Washingtona turi 
paūžti. Lietuvos.
kuris yra skelbiamas per tary- 
bininkus ir smetonininkus, yra 
tam tikros rūšies blofas dėl iš- 
viliojimo dolerių *iš lengvatikių. 
Tą visi ponai ir ponios gerai 

ržino, kad jie jokios Lietuvos 
'negali nupirkti, nes niekados 

J actu va nebuvo, nėra ir nebus 
perkama ar parduodama! Lie
tuva ir
kasdieną žengia į 
šviesesnį gyvenimą.

Aš- ir daug kitų 
lietuvių gaunam laiškus
savų iš Tarybinės Lietuvos, kas 
pilnai liudija, kad tenai žmonės 
džiaugiasi nusikratę 
naštą. Daug tų žinių 
Šimų apie Lietuvos 
telpa Laisvėj, Vilnyj 
se pažangiuose

tęs, gelžkelių kompanijas ir 
namų savininkus. Juodų dūmų 
išleidimas iš kaminų yra apru- 
bežiuotas kelių minučių laiku, 
į privačius namus minkštosios 
anglies nevalia atvežti tiems, 
kas neturi įrengimų prie savo 
pečių, kurie kontroliuoja dū
mus; anglies pardavėjai išve- 
žiotojai turi turėti tam tikrą 
leidimą iš miesto.

Ant kiek tas įstatymas ap
valys Pittsburgho miestą, tai 
kiek vėliau gal teks pamatyti. 
Dabar jau turim spalių 15-tą 
ir skirtumo nematyti, išdirbys- 

i tęs, gelžkelių inžinai ir laivai 
leidžia tuos pačius debesis dū- 

|mų> Bet biedni gyventojai jau 
minkštosios anglies negali 
gauti su pirma spalių, jeigu jų 
namuose nėra tatn tikrų įtaisų, 
bet gali pirkti dirbtinės ang
lies ii’ vietoje $7.50 (taip yra 
mokama už minkštos anglies 
toną), mokėti $15.00 už toną! 
Dūmų apvalymo įstatai jau 
palietė paprastą Pittsburgho 
pilietį, bet kol kas didžiųjų iš
dirby sč i ų savininkai yra Ii uosi 
nuo to įstatymo. Kodėl ?

lių vienminčiai stato klausimą, 
kad apgavus savus skaitytojus, 
būk tai tie pabėgėliai turės mir
ti badu, jeigu Amerikos lietu
viai neduos užtektinai 
į jų tą BALF.

Kaip jau mihėjau, 
apgriauta, darbininkų 
trūksta, kad ją atstatyti, 
kodėl 
neina 
Kodėl jie 
kurią jie bendrai su naciais ap
griovė ir negelbsti Lietuvą at- 
budavoti ?

Darbų visur yra, tik 
noro dirbti. Bet kur 
tuviški ponai norės 
gu jie ir taip gali gyventi. Lie
tuvoj laike smetonizmo ir hit- 
lerizmo jie nedirbo, gyveno iš 
Lietuvos darbo žmonių, ęlabar 
jie, pabėgę, gyvena iš sukolek- 
tuotų aukų.

Paklausiau, pagalvojau, kad 
po biskį lietuviai žmonės susi
pras, ypač, kurie paskaito mū
sų spaudą, ir atsikratys nuo tų 
visokių tarybininkų ir 'pabė
gėlių globotojų.

Pittsburgho HALF rengia
pinigų

Is u ro pa 
visur 

tai 
tie lietuviški pabėgėliai 
užsidirbti pragyvenimo?

Lietuvą,negrįžta i

reikia 
tan tie lie
fl irbti jei-

Pittsburgh© vienam lietuviš
kam klube girdėjau tautiečius 
ginčijantis:

— Matai, aš tau sakiau, kad 
jei mes gelbstim iš Lietuvos 
išvarytiems žmonėms, tai jau 
geriau reikėtų duoti kiek pini
gais. Dabar,' žiūrėk, išsivadinai 
tu mus į tą bendro fondo pik
niką rugpjūčio 17-tą, na ir iš
leidom mes negailėdami.. Ma
niau, ot ir mes paūšim i)’ tiems 
tremtiniams bus nauda. Tą pa
tį darė ir kįti piknikautojai ir, 
rodos, pelno už visokius daly
kus turėjo likti labai daug. Bet 
ai- liko, tai niekas nežino. Tie
sa, Lietuvių žinios 
atskaita už pikniką 
L. ž. nilmeryj, bet 
atskaitos netalpina? 
kiti visaip kalba.

— Matai, broleli,
dedu mislyti apie tas visokias 
pagalbas ir atskaitas, žinai, 
pikniko atskaitos negali duoti, 
dėl to, kad, sako, daug pinigų 
prapuolė iš kišenės, tu žinai 
keno ... Ar ne taip? Bet, klau
syk, broleli, tu sakai, geriau 
duot pinigais, bet jei mes jiems 
duosim pinigais, tai ar jau ne
prapuls iš jų kišenių tada? ži
nai, ką aš tau pasakysiu. Aš 
kaip kada paskaitau Laisvę, 
katra daug rašo apie Lietuvą ir 
tuos pabėgėlius ,ir dabar pra
dedu mislyt, kad Laisvė teisy
bę rašb ir nuo dabar, aš tau sa
kau, aš daugiau tiems visokiems 
kolektoriams dėl pabėgėlių nie
ko neduosiu. Jeigu nori jie pi

f

bus kitam 
kodėl tos 

žinai, jau

aš ir pra-

parapijos klebo-
ai daug že-

Aišku, kad 
suvažiavę į 

progą gerai 
atpirkimas,

Lietuvos gyventojai 
geresnį ir

Amerikos 
nuo

vergystės 
ir prane- 
gyvenimą 
ir kituo- 

laikraščiuose.
Kas nori turėti tikrus ir tei
singus faktus apie Lietuvos gy
venimą, tas turi sekti pažangią 
spaudą. Tarybininkų ir kito
kių atžagareivių spauda slepia 
teisybę nuo savo skaitytojų 
apie Lietuvą. Jų tikslas skleis
ti kuo daugiausia melų apie 
Lietuvą, kad galėjus kuo dau
giausia pašipinigauti iš Ameri
kos lietuvių.

“Bingo”

Taip vadinamas “bingo 
labai plačiai vartojamas Pitts
burghe lošimui iš pinigų, ar 
šiaip kokių “prizų.” Tą “bin- 
go” gembleriavimą labai varto
ja katalikiškos parapijos, turė
damos .paskirtą vieną dieną 
kas savaitė, ar šiaip visokiuo
se gatviniuose bazaruose. Tas 
patsai yra ir mūsų lietuvių baž
nyčiose ar bažnytinėse salėse. 
Toliau seka net ir toki gemble- 
riai, kurie turi pasistatę di
džiausias sales, kur susirenka 
šimtais “bingo” lošėjų, ir gem- 
bleriauja per vakarus.

Į parapijinius “bingo” loši
mus daugiausia susirenka mo
terys. Dabar prieš tą “bingo” 
paskelbė kovą keli šimtai pro
testantų kunigų ir reikalauja, 
kad būtų panaikintas. Kaip 
kuriose didelėse įstaigose “bin- 
go” lošimas jau yra uždarytas, 
bet ar pavyks tiems kunigams 
iššluoti laukan ir visas gem- 
blerystes ir iš katalikiškų pa
rapijų ? V. B.

yra

Išvengta New Haven Gele
žinkeliečių streiko

tiems tremtiniams gelbėti. Kas 
tie tremtiniai yra, jau daug 
buvo rašyta mūsų spaudoje. 
Tai vienas, tai kitas tų “trem
tinių” jau ir Ameriką pasiekia. 
Kada tie gaivalai pasiekia mū-v 
sų šalį, pažiūrėkime, ar jie yra 
paprasti kumečiai ar šiaip 
vargšai darbininkai? Kur tau, 
tai Smetonos 
ponija. Na, o 
si? Nugi pas 
brolius. Na,

ir Hitlerio laikų 
kur jie glaudžia- 
savus politinius 
matot, politiniai

broliai tų buvusių ponų sušilę 
darbuojasi, kad ir vėl sukėlus 
kiek jiems pinigų.

Klerikalų vadų suvažiavimas 
Įvyks lapkričio 4-tą dieną, New 
Yorke. Tai bus jų reikalų ap
kalbėjimas. žinoma, sykiu jų 
bus nutarta ir BALF reikalai. 
BALF seimas įvyks lapkričio 
5-tą dieną, .įrgi New Yorke. 
Tai bus tik dekoracija klerika
lų vadų tarimo.

mūsų

Aš, kaipo buvęs 
parapijonas, noriu 
straipsnyje tik apie Ukmergės 
kunigų gyvenimą.

Ukmergės
nas Valdė pusėtir 
mes. Kaip aš žinad, vienoj vie
toj jis turėjo 2 ir pusę vala
kų (50 desentinųj ūkį, dide
lius daržus Ukmergės mieste, 
didelę lanką pagal Šventąją, 
kurioj prisišienaudavo daug ge- 

’ro šieno. Kada, būdavo, ateina 
šienapjūtė, klebonas pasako iš 
ambon o, kad tokio ir tokio so
džiaus tiek ir tiek vyrų atei- 

ląnkoj šieną.
o pjaut, bet

kitais susie-

tumėt nupjauti
žinoma, man netek
mano tėvukas, amžinos atmin
ties, ne kartą su
dais pjovė be jokio atlyginimo. 
Ir kaip nu vargdavo, nes šienas 
didelis ir tankus, slinkus pjau
ti!

Ateina, būdavo,

Dabai’ eina vajus 
spaudos ir sukėlimui pinigų pir
kimui namo mūsų kultūriniam 
centrui. Dėl namo pirkimo šė
pų, tai, rodos, pirmutinė pasi
rodė pas mumis LDS 142 kuo
pa. Spalių 5 d. susirinkime nu
tarė pirkti 4 Šerus už šimtą do
lerių. Pirmutinis spaudos vaju
je pasirodė draugas P. Martin
iais. Pagelbėti pinigiškai įsigy- 

cent- 
mes, 
kolo-

kiek-

“Kur Yra Pakavota $95,000?”
Po tokiais antgalviais ir il

gais aprašymais “Pittsburgh 
Press” talpina apie “lietuvių 
draugą” 'John M. Huston: 
“Where has Huston buried 
$95,000, state wants to know? 
Case due in court for third 
time.” Kadangi jau pereitam 
Pittsburgh© skyriuje rašiau 
apie tą susikompromitavusį po
litikierių, kuris buvo peršamas 
dėl Pittsburgh© lietuvių per 
kelius metus per Povilą Dar- 
gį, kuris turėjo pas Hustoną 
politinį darbelį,tai dabar daug

do sutono.
Klebonas turėjo tiek žemės ir 

būrį gerų karvių ir visokių gė
rybių, tačiau nesigėdino kalė
doti ir imti iš tų biednų ir sun
kiai dirbančių kaimiečių maža
žemių tuos vištukus ir sūrius.

Klebonas pasiųsdavo po so
džius zvanįninką prieš Kalėdas, 
kad duotų žinot, kad kunigas 
kalendavęs, ūkininkai turėda
vo patys nuvažiuoti parsivežti 
kunigą ir jo pagelbininkus ir 
grūdam vežti vežimus duot. 
Kunigas aplanko žėdną bakūžė
lę, aukas gauna pinigais, grū
dais ir audiniais. •

algas.
porą štai n i- 
karietą, va-

žiema, kle
bonas iš ambono pasako, kad 
tokio'ir tokio sodžiaus tiek ir 
tiek kurmankų (vežimų) turi 
medžius vežti, žinoma 
ir vietą.

Mano tėvukas kartą pasiun
tė mane su kitais susiedais 
klebonui medžius vežti. Tai bu
vo"* pirma savaitė gavėnios. Dar 
tais laikais sodžiais katalikai 
pasninkaudavo 7 dienas į sa
vaitę ir visas 7 savaites! Ne 
tik nevalia būdavo mėsiškų val
gių valgyti, bet net ir kiauši
nio, nei pieniško Valgio nera
gauti !

Kada mes atva
kleboną su medžių vežimais, tai 
jau visai pradėjo \emt. Iškro
vėte vežimus nuroc 
ir taip turėjom su 
klebonas 
kraunant 
ėmė. Kai 
mai tušti

nu rod o

žiavom pas

y ton vieton 
krauti, 
Mums 
ugi a u 
mūsų €

kaip 
taip 

laiko 
veži
mus 

Kaip

Kunigas valdė tiek žemės, 
tiek turto ir už žėdną bažnyti
nį patarnavimą imdavo gerus 
pinigus. Caro valdžia kunigams 
mokėjo irgi geras

Klebonas laikė 
nių žirgų, gražią
žiuoja, būdavo, su 'vežiku, kaip 
koks dvarininkas. 0 kada kle
bonas sako pamokslą, tai rė
kia ant parapijonų, kad jie ne
prisirištų prie svieto marnas- 
čių, kad nekrautų turtų, nes 
turtuoliui tiek yra progos pa
pulti į dangaus karalystę, kiek 
vei'bliūdui išlįsti per adatos 
skylutę.

Kai žmogus pamisimi 'apie 
kunigų prabangišką gyvenimą, 
tai tvirtai įsitikini, kad jie ne-

ti namą mūsų judėjimo 
rui, tai būtinai reikia ir 
pittsburghiečiai, nuo kitų 
nijų neatsiliksim.

Spaudos klausime, mes
vienas dėkime didžiausias pa
stangas, kad gavus daugiausia 
naujų skaitytojų Laisvei ir Vil
niai. žinote, draugai ir drau
gės, senieji • skaitytojai mūsų 
spaudos skaityti nepames. Kas 
ilgiau paskaitė Laisvę ar Vilnį, 
tas nuo jų neatsiskirs. Mūsų 
spauda, tai mokslo ir susipra
timo šaltinis yra. Didžiausia 
svarba, kad ir kiti mūsų bro
liai lietuviai pažangią spaudą 
skaitytų ir šviestųsi.

norėjo, 
daug dai 
jau visi 
buvo, pąkvietė 

į virtuvę prie vakarienės, 
tik pravėrem virtuvės duris, 
tuoj dūrė mums į nosį gardus 
prismokų kvapas, tik neprily
go prie gavėnios valgių kva
po. . Mums buvo pastatytas di
delis bliūdas virtų j kopūstų su 
aliejum ir po silkę ir tai buvo 
gardu valgyti alkaniems!

O kunigo gaspadinė 
mėsiškus kotletus taukuose ir 

, kurioj jau 
rauta ir di-

kepa

Washington. — Tarpinin
kaujant valdžiai, susitaikė 
New York - New Haven- 
Hartford geležinkelio kom
panija su traukinių tarnau
tojais, kurie buvo nusitarę 
streikuoti. Traukinių Tar
nautojų Brolija reikalavo 
daugiau algos ir unijinės, 
sutarties. Dar nepaskelbta, 
ką jie laimėjo.

Washington. — Neameri- 
kinis Kongreso Komitetas 
rengiasi kvosti ir leidėjus 
knygų, kurios “raudonųjų” 
parašytos.

Arthur Gaeth, vienas iš žy
miausių Mutual Broadcasting 
žinių pranešėjų, pradėjo sa
vaitinę darbininkišką progra
mą, kurios rėmėja yra CIO 
United Electrical, Radio & 
Machine Workers. Programos 
paremtos pasikalbėjimais su 
darbininkais po visą šalį, vi
sokiausiais v i s u o m e niškais 
klausimais. Pirmoji programa 
turėjo įvykti spalių 22-ros va
karą, 7:30 (ĖST).

Kai kurie draugai ir 
gės skundžiasi, kad mes 
parengimų turime. Tas 
kad mažai. Permažai mūsų pa
rengimų, permažai draugiškų 
suėjimų ir permažai pasitari
mų. Rodos, visi pažangūs,- su
sipratę lietuviai norėtų ir tu
rėtų dalyvauti nors keliolika 
sykių į metus savuose parengi
muose. Savam parengime suei
ni su savais draugais ir drau
gėmis, pasidalini mintimis apie 
savo gyvenimą, . apie pažangų 
judėjimą ir apie pasaulinę si
tuaciją, sykiu žmogus priside- 
di prie veiklos.

Lapkričio 23 dieną, nedėlioj, 
mūsų draugės moterys rengia 
vakarienę, kuri prasidės 6:30 
vai. vakare, Lietuvių Mokslo 
Draugijos svetainėj, 142 Orr 
St., Pittsburgh, Pa. Laike va
karienės daktarė Baltrušaitie
nė skaitys paskaitą apie mote
rų gyvenimo eigą, apie jų var
gus, kovas ir teises.

Mes daug skaitom apie dar
bininkų kovas, apie biednų 
žmonių vargus ir tt. Bet iš dar
bininkų klasės,pasauliniai žiū
rint, niekas tiek daug vargų ir 
sielvartų nepaneša, kaip mo
terys. Taigi, draugai ir drau
gės, atminkime moteris ir da
lyvaukime moterų parengime. 
Atsisakymo negali būti, kitus 
reikalus palikime ant toliau. 
Sykiu skleiskime - pardavinė- 
kime minėtos vakarienės tikie- 
tus, kad plati lietuviška publi
ka galėtų dalyvauti.

J. Kantrybe.

drau- 
mažai 
tiesa,

deda į didelę lėkštę 
buvo pusėtinai prik 
delis puodas išvirtos pieniškos 
zupės stovi ant pečiaus. Įeina 
kunigo panelė į virtuvę, į mus 
neprašneka nei žodžio, bet pra
šnekina juodą šunį, 
jo. vidury virtuvės ir vis žiūrė
jo į mus nemaloniom 
lyg jisai pyksta, kad mes sre
biam klebono kopū 
go panelė pripila pieniškos zu
pės lėkštę ir šaukia juodį ant 
“vakarienės.” Juodis 
priėjo prie zupės, pauostė ir 
neėda. Kunigo panelė su šaku
tėm paima vieną mėsos kotletą 
ir įdeda į zupę. Juodis kotletą 
išsiėmė ir nenorom sumaumo- 
j°.

Pavalgę silkės ir 
padėkavojom kunigo gaspadi- 
nei, išėjom važiuoti 
sakau savo susieda 
buvo gardūs kopūstai su alie
jum, o kunigo šuniui zupė vie
nam piene virta p 
gardi!” Aš sakau: 
trečiadienis (seteda) ir pirma 
savaitė gavėnios, ' o kunigai 
mėsą valgo.” Mano šusiedai at
sako: “Mat, jie atsimeldžia.”

Parvažiavęs namd aš pasa
kiau savo tėvukui ir motinai, 
kad kunigai ne tik pieną, ale 

tokioj didelėj 
motina at- 

ku- 
ku-

kuris gule-

akim,

stus. Kuni-

atsikėlė,

kopūstų,

i namo. Aš 
m: “Mums

asirodė ne-
“šiandien

dideli Šv.

ir mėsą, valgo 
pasiliko dienoj. Man 
sakė: “Vaikeli, nedaryk, ką 
nigai daro, ale klausyk, ką 
nigai sako!”

Ukmergėj būdavo
Petro ątpuskai, (kermošius). 
Klebonas, būdavo, išsiunčia sa
vo vežiką su vežimu po so
džius ir renka vištukus, švie
žius sūrius bei kiaušinius dėl 
kunigų baliaus ant šv. Petro, 
kur privažiuodavo kpks 15, su 
riestais sprandais, su atstaty
tais į priekį pilvais, rodos, kaip 
tie guzikai nesprogsta iš to juo-

Joseph A. Padway, kovin

gas AFL vyriausias patarėjas, 
mirtinai susirgo sakydamas 

prakalbą prieš 
biliu. Ne už ii- v
mirė nuo kraujo 
smegenis, būda

mas tik 56 metu amžiaus. Jis
• I

tarnavo AFL advokatu nuo 
1938 metų ir visuomet pasi
žymėjo kovingumu darbininkų 
teisių gynime.

go po to jis

tiki i pomirtini gyvenimą ar į 
kokį dangų arba peklą. Kunigai 
ne'tik netiki į dangaus ar pek
los karalystę, bet daugelis net 

1 neturi žmogiškos sąžinės.

PITTSBURGH IR APYLINKĖS
LIETUVIU BIZNIU ĮSTAIGOS

JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto 
krautuvės Savininkas

1314 Reedsdale St., 
• N. S. Pittsburgh, Pa.

D. P. LEKAVIČIUS
Taisymo Dirbtuvė

Batų ir Raktų

1215 Beaver Ave., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

A. Grigaitis Restaurant
Geriausias patarnavimas 

ir maistas.

3545 Butler St.
Pittsburgh, Pa.

JOE RIZIKAS
Restaurant

Visokį Valgiai ir Gorimai

1100 Carson St. S. S.

Tel. SC. 9008

ALBERT’S CAFE
Albinas Kaulakis, sav.

Čia geri gėrimai ir 
skanūs valgiai

2130 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 8928

A. JOHNSON’S CAFE 
geras maistas ir gėrimai 
(Mount Oliver)
129 Brownsville Rd., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. HE. 9303

ZDANKUS BAR
Vieta gerų valgių ir

Įsigėrimų

Antanas Zdankus, sav.

100 Anderson St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9852

PEPPER’S CAFE 
Antanas Pipiras, Sav.

Draugiška Užeiga

1920 Carson St.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Charles Lalushes 1
’ TAVERN

Užeiga Kalakutų,
Dzūkų ir Žemaičių

1828 Carson St.
S. S. Pittsburgh, Pa.

HE. 9683

\ MUSE CAFE 
Savukaitienė, sav.

Geri Valgiai ir 
įsigėrimai 

Muse, Pa.

FELIX CAFE
Įvairūs gėrimai ir valgiai 

Felix Gutauskas, sav.

» 2210 Fifth Avė.,
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 9210.

BEAVER AVENUE 
Fish & Poultry Market 

Stasys Orda, sav.
1204 Beaver Ave., 

N. S. Pittsburgh, Pa.

MELNIS.CAFE
K. Melnis, sav.

351 Pittsburgh St., 
Springdale, Pa.

Vladas Sadauskas, sav.
Geri valgiai ir 

visokį įsigėrimai
1701-3 Metropolitan St.

Pittsburgh, Pa.,
Tel. CE. 9174

Kai Būsite Washingtone, 
Sustokite pas

The Maxwell House
Savininkė, Edith Maxwell 

Vienatinis Lietuvių Tavernas. 
Woodland & Jefferson Ave., 

Washington, Pa.
Phone 9636

N. Rec. Bowling Alleys 
J. K. Mazukna, sav.

' 1321-25 Reedsdale Str., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9535

Lietuvis Graborius
JOS. B. WENTZ, JR. 

Laidotuvių Direktorius
Gražią koplyčią laidotuvėm 

duodame nemokamai
1323 NO. FRANKLIN ST.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
CEdar 2200

METROPOLITAN
Restaurant

— *...................  1,11,1 ■■ t t
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PASKUTINIS CARAS Atsiminimai iš Praeities
—-10-4-47—• (Istorine Apysaka) —24—

Parašė Justas Paleckis

(Tąsa)
Kaip žinoma, tai nepasisekė tik Alek
sandrui III griežtai pasipriešinus. Mika
lojui II pasidarius- caru, toji draugystė 
lyg dar labiau sutvirtėjo. Tačiau tikro 
nuoširdumo jų tarpe nebuvo, bet vien 
grynas išskaičiavimas arba pavydas. Mi
kalojui nepatiko įžūliojo Vilhelmo statu
sis protektoriaus tonas ir elgesys. Ne 
kartą Mikalojus išsireiškia apie Vilhel
mą, kaip apie “nuobodų poną” ir ne
mėgsta atsakinėti į jo .įkyrius laiškus. 
Tačiau mandagusis Mikalojus.to nepa
rodo Vilhelmui ir visada su juo švelnus. 
Ūgiu Vilhelmas buvo žymiai aukštesnis 
už Nikalojų, ir tai Mikalojui buvo labai 
■nesmagu. Kai po pirmojo Nikalojaus ir 
Vilhelmo susitikimo buvo išleistos abu 
monarchus vaizduojančios atvirutės, ca
ras Mikalojus paprašė jas tuoj iš apyvar
tos išimti ir konfiskuoti. Mikalojui pasi
rodė įžeidžianti tokia poza, kad Vilhel
mas laiko ranką ant jo peties. Kadangi 
Vilhelmas beveik visa galva dž Nikalojų 
aukštesnis, atrodė, kad ranka stovi ly
giai su pečiais, net kiek žemyn palinku
si. Lyg koks dėdė nuolankiai tapnotų per 
petį jaunuolį sūnėną.

Ir carienė Aleksandra buvo nepaten
kinta Vilhelmo išdidumu ir patarimais. 
Taip pat daugelis caro artimųjų buvo 
įsižeidę, kad vokiečių kaizeris laiko Ru
sijos imperatorių patarimų reikalingu 
jaunuoliu. Bet Vilhelmas buvo gudrus ir 
suprato Nikalojaus silpnumus, sugebėjo 
jį įtikinėti, kad jų asmeniška draugystė 
ir abiejų valstybių geri santykiai esą 
reikalingi Europos taikai. Vilhelmas pa
taikaudavo Nikalojaus žygiams ir tuo pa
glostydavo jo savimeilę. Pavyzdžiui, apie 
garsiąją kalbą žemietijų atstovams Vil
helmas savo laiške rašo:

“Atvykusiai pas tave reformų prašyti 
deputacijai tu davei griežtą ii’ neigiamą 
atsakymą. Tavo žodžiai buvo labai vykę 
ir visur jie padarė geriausio įspūdžio. Aš 
taip pat labai džiaugiuosi.”

Ta pat proga Vilhelmas kaip kontras
tą, nurodo kokių sunkumų turi kraštai 
sy laisvesne valstybine santvarka:

“(Prancūzijoj) amnestija atidarė du
ris nusikaltėliams, kuriuos buvusioji vy
riausybė su dideliu vargu sukišo į kalėji
mus. Demokratų ir revoliucionierių veik
la pasidarė aktyvesnė. Ir man pačiam 
reichstagas labai kvaršina galvą. Čia ke
lia galvą žydų sukiršintieji socialistai, o • 
čia vėl triukšmauja katalikų partija. Tik
rai reikėtų kartuvių ir vieniems ir ant
riems !”

Tačiau daug reikšmingesnė Vilhelmo 
įtaka yra Nikalojaus užsienių politikai, 
kuri ryškiai atsispindi šiose jo laiško ei
lėse:

“Aš darysiu visa galima Europos tai
kai apsaugoti ir paremsiu Rusijos užnu
garį, kad tu turėtumei visiškai laisvas 
rankas Tolimuose Rytuose. Rusijos atei
ties uždavinys yra: pasidaryti aktyvia ir 
lemiančia jėga Azijos žemyne, kad Eu- 

• ropa galėtų saugiai jaustis prieš gelto
nosios rasės pavojų. Kiek tai leis mano 
jėgos, aš tau šiuo atžvilgiu padėsiu.”

Šiame laiške Vilhelmas aiškiausiai iš
dėsto Mikalojui savo pagrindinį tikslą 
— stumti Rusiją į Tolimųjų Rytų klam
pynę, kad Vilhelmo Vokietija galėtų tu

pėti laisvas rankas Europoj. Vilhelmas 
čia puikiai suprato ir išnaudojo Rusijos 
caro ir bendrai rusų silpnumą — būti 
amžinais kieno nors gelbėtojais. Vidur
amžiais Rusija gelbėjo Europą nuo to
torių pavojaus, naujaisiais, amžiais Ru
sija pasistatė sau uždaviniu išvyti iš Eu
ropos turkus ir išgelbėti slavų tautas. 
Ypač gausus tokiomis misijomis Rusijai 

■ buvo XIX šimtmetis, kurio pradžioj ji 
vadavo Europą iš Napoleono diktatūros, 
vėliau, Nikalojaus I laikais, rusai bandė 
gelbėti Europos monarchijas iš revoliuci
jų slibino, siuntė savo kariuomenę svy- 

- rautiems sostams paremti, užslopino 
vengrų sukilimą. Tad Vilhelmas uoliai 
pūtė “geltonojo pavojaus” baubą ir pri- 
kreiptas prieš Vokietiją.

Taigi, caras Mikalojus, nors ir klau
sydamas Vilhelmo patarimų ir pasiduo
damas jo įtakai, širdies gilumose neken-

te Vilhelmo ir tęsė savo tėvo pradėtąją 
priešvokišką politiką. Kokių kur j ozų su
darydavo caro Nikalojaus būdo minkštu- 

• mas ir nesugebėjimas atsispirti asmeniš
kai Vilhelmo įtakai, ryškiausiai parodo 
jų susitikimas Biorkėj 1905 m. Čia Vil
helmas prikalbėjo Nikalojų pasirašyti 
sutartį tarp Rusijos ir Vokietijos, kuria 
Rusija pasižada suteikti pagalbą Vokie
tijai, jei kiltų karas tarp jos ir kurios 
nors Europos valstybės. Tai buvo di
džiausias absurdas ir kvailystė, nes Ru
sija tuo pat metu buvo sąjungoj su 
Prancūzija, kuriai ji taip pat buvo pasi-

kuri nors Tuo būdu 
)s ir Pran-

bą ir vienai ir antrai pusei, tai‘yra, pati 
su savimi kariauti!

galvotą žygį, taip ir lieka neaišku. Grei
čiausiai, tai bus jo įgimtas mandagumas, 
kuris neleido atsisakyti, jei taip įtikinan
čiai prašo jo svečias, “mielas draugas” 
ir “giminaitis” Vilhelmas. Caras pats 
jautėsi nesmagiai tą neatsargią sutartį 
pasirašęs, nes, lyg nusikaltęs vaikas, il
gai apie ją niekam nieko nesakė. Dar 
daugiau: po trijų mėnesių papasakojęs 
apie sutartį užsienių reikalų ministeriui 
Lamzdorfui, Mikalojus meluoja, sakyda
mas, kad Vitte sutarčiai pritaręs. Tuo 
tarpu Vitte buvo Portsmute, vadovauda
mas taikos derybom su Japonija, ir nieko 

»apie sutartį nežinojo. Grįžęs iš Portsmu- 
to ir susitikęs su Lamzdorfu, Vitte su
žinojo apie sutartį ir Mikalojui teko pa
rodyti jiems sutarties tekstą. Jį perskai
tę, abu valstybės vyrai stvėrėsi už gal
vos! Aišku — reikia daryti žygių sutar
čiai panaikinti. Bet kaip tai padaryti, 
nes ji monarcho pasirašyta ir jūros mi- 
nisterio admirolo B i rilevo kontrasignuo
tą — patvirtinta.

Vitte kreipėsi į admirolą Birilevą:
— Ar žinote, ką jūs pasirašėte Bior

kėj? — klausė Vitte.
— Ne, nežinau, — atvirąi pasisakė 

Birilevas. — Aš neneigiu, kad esu pasi
rašęs kažkokį labai svarbų dokumentą, 
bet koks jo turinys, aš nežinau. Jo Dide
nybė pasikvietė mane į savo kajutę ir pa
klausė: “Ar jūs tikit manim, Aleksei 
Aleksejevič? Jei tikit, pasirašykit tą 
dokumentą.” Aš ėmiau ir pasirašiau?

Tas paslaptingumas įrodo, kad caras 
suprato darąs neleistiną dalyką. Vitte sa
vo atsiminimuose pasakoja su kokiu var
gu, pasikvietus į pagalbą didįjį kuni
gaikštį Nikalojų Nikolajevičių, pasisekė 
tą nelemtąją Biorkės sutartį panaikinti. 

. Tad ne be reikalo kiekvienas. Nikalojaus 
susitikimas su Vilhelmu nervino prancū
zus.

Toji savotiška draugystė tarp caro Mi
kalojaus II ir kaizerio Vilhelmo II, kaip 
matysime, tęsėsi iki abu šie valdovai 
1914 m. nuvedė savo kraštus prie bai
saus karo. Petrapily pasakojo, kad Vil
helmas dar ir karo metu bandęs atnau
jinti draugystę tarp abiejų monarchų. 
Jau karui prasidėjus, buvusioji freilina 
kunigaikštiene Vasilčikova atvežė carui 

. Mikalojui asmenišką laišką nuo Heseno 
hercogo, bet caras atsisakęs, laišką pri
imti, o Vaši Ič i kovą išsiuntęs į savo dva
rą. Rudenį 1915 m. Vilhelmo II kamer- 
geris grafas Eilenburgas per caro rūmų 
minister) grafą Frederiksą persiuntė ca
rui Vilhelmo II laišką; kuriame Vokieti
jos kaizeris .pareiškęs viltį, kad draugys
tė tarp abiejų valdovų galinti būti at
naujinta. Bet caras ant laiško parašęs 
tokią rezoliuciją: “Toji draugystė mirė 
ir aš uždraudžiu apie ją man priminti.”
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“KRYŽIŲ ANT ŠVENTOSIOS 
SOFIJOS KATEDROS!”

“Europa gali palaukti, kol Rusijos ca
ras baigs meškerioti” — pasakęs kartą 
caras Aleksandras III, kai jį bemeškerio- 
jantį norėjo trukdyti kažkokiu svarbiu 
užsienio politikos reikalu.

Vieną kartą, per miniatiūrinės Juod
kalnijos valdovo garbei suruoštus pietus, 
caras Aleksandras III, iškeldamas taurę, 
tarė:

•“Aš geriu už mano vienintelį draugą 
Juodkalnijos kniazių Nikalojų.”

/

(Bus daugiau) .

Rašo SIMONAS JANULIS

Opulskio 
ir tuojau 
vyskupą, 
kaip tik

(Tąsa)
Jis perskaitė kun. 

jam adresuotą laišką 
išėjo su mumis pas 
Primokino mus, kad
įeisime ir bus vyskupas; o gal 
ir daugiau “aukštų” kunigų, 
tai mes turime suklaupti ir kai 
jis mus palaimins, pabučiuoti 
žiedą ant rankos ir atsistoti, ta
da paduoti ir skundą, parašy
tą per adv. Biretto ir kun. 
Opulskio “gromatą” , vyskupui.

Priėjome prie gražios didžiu
les katedros ir čia pat gražus 
mūrinis namas. Mūsų kunigas 
paskambino ir tuojau išėjo se
nyvas, gražiai apsirengęs vy
ras ir pakvietė kunigą eiti į vi
dų, o pastarasis pakvietė i)' 
mus. Sustojome kambaryj’. Tuo
jau tas,.pats vyras išeina iš Ju
to kambario ir sako kunigui, 
“meldžiame.” Palikome mes 3 
už durų ir laukiame kokias 15 
minučių. Po to atsidaro durys 
ir mūsų , kunigas liepia mums 
įeiti, tai mes ir einame. Mūsų 
vežikas su gražia juoda sermė
ga pirma, o mes paskui. Ten 
stovi vyskupas ir iš šonų du 
kunigai: vieno sutana su paleri- 
na, o kitas su plačia juosta ap
sijuosęs ir galai juostos iš ■ šo
no gan žemai nusidriekę.

Mūsų vežikas tuojau ant ke
lių plumpt, net grindys sudre
bėjo, o mes, mat, “inteligen
tai,” tai išlengvo priklaupėm. 
“Pabagaslovija” mus, pabučia
vome vyskupui pirštus ir susto
jome. Mūsų vežikas pradėjo 
kalbėti ii- pasakė, kas atsitiki) 
parapijoje. Paklausė vyskupijos 
valdytojas, kuris iš mūsų moki
nių buvo sumuštas per inspek
torių. Aš pasisakiau ir prida
viau jam skundą ir kun. Opuls
kio laišką. Vyskupas mane pa
glostė, per galvą ir ’paklausė, ar 
tikrai kun. Adolfas Račkauskas 
buvo pas žandarų viršininkus 
skųsti savo “kamendorius.” Aš 
patvirtinau, kad aš ir mano tė
vas ir brolis buvo tyrinėjami 
per žandarų pulkininką Ukmer-

Gostinica” 
kur buvo 
atvažiavęs 
atėjo kle

gės “Dvorianskaja 
(hotelyj tuo vardu, 
jis apsistojęs, tik ką 
iš Kauno). Kaip tik 
bonas ir pasakė tarnui, kad
praneštu pulkininkui čia pat 
prie manęs, jog jis nori matyti 
pulkininką. Kaip tik lekajus 
pranešė apie tai, mano tėvo tar-

dymas buvo pertrauktas, 
įleistas kun. Račkauskas. Pabu
vo jis pas žandarų pulkininką 
apie pusę valandos .......
Tuojau buvo įšauktas atgal ma
no tėvas Mykolas .ir žandarų 
pulkininkas, grūmodamas kum
štimi ir net revolveriu ir baus
mėmis, liepė prisipažinti, kad 
tas knygutes jis gavo nuo tų 
jaunų kunigų. Sako, “aš viską 
žinau, man kun. Račkauskas 
pasakė.” Tėvas verkdamas tvir
tino, taip pat ir brolis Įmano ii’ 
aš, kad knygutes pirkome nuo 
“ubago” (elgetos), apsinakvo
jusio pas mus. Taip vienbalsiai 
tvirtino ir mūsų kaimo kaimy
nai liudininkai, primokanti per 
Povickaites, su patarirrįu advo
kato.

ir išėjo.

kambariukais bažnyčios uba- 
gams-patarnautojams, atskiri 2 
kambariai dėlei vargonininko, 
saliukė dėlei choro pamoku ir 
dėlei žak rasti jono 2 atskiri 
kambariai.

Parapijonai nustebo, bet per 
pamokslus kunigas yra dikta
torius ir niekas balso negali tu
rėti — tai bažnyčios demokra
tija. Po tam pasakė, kad jis 
apleidžia šią “bezbožną” para
piją, o Ukmergės ir visos toli
mos apylinkės tos parapijos 
klebonu bus tas naujas kuni
gas Radzvilavičius, o vietoje 
“buntaučikų” kamendorių,

Palaimino mus * vyskupas, 
bet jau klaupti ženklo niekas 
nedavė. Liepė važiuoti į namus, 
ir jei galima bus, tęsti mokslą 
i>- būti gerais katalikais, kaip 
iki šiolei, tai Dievas laimins 
mus ir būsime geri 
kareiviai . . .

<rista u s

ivas link parapijos 
tai jis padarysiąs tvari

Laimingai sugrįžom 
mus. Ant rytojaus vakare, kad
niekas nematytų, abu šu Ignu 

nuėjome pas kunigus 
A pipašakojo

ką i p buvo, 
kac mums

e ) na-

mišias lail 
Račkauskas.

Miškiniu 
Opulskį ir Šleivį. 
me jiems viską, 
Kunigai džiaugėsi 
viskas gerai pavyko.
- “Pasisekimai” tuojau pasiro

dė. Už poros savaičių ipo to iš 
po nakties dingo mųsųi; kunigai 
Vladas Opulskis ii' kum šleivis. 
Po to, sekmadienį jau pirmas 

senis guzuotas 
Ateina 11 valan

da: skambina ant ‘|sumos.” 
Pasirodo naujas kunigas, dar 
jaunas, apie 40 metų, kuris la- 

‘sumą.” Pa
mokslą sakyti įlipa kun. Rač
kauskas, perskaito evangeliją 
lenkiškai, o po tam lietuviškai 
(jau tada buvo iškovota gies
mes giedoti ir pamokslus saky
ti lietuviškai). Atgiedota “Anio- 
las Dievo,” prasideda pamoks
las. Pirmutiniai žodžiai buvo: 
“Špitolė mano!” Mat, jo klebo
navimo laikais iš parapijos su
rinktų pinigu buvo pastatytas 
didelis namas su dideliu kam-

■' ’ ' . 4bai prastai gieda ‘

Bėdos pasibaigė ir aš jau 
Vilniuje. Ten pat buvo ir Ona 
Kazakauskaitė, dabartinė Vilei
šienėj kurios 2 seserys — Vale
rija ir Klementina — mokinosi 
moterų gimnazijoje. Jų našlė 
motina, nuduodama baisią aris
tokratę (nors nusigyvenusi, bet 
grafų familijos) gyveno taip 
pat Vilniuje tuojau už vakza- 
lo. Ona aplanko mane tankiai, 
apklausinėja, ar man ko trūks
ta, ar aš turiu pinigų, ar šva
rūs mano skalbiniai ir vis man 
palieka ir pinigų ir dovanų. O 
kai Ona apsivedė Ukmergėj su 
adv. Jonu Vileišiu, tai tie titu
luoti dvarponiai visai pradėjo 
boikotuoti jų familiją už tai, 
kad apsivedė, būdama grafų fa-

vys-Į milijos, su Panevėžio pavieto, 
kūpąs paskirs jums gerus ku-Į Cipienų, valsčiau^, pagal jų su- 
nigus. Už tą špitolę buvo tąsi-; pratimą, mužiku — chamu! 
masis po teismus dar ilgai, bet Į (Bus daugiau) 
pavapi jonai laimėjo — Rač-i 
kauskas negalėjo parduoti to 
namo ir pasiliko parapijos nuo
savybe, — po teisybei, Kauno 
vyskupo, nes katalikų demokra
tijoje per visą pasaulį visos pa
rapijom! pastatytos bažnyčios* 
namai, klidštoriai, mokyklos, 
priklauso vyskupui, o per jį Ro
mos “šventajam tėvui.”

Už savaitės laiko dingo tt 
guzuotas klebonas Adolfas Rač
kauskas. Vėliau 'paaiškėjo, kad 
Račkauskas buvo perkeltas į 
Šiaulių pavietą Į mažą miestu
ką Šokiną (rusiškai vadinosi 
Šokinovo), kuris randasi ant 
vieškelio tarpe Kruopių ir 
Gruzdžių. Ten jis neturėjo jo
kių patarnautoj ų-vikarų. Tai 
buvo pažeminimas kunigo 
aukščiausio laipsnio. Vėliau, už 
keleto metų, man teko susitik
ti su juomi visai netikėtai, man 
būnant valsčiaus raštininku. Aš 
maniau, kad jį apopleksija už
muš. Jis man sakė, kad aš deg
siu ii1 degsiu amžinai “pekloje” 
ir man “išrišimo” niekas nega
li duoti.

Kur dingo mūsų vikarai, su-ityti keturiose eilėse 
žinojau ne taip greitai. Kuni
gas Šleivis atsidūrė Ukrainoje, 
Kharkove — aš po tam susira
šinėjau su juomi. O kur dingo 
kunigas “laisvamanis” Vladas 
Opulskis, ir šiandien nežinau. 
Ėjo gandai, kad jį buvo perkė
lę į Kauną, bet po tam tikra
sis vyskupas padėjęs jį į klioš- 
torių. Ko nežinau, tai ii’ nera
šau. Gandai pasilieka gandais.

Tas viskas buvo
mano grįžimą į Vilnių 

bariu viduryj parapijonams iritis.

Newark, N. J
Visi Balsuokite Lapkričio 4 d.

Visi N. J. valstijos ir Essex 
apskrities piliečiai esate gavę 
pavyzdinius baloto lapus ir 
trumpą pranešimą apie N. J. 
valstijos konstitucijos keiti
mą. Taigi prašom gerai įsi- 
tėmyti. h* prašom štai kaip 
balsuoti.

viršutinėj linijoj, 
raidėm, padėta 

Balsuokite
Tai bal-

priėmimą naujos, 
N. J. valstijai kon-

ant balotinio lapo

raudonom
“Public question.” 
yes abejose vietose, 
suos i te už 
pagerintos 
stitucijos.

žemiau,
eina eilėmis padėti kandidatu 
vardai Įvairioms pareigoms. 
Mums svarbiausia, kad būtu 
išrinkti bent keli pažangūs 
kandidatai į N. J. valstijos 
įstatymu tarybą (general as
sembly). Kandidatai susta-

— A, B, 
po vieną

Balsuo- 
(8A), už 
Chandler 

(2D).

C ir D. Balsuokite 
iš kiekvienos eilės, 
kite už Harrimann 
Marshall (11B), už
(13C) ir už Adams

Tai ir labai gražiai dėkui. 
Ir pakanka keturių gerų. Ki
ti visi 
lauko 
kite, 
gams
pat balsuoti, išpildyti savo pi
lietišką prievolę.

Jonas Kaškaitis.

kandidatai — ne mūsų 
uogos, už juos nebalsuo- 
Patarkite ir savo drau- 
ir pažįstamiems taip

1

dar prieš
mok i li

<4

' \ ..Us
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SIETYNO CHORAS, NEWARK, N. J., vad. Walter Žuko
Sietyno Choro koncertas įvyks šį šeštadienį, lapkr. 1 d., (Nov. 1st), 

Lietuvių salėje, 180 New York Ave., Newark, N. .1. Pradžia 7:30 v. v. 
įžanga $1, taksai įskaityti. į

Apart paties Sietyno Choro dalyvaus ž v m i dainininkė VIOLET 
ČYPAITĖ iš Cleveland, Ohio; VYRŲ OKTETAS, vadovybėje Simele- 
vičiaus ir rusų VOLGA šokikų grupė.

9

Po koncerto bus šokiai; gros gera orkestrą. į. '
Visus širdingai kviečiame į šį gražų koncertą.

. j I ■ SIETYNO CHORAS.

‘Į . ~ •’ ,
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ELIZABETH, N. J
Prisiminus Kaz. Simonavičių daryti bei pataisyti.

Laisvėj jau buvo trumpai 
pranešta apie Kazio Simona- 
vičiaus — Charlie Simon mir
tį, bet ligi šiol niekas iš eliza- . 
bethiečių neparašė apie jo gy
venimą.

Tad aš bandysiu trumpais i 
ruožais pagvildenti velionio bi
ografiją.

Charles Simbn atvyko į šią 
Šalį 1913 metais,' į Scranton, 
Pa., ir tenai per tūlą laiką už- j 
darbiaudavo kaipo angliaka- 
sys-mainierys Vėliau persi
kėlė į Elizabeth. N. J., gau- (vusio Bangos Choro, 
damas darbą Diehl Mfg. Co., 
kurioj dirbo ligi pat savo mir
ties.

Ch. Simon buvo dinamiškos 
energijos, dirbtuvėje kaipo 
pirmos klasės mechanikas, o 
kliubuose ir kitose organizaci
jose kaipo geras gaspadorius. 

. Jei reikėjo ką geresnio ir pa
togesnio daikto, žiūrėk, Char- 
lis suras būdus gražiai pa-1

O suei- 
svečiais 

linksmai
, kad buvo ko Į

I
nes žinojo ant at- j

gose su draugais ir 
jisz visada gražiai, 
padainuodavo, 1__
ir klausytis, i
minties visokias dainas-daine- i 
les įvairiomis kalbomis.

Apart šių gerų ypatybių, jis ' 
visados neužmiršdavo remti I 
darbo judėjimą finansiniai ir! 
net labai gausiai ir ypatiškai 
dalyvaudavo įvairiuose 
buose.

Priklausė prie LDS 33 
pos, Lietuvių Darbininkų 
gresyviam Kliube ir prie bu-

kuo-
Pro-

Charles Simon gimė 57 me
tai atgal, Kauno rėdyboje, 
Kauno apskrityje, Kamerovo 
miestelyj. Paliko Lietuvoj 5 
brolius ir tris seseris ir brolį 
Joną Scranton, Pa.

Tapo palaidotas Rosehill k a- i 
pinėse, lydimas daugelio; 
draugų ir pažįstamų, spalio 7 i 
dieną. Ant kapinių trumpą, 
prakalbėlę apie velionio I

gyvenimą pasakė A. Skairius. 
Liūdesio valandoj gražiai ir 
rūpestingai patarnavo drg. Jo
nas Usonis prie Ch. Simono 
karsto.

Tegul būna 
mele, Charlie 
likusieji ilgai 
nešime.

tai! lengva že- 
Simon, o mes 
ilgai tave mi-

D. K—tis.
__±____

i j LINČININKAI
.! PAŠOVĖ NEGRĄ
‘ i Aberdeen, Miss. — Bal-
" j tieji linčininkai pašovė neg

rą John Lloydą, kuris buvo 
areštuotas už tariamą ban
dymą išžagint baltą mote
rį, bet tapo išteisintas. Lin- 
čininkam atrodė, kad jis 
jau negyvas, todėl jis buvo 

’ ir paliktas. Kitaip, jie būtų 
, jį pribaigę.

Motina ir duktė auga 
smetoningesniu pienu

*
Harrison - Kearny, N. J.

DIENRAŠČIO LAISVĖS 
NAMO REIKALAIS

Vajinin ko 
išrinkta F. 
Laisves rei- 
pas Sh im

kuopa šiuo

ll arrisono LLD 136 kuopos 
praeitam susirinkime buvo 
pakeltas klausimas apie Lais
vės namą ir vajų, 
tapo ir šį metą 
Shimkienė, todėl 
kala is kreipkitės 
kienę.

Namo reikale
tarpu nieko negali daryti, nes 
iždas tuščias, bet pasižadėjo 
surengti tam reikalui vakarėlį. 
V. Globičius, šio susirinkimo 
pirmininkas, pranešė, kad jis 
pirko Laisvės namo bendrovės 
šėrų ir davė tūkstantį dole
rių paskolos, ir. patarė vi
siems draugams tą patį pada
ryti, nes yra saugi Įstaiga ir 
tuo pačiu kartu — mūsų pa-

ma- 
pasi- 
jau- 

žmo- 
’augai, jei- 

tokiais, ko- 
! p e rsista ty

serą

iždo Sekretorius
Prieš Taksy Mažinimą

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

Peter Kapiskas

Peter
KARIŠKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

j pieną. Ji iš 
jos

BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-8174

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-6043

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 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valdykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

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 del puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną# Poplar 4110

"Pamela, tiesiog myli 
sykio išgeria 8 uncijas,” sako 
motina, Mrs. Marion Nealy, 
Bellevue PL, Yonkers, N. Y.

Borden’s Golden Crest Pienas 
eilė metų yra nuolatinis 
šeimoje.
Borden’s pienu ir ji džiaugiasi, kad 
jos duktė geria šį exstra-smetonin- 
gą, extra-maistingą pieną.

Golden Crest yra homogenized 
greitesniam suvirškinimui ir prie jo 
pridėta Vitamino D. Tai yra 
puikiausias Borden pienas.

jau 
yra nuolatinis maistas 

Mrs. Nealy buvo užauginta

Patarimas buvo mielai pri
imtas ir raginami visi kuopos 
nariai ir Laisvės skaitytojai 
pirkti serus ir duoti paskolas, 
kas tik išgali. J? Marcinke
vičius pakyla iv sako, kaip.tik 
Laisvėj pastebėjau, kad na
mas jau yra perkamas, tai aš 
tuojau ir nusitariau pirkti Še
rų ir' duoti tūkstantį dolerių 
paskolos. Taigi, J. Marcin
kevičius ir V. Globičius pa
rodė gerą pavyzdi 
tų visiems 
pos nariai 
nu pirkim o 
Centro: J. 
Globičius, 
Pa kštienė, 
M. žolynas ir Labašauskienė

Bot mūsų kuopoj yra dau 
gelis pasiturinčių draugų, 
rie gali. Įsigyti po kelis 
rus ir jų kišenius nieko 
jaustų.

Taigi,
V. Globičius 

kuri reikė- 
pasekti. šie kilo
jau prisidėjo prie 

Lietuvių Kultūrinio 
Marcinkevičius, V.
A. Globičius, M.

V. O. Žilinskai,

se
ll e-

visų

GOLDEN CREST MILK
Vitamin D • Homogenised

Centas centan, 
geriausias jums maisto 

pirkinys yra PIENAS

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEID AT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

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 
mūsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

ROCHESTER, N. Y.
Lapkričio (Nov.) 1-mą Moterų 

Klubas rengia pažmonį atžymėti 6 
melų sukaktį nuo Moterų Klubo su- 
sitvėrimo. Pelnas ('is darbininkų rei
kalams ir spaudai. Visi Roches torio 

pa- 
Ne- 
ska- 
Pra-

lictuviai prašomi dalyvauti ir 
remti darbo žmonių veikimą, 
valgykite namie, mes turėsime 
nių valgių ir saldžių gėrimų, 
džia 6' vai. vakare Gedemino 
tainėje, 575 Joseph Ave. Komisi
ja. • (253-254)

ry- 
pokilis įvyks 1 
Parko vasarna- 
kalakul ienos su 
alučio ir kitko

WORCESTER, MASS.
L_ S. ir D. B. Draugijos uždą 

mą Olympia Parko 
d. lapkr., Olympia 
myje, 5 v. v. Bus 
visais prieskoniais,
prie įžangos. Dirvelio orkestrą gros 
šokiams. Kviečiame visus skaitlin
gai dalyvauti.

Taipgi norime priminti, kad lapkr. 
4 d., įvyks Draugijos urėdų nomina
cijos sekantiems metams. Visi būkite 
susirinkime. - Kom. (253-254)

Kiekvienas km pus narys, 
mano supratimu, galėtų 
žiausia po vieną 
pirkti ir nenusiskriąus, o
sis atlikęs susiprattisio 
gaus pareigas. Dr 
g u mos esamo i 
kiais mylime save 
ti, kad mes esame pažangūs ir 
apsišvietę-, tai ir 'bandykime 
tokių užduotis atlikti pride
rančiai, kaip idealistjai.

Na, o kaip su Nevvai’ku, 
kur yra gang daugi progresy
vių lietuvių ir apsčiai 
turinčių, bot1 dar labai mažai 
turinčių namo šėrų?;; Kodėl? 
Man rodosi, kad ta i yra jų ap
sileidimas, nepri^irengimas: 
bet visiems žinoma, 1 kad lai
kas jau baigiasi, e inamas tu
ri būt nupirktas. Į O ypatin
gai newjersieciai

pasi-

turėtume 
pasistengti daiigiaįv, iiiegu ki- 

išskįrianit Broo- J. I
mums qią pat po 

centru ki

tos kolonijos, 
klyną, nes 
nosia. Mes tuo 
bai dažnai 
ir naudotis, o nam 
gražioj vietoj, 
k i me.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų iždo sekretorius 
John W. Snyder priešinai 
bet kokiam taksų numuši- 
mui, kol kongresas nutars, 
kiek .pinigų skirti vakarinei 
Europai remti pagal Mar
shall© planą. O kas liks nuo 
to plano, tai turėsią būti 
pavartota valstybinėms A- 
merikos skoloms mažinti, 
sakė Snyderis. Jis tikisi, 
kad liksią $4,667,000,000 
perviršio per metus.

PATYRUSIOS OPERATORĖS
Daryti Lempų Uždangalus 

Savaitinis Darbas ar Nuo Kavalkų 
Nuolatinis Darbas

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

Pasilieka Tas Pats Naujų
jų Fašistų Vadas Italijoj

Roma. — Buvo atsistaty
dinęs naujų fašistų.organi
zacijos pirmininkas Gugi. 
Giannini. Bet kiti vadai į- 
prašė jį dar “patarnauti.” 
(Ta fašistų šaika vadinasi 
“Paprasto Žmogaus” parti
ja.)

LAIKINAI ATIMTA BAL
SAS KAI KURIEMS FA
ŠISTŲ VADAMS

Roma. — Italijos seimas 
suspendavo balsavimo teisę 
per 5 metus kai kuriem žy
miesiem fašistų vadam. (Bet

SKELBKITĖS LAISVĖJE

galėsimo gėrėtis klerikalų valdžia laiko savo
ris puikus ir 

Todėl, sukrus

Šęrininkas.

Hartford,

tarnybose tūkstančius bu
vusių “antraeilių” Mussoli- 

: nio ramsčiu.)

Maskva. — Sovietinė 
|sP<lU(Ja reiškia džiaugsmą, 

C h. * j kad Jungt. Tautų seimo po
litinis komitetas, per Sovie-

Literatūros Draugijas Mote-1 įų delegatų pastangas, vien-
rų Kliubas rengia .šokius, nuo 
kurių pelnas skiriamas demo
kratinės spaudos naludhi. Bus 
gera muzika ir Įvaikiui valgių, 
įvyks lapkričio 2 d., 155 Hun
gerford St.

Draugai ir (Irau 
nome, kaip i 
kratine darbininki 
Darbininkiškai sp. 
verstis, nes ji neg 
apmokamų skelbimų, 
visas kviečiame

balsiai užgyrė rezoliucija, 
smerkiančią karo kurstyto
jus.

Ei, Jinx...
Ar Vis Dar 
Taupai 
Pavartotus 
Riebalus?

ges, visi ži
re i k alingai demo- 

’ iška {spauda.
indai sunku 
auna1 riebiai

Visus ir 
atsilankyti, 

■aleistil ir pa
remti spaudą.! Kas norėsite, 
tai galėsite baliuje} atshiaujinti* 
savo prenumeratą 
raštį Laisvę, arba 
rašyti. Būtų g e 
minės kalėdine (

J. J. KAŠK1AUČIUS, M. D. |
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. j. 
HUmboldt 2-7964

'^iiinoimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiMn----------------------------------------n

ūži dien- 
naujai užsi- . ’ f
•ai, kad gi- 
ovaną užra

gini in e bis 1 iąisvę.
M. B.

Naujas Demokratu Vadas i 
Švelnus Republikonaihs

Washington, —- Naciona- 
lis demokratų 
mi tetas išrinko 
mininku senatorių' J. Ho-

partijos ko- 
savo pir-

n id oi vie-

HARTFORD, CONN.
Literatūros moterų klubas rengia 

balių, spaudos naudai. įvyks 2 < 
lapkr. 1 vai. dieną Bus skanių vai- ( 
gių ir gėrimų; gera muzika šokiams. ' 
Kviečiame visus dalyvauti po 155 
155 Hungerford SI. . Kom.

(253-254)

BRIDGEPORT, CONN.
LDS Jaunuolių Klubas rengia! 

Halloween Dance, lapkr. 1 d., Liet, 
salėje, 407 Lafayette St., 8 v. v. Už 
geriausius kostiumus ’bus duodama | 
dovanos. Puiki orkestrą gros šo- j 
kiams. Visi mylinti gražų pažmonį, 
malonėkite dalyvauti ypatingai New 
Ilaveno, Ansonia, Waterburio ir I 
Oakvilės jaunuoliai kviečiami daly-j 
vauti. — Rengėjai. (253-254) i

toj ligšiolinio pirmininko 
R. E. Hannegano, generalio 
paštų viršininko. McGrath 
tuojau uždraudė aštriaji kri- 
tikuot republikonųl daugu
mos darbus kongrese.1 Jis

ųjnybę su republikonais.i
Demokratų komitetas nu- 

jtarė Philadelphijoj laikyti 
nacionalį savo partijos su- 

: važiavimą kandidatui į pre
zidentus nominuoti,

NEWARK, N. J.
Muzikalis Veikalas, Koncertas ir 

Šokiai, įvyks lapkri. 1 d., Lietuvių 
Salėje, 180 New York Avė. Rengia 
Sietyno Choras. Pradžia 8 v. vak. 
įžanga $1. Programoje dalyvaus 
Sietyno Choras, vadovybėje Walter 
Žuko, Choro Jaunuolių Ansamblis, 
vadovybėje Šimelevičiaus, yiola Cy- 
paitė, iš Clcvelando dainuos solo. 
Taipki Šokikų Grupė “Volga.” 
Kviečiame visus dalyvauti. (253-254)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. metinė vakarienė 

įvyks lapkr. 1 d., 318 W. Broadway. 
Pradžia 7 v. v. Gaspadinės užtikrina 
skanią vakarienę, tad kviečiame na
rius ir ne naivus dalyvauti, links
mai praleisti laiką. Po vakarienės 
bus ir šokiai. -- Rengėjai. (253-254)

HARRISON-KEARINY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 2 d., 2:30 vai. dieną, po 15-17 
Ann St., 1-Iarrisone. Draugai malo
nėkite visi laiku būti, nes turėsime 
daug svarbių reikalų apsvarstymui. 
— Sekr. (253-254)

PHILADELPHIA,
LLD 141 kuopa ruošia

PA.
vakarienę,
Fairmount 
gėrimų irAvė. Bus skanių valgių, 

gera muzika. Kviečiame visus daly
vauti ■— Kom. (253-254)

F. W. Skalius
t (Shalinskas) ! į i

Funeral Home !
84-02 Jamaica Avenue i

J Opposite Forest Parkway ? 

į WOODHAVEN, N., Y. ?
J Suteikiam garbinga* laidotuves i

' ^150 ■
> Koplyčias suteikiajm nemokamai 

visose dalyse miestoi ■ f
s Tel Virginia7-4499 {

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaįkome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists' 

394-398. Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Suprantama — ir 
taupysiu, kol sakai, 
kad jų stokuoja!

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770
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 Fotografas\ ;;
Traukiu paveikslus familijų, ves-j 
tuvių, kitokių grupių ir (pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir kra javus/ j

sudarau su ;■

rikoniškais. Rei- Mr !

kalui esant ir " Jį||| ■ 
padidinu toki o’š- 
dydžio, kokio pa-I geidaujama. Tai- 4^7 !!
pogi atmaliavoju. įvairiom spalvom. !!

Į JONAS STOKES
t 512 Marion St., Brooklyn, ■
i Kampai Broadway lr Stone Avė,

{prie Chauncey St., Broadway Line "
Tel. GLenmore 5-6191
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JINX FALKENBURG, Radijo 
ir Judžių žvaigždė, taip pat 
yra šeimininkė* ir žiūri, kad 
jokie panaudoti riebalai ne
būtų šalin numesti jos virtu
vėje. Ji sako: ‘‘Kiekvienas 
svaras pavartotų riebalų, kup
riuos jūs sutaupote, tarnauja 
papildymui dar per menko pa
teikimo riebalų ir aliejų, ku
rie reikalingi padarymui daik
tų, kuriuos mes kasdien nau
dojame, 
liui vis 
riebalų, 
ri kietos
juos taupyti, 
padėti, argi ne?

Valdžia sako, pasau- 
dar kritiškai stokuoja 
Tai reiškia, jog Ame- 
šeimininkės turi vis 

Jūs malonėsite

PRISTATYKITE
Vartotus Riebalus

American Eat Salvage Committee. Inc.

LITU A NICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

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 ĖV. 4-8698

5 pus!.—Laisve (Liberty, Lith. Dailv).-.Penki., Spalių 31,’1947
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Brooklyno Vajininkai, 
Subruskime!

Brooklyniečiai vajininkai ir 
mūsų geri prieteliai pagelbi- 
ninkai, gaukime naujų dien
raščiui Laisvei skaitytojų ir 
atnaujinkime senųjų skaityto
jų prenumeratas. Kaip jau 
matote, mums gręsia pavojus 
iš New Jersey ir Waterbury. 
Argi mes, brooklyniečiai, pasi
duosime?

Aš sakyčiau, jog mes ne
turime nusigąsti, kad kas mus 
pralenkė iš pradžių. Nusi
gandimas ir ūpo nupuolimas 
daug reiškia veikime. Drą
suoliai visuomet sako: laimė
jimą nulemia ne pradžia, bot 
užbaiga. •

Vienas iš brooklyniečių va- į
jininkų nusiskundė, jog mums . ^arns- 
sunku su kitomis kolonijomis Draugėms ir draugams ir vi- 
lenktyniuoti dėl to, kad daug t siems Laisvės simpatikams pa-

Turėjau 
draugas 
pradžių 
Lietuvos 

Pa
yra

* Praėjusį šeštadienį susiti
kau seniai pažįstamą, bet sė
li i a i m aty tą ž m ogų. 
drąsos paklausti: Ar 
skaitai Laisvę? Iš 
kaip ir užpyko: jam
santvarka nepatinkanti, 
aiškinau, kad Laisvė 
Amerikos lietuvių liaudies 
laikraštis ,o ne Lietuvos žmo
nių. Laisvė, kaip ir laisvieji 
Amerikos lietuviai, nieko ne
gali paliepti, ką Lietuvos liau
dis turėtų daryti ar nedaryti. 
Gali tik simpatiją pareikšti ir 
lietuvių rašytojų raštus patal
pinti Laisvės špaltose.

žmogus sutiko su paaiški
nimu ir užsirašė Laisvę me-

perka 
Tiesa,

tarčiau praktišką dalyką. Ka
lėdos netoli. Mes giminėms 
ar draugams perkame dova- 

ką mes nu- 
dovanos 

U/.rašyki- 
Jos me-

nas. Nesvarbu, 
perkame, paprastos 
greit pamirštamos.

1 a is v i eč i ų p at r i j otų
dienraštį nuo stočių, 
perka ir tuo būdu daug dau
giau už laikraštį išmoka, gau
dami jį iš vakaro. Tačiau yra 
daug, kurie užsirašo. Brook
lyno vajininkai turime didelę
teritoriją. Daug galime gau- .tinė prenumerata $7. Bus go
ti naujų skaitytojų, tik. ži- ra atmintis per visus metus 
noma, reikia juos matyti ir pa- geriausias Kalėdų “prezen- 
kalbinti užsirašyti dienraštį į tas.” 
Laisve. Brooklyno Vajininkas.

savo tėvų 
kultūrą ir

mokintis,

§

ii

t

*

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

LAPKRIČIO 9 NOVEMBER
Labor Lyceum

949 Willoughby Ave. Brooklyn,
ĮŽANGA $1.00 IR $1.50 

VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 60c.

C 

d

y

s

e
I 
y
I 
f

K

a

F

I 
s

a 
I ■
K 
I
I s 
I
9 

I s

Šeštadienį ir Sekmadienį 
Įvyks Naujo Namo Talka

Visi visokiausio darbo prie

1 • V • VI • V| i » •galinčius nušluoti, nušluostyti 
ar nuplauti ^dulkes 
kviečiami j Lietuvių Kultūri
nio Centro namo 
šį šeštadieni ir 
lapkričio 1 ir 2 

Valandos — i

ryto iki vėlumos vakaro, i

e
I 

valymo tąlką 
sekmadienį, 

-ra dienomis.
‘ I i

nuo ankstybo

Brooklyne lankosi jaunave
džiai Stasys ir Phyllis Velič- 

„ .... . . v. .. I iš Rumford, Me. SustojoRuosant.s darbu., ats.nesk.te pj)s ()g(Ję su .q A|pk_
ar o jran ių. ; sandrą ir Domicėlę Veličkas ir

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

Namo Komisija.

Iš KriaiičiŲ Susirinkimo
Spalių 22 d. .Įvyko lietuvių 

kriaučių 54-to Įskyriauš susi
rinkimas. Pirmininkas prane
šė, kad mūs delegatas jjergas, 

iš dirbtuvių I joįkių

■Įvyko lietuvių j - • . I I , nas apmokamų švenčių, dabar 
bus reikalaujama už 7 šven
čių dienas per metus mokes-; 
ties .

nebūsią ii 
pranešimų.

Sekė laiškų skaitymas ir 'jų 
priėmimas. Laiškai buvo trys 
ir visi su parengimų tikietiais. 
Pora laiškų buv 
organizacijų ir 
priešingas 
gautų įtikietų.

įsu dviem šimtais tikietų, buvo 
' nuo kokių tai poniučiųi
i d an gi tos poniu 
‘ tų organizacijų 
I ko ir i

o nuo vietinių 
niekas nebuvo 

nupirkimUi juose 
Bot trečias

I togumo atsiminti visas kalbos 
’ dalis čia paduodama sekami 
sakiniai. Kiekvienas pirmas 
žodelis atstovauja savo kal
bos dalį.

Pas (tėvus)
Gražiai
Auga

ANTROJI PAMOKA
Praeitą šeštadienį buvo Lie

tuvių Kalbos Mokyklėlės an
troji pamoka. Pamokoj buvo 
apie trylika mokinių. Tai per 
mažai. Reikia, kad kuo dau
giausiai lietuvių tėvų susido
mėtų šiuo reikalu ir atsiųstų 
savo jaunuolius lavintis lietu
viškai skaityti ir rašyti, o 
apart rašymo ir skaitymo jie 
sužinos ir apie 
kraštą, to krašto 
tradicijas.

Yra pasibrėžta
apart lietuvių kalbos, dar kai 
ko kito. Pavyzdžiui, praeita 
pamoka buvo tokia: mokinta- 
si lietuvių kalbos, Lilija Bas
tyto davė pamoką apie gaidų 
pažinimą, nes norima, kad 
mokiniai mokintųsi ir dainuo
ti. Viena, tas paįvairina pa
mokas: antra, mokindamiesi 
lietuviškas dainas, lavinasi ir 
kalboje; o trečia, užbaigiant 
ši sezoną vėl manoma rengti 
iškilmingos užbaigtuvės, kur 
visi mokiniai turės progos pil
nai pasirodyti ir vieni patys 
išpildyti visą programą. Kaip 
jau žinia, mokiniai ruošiasi 
LMS Festivalyje pasirodyti su 
J. Geniušo komedija “Jonu
ko Liga,” tai buvo ir šio vei
kalo repeticijos.

Dabar, kas buvo mokinama- 
si iš lietuvių kalbos: čia be
veik buvo apsistota ant tos 
pat pamokos, ' kokia turėta 
praeitą savaitę — buvo daro
ma peržvalga ir užduota už
daviniai. Buvo praktikuoja- 
masi ištarti raidės ir žodžiai 
lietuviškai. Taigi, atrodo, kad 
buvo pakartota tas pat, kas 
buvo turėta pirmoje pamoko
je, ir šiuo tarpu nėra reikalo 
to pakartoti šiame rašinyje, 
reikia eiti toliau. Beje, kaž 
kas klausė: “Dėl ko kai kada 
•sakome balsės ar priebalsės, 
o kai kada—balsiai ir priebal
siai, kuomet kalbam apie rai
des?”

čia klausimas ne visai teisin
gai ir aiškiai paduota, nes už
miršta garsai. Garsas yra vy
riškos giminės, o raidė—mote
riškos. žodis balsė ar balsis 
yra būdvardis-, kuris atsako į 
klausimą, koks garsas ar ko
kia raidė. Taigi, jei kalbame 
apie garsą, tai sakome, kad 
garsas yra balsis, o jei kal
bame apie raidę — sakome, 
kad raidė yra* balsė ar prie
balse.

Einant toliau, randame, kad 
lietuvių kalba susideda iš de
vynių kalbos dalių. Dėlei pa-

prielinksnis 
prieveiksnis 
veiksmažodis 
būdvardis 
daiktvardis. 
jaustukas 
Įvardis 
jungtukas 
skaitvardis.

atsako i klau-

Vaikas.
Štai
Jis (jau)
Ir
Devynių
(metų).
Prielinksnis

simą: kur, kame?
Prieveiksnis'atsako į 

simą: kaip ?
Veiksmažodis parodo

veikdavo

klau-

veiki-

daikto ar
atsako į

mą: ką kas veikia, 
ar veiks.

Būdvardis parodo 
asmens kokybę ir 
klausimą: koks?

Daiktvardis yra daikto ar 
asmens vardas, atsako į klau
simą: kas?
. Jaustukas yra žodis, kuriuo 
išreiškiame nusistebėjimą, nu
sigandimą,' džiaugsmą, ir tt.; 
pav., ai, oi, te, še, štai.

Įvardis yra daiktvardžio 
pavaduotojas arba asmens įro- 
dytojas. Pav., žodžiai aš, tu, 
jis, ji, tas, ta, yra įvardžiai.

Jungtukas sujungia žodžius, 
žodžiai ir, bei, bet, būk, yra 
jungtukai.

Skaitvardis nusako skaičių, 
kiek ko yra, kelintas iš 
ir tt.

Tai tiek šiuo 
lietuvių kalbą, 
daugiau.

O dabar prašome neuž
miršti, kad lietuvių kalbos pa
mokos vyksta kiekvieno šeš
tadienio 2 vai., Laisvės salėje, 
419 Lorimer St. Norintieji, 
patys lankykite pamokas, o 
ypatingai paraginkite savo 
jaunuolius jas lankyti, ir la
vintis vartoti lietuvių kalbą.

Veiksnys.

kartu 
Kitu

eilės,

apie 
kart

Mirė
m.Aldona Juodzevich, 21 

amžiaus, gyveno 600 Ridge
wood Ave., Brooklyne, mirė 
spalių 28 d.. Cumberland li
goninėj. Kūnas pašarvotas 
grab. S. Aromiskio koplyčioj, 
423 Metropolitan Avė. Laido
tuvės įvyks lapkričio 1 d., 10 
vai. ryto, šv. Jono kapinėse. 
Velionė paliko nuliūdime mo
tiną Elzbietą, tėvą Frank ir. 
brolį Stanley Juodzevičius.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius S. Aromiskis.

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

balsuoti už PR, turėsi nuspausti rankenukę ant NO.

LONGINAS BUINIS 
smuikininkas, mažai girdėtas tarp 
solus šiame mūsų dienraščio koncerte.
STASYS KUZMICKAS, Bosas

yra dalyvavęs koncertuose visose didžiausiose Ame
rikos lietuvių kolonijose. Tai stiprus ir 

gerai išlavintas balsas.
GEORGE KAZAKEVIČIUS 

Aido Choro Mokytojas
pasiryžusiai darbuojasi prirengimui Aido 

Laisvės koncertui.
LENKŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ

Dalyvaus lenkų šokikų grupė, kuri jau ne kartą
sižymėjus Carnegie Salėje. Pirmu kartu jie 

dalyvaus lietuvių koncerte.

žymus
gros

lietuvių
i

Jis

Jis Choro

yra pa-

i

n

I 
0

ALBERTAS VASILIAUSKAS, Tenoras
Puikiai išsilavinęs dainininkas, daug kartų pasižymėjęs 
amerikoniškoj scenoj. Mes jį girdėsime Laisvės koncerte.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, Sopranas'
Tai pasižymėjusi operų dainininkė ir vaidintoja, 

taipgi New Yorko mieste dainuoja per radiją.
STYGŲ ANSAMBLIS “VYTURĖLIS” 

Vadovaujamas EDWARDO SIDNEY-ŽIDŽIŪNO
Dalyvaus programoje su naujomis dainomis. Prie šios 
Stygų Orkestrus taipgi yra ii* dainininkų grupe, kuri 
skambinant sudainuos gražių Lietuvos liaudies dainų.

Ji

AIDO CHORAS
George Kazakevičius mokina Aido Chorą naujų dainų 

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

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

Radijo Orkestrą.
Taipgi bus kitokių su instrumentais numerių, kuriuos 

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

bilietus, nes sėdynės numeriuotos.

Andrukaitis Laimėjęs 
“Svypsais” $20,000

Trečiadienį visas miestą^ 
kalbėjo apie airiškuosius 
“svypsus”-loterijas. Airija kas 
metai sukelia daug milionų 
dolerių loterijomis savo ligo
ninių fondui. Jų loterijų ti- 
kietais amerikiečiai taipgi pa
siunčia jiems milionus dolerių, 
iš kurių keli šimtai tūkstančių 
grįžta keliems laimėtojams.

Trečiadienį paskelbta laimė
tojais dešimtis newyorkiečių 
ir apylinkės gyventojų. Ketu
ri iš jų laimėję po $100,000, 
trys po $40,000 ir trys 
$20,000.

Peter A. Andrukaitis, 
metų, gyvenąs 85 Ridge
Brooklyne, šapos darbininkas, 
yra iš tų pdskiausiųjų.

Andrukaitis, nei kiti laimė
tojai, žinoma, tos sumos pil
nai negaus. Negaus nei pusės, 
tik biskelį daugiau ketvirtada
lio. Taksai 
gautų pinigų 
federaliai ir 
Pavyzdžiui, 
$100,000, po
sų, gaus apie $25,000 su virš. 
Nuo mažesnių sumų, regis, 
imama ir mažėlesnis nuošim- I
tis. Tačiau ir po taksų An- 
drukaičiui liks gal daugiau

po

38 
St.,

ant laimėjimais 
yra labai dideli 

nemaži valstijos, 
laimėjusieji po 
atmokėjimo tak-
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valdžia neužsiima

penkiatūkstantinės. Tai vis 
daugiau, negu jis galėjo tikė
tis sutaupyti per daug metų 
uždirbdamas mažą ar vidutinę 
algutę.

Visokiose loterijose, aišku, 
vyriausiu laimėtoju yra tas, 
kas laimėjimus leidžia. Airi
jos valdžia dėl to gudriai el
giasi jomis pasinaudodama. 
Airijos žmonės turi progą iš
bandyti savo “laimę” be ėjimo 
į požeminį pasaulį ir tuo pa
tim- paremti savo svarbias 
įstaigas. Ir kitų šalių milionai 
dolerių jiems ateina už dyką 
—apmoka ir savo laimėjusius 
ir padidina leidėjų iždą.

Pas mus
loterijomis ir neva draudžia 
privatiškas loterijas “dėl pa
dorumo,” bet privatiškai viso
kiausia gemblerystė klesti. O 
kada jau rengiasi kokią abla- 
vą daryti ant gemblerių, tada 
iš anksto spaudoje paskelbia, 
kad didžiosios “fišės” prasiša
lintų, pakamuoja mažiukus, o 
biznį palieka kaip buvusiu.

Atrodo, kad pas mus val
dinių loterijų vengiama tik 
tam, kad nepakenkti privatiš- 
kam to bizniui. O tuo tarpu 
mūsų pačių ligoninėms neturi
me pinigų, eiliniai ligoniai su
brukti kaip avys garduose, 
liaudies ligoninių net korido
riai užstatyti lovomis.

1

‘ Ka
tės niekad'ki- 
tikietų nepir- 

nepirks, nes jų-organi- 
j z ac i j a yra ve j u L „ .
' su vėjais nueis laikui bėgant, 
atsirado kriaučių 

' pirkimui poniučių 
paisant to, 
nupirkti.i

Kriaučiai jau paprato sajvo 
pinigus švaistyti visokiems po
litiškoms partijoms ir ponams, 
užmiršo savo tarimu^, praves
tus pirm kelių 
eikvoti pinigų 
kaviniais. Ir t 
čių žmonių sumanymas 
dabar penki š 
pinigas. O jūs 
rite įsigyti sau 
kacijoms praleis 
trejetą su batų 
vasarnamį.

Sekė raportą: 
gų. Iš Joint 
mas buvo, kad 
tartis su šapų savininkai^ bai
giasi. Mūsų unijos viršininkai 
artimoje ateity, 
lauti .iš “ma 
dviejų savaičių 
ga, vietoje d a 
vienos. Taipgi

. Vadinasi, septinta die
na bus pridėta laike valdiškų, 
rinkimų ir kriaučiai tą dieną 
nedirbs ,o gaus užmokestį.

To visko dar neturime, mū
sų unijos viršininkai mano tą 
viską gauti iš “manufekčer-j 
ninku” darant naujas sutartis.

Reikia priminti, kad prane
šimai iš kitų unijos įstaigų ro
do, jog darbai pas kriaučius 
yra pusėtinai sušlubavę, ypa
tingai pigesnės “lainės” kriau
čių daugelis randasi bedarbių.

J. Stakvilevičius.

Stasys ir Phyllis (Pociūtė) 
] i susivedė spalių 25-tą. Vedy
binės atostogos proga lankėsi 

Montrealyje, Albany, o užbai
gai užsuko ir Į Brook lyną. 
Apart dėdės, Stasys čia turi ir 
kitų pažįstamų ir draugų. Ji
sai kadaise gyveno Brooklyne 
ir dainavo Aido Chore. Phyl
lis taipgi turi čia giminių — 
Pocius, Beganskienę ir tūlus 
kitus artimuosius.

Greitai ir Pigiai Išmokinu 
GROTI MANDALINA.

Galiu ateiti j namus, kas pagei
dauja. 12 savaičių kursas — $10. 
Daigeliui pakanka vieno kurso. ' 
Taipgi galima nusipirkti instrumen
tus pas mane už labai pigią kainą. 
Kreipkitės pas: R. židžiūnas, Lais
vės ištaigoj, arba rezidencijoj; 473 
Grand St., viršutinis aukštas, 
Brooklyn, N. Y. (x)

TONY’S
budaVota! i ir

, priešingų 
tikjietų. Ne- 

dic žiuma nutarė

metų, kad ne
politiniais išro- , 
ai buvo tų pa- '

Bet i . Į |
mtai jiems j ne ; 
, kriaučiai, Ino- 
vasarnamį va- 

sti, tai dirbkite 
voltui, turėsite

iš unijos įstai- 
Board praneli- 
mūs unijos su-

je mano reika- 
nufekęerninkų” 
vakacijų su al- 

3 ar gaunamos 
turėjom 6 aid

Tebegyvename Šiltai
vėl buvo rekbr-

76 Įaipsniaii. 
ebuvo įšilta, 73 
iau be rekordo 
dieną buvęs 81

Trečiadienį

Spalių 27-ta 
dine šilčiausia, 
Antradienį teb 
laipsniai, bet . 
1919 metais tą
laipsnis šilumos, 
anksti rytą smarkiai perkūną- 
vo ir gerokai palijo, bet oras 
nepasikeitė, tebebuvo šilta.

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
TeI.EVergreen 7-6888

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-6589

it;

REAL ESTATE
OZONE PARK, 101-32 97th STREET, 
kambarių namas, {imant 10 lotų 20 >
kiekvienas. Bus ištuštintas. KAINA $18,000, 
ANT IŠMOKĖJIMO. GI.ENMORE 2-6543 ar 
TRIANGLE 5-0818. VAKARAIS AR SEK
MADIENIAIS PRESIDENT 2-3554 nii 

ESPLANADE 2-7749.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

(256).—-------- --- p------- -----
Paul Gustas Funeral Home,

INC.
354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telefonuokite dieną ar naktį
EVergreen 7-4774

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

Du kambariai šermeninį, didelis puikiai Įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

į

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams • 

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

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kalbom.
Nepaprastai Žemom Kainom Į

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

\ Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės
' nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
• Jeweler

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Penkt., Spalių 31, 1947
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