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No. 248 ★ ★ ★ Metai XXXVII. Dienraščio XXIX
Vėl liūdna žinia iš Lietuvos, 

vėl didelis nuostolis lietuvių 
tautai, vėl naujas džiaugsmas 
josios priešams. Mirė Balys 
Sruoga, rašytojas veikėjas. 
Tiek daug iškentėjęs ir pergy
venęs vokiečių nelaisvėje, 
tiek kartų netekęs vilties išlik
ti gyvu koncentracijos stovy
kloje, su tokiu džiaugsmu su
tikęs išlaisvinimą ir pagaliau 
taip šiltai įkibęs į darbą lais
voje Lietuvoje, tiek daug pa- 
sibrėžęs dar sukurti, tapo 
mirties pakirstas!

★ ★ ★
Kaip šiandien atsimenu pir

mą susitikimą su Sruoga Lie
tuvoje 1945-6 metų žiemą. 
Apart kitų rašytojų ir veikė
jų, mintyje turėjau būtinai 
pasimatyti su Baliu Sruoga ir 
Mikolaičiu-Putinu. Proga, ži
nomą, pasitaikė vienam pobū
vyje.

Dar Amerikoje būdamas 
skaičiau pranešimą apie Sruo
gos išlaisvinimą iš koncentra
cijos stovyklos ir parvežimą 
Lietuvon.

★ ★ ★
Susitikome, pasisveikinome, 

pradėjome kalbėtis, žiūriu aš 
į jį. Stovi prieš mane aukš
tas, liesas vyras. Jo veide, 
jo akyse, jo visoje minoje 
matosi tos baisios koncentraci
joje pergyventos kapčios. Jo 
sveikata aiškiai pakirsta.

Bet jis dirba. Jis profeso
riauja Vilniaus Universitete. 
Jis rašo, jis kuria, jis mojasi 
dar milžiniškiems darbams, 
didelei ateičiai.

★ ★ ★
Sruoga sakosi turįs para

šęs knygą apie išgyvenimus 
koncentracijoje. Duos jis man 
rankrašti. Pasižadu tuojau 
perskaityti.

Veikalas didelis. įspūdingas, 
šiurpulingas. Užmigti nega
lima. Tiek baisių vaizdų, tiek 
kančių.

Bet knygoje per daug ci- 
niškumo, per daug tamsių 
spalvų apie tuos pačius kon
centracijos įnamius, apie tas 
nelaimingas bitlerizmo aukas.

Paskui, skaičiau, pats Sruo
ga. šalčiau ir rimčiau ap
svarstęs. priėjo išvados, kad 
ne tokiu tonu knyga parašy
ta, jog galėtų pasiekti savo 
tikslą: parodyti lietuvių tau
tai ir visam pasauliui nacių 
tikrąjį išsigimimą ir žvėrišku
mą! Girdėjau, kad ruošėsi 
perrašyti. Nežinau, ar bespė- 
jo tatai padaryti.

★ ★ ★ »
Salomėja Nėris, Liudas Gi

ra, Petras Cvirka, Butkų Ju
zė, dabar Balys Sruoga! 
Koks skaudus smūgis ir koks 
didelis nuostolis naujosios 
Lietuvos literatūrinei kūrybai!

★ ★ ★
šį sekmadienį Brooklyne 

Lietuvių Literatūros Draugi
jos ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo centralbrookly- 
niškės kuopos ruošia parengi
mą pagerbimui Jono Juškos— 
atžyfhėjimui 30 metų jo veik
los meno srityje. Joną mes 
visi pažįstame ir visi mylime. 
Geras jis draugas, nuoširdus 
jis darbininkų judėjimo daly
vis U’ veikėjas.

Apie Jono meninę veiklą ir 
kūrybą gerai parašė d. Miza- 
ra pereito šeštadienio Laisvė
je.

★ ★ ★
x Spalių 17 dieną Chicagos 

Naujienos ant pirmo puslapio 
Subliovė: “Ramadier laužo
komunistams ragus!”

Bet spalių 19 dieną įvyko 
Francūzijos municipaliniai 
rinkimai. Jie parodė, kam 
tas ragų laužytojas ragus nu
laužė. Tik jau ne komunis
tams! Jis nusilaužė ragus sau

SOVIETAI IR KT. ŠALYS 
GALI BENDRADARBIAUT, 
PAREIŠKĖ ŽDANOVAS

.................. ................

0 Amerika ir Anglija Sparčiai Gamina Karinius Planus 
Prieš Sovietus, Sako Stalino Padėjėjas Ždanovas

Maskva. — Čionaitinis 
laikraštis Pravda perspaus
dino kalbą, kurią pasakė 
žymus Sovietų komunistų 
vadas Andrius Ždanovas 
laike devynių šalių komuni
stų atstovų suvažiavimo 
Varšavoj. Ten Ždanovas, 
Sovietų Komunistų Parti
jos politinio biuro narys, 
pareiškė:

Užsienine Sovietų politika 
“veikė tuo supratimu, jog 
dar ilgai gyvuos ir kapita
lizmas ir socializmas. Iš to 
seka išvada, kad galimas 
yra bend radarbiavimas 
tarp Sovietų Sąjungos ir ki
tų kraštų, turinčių skirtin
gą santvarką, jeigu jie 
gerbs abipusiško bendra
darbiavimo principus ir 
vykdys savo pareigas. So
vietų Sąjunga visuomet iš
tikimai vykdė ir vykdo 
tarptautines savo pareigas.

TRUMANAS PALAIKO 
“JUODĄJĮ” KONGRESO 
NARIŲ SĄRAŠĄ

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas E. 
Hoffman reikalavo parodyt 
“juoduosius” sąrašus, ku
riuose įtraukti tūli senato
riai ir kongresmanai ir jų 
pačios, kaip “neištikimi” 
valdžiai. Trumanas atsisakė 
juos parodyti.

Chinų Kunigaikštė Nu
smelkta Kaip šnipė

Peiping, Chinija. — Chi
nų teismas nusmerkė mirt 
Manchu veislės kunigaikštę 
Ching Pih-hui kaip išdavi
kę. Jinai šnipavo japonams 
karo metu.

Streikieriai Neišleidžia 
Streiklaužiu iš Fabriko

Galion, Ohio. — Streikie
riai laiko apsupę kaip kali
nius 375 s t r e i k 1 a u žius 
North Electric kompanijos 
fabrike. Jie nori priverst 
kompaniją pripažint CIO 
uniją. Policininkai su kul
kosvaidžiais prasiveržė per 
pikietininkų eiles ir išnešė 
du apalpusius iš baimės 
streiklaužius; areštavo du 
streikierius. Miesto majo
ras Leon Amann šaukė gu- 
bernatoriij atsiųsti miliciją.

Būrys apsimaskavusių 
vyrų įsiveržė į tos pat kom
panijos fabriką Kentone ir 
apdaužė mašineriją. Mano
ma, kad kompanijos agen
tai padarė tą žygį, kaipo 
provokaciją prieš streikie
rius. 
------------------------ -----------------  
ir visiems broliams socialis
tams, o ilgus ir pavojingus ra
gus užaugino gen. de Gaulle.

Komtinistai ne tik atlaikė 
savo senas pozicijas, bet dar 
šiek tiek laimėjo naujų. Tuo 
tarpu Ramadier-Blum vado
vaujami socialistai gerokai 
prakišo.

Grigaitis per anksti apsi
džiaugė.

Ji Įrodė norą ir pasiryžimą 
bendradarbiauti.”

Bet Jungtinės Valstijos 
sulaužė savo prižadus, duo
tus karo metu, ir “gamina 
planus kuo greičiausiam 
karui, kad galėtų, girdi, pa
stot kelią karui iš Sovietų 
Sąjungos pusės.”

Trumano mokymas ir 
Marshall© planas yra “atvi
rai - užpuolikiški pasimoji- 
mai į Amerikos viešpatavi
mo platinimą”, sakė Ždano
vas. Apie tai liudija ameri
konų turimos arba kuria
mos karinės bazės Alaskoj, 
Japonijoj, Italijoj, Pietinėj 
Korėjoj, Chinijoj, Egipte, 
Irane, Turkijoj, Graikijoj, 
Austrijoje ir vakarinėj Vo
kietijoj.

Pačias Jungtines Tautas 
amerikonai ir anglai varto
ja tokiai savo politikai, 
kaip užreiškė Ždanovas.

Miškų Gaisrai Padarė 
Miliūnus Dol. Nuostolių

Miškų gaisrai Maine val
stijoj padarė $2,500,000 
nuostolių ir sunaikino apie 
300 namų. Massachusetts© 
sudegė daugiau kaip $500,- 
000 vertės miškų. Nauga
tuck, Conn., apylinkėj pleš
ka krūmai ir žolė. New 
Yorko valstijoj per 11 die
nų įvyko 254 gaisrai Adi- 

j rondack miškuose, ir 25 
j gaisrai dar neužgesinti. N. 
Y. gubernatorius Dewey 
užgynė*'įeit ar įvažiuot į 
valstijinius miškus. New 
Jersey dega miškai Green
wood ežero apylinkėj. Liep
snoją gaisrai Rhode Island 
ir New Hampshire, taip pat 
Michigane, Wisconsin©, Mi- 
nnesotoj ir keliose kitose 
vidurvakarinėse valstijose,

Gaisrams išsivystyti pa
dėjo sausas rudens oras.

Du Trumano Kabineto Na
riai Karo Kurstytojai, Sako 

Višinskis.
Lake Success, N. Y. f — 

Sovietų delegatas Andrius 
Višinskis smerkė visų kari
nių Amerikos jėgų sekreto
rių Jamesą Forrestalą ir 
prekybos sekretorių W. Av. 
Harrimaną, kaip aršius ka
ro kurstytojus prieš Sovie
tų Sąjungą.

Los Angeles. — Apskri
ties demokrat. komitetas 
pasmerkė kongreso Neame
rikinio Komiteto veiklą.

Anglų
London. — Komunistas 

Anglijos seimo narys Wil
liam Gallacher ragino at
mesti socialisto premjero 
Attlee’o siūlomą pasveikini
mą karalaitei Elzbietai dėl 
jos “meilės” ir ateinančių 
vedybų su Įeit. Ph. Mount- 
battenu, buvusiu Graikijos 
karalaičiu. Gallacher sakė:

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Dar Reikia Virš $10,000
I

Nedaug* šiandien turime naujų Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrininkų vardų ir pavardžių, todėl jų ne
skelbiame, palikdami rytdienos Laisvei.

Pinigų mums dar reikia (ligi lapkričio 1 d.) virš 
$10,000.00. Mes norime juos sukelti serais ir tai padary
sime, jei tik kiekvienas ir kiekviena nusitarsime patap
ti Lietuvių Kultūrinio Centro savininku.

Raginkime vieni kitus pasipirkti Lietuvių Namo 
Bendrovės Šerų — pasipirkti tuojau. Kurie negalite 
pasipirkti daugiau — pirkite nors po vieną Šerą. Kurie 
išgalite — pirkite po keturis ir daugiau.

Reikalas gyvas, reikalas svarbus.
Rašykite: Home for Lithuanian Workers, 427 Lori

mer St., Brooklyn 6, N. Y.

Tranas atmete žibalinę 
SUTARTĮ SU SOVIETAIS

Teheran, Iran. — Irano 
seimas \102 balsais prieš 2 
atmetė pernykščių sutartį, 
leidusią Sovietam traukti 
žibalą iš žemės ir išvystyti 
žibalinę pramonę šiaurinė
je Irano srityje. Tą sutartį 
buvo pasirašęs Irano prem
jeras Ghavam’as. Dabar jis 
pats, pasikalbėjęs su Ame
rikos ambasadorium Geo. 
V.vAllėnu, pasiūlė seimui 
panaikint šią sutartį.

(Jungtinių Valstijų am
basadorius žadėjo remti 
Irano valdžią prieš Sovie
tus, jeigu jie darys Iranui 
spaudimą vykdyti, tą sutar
tį.)

Irano seimas tokia pat 
dauguma balsų priėmė se
kamus premjero Ghavamo 
išsisukinėjimus. Girdi:

Iranas “savo- lėšomis” 
bandys išvystyti žibalo pra-

ČILE ŠIMTAIS AREŠTUOJA 
DEMOKRATINIUS ŽMONES

Santiago, Čilė. — Su
traukius diplomatinius ry
šius su Sovietais, Čilės val
džia puolėsi medžioti komu
nistus ir šiaip demokrati
nius žmones. Policija urmu 
areštavo 200 komunistų, 
pažangių profesionalų, lite
ratų, valdininkų ir kitų.

Tarp areštuotų yra ispa
nas poetas Antonio Apari
cio ir sostinės Santiago 
miesto tarybos narė Juleta 
Campusano, kuri guli ligo
ninėje, laukdama kūdikio;, 
taipgi suimti Ispanijos ko
munistų atstovas Pedro G. 
Cueto ir Čilės komunistų 
dienraščio EI Sigio redakto
riai . ir kt. ■

Policijai įsakyta sume
džiot dar kelis šimtus žmo
nių, tame skaičiuje visus 
Čilės Komunistų Partijos 
centro komiteto narius.

Valdžia pasakoja, kad jie

Karalaitės “Meilė Politinė,” Sako Gallacher
“Atrodo, jog toje meilėje 

yra politikos... Tą pačią die
ną, kai buvo paskelbtas jų
dviejų s u s i ž i e d a vimas, 
Graikijos monarchistų val
džia sugrūdo tūkstančius 
Graikijos piliečių, komuni
stų ir unijistų, į koncent
racijos . stovyklas - kalėji
mus. Kas liečia meilę, tai 

monę per 5 artimiausius 
metus. Tuo tarpu Iranas 
neduos leidimo jokiem sve
timiem kraštam naudoti 
naujas žibalo versmes ir ne
priims jokių svetimšalių 
partnerių. Jeigu Iranas su
rastų žibalo šaltinių, tai ga
lėtų vesti derybas su Rusi
ja dėl to žibalo pardavinė
jimo jai. Iranas turi tartis 
su Anglų-Irano žibalo kom
panija, kad iš jos gautų di
desnę žibalo dalį, negu iki 
šiol.

(Sovietai sutartyje užtik
rino Iranui kur kas stam
besnį žibalo nuošimtį, negu 
jis gauna iš anglų.)

(Iranas prašė iš Ameri
kos 500 milionų dolerių 
“paskolos”, gįrdi, savo pra
monei pakelti. Tai taip jo 
valdžia dabar ketina “tiktai 
savuoju kapitalu” išvystyti 
žibalo pramonę.) 

sukurstę angliakasius, gir
di, i “sukilimo” streiką 
Schwager kasykloje, kur 
mainieriai sėdėjimu strei
kuoja. Atsiųsta kariuomenė 
mėgina išvaryti streikie
rius viršun. Sakoma, mai
nieriai ginasi dinamito 
sprogimais.

Įvesta karo stovis ketu
rių •provincijų dalyse, kur 
yra vario ir nitratų kasyk
los. Valdžia skelbia, kad 
komunistei ten planavę iš
šaukti politinį streiką prieš 
ją.

Partizanai Skina Monarchi
stų žandarus

Athenai.— Graikijos mo
narchistų valdžia pranešė, 
jog partizanai Peloponnese, 
pietiniame Graikijos pussa
lyje, užklupo karinį troką 
ir nušovė 26 važiavusius 
žandarus.

atsiminkime, jog buvusioji 
torių (koservatų) valdžia 
numetė nuo sosto karalių 
(kunigaikštį Windsorą) už 
tai, kad mylėjo ameriko- 
nę...”

Elzbietos jaunikis dėl jos 
išsižadėjo savo vardo, savo 
tautos ir religijos, bet “jis 
neišsižadėjo savo veistu at-

JUDŽIŲ KOMPANIJOS 
NENORI KONGRESINIŲ 
ŠNIPŲ PRIEŠ JAS

*

Bet Judamųjų Paveikslų Gamintojams Patinka Medžioklė 
Prieš Raudonuosius; 35 Judžių Aktoriai Protestuoja

Washington. — Paul Mc
Nutt, atstovaudamas di
džiąsias judamųjų paveiks
lų kompanijas, sakė, ’jog 
jis “baisiai pasipiktinęs”, 
kad kongreso Neamerikinių 
Veiksmų Komitetas taip 
“žagina žodžio laisvę” ir 
gręsia užkart cenzūrą tom 
kompanijom.

Paul McNutt, buvęs In
dianos valstijos gubernato
rius, pareiškė judžių kom
panijų apmaudą prieš Ne- 
amerikinio Komiteto šni
pus, kurie šniukštinėja tų 
kompanijų veiklą.

James K. McGuinness, 
vienas Metro-Goldwyn-Ma- 
yer kompanijos viršininkų, 
antra vertus, sakė, jog šie 
Neamerikinio Komiteto da
romi kvotimai prieš raudo
nuosius aktorius ir rašytė- 
jus padės judžių gaminto
jams apsivalyti nuo komu
nistu.

Sukilėliai Pliekia 
Chiangą Sinkiange

Nanking, Chinija. — Su
kilėliai atėmė iš Chjang 
Kia-sheko tautininkų čeng- 
hwa miestą Sinkiange, pa
čioje vakarinėje Chinijos 
provincijoje, ir pagrobė 80 
t rokų amunicijos ir ginklų. 
Chiango kariuomenė, sako
ma, pabėgo.

Šantungo pussalyje chinų 
komunistai užėmė Chung- 
chen miestą. Bet Chiango 
tautininkai sakosi atmušę 
komunistus nuo Fušuno an
gliakasy klų Mandžurijoje. 
Komunistai atakuoja ap
suptus talutininkus Kirine, 
svarbiame M a n d žurijos 
mieste. '

Neleidžia Sovietų Atstovam 
Iš Čilės Išvažiuoti

i ■ --------------------

Santiago, Čilė. — Nors 
Čilė sutraukė diplomatijos 
santykius su Sovietais, bet 
neleidžia Sovietų atstovam 
namo išvažiuoti; sako, jog 
Sovietų valdžia turi pirma 
leist visiem Čilės atstovam 
ir jų šeimų nariam išvykti 
iš Sovietų Sąjungos, tik ta
da Čilė išleis Sovietų atsto
vus.

Čilės ambasadoriaus sū
naus žmona yra Sovietų pi
lietė. Čilė kartotinai reika
lavo duoti jai praleidimą į 
Čilę, bet Sovietų vyriausybė 
atsisakė.

eities Graikijoj,” kaip pri
dūrė Gallacher.

Seimo socialistai, konser- 
vatai ir liberalai rėkė prieš 
gyrus - sveikinimus Elzbie- 
Gallacherį ir pasiuntė pa
tai. ■ ■

ORAS. — Būsią vešiau.

Niekas Taylorio Nevertė 
Vaidinti “Song of Russia”

Komitetas įtarė, kad 
Roosevelto valdžia, girdi, 
privertus Robertą Taylorį 
vaidint palankiame rusam 
judyje “Song of Russia”. 
Tayloris užginčijo prievar
tą; sakėsi nenorėjęs to vai
dinti, bet sutikęs, kuomet jį 
paragino judžių direktorius 
L. B. Mayer.

Tayloris, kaip ir kiti du 
“svietkai”, Morris Ryskind 
ir Howard Rushmore pasa
kojo, kad komunistai, girdi, 
užviešpatavę Judžių Rašy
tojų Gildiją. Jie reikalavo 
įstatymais uždraust Komu
nistų Partiją.

Rushmore yra prieš-dar- 
bininkiškas Hearsto N. Y. 
Journal - American’© rašy
tojas. Kadaise jis buvo ko
munistinio N. Y. Daily 
Workerio štabo narys, o 
paskui persimetė į priešų 
pusę... dėl per mažos algos 
Daily Workeryj.

Įtaria Chapliną
Rushmore “sviečijo”, kad 

Čalis Chaplinas ir kitas žy
mus aktorius Edward G. 
Robinson pinigais rėmę 
Daily Workerį. Jis su Rys- 
kindu taipgi šnekėjo, kad 
Daily Workeris, esą, nau
dojęs sau aukas, kurios bu
vo renkamos kitiem tiks
lam.

Taylor Sušlubavo
Tayloris pasibažijo, kad 

jis niekuomet nevaidins 
komunistų parašyto veika
lo. Robertas W. Kenny, įta
riamų raudonųjų advoka
tas, čia jau raštu įteikė re
porteriams pastabą: “Tay
loris vaidina naujajame ju
dyje The High Ball, para
šytame Lesterio Cole’o, ku
ri Tayloris vadina komu
nistu.”

Neamerikinio Komiteto 
pirmininkas, republikonas 
kongresmanas Parnell Tho
mas pasigyrė, kad jo komi
tetas susekęs 79 “neištiki
mus” Hollywoodo aktorius 
ir rašytojus.
žymiųjų Artistų Protestas

Los Angeles. — Eddie 
Cantor, Myrna Loy, Kathe
rine Hepburn ir 32 kiti 
žvaigždiniai judamųjų pa
veikslų aktoriai ir aktorės 
pasirašė protestą - pasmer
kimą Neamerikiniam Ko
mitetui, kaipo smaugliui pi
lietinių Amerikos laisvių. 
Tas protestas užima visą 
“Hollywood Reporter” dien
raščio puslapį, kaip apmo
kamas skelbimas.
RAMADIER SUMAŽINO 
MINISTRŲ SKAIČIŲ

Paryžius. Socialistas 
Franci jos premjeras Rama
dier pašalino kai kuriuos j 
generolo d/ Gaulle’o pusę 
linkusius ministrus. Jo su
mažintame ministrų kabi
nete bus 6 socialistai, 3 kle
rikalai, 2 radikalai ir 1 ne
priklausomas.
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Daugiau Šviesos
Pagaliau Brazilija oficiališkai nutraukė diplomati

nius ryšius su Tarybų Sąjungą. Ja tuojau pasekė Čilė. 
Pastaroji dar pridėjo ir Čechoslovakija. Savo notoje Či
lės valdžia sako, kad ji nebegalinti pakęsti komunistinės 
propagandos ir veiklos, kad Čilės komunistai gauna in
spiracijų iš užsienio.

Dabar turime daug daugiau šviesos apie tikrųjų pa
dėtį. The New York Times korespondentas Hulen prane
ša iš Washingtono įdomių dalykų. Jis sako, kad Brazili
jon valdžia buvo iš anksto informavus mūsų vyriausybę 
apie pasimojima nutraukti ryšius su Tarybų Sąjungą.

Kodėl ji pranešė tik Washingtonui, bet ne kitoms 
kelioms dešimtims šalių, sudarančių Jungtines Tautas?

Antra, Brazilija pasirinko Jungtinių Valstijų atsto
vybę Maskvoje atstovauti jos interesus. Kodėl nepasirin
ko kurios kitos šalies?

Pasirodo, kad Sovietų spaudoje pakritikavimas Bra
zilijos prezidento nėra tikroji priežastis nutraukimo ry
šių. Tai pripažįsta ir The New York Times. Spalių 22 
dieųa dienraštis teigia, kad tai tiktai priedanga. Brazili
jos vyriausybė susirūpinusi komunizmo augimu namie. 
Tas tiesa, kad prieš keletu mėnesių Brazilijos Komunis
tų Partija buvo nuvaryta Į slapta gyvenimų, tačiau, ma
tyt, vyriausybė nesijaučia saugiai. .

Nutraukimas diplomatinių ryšių su Maskva, žino
ma, nepakeis Brazilijos vyriausybės nesusipratimų su sa
vo žmonėmis. Kvailiausias yra įsivaizdavimas, kad Braj 
žili joje darbininkai nustos kovoję už paprasčiausius kas
dieninio gyvenimo reikalus ir prieš nesvietiškų išnaudo
jimų tik todėl, kad Brazilijoje nebus Sovietų ambasado
riaus, arba kad Brazilija neturės ambasadoriaus Mas
kvoje.

Ir dar štai kas paaiški. Minėtasis korespondentas 
Hulen teigia, kad greitoje ateityje Brazilija, Argentina, 
Čilė ir Paragvajus sudarys /anti-komunistinį ir pro- 
Jungtinių Valstijų blokų.” To bloko galva bus ne kas ki
tas, kaip Brazilijos prezidentas Dutra. Vadinasi, hitleri
nė fašistinė ašis perkeliama į Pietų Amerikų.

Visa tai didina naujo karo pavojų.

Kodėl?
Lenkijos zionistų socialistų vadas Dr. Berman no

rėjo atvažiuoti Amerikon ir parinkti aukų dėl pastaty
mo Varšavoje paminklo trims'milijonams žydų, žuvusių 
nuo hitlerinio teroro. Tikslas geras ir prakilnus. Bet mū
sų valstybės departmentas įsakė mūsų atstovybei Varša
voje neišduoti Dr. Bermanui leidimo įvažiuoti Amerikon.

Daug ka šis pasielgimas nustebins. Ar jau ir socia
listams Amerikos durys bus uždarytos? <

.Senatoriaus Pepper Balsas i
Neamerikinės Veiklos Komiteto užpuolimas ant Hol

ly woodo žmonių nepatinka Amerikos liberalų vadui se
natoriui Pepper. Jis tiesiog ragina filmų žvaigždes su
kilti prieš komitetų ir jo neklausyti. Visa komiteto veik
la yra nepateisinama ir nelegališka. Pats komitetas yra

- nelegališkas. x
Jis sako: “Aš patariu pašauktiems liudininkams at- 

r sistoti ir pasakyti, ‘aš esu amerikietis ir ne jūsų reikalas, 
kų aš sakau, kų aš mųstau ir ka aš rašau’.”

Geras užpultiems Hollywoodo žmonėms patarimas.

Mūsų Pasisėsimas
Kiekvienas demokratinis lietuvis džiaugiasi, be abe

jonės, skaitydamas pranešimus apie nepaprastų pasiseki
mų vajaus dėl sukėlimo 75 tūkstančių dolerių. Dabar ne
betenka abejoti, kad tikslas bus pasiektas laiku. Galimas 
daiktas, kad pasibrėžta suma bus dar perviršyta!

Kultūrinio Centro įsteigimas Brooklyne sujaudino 
mūsų visuomenę taip gražiai, kad jos atsiliepimas tiesiog 
stebina visus. Ypatingai mūsų priešai stebisi ir nesupran
ta. Jie nesitveria piktumu. Juos prie pasiutimo veda tas 
pažangiosios visuomenės iškilimas kultūroje ir susiprati
me.

Laisviečiai perka Namo Bendrovės serus ir skolina 
dideles sumas. Nė didelio raginimo .nereikia. Visi mato 
ir supranta didelį reikalų.

Čia tik į vienų dalykų norime atkreipti draugų dė
mesį. Sakorųa, kad “Skola ne rona, neužgys.” Paskolas 
reikės sugrųžinti. Tai pažadėta ir bus šimtu procentų iš
tesėta. Nuo dabar reikia daugiausia koncentruotis ant 
šėrų. Šerais gautais pinigais bus sugrųžintos paskolos. 
Turėsime, tuo būdu darbuotis, kad visa toji 75 tūkstančių 
dolerių suma būtų sukelta Šerais. Reikia, kad naujoji 

t įstaiga neliktų niekam skalna nė vienu centu.
Svarbu, kad šįs Kultūrinis Centras, kaip ir mūsų pa

žangieji dienraščiai, priklausytų plačiausiai visuomenei. 
Svarbu, kad šėrininkų būtų keliolika šimtų!

•Nors, tiesa, daugiausia pinigų sudės rytinių valstijų 
laisviečiai, bet turėtų savo pareigų atlikti net ir pačių to
limųjų vakarų draugai. Kol kas nuo Chicagos ir iš už 
Chicagos mažai tegauta. Pasitikime, kad nebūsime su- 
vilti. ’ .

Keistų dalykų pasaulyje 
atsiranda: kai kurie žmo
nės kai kur bando joti ant 
syk ant dviejų arklių. Ar 
tai yra galima? Niekad!

Tiesa, cirkuose matai į- 
mantrių žmonių, kurie gali 
tūlų laika “joti” dviem ark
liais — viena koja atsistoja 
ant vieno, kita — ant kito, 
ir taip stovėdami pademon
struoja publikai. Bet tai es
ti tik cirke.

Gyvenime to nėra!
Tačiau atsiranda gyveni

me laikraščių leidėjų ir re
daktorių, kurie, nežinia ku
riais sumetimais, nuduoda 
“joja dviem arkliais”, bei 
“tarnauja dviem dievam”; 
jie bando įtikti dviem viena 
kitai priešingom sriovėm 
beį pasaulėžiūrom.
'Turiu galvoje San Pauly- 

je (Brazilijoje) neseniai pa
sirodžiusį laikraštukų “ži
nias”. Tai 8 puslapių laik
raštis, tabloidinio formato, 
neblogai techniniai apdirb
tas. Jį redaguoja buvęs Lie
tuvoje mokytojas Simas 
Bakšys.

“Žinių” bešališkumas, ta
čiau, yra daugiau nuduo
tas, negu tikras. Nors jos 
bando būti “geros” Tarybų 
Lietuvos šalininkams ir jų 
priešams, tačiau, pastarie
siems pataikauja kur kas 
daugiau. “B e š ališkumo’’ 
švarkan “Žinios” įsivilko, 
matyt, tuo sumetimu, kad 
“prisitaikyti” prie pažan
giosios Brazilijos lietuvių 
visuomenės, kad iš jos ga
vus sau vieną-kita pasekė
ją, — kitais žodžiais:' biz
nieriškais sumetimais. O 
kai pasigaus vieną kitą 
skaitytoją, tuomet bešališ
kumo švarkas bus išėjęs iš 
mados ir “Žinios” pataps 
“atviromis.”

Argentinos lietuvių laik
raštis “Vienybė” šitaip pa
sisako dėl “Žinių” dviveidiš
kumo:

“Paviršutiniai žiūrint, 
matosi leidėjų bandymas 
laikraščiui priduoti “beša
lišką”, “laisvą” pobūdį, bet 
atydžiau pažiūrėjus, aiškiai 
įmatoma, kad tuo bešališku
mu tik norima gudriai pri
dengti priešdemokratiškas 
jo antspalvis ir užtarimas 
pabėgėliams, atvažiuojan
tiems į šį kontinentą. Į Lie
tuvą žiūrima iš blogosios 
pusės. Mums, argentinie- 
čiams, šis laikraštukas kaip 
savo išvaizda, turiniu, taip 
ir vardu labai primena- kitą, 
prieš 16 metų čia pasiro
džiusį laikraštį “Arg. Ži
nias.” Tas irgi pirmuose sa
vo numeriuose nudavė “be
šališku,” įšrodė net pažan
giu esąs, bet neilgai trukus 
stojo garbinti Smetoną, 
Hitlerį ir savo • provokaci
niais darbais darė didžiau
sia žalą ^io krašto lietu
viams.

Mes nenorime^ apgailes
tautume, jei šis Brazilijos 
lietuvių laikraštis evoliucio
nuotų į tų pat fašistinę pu
sę, bet ne nuo mūsų noro 
tas priklauso, čia pareiš
kiame tik įspūdį, kurį 
mums davė “Žinių” 3-čias 
nr. Jo leidėjams reikėtų 
įsidėmėti, kad tik einant su 
didžiuma Brazilijos lietu
vių, t. y su pažangiaisiais, 
laikraštis galės gauti di
džiumos pritarimų ir stip
rės. Kreivavimas prieš Ta
rybų Lietuvų įr flirtavimas 
su jos priešais pabėgėliais 
nėra lietuviška įr “Žinioms” 
duoda atžagareivišką ant

ra.” Klerikalai nori, 
“Žinios” atvirai gintų

kad 
kle

rikalinę - fašistinę politikų,
— taip, kaip daro “Darbi
ninkas.”

Ligi šiol “Žinių”, išėjo 
apie devyni numeriai ir vi
si “joja dviem arkliukais.” 
Tai nedaro garbės niekam
— juo mažiausiai jos tenka
pačiam redaktoriui p. Bak
šiui. 1

Sutinku su “Vienybe”, 
jog nebūtų naudos, jei “Ži
nios” pereitų atviron fašiz
mo tarnybon ir šiomis savo 
pastabomis nenoriu jas į tų 
pusę/ pastūmėti. Mums 
svarbu, idant kiekvienas as
muo, kiekvienas laikraštis 
būtų geresnis, o ne bloges
nis!

Vidujinės Brazilijos pa
dėties gerai, nepažįstu; ne
pažįstu nei p. Bakšio, nei I

“Žinių” leidėjo. Bet vienų 
dalykų žinau: ten pažangių
jų, demokratiniai nusitei
kusių lietuvių yra tūkstan
čiai ir jie turėtų rūpintis 
demokratinio laikraščio iš
leidimu. Jie turi literatūri
nių pajėgų; turi gabių ir 
pasiaukojusių žmonių, — 
tik reikia ryžto ir noro.

Gi “Žinių” leidėjams ga
lima tai pasakyti: niekas iš 
pažangiųjų nenori, kad jos 
būtų komunistinės ir ko
munistus gintų. Bet jos gali 
būti objektyvės, teisingai 
pasverti esamųjų padėtį ir 
stovėti su liaudimi, su dar
bo žmonėmis, su pažanga, 
— su tuo pasauliu, kuris 
^kovoja už ilgos, pastovios 
laikos palaikymų ir švieses
nį,. gražesnį liaudžiai ryto
ju. .

. Tai, menu, galima pada
ryti net ir Brazilijoje.

Bet tenka paabejoti, ar 
“Žinios” tuo principu vado
vausis. Jos, atrodo, ne tam 
buvo įkurtos.

Rojus Mizara.

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

metams biudžeto! Stokime į darbų gavimui Laisvei nau
jų skaitytojų! Stokime į tų didžiųjų talkų apšvietos pla
tinimui !

Gražus kontestantų surašąs:

Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J. .. 
Brooklyno Vajininkai ........................
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J.........
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn........
P. Pilėnas, Philadelphia ......................
V. J. Stankus, Easton, Pa.......................
P. Beeis - F. Klaston, Great Neck, N. Y 
Hartfordo Vajininkai ..............................
L. Bekešienė, Rochester, N. Y..............
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. .......
LLD 20 kp., Moterų Skyr.,

Binghamton .................. .....
Buivid, Dorchester ............
Ramanauskas, Minersville ..
Šlajus, Chesten, Pa..........

Balsys, Baltimore ..................
M. Janulis, Detroit ................
P. J. Martin, Pittsburgh .........
J. Mockaitis-P.Baranauskas

Bridgeport ..........................
K. Valaika, Cleveland, Ohio .....
S,

S.

Punktai 
• 1736 
. 1184 

1157 
... 775 
.. 769 
... 536 
... 435 
... 390 
•.. 378 
... 280

J.

A.

P.
J.

Vėl Savo Tėvynėje
Rašo J.

VILNIUS. — Rugsėjo 20 
d. Vilniau^ Repatriacinia- 
me punkte buvo didelis ju
dėjimas. Punkto stalus ap
stojo būriai atvykusiųjų; 
čia jiems buvo dalinami ge
ležinkelio bilietai ir pinigi
nės pašalpos, kad kiekvie
nas jų dar ta pačia dienų 
traukiniais galėtų išvykti į- 
vairiomis kryptimis toliau, 
namo. Atvyko naujas dide
lis transportas. Grįžo iš 
amerikiečių okupuotosios 
zonos išvietintieji, daugiau
sia jaunimas: darbininkai, 
amatininkai, ūkiniu kai, 
moksleiviai ir mokytojai. 
Jie tėvynės nematė po 4-5 
metus. Iš Wuerzburgo, Dil- 
lingeno, S c h w e i n furto, 
Merzfeldo, buvo ir iš ang
liškos zonos, Hamburgo ir

South Bostono Šv. Juoza
po “Darbininkas” “Žinias” 
vadina “Apgailėtina išpe-

Kaip Vyko Kelione
Visi atvykusieji su malo

numu prisimena ir kelionę: 
iš amerikinės zonos į Bran1*- 
denburgų, iš čia per Lenki
ja į Gardina ir iš Gardino— 
tiesiai į Vilnių. Maistas bu
vo geras. Dar neseniai jie 
tik svajojo apie tai, o šian
dien — po kelių valandų jie 
sveikinsis su savo tėvais, 
seserimis ir broliais. Links
mi veidai, ryžtinga nuotai
ka: dabar jie gyvens ir 
dirbs savo krašte, savo liau
džiai.

Kaip Juos Išleido
Pasirodo, beveik*visi jie 

išvyko slapta, nesisakydar 
mi savo stovyklose apie tai, 
kų sugalvojo.

Jaunuolis Bronius Liepa 
iš Panevėžio, prieš penkeris 
metus vokiečių sugautas 
Panevėžy ir išvežtas , į Vo
kietijų pasakoja:

—■■ Frontas mus užtiko 
Bonn’eį prie Reino, apkasus 
kasant. Amerikiečiams už
ėmus sritį, mes visi pateko
me į stovyklas. Seniai būtu-, 
me grįžę Lietuvon, bet apiė 
tai neleisdavo nė pagalvot. 
Aš pats slapta susiradau ta
rybinius ryšių karininkus. 
Tuo būdu pavyko užsirašyti 
įr patekti iš Wuerzburgo į 
pereinamąjį lagerį. Kitaip 
neįmanoma.

Jonas Jurkevičius iš Su
bačiaus, Panevėžio apskri
ties, pasakoja kaip lietuvių 
stovyklose persekiojami tie, 
kurie/nori grįžti į tėviškę. 
Viešai apie grįžimų niekas 
nedrįsta kalbėfi, nes sumu
ša. Kiekvienų viešų nepasi
tenkinimų stovyklos gyve
nimu ir noVų mesti basty- 
rųųsi, grįžti (į tėvynę—sten
giasi visokiais būdais už-

Daubaras
gniaužti lietuviškoji sto
vyklų policija ir pirminin
kai. Mūsų komiteto pirmi
ninkas, inžinierius Vladas 
Liatukas, daug nekaltų 
žmonių nuskriaudė. Už ma
žiausia n e p a s itenkinima 
stovykloje apkaltinama spe
kuliavimu, i š p rovokuoja
mos muštynės, ko pasėkoje 
norintieji grįžti lietuviai 
atiduodami į policijos ran
kas. Be manęs, per Liatu
kų pateko į kalėjimų ir Le- 
bavičius, Šerkeliūnas, Sir
vydas. Lietuviškoji stovyk
los policija atėmė iš mūsų 
daiktus. Iš manęs atėmė 
žiedus, drabužius, pinigus.
Kas Toji Stovyklų Policija

Kas gi toji lietuviškoji 
stovyklų policija?

Justas Lebavičius 
saloto, Panevėžio 
ties, sako:

— Tai tie patys,— Tai tie patys, kurie 
okupacijos metu buvo Lie
tuvoje vokiečių samdiniais. 
Stubingis, buvęs vokiečių 
leitenantas, dabar policinin
kas Merzfelde, prie Nuern- 
bergo. Arba Martinkus, 
taip pat juk buvo vokiečių 
leitenantas.

Aleksas Jokūbaitis iš Kel
mės skundžiasi:

— Kai Vokietijoje, dar 
vokiečiams viešpataujant, 
kasėme griovius, mus pri
žiūrėjo ir vertp dirbti Ge
čas, Rušas ir kiti lietuviai, 
spėję užsidėti ant rankovių 
fašistinius raikščius su 
svastika. Dabar jie stovyk-

“Teismai”
Ar stovyklų policija 

tąrpiškai ir baudžia?
Jonas Jurkevičius sako:
—Yra stovyklose ir teis

mai! Už mažiausių nusikal
timų teisia. Dažniausia nu
kenčia tie, kurie prasitaria 
apie grįžimų į tėvynę. Vi
suomet jie esti kalti ir jie 
primušami stovyklose. Kitų 
dalį* kalėjimuose sėdinčių 
lietuvių sudaro apkaltintie
ji spekuliacija. Daugelis iš- 
viė tin tųjų, ą e 1 b ėdamiesi 
nuo bado, verčiasi prekyba. 
Už kratos metu rastų siga- 
rečių flėžutę — jau teis
mas! Liudininkais kviečia
mi arba komitetų pirminin
kai, arba, policininkai. Šie 
ir paliudija taip, kaip jiems 
patogiau, bet visai neatitin
ka teisybei; Jonas Jurkevi
čius tęsia: — Ne geresnį ir 
lietuviški teisėjai. Schwein- 
furte teisėjauja Gudavičius, 
buvęs Smetonos laikais 
Lietuvos darbo žmonių ėdi-

(Tąsą 4-me pusi.)

be-

Penkauskas, Ig. Chulada, 
V. Kralikauskas, Lawrence 

Puidokas, Rumford, Me..........

352
280
273
252
252
234
204

198
181

168
156

p.
A
C. K. Urban, Hudson 
S.

J.
J.
F.

140
104
100
84
84
84
84
84
75
56
56

Bakšys, Worcester .
Padgalskas, Mexico 
Šlekaitis, Scranton 
Navickas, Haverhill

Tvarijonas, Detroit ..............
Bimba, Paterson ................

Matachun, Paterson ..............
Stankevičius, Wilkes-Barre ..
Balsys, New London ..............
Cibulskienė, Nanticoke, Pa.

J. Valley, New Britain, Conn.- 56
H. Žukienė, Binghamton .......... 48
A. Bemat, Los Angeles ......... 28
M. Slekienė, Gardner ................. 28

$212.00 
112.00 
37.00 
24.00

. 16.50 
15.00 
13.00 
10.00

. 8.00
. .6.00

6.00
. 6.00
. 5.00

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
1.25 
1.00

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:

Philadelphia, Pa............
Brooklynas ..................
San Francisco, Cal........
Easton, Pa....................
Washington, Pa............
So. Boston, Mass..........
Stamford, Conn............
Seattle, Wash................
Chicago, Ill.....................
Rochester, N. Y............
Detroit, Mich.
Paterson, N. J.
Waterbury, Conn. . 1. •
Cleveland, Ohio. ...tT.
Hartford, Conn,
Binghamton, N. Y........
Worcester, Mass............
Shenandoah, Pa............
Great Neck, N. Y........
Newark, N. J..............
Elizabeth, N. J..............
Scranton, Pa. .. • •.......
Minersville, Pa..............

Brooklynas žengia pirmyn punktais. M. Klimas ir J. 
Vinikaitis pridavė prenumeratų.

P. Janiūnas ir K. Maziliauskas, Bayonne, N. J., gra
žiai pasidarbavo prisiųsdami pluoštų atnaujinimų. Jie 
darbuojasi sykiu su K. ir R. Žukauskais.

Iš Philadelphia, Pa., gavome atnaujinimų nuo S. 
Reikausko, A. J. Smith ir R. Merkio.

V. J. Stankus iš Easton, Pa. ir P. Beeis su F. ,Klas> 
taušku, iš Great Neck, N. Y., taipgi prisiuntė atnauji
nimų.

S. Puidokas, Rumford, Me., prisiuntė nauja prenu
meratų ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais prisiųsdami at
naujinimų: V. J. Valaitis, New Britain, Conn., J. Moc- 
kaitis, Bridgeport, Conn., J. Balsys, Baltimore, Md., V. 
Ramanauskas, Minersville, Pa., M. Kazlauskienė, (LLD 
moterų 20 kp.) Binghamton, N. Y., E. Bekešienė, Roches-

Aukų gavome sekamai:
k Bendras Komitetas, Philadelphia, Pa., $200.00.
v D. ir L; Paškevičiai, Richmond Hill, N .Y., $10.00.
/ Po $5: S. Rainard, Dorchester, Mass., LDS 127 kp. 

Chicago, Ill., Kastancija ir Jonas Karpavičiai, Brooklyn,

Po $3: Nellie, RiOgers, Newark, N. J., drg. Gaškaus- 
kienė, Huntington, N. Y., P. Jočionis, Dearborn, Mich., 
M. A. Bersenas, Coldwater, Mich. 1

Po $2: Paul Jonikis, Easton, Pa., ir D. Mazilis, 
Brooklyn, N. Y. . < .

Po 50c: V. Draugelis ir J. Stravinskas, Minersville,

Širdingai dėkuojame už gražias aukas ir vajininkams 
už pasidarbavimų. • '

Laišveš Adin-cjja.

BADU STREIKUOJA 500 
KUBOS UNIJISTŲ

Havana, Kuba. — Jau sa
vaitė kai 500 įkalintų uniji- 
stų streikuoja badu. Jie bu
vo areštuoti už veiklų daly
vavimų darbininkų strei
kuose, bet kaltinami kaip 
prezidento Grau valdžios 
priešai. Badautojai reika
lauja paliuosaviųio. To rei-

kalauja ir tūkstantinės dar
bininkų demonstracijos.

šimtai gaisrų ' pleška 
New Yorko, New Jersey ir 
Naujosios Anglijos valstijų 
miškuose.

New ,Yorko valstijoj per 
miškų gaisrus sudegė ir 200 
namų.

2 pusi.—Laisvėm (Liberty, Lith. Daily )'*-Penkt., Spalių 24, 1947



L. Butėnas ,
O 1 ♦ 1 * ♦ ♦ T ♦ \ ♦bpalio Revoliucija Lietuvoje

į (Istorinis Braižinys)
Visos Tarybų Sąjungos 

tautos, tame tarpe ir lietu
vių tauta, ruošiasi švęsti di
džiąją istorinę datą — Spa
lio revoliucijos 30 metų su
kaktuves.

Spalio revoliucija visoms 
caro Rusijos tautoms atvė
rė kelią į laisvę ir pažangų 
demokratinį vystymąsi. Ji 
atnešė išvadavimą ir lietu
vių tautai. Jei Rusijoje ne- 

4 būtų nugalėjusi Spalio revo- 
’ liucija, Lietuva ir toliau bū

tų likusi tokioje pat padė
tyje, kokioje ji buvo prie 
caro. Su tokia jos padėtimi 
būtų pilnutinai sutikusios ir 
Antantės valstybės. Būdin
ga, kad Versalio sutartyje 
nebuvo Lietuvai numatytos 
jokios sienos. Versalio au
toriai ją laikė buržuazinės 
— dvarininkiškos Rusijos 
dalimi ir kadangi Versalio 
sutarties pasirašymo mo
mentu jie dar tikėjosi Ru
sijos kontrrevoliucijos lai
mėjimo, jie ir numatė pa
likti Lietuvą tokioje pat pa
dėtyje, kokioje ji buvo ca- 

* ro imperijos laikais.
Lietuvių tauta aktyviai 

dalyvavo didžiosiose kovo
se, išsivysčiusiose po Spa
lio revoliucijos pergalės Ru
sijoje, siekdama pilnutinio 
savo išvadavimo — tiek nuo 
svetimųjų, tiek ir nuo “sa
vųjų” engėjų. Šio straipsnio 
tikslas — papasakoti, kaip 
įvyko Lietuvoje Spalio re
voliucija ir kodėl tarybinė 
valdžia 1919 metais mūsų 
krašte pralaimėjo.

1.
Spalio revoliucija, jos pa- 

k skelbtosios laisvės idėjos 
^galingu aidu nuskambėjo 
Lietuvoje. Visoje šalyje 
prasidėjo smarkus revoliu
cinis bruzdėjimas. Šis bruz
dėjimas apėmė ne tik mies
tus, bet ir kaimų. Lietuvos 
liaudis, mačiusi kaip lietu
viškoji buržuazija ėjo 
drauge su caro valdžia, ma
čiusi kaip ta buržuazija lai
žė vokiškųjų okupantų ba
tą, Spalio revoliucijos pa
skelbtose idėjose matė vie
nintelį kelią į savo pilnutinį 
išsivadavimą.
, Tačiau revoliucinis bruz
dėjimas Lietuvoje pradžio
je dar negalėjo prasiveržti 

4 atvirai. 1917 metų gale ir 
k 1918 metų pradžioje lietu

vių tautą dar kaustė gele- 
■ žiniai vokiškųjų okupantų 

pančiai. Tik 1918 metų ga- 
Je, kai sugriuvo kaizerinė 
Vokietija, Lietuvoje prasi
dėjo atvira revoliucinė ko
va, nors krašte dar buvo 
stambios okupantų pajėgos.

Vokiškieji okupantai, ži
nodami apie Lietuvos liau
dies nuotaikas ir bijodami 
revoliucinės kovos paaštrė
jimo, pradėjo (aktyviai or
ganizuoti savo agentūrą 
Lietuvoje .— buržuazinius 
nacionalistus. Dar Spalio 
revoliucijos išvakarėse oku- 

* pantų kontrolėje ir jiems 
pritariant buvo sudaryta 
buržuazine Lietuvos “Tary
ba” su vokiečių agentu 

< Smetona priešakyje. Tary
bos tikslas buvo — išlaiky
ti Lietuvą Vokietijos impe
rijos rėmuose. Šiuo tikslu 
1917 m. gruodžio mėn. bur
žuazinė Taryba priėmė kon
venciją apie “amžiną” Lie- 

. tu vos Sąjungą su Vokieti- 
tija. Po to vokiečiai savo 
statytiniams leido suvaidin
ti “Lietuvos nepriklausomy
bės” paskelbimo komediją, 
kuri buvo suruošta 1918 m. 
vasario 16 d. Šios komedijos 
tikslas buvo aiškus: apgau- 

$ ti Lietuvos mases, pakelti 
“Tarybos” autoritetą ir to
kiu būdu kiek susilpninti

revoliucinę kovą šalyje. Ta
čiau visa “nepriklausomy
bės” paskelbimo klasta 
greit iškilo aikštėn. Praė
jus kelioms savaitėms po 
“nepriklausomybės” paskel
bimo “Taryba” patvirtino 
vergiškas konvencijas su 
Vokietija, kurios faktiškai 
turėjo paversti Lietuvą am
žina kaizerio kolonija. Tuoj 
po to Vokietijos kaizeris 
pripažino Lietuvos “nepri
klausomybę.” Neužilgo 
smetoninė “Taryba” nutarė 
paskelbti vokišką kuni
gaikštį Urachą “Lietuvos 
karalium.” Tokiu būdu bur
žuazinė Taryba galutinai 
susikompromitavo liaudies 
akyse, kaip paprasta vokie
čių agentūra.

Tuo pačiu periodu, t.y. 
1917-1918 mm. vyko lietu
viškosios buržuazijos kontr
revoliucinių pajėgų koncen
tracija ir anapus fronto — 
Rusijoje. Ryšium su. lietu
vių rųobilizacija į caro ar
miją ir masiniu civilinių 
gyventojų bėgimu nuo vo
kiečių, eilėje Rusijos sričių 
atsirado • žymus lietuvių 
kiekis. Jau po Spalio revo
liucijos reakcinių buržuazi
niu elementu suvažiavime 
Voroneže buvo sukurta 
“Vyriausioji tautinė lietu
vių taryba Rusijoje,” aplink 
kurią telkėsi reakciniai, 
juodašimtiniai gaivalai, sie
kusieji ( įtraukti lietuvių 
tauta i bendra kontrrevo
liucijos ir intervencijos 
frontą prieš Tarybų val
džią. Į “tarybą” įėjo visos 
buržuazinės lietuvių gru
puotės — nuo monarchis- 
tinių caro karininkų iki so
cialdemokratų. Į jos sudėtį 
įėjo tokie buržuazinio na
cionalizmo šulai, kaip Vol
demaras, Šleževičius, Gri
nius ir kiti, vėliau suvaidi
nę lemiamą vaidmenį fašiz
mo pergalėje Lietuvoje.

“Vyriausioji tautinė lie
tuvių taryba Rusijoje” nu
statė glaudų kontaktą su 
Ukrainos “rada,” su kontr
revoliuciniais Dono kazo
kais ir lenkų baltagvardie
čiais. Ji kreipėsi į kaizeri
nę Vokietijos vyriausybę, 
prašydama suorganizuoti iš 
lietuvių, tarnavusių caro 
armijoje ir patekusių į vo
kiečių nelaisvę, pulkus ko
vai prieš Tarybų valdžią. 
Rusijoje suformuotų lietu
vių dalinių karininkai greit 
atsidūrė kontrrevoliucinio 
generolo Duchonino štabe. 
Kada vokiečiai 1918 m. pra
džioje pradėjo puolimą 
fronte, siekdami užgrobti 
Petrogradą ir užgniaužti 
revoliuciją, kontrrevoliuci
niai lietuvių karininkai su 
lenkų ir baltarusių balta
gvardiečių pagalba mėgino 
nuversti Tarybų valdžią 
Vitebske, pagrobti miestą ir 
perduoti jį vokiečiams. Ta
čiau lietuvių, lenkų ir bal
tarusių kareiviai stojo ak
tyviai ginti Tarybų valdžią 
Vitebske. Reakciniai kari
ninkai pabėgo pas vokie
čius, o didžioji kareivių da
lis įstojo į Raudonosios Ar
mijos eiles.

“Vyriausioji tautinė lie
tuvių , taryba Rusijoje,” 
kaip kontrrevoliucinė orga
nizacija, 1918 m. balandžio 
mėn. 19 d. buvo išvaikyta 
Tarybų valdžios 'organų. 
Eilė šios “tarybos” vadei
vų greit atsidūrė Lietuvo
je. Vokiškieji okupantai 
juos svetingai priėmė. Jie 
susijungė su išdavikais iš 
smetoninės “tarybos” ben
droje kovoje prieš Lietuvos 
liaudį.

2.
1918 m. lapkričio mėn. vi

soje Lietuvoje pradėjo kur

tis pusiau legalios tarybos 
ir revoliuciniai komitetai. 
Greta miestu darbininku 
ypatingą aktyvumą rodė 
žemės ūkio darbininkai, vie
ni pirmųjų suorganizavę 
revoliucinius komitetus.

Lietuvių tautos revoliuci
nės kovos centru tapo Vil
niaus miestas.

1918 m. gruodžio mėn. 
15- d. Vilniaus darbininkų 
deputatų taryba paskelbė, 
kad valdžia pereina į jos 
rankas.

Gruodžio mėn. 16 d. Vil
niuje įvyko visuotinis strei
kas protestuojant prieš 
buržuazinę “tarybą” ir vo
kiškuosius okupantus, pa
remiant Tarybų valdžios 
paskelbimą, darbo žmonių 
deputatų Tarybų asmenyje. 
Streiką lydėjo didingos de
monstracijos, kuriose daly
vavo dešimtys tūkstančių 
darbo žmonių. Vilniaus dar
bininkai išėjo į gatves su 
raudonomis vėliavomis ir 
plakatais, kuriuose buvo 
įrašyta: “Tegyvuoja Vil
niaus Darbininkų Deputatų 
Taryba,” “Visa valdžia Ta
ryboms.” Demons trantai 
taip pat reikalavo, kad vo
kiečiai liautųsi gabenę iš 
Lietuvos geležinkelių ir 
pramonės įrengimus ir kad 
būtų paleisti iš kalėjimų 
politiniai kaliniai. Dar prieš 
tai Vilniuje buvo sukurta 
laikinoji revoliucinė Lietu
vos vyriausybė, kurios prie
šakyje stojo ugningas kovo
tojas del lietuvių tautos 
laisvės I— Vincas Mickevi
čius — Kapsukas.

Laikinoji revoliucinė Lie
tuvos vyriausybė paskelbė 
manifesto, kuriame buvo v z 
pareikšta:

“Sukilusiųjų Lietuvos 
darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių vardu, Lietuvos 
raudonarmi e č i u vardu, 
skelbiame karinės Vokieti
jos okupacijos, Lietuvos ta
rybos ir visų kitų buržuazi
niu tautiniu komitetu val
džią nuversta. Visa valdžia 
pereina į Lietuvos darbi
ninku, bežemiu ir mažaže- 4, 7 4--
mių atstovų • tarybų ran
kas.”

Šis manifestas buvo tik
ra lietuvių tautos laisvės ir 
nepriklausomybės chartija. 
Jis paskelbė Lietuvos išva
davimą tiek iš kaizerinių 
okupantų, tiek ir iš “savų
jų” engėjų jungo. Jis pa
skelbė tikra Lietuvcfs suve
renumą, pripažinus to su
verenumo nešėju Lietuvos 
darbininkus ir valstiečius, 
sudariusius 90 nuoš. lietu
vių tautos.

1918 metu gruodžio mėn. 
22 d. RTFSR Liaudies Ko
misarų Taryba Lenino pa
sirašytu dekretu pripažino 
Lietuvos Tarybų Respubli
kos nepriklausomybę. Visos 
Rusijos Centrinio Vykdo
mojo Komiteto nutarime, 
kuris buvo priimtas • 1918 
m. gruodžio ,23 d. pagal J. 
V. Stalino pranešim#, bu
vo pareikšta:

“Proletarinių ir valstie
čių masių revoliucinės ko
vos sukurtų Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos Tarybų Res
publikų akivaizdoje Centri
nis Vykdomasis Komitetas 
vėl patvirtina, kad faktas, 
jog šios šalys anksčiau pri
klausė senajai caro imperi- 
jaai, neuždeda joms jokių 
prievolių, ir tuo pačiu me
tu Centrinis Vykdomasis 
Komitetas reiškia tvirtą įsi
tikinama, kad-tik dabar, 
remiantis pilnutinės apsi
sprendimo . laisvės pripaži
nimu ir valdžios perėjimu į 
darbininkų klasės rankas, 
susikuria laisya, savanoriš
ka ir nesugriaunama visų

Nariai CIO United Auto Workers Lokalo 400 atsiveda 
žmonas i unijos kooperatyve krautuvę Highland, 
Mich., kur jos nusiperka kenuotus ir kitus maisto pro
duktus už tiek, kiek už juos moka unija. Unijos pro
blema yra gauti užtenkamai prekių, garsinti nereikia.

Kartą gerai pirkusios šeimininkes yra geriausiomis 
garbintojomis.

tautų, gyvenančių buvusios | įvesta Tarybų valdžia dar
Rusijos imperijos teritori
joje, sąjunga.”

Vienu metu su revoliuci-

Sis las is Brazilijos
(Specialiai Laisvei)

“Tik tarp Brazilijos lie
tuvių jų šauksmas dar vis 
tebėra “balsas tyruose”... 
...tremtinių pagalbos šan
kintą turėtų išgirsti nors 
tie, kurie neprisidėjo prie 
akcijos sušelpti karo au
kas Tarybų Lietuvoje. Ta
da jie bijojo susitepti.^Bet 
ko jie bijo dabar?”

“Žinios” Nr. 14-27-9-947.

šiandien važinėja automo
biliais; nors jų vyžos dar 
nespėjo išdžiūti ir nusivaly
ti dar nuo lietuviško kai
mo purvo; nors jų pratur
tėjimas buvo ir tebėra jų 
svarbiausias gyvenimo ide
alas, bet jie dabar žiūri vis
ką per pinigą ir be pelno 
tikslo ir neturėkite vilties, 
kad kuris jų pajudintų bent 
vieną pirštą!

O tas atsišaukimas į juos, 
kad pagelbėti tremtiniams, 
buvo, yra ir bus ne tik “bal
sas tyruose”, bet, tikriaus, 
“bėrimas žirnių į sieną”!

Nors, kaip kad pasakė 
vienas iš tų “švarių, svei
kų ir kultūringų” tremtinių 
čia S.’ Paulyje, girdi, kad 

’mes esą nors ir ne visai 
blogi žmonės, bet smarkiai 
atsilikę nuo kultūros (!), 
bet galų gale, turime gal 
šeštą pajautimą, kuris mus 
ir be “kultūros“ orijentuoja 
neblogiausiai, dėka ko ir 
nebijojome “susitepti”, ir 
turėkite omenyje, kad vi
suomet nebijosime, tik nesi- 
tepsime fašistinio plauko 
tautiečių šelpimu!

O tokius straipsnius, kaip 
“Balsas tyruose”, galite 
drąsiai pavadinti ateityje, 
žinoma, be jokios ten cere
monijos: “Kaukes žemvn!” 

šiauliškis.

Taigi, matote, tokios to
kelės! Ir “Žinios” paėmė ir 
“atpečėtijo” tą “pasmar- 
nią” naujieną, kad sumink
štinti • tam tikrų lietuvių 
širdis ir atidaryti jų sau
jas, bet jie patys, tų “Ži
nių” ponų nelaimei, per
daug atvirai išsiplepėjo.

Mes, žinoma, nuo pat 
pirmųjų numerių prarado
me viltį apię “Žinių” beša
liškumą, padorumą, ir sąži
ningumą, ir tasai jų kau
kės toks staigus nusiėmi- 
mas mūs niekuo nenustebi
no, nebent tas vaikiškas jų 
naivumas, kurį “ponas” 
Bakšys taip vykusiai > cha
rakterizuoja ! 

•Aišku, kurie aukavo ir 
aukoja savo prakaitu už
dirbtus centus, kad pašelpti 
nacių žvėriškumo aukoms 
Lietuvoje, yra darbininkai, 
ir “ponas” Bakšys žino pui
kiai, kad jie yra sąžiningi 
patri jotai ir jie nei tada ne
bijojo “susitepti”, ir nei 
šiandieną nebijo ir nebijos, 
nes į juos niekas nekreipėsi 
liedamas “krokodilo aša
ras”, kaip kad tai daro “Ži
nios”, šaukdamos pagelbėti

noriais i raudonam gvardi- i fašistinius pabėgėlius bet j Chicago. - Žibalo kom- 
•a v *" u ; tie. kaip sakėme, darbimn- j pamjos agentas Edward E.
Lnio j— - įnikai aukavo ir aukoja są- i Rathmann saliūne, girtas

u • -i Z1p rnen-v- jmoningai, reiškia savo už-1 būdamas, nušovė federaci-d. įvyko didinga Panevėžio I 
darbo žmonių demonstraci-■ 
ja. Vokiečiai šaudė į de- « di 
monstrantus, bet pastarie- 1 - 
ji nesudrebėjo ir privertė 
vokiečius nutraukti ugnį. 
Gruodžio mėn. 23 d. ivyko 
darbininkų deputatų Tary
bos rinkimai, o 'gruodžio 
mėn. 25 d. buvo paskelbta/ 
kad visa valdžia Panevėžyj 
pereina į Tarybų Rankas. 
Susikūrė raudonosios gvar
dijos būrys, kuris užėmė 
miestą dar prieš Raudono
sios Armijos dalių atvyki
mą, c

Rokiškyje vietinis revo-

į prieš Raudonosios Armijos 
dalių atvykimą.

Buržuazinė spauda buvo 
i, kad 

Šiaulių apskrities darbo 
j žmonės aktyviai palaikė Ta
rybų valdžią. Pavyzdžiui,

niais įvykiais Vilniuje kova ūyiversta pripažinti 
dėl Tarybų valdžios prasi- Šiaulių apskrities 
dėjo visoje Lietuvoje.

~1918 metų lapkričio mėn. buržuazinės vyriau sybės 
25 d. įvyko Kauno miesto oficiozas “Lietuva” 1919 m.

I fa i il\inu.i k j tetų sus i m“ j gegužės mėn. 15 d. rašė 
Įkimas, kuriame buvo vien-1 apįg Šiaulių apskrities mies-

• Kuršėnus:
“Kuršėnų miestelis— ne

didelis, bet jis buvo žymiu 
mastu bolševizuotas. Iš jo 
apie 300 žmonių išėjo sava- ■ • • • 1 1 • i

! fabrikinių komitetų susirin
kimas, kuriame buvo vien- 
balsiai nutarta sukurti dar- į telį" _

deputatų tarybą, 
po to prasi- 
d e p u t a t ų rin- 

Kauno darbininkai 
Tarybos sukūrimą

bininku 
T u o j 
dėjo 
kūnai, 
parėmė 
visuotiniu politiniu streiku 
ir masine demonstracija 
gruodžio mėn. 17 d. Tary
bos reikalavirnu gruodžio 
mėn. 19 d. buvo paleisti iš 
Kauno kalėjimo politiniai 
kaliniai. Buvo išleisti de
kretai apie 8 valandų darbo 
dienos ir darbo atlyginimo 
minimumo ivedima. Nuo 
gruodžio mėn. pabaigos 
pradėjo eiti Kauno darbi
ninkų deputatų Tarybos 
laikraštis “Proletarinė tie
sa.”

'm. lapkričio mėn. žemės 
ūkio darbininkai visur pra
dėjo rinkti tarybas. Pačia
me Šiaulių mieste prasidėjo 
masiniai revoliuciniai išsto-

uojautą ir gelbsti savo bro
lius ir tautiečius iš tikros 

kaip pridera tik
riems lietuviams ir demok
ratams !

O tie, kurie bijojo susi
tepti, “ponas” Bakšy, ne 
tik nesirūpins jūsų atsišau
kimu, bet iš jų nei jėga ne
išlupsi skatiko, nors ir anot 
jūsų tokiam “garbingam” 
tikslui, karo nusikaltėlių 
pašalpai.

Tiesa, jie mielu noru pri
ėmė į savo įmones kai ku
riuos pabėgėlius, bet pama
tę, kad iš jų nieko negalima 
buvo pelnyti, išmetė . vėl

1-10-47

Kompanijos Agentas 
Nušovė 2 Unijistus

nius Chicagos unijų vadus 
George MacCarthy ir Pat
rinką S. Brennaną. Rath- 
mannas teisinasi, jog jam 
atrodė, kad jiedu bando jį

New Britain. Conn.

jimai.
Gruodžio mėn. 16 d. Šiau

liuose įvyko visuotinis strei
kas. Streikuojantieji darbi
ninkai išėjo į gatves su rau
donomis vėliavomis ir 
transporantais: “Šalin plė
šiku valdžia!” “Visa valdžia 
darbininkų deputatų Tary
boms!”

bucinis komitetas 1918 m. 
gruodžio mėn. 22 d. išvaikė 
buržuazini komitetą ir pa
ėmė valdžią į savo rankas. 
Tuo pačiu metu revoliuci
niai komitetai susiorganiza
vo visuose valsčiuose. Dva
ruose buvo sukurti darbi
ninku komitetai.

Atkakli revoliucinė kova

laukan. •
Ir mes gerai tai žinome, 

tuos bijančius “susitepti” 
tautiečius! Jei jie šiendien 
praturtėjo ir nesąmoningai 
išsižadėjo savo praeities ir 
klasės; nors jie dabar save 
vadina “ponais”; nors jie 
atvažiavo iš Lietuvos, kaip 
ir mes be cento; nors jie

Susirinkimas šaukiamas pa
žangiųjų žmonių, kaip tai: 
dienraščio Laisvės skaitytojų, 

• LLD ir LDS nariu. • <4

Sekmadienį

Spalių 26 October
53 Church St., 2 vai. dieną 

Bus pasitarta reikale dienraš
čio Laisvės vajaus ir Lietuvių 
Kultūrinio Centro - Namo, 
Brooklyn, N. Y., kurį turėtu

me paremti, kad jis būtų 
galima įsigyti.

KALBĖS JONAS SIURBA
Jis pabrėš plačiau apie perka
mąjį namą ir kitus reikalus. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Vokiečiu kariuomenė ati
dengė į demonstrantus kul
kosvaidžių ugnį, tačiau de
monstracijos vyko toliau.

Gruodžio mėn. 21 d. Šiau
liuose įvyko darbininkų Ta
rybos rinkimai. Tuoj po to 
Taryba perėmė valdžią į 
savo rankas. Tuo pačiu me
tu valdžia perėjo į Tarybų 
arba revoliucinių komitetų 
rankas Kuršėnuose, Sėdoje, 
Joniškėlyje. Pradėjo kurtis 
vietiniai Raudonosios Ar
mijos daliniai kovai prieš 
vokiškuosius • okupantus ir 
jų bendrininkus — lietuviš
kuosius kontrrevoliucionie
rius. Vien tiktai Šiaulių ra
jone į Raudonosios Armijos 
eiles įstojo 700 savanorių. 
Su jų pagalba 191i9 m. sau
sio mėn. 8 d. vokiečiai buvo 
nuginkluoti ir išvyti iš 
Šiaulių. Ties Radviliškiu iš 
vokiečių buvo atimtas šąr- 
vuotas traukinys ir du gar-' 
vėžiai.

Tokiu būdu Šiauliuose ir
visame Šiaulių rajone buvo

išsivystė ir neišvaduotuose 
Lietuvos raionuose, kuriuo
se toliau viešpatavo vokiš
kieji okupantai ir lietuviš
kieji buržuaziniai naciona
listai.

(Bus daugiau)

Sceniškas Muzikos Vaizdas
RENGIA SIETYNO CHORAS

MMM

Hartford, Conn.
Svarbus Hartfordo lietuvių 

susirinkimas įvyks šį penkta
dienį.

. Spalių 24 October
LAISVĖS CHORO SALĖJ 

155 Hungerford Street 
Pradžih 7:30 v. vak.

šis susirinkimas yra šaukia
mas dėl perkamo Namo 
Brooklyne, Amerikos lietu
viams kaip Kultūrinio Centro.

ROJUS MIZARA 
dienraščio Laisves redaktorius 
kalbės šiame susirinkime apie 
Namo reikalą ir apie svarbą 
platinimo dienraščio Laisvės.

W VW mt VW IN mt mi IAt MW MW MW VW

šeštadienio vakare,

Lapkričio (Nov.) 1, 1947
180 New Yorke Ave. Newark, N. J.

SCENOS ATIDARYMAS- 7:30 * ĮŽANGA $1.00

Gerbiamieji! Tai bus nepaprastai įvairus muzika- 
liškas vakaras. zScena parašyta ir sutaisyta paties 
Sietyno. Jį išpildys Sietyno Choras, Vyrų Oktetas 
ir solistai. Taipgi bus garsi solistė Violet Cypaitė iš 
Cleveland, Ohio, ir musų mylimas Rusų “Volga” 
šokikų grupė.

Po koncertui bus šokiai prie geros orkestros.

Kviečia- visus
SIETYNO CHORAS.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Penkt., Spalių 24, 1947
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Parašė Justas Paleckis

(Tąsa)
Ne mažiau jaudinosi ir atstovai, o 

ypač Tverės atstovas, bajorijos vadas 
Utkinas. Jis jautė į save nukreiptus ki
tų bajorijos atstovų nepalankius žvilgs
nius. Visi žinojo apie caro rezoliucija 
ant Tverės adreso: “Labai nepatenkin
tas 36 žemietijos atstovų išsišokimu!” 
Tverė seniai buvo žinoma savo žemieti
jos pažangumu, kuris buvo paveldėtas 
dar iš baudžiavos panaikinimo laikų. 
Sveikindami naująjį carą pažangūs tve- 
riečiai išdrįso pareikšti laisvesnių vilčių 
apie reformų reikalingumą, apie tautos 
atstovų dalyvavimą įstatymų paruošime. 
^Tverės atstovai tuoj pajautė caro nema
lonę, nes iš trijų atstovų priėmiman lei
do tik vieną Utkiną. Atstovu siųstasis 
Rodičevas buvo nubaustas politinių tei
sių atėmimu.

Pagaliau durys atsidarė, generolų, 
švitančių dvariškių ir freilinų apsupti 
pasirodė jaunasis caras su cariene. Gal
va linktelėjęs žemai nusilenkusiems ats
tovams, Mikalojus pradėjo savo kalbą, 
kurios laukė visa Rusija, kaip atsakymo 
į savo tuos ar kitus lūkesčius ir viltis. 
Pakeltu tonu, vietomis pereidamas į 
šauksmą, Mikalojus tarė:

“... Man žinoma, kad paskutiniuoju 
laiku žemietijų susirinkimuose pasigirs
ta balsai žmonių, kurie užsikrėtę nesą
moningomis svajonėmis apie, žemietijų 
atstovų dalyvavimą krašto valdymo rei
kaluos. Tegu visi žino, kad aš, pavesda
mas visas savo jėgas tautos labui, gin
siu vienvaldybės pagrindus taip pat tvir
tai, kaip juos gynė manų neužmirštama
sis velionis tėvas.”;

Susijaudinęs ir užsimiršęs, caras žo
džius “neįvykdomomis svajonėmis,” iš
tarė “nesąmoningomis svajonėmis” ir 
taip garsiai juos sušuko, kad cariene 
Aleksandra Feodorovna, mažai dar te- 
supratuęi rusiškai, paklausė vienos arti 
stovėjusios didžiosios kunigaikštienės, ką 
jis kalba. Šioji paaiškino: “Jis įtikinėja, 
kad jie — idiotai.”
• Paskui kitoj salėj caras su cariene pri
iminėjo delegatų dovanas. Prisiartino ir 
Tverės atstovas, laikydamas rankose ma
syvią lėkštę su tradiciniu duonos kepalu, 
į kurį buvo įstatyta auksinė druskinyčia 
sų druska. Bet Utkinas buvo taip sujau
dintas, kad prie pat caro priėjęs, jis iš
metė lėkštę iš rankų. Lėkštė nuriedėjo 
parkietu, iškrito duona, išbiro druska. 

\Caras instinktyviai linktelėjo, lyg norė
damas pakelti. “Blogas ženklas!” — 

' šnabždėjo seniai didžiūnai, žiūrėdami, 
kaip rūmų ministeris grafas Voroncovas- 
Daškovas vejasi riedančią lėkštę. Sumi
šimas tęsėsi trumpą akimirką, bet jos 
niekada neužmiršo nei caras, nei kiti iš
kilmės dalyviai.

Caro žodžiai apie “nesąmoningus sva
jojimus” pradžiugino reakcinę biurokra
tiją, pamačiusią, kad viskas lieka savo 
vietoj, jos ramybė nesutrukdoma ir jo
kios reformos negręsia. Kitaip ją sutiko 
toji jautrioji visuomenės dalis, kuri buvo 
susirūpinusi Rusijos atsilikimu ir numa
tė jai gręsiančius pavojus. Liberalinė 
rusų visuomenė įvertino tą kalbą, kaip 
jos vilčių laidotuves. Tolimesni įvykiai 
rodo, kad toji kalba buvo pirmuoju žings
niu tuo šlaitu, kuriuo pradėjo riedėti ir 
pats caras ir jo atstovaujamas viąnval- 
dybės režimas.

♦ *
Taip pradėjo viešpatauti valdovas, ku

rio valdžia buvo visagali, neaprėžta ir 
kurio titulų jis pats negalėjo atsiminti/

“Iš paslankiausios Dievo Malonės MI
KALOJUS ANTRASIS Visarusijos, 
Maskvos, Kijevo, Vladimiro, Novgorodo 
Imperatorius ir Vienvaldis, Kazanės Ca
ras, Astrachanės Caras ,Lenkijos Caras, 
Sibiro Caras, Taurijos i Chersoneso Ca
ras, Gruzijos Caras, Pskovo Viešpats, 

i Smolensko, Lietuvos, Volinijos, Podoli- 
jos ir Suomijos Didysis Kunigaikštis; 
Estijos, Vidžemio, Kuržemio, ir Žemga- 
lės, Žemaičių, Baltstogės, Karelijos, Tve
rės, Jugorsko, Permės, Viatkos, Bulgarų 
ir kitų Kunigaikštis; Novgorodo žemuti
nių žemių Viešpats ir Didysis Kunigaikš
tis, Černigovo, Riazanės, Polocko, Rosto
vo, Jaroslavo, Belozero, Udoro, Obdoro, 
Kondijos, Vitebsko, Mstislavo ir visų 
Šiaurės kraštų Valdovas; Ivero, Karta- 
linijos ir Kabardijos žemių ir Armėnijos

sričių Viešpats; Čerkesų ir Kalniečių 
Kunigaikščių ir kitų Viešpats Įpėdinis 
ir Nuosavūnas; Turkestano Viešpats; 
Norvegijos Įpėdinis, Šlezvigo-Holšteino, 
Stormarno, Ditmarseno ir Oldenburgo 
hercogas ir taip toliau ir toliau.”

Toks buvo Rusijos caro pilnas titulas. 
O jo nešiotoją Mikalojų II dar 1892 m. 
Aleksandras III apibūdino, kaip bernio
ką su visai vaikiškom pažiūrom. Bet už 
poros metų tas “berniokas,” tėvui mirus, 
turėjo paimti į savo rankas visą didžiau
sios valstybes valdžią ir likimą.

★
MIKALOJUS II VAINIKUOJASI 
RUSIJOS CIESORIŲ VAINIKU 
“Sekmadienis, 1896 m. gegužės 5 d.” 

“Paskutinė diena Carskoje Šėlo. Iš ry
to pasivaikščiojom dviese. Paskui vaikš
tinėjau vienas ir užėjo smarki kruša. 
Pamaldų nebuvo, nes giedotojai ir dva
siškiai išvažiavo. Pradedu tvarkytis ir 
užbaigiu mažesnės svarbos reikalus. 
Bendrai kalbant, tiek rytas, tiek likusio
ji dienos dalis buvo visiškai laisva, ko 
jau seniai nėra buvę. Pusryčiavom 
dviese. Ilgai vaikštinėjau, o Aliks tuo 
tarpu pasivažinėjo. Po arbatos nuvykom 
į cerkvę pasimelsti už laimingą kelionę, 
kuri mūsų laukia. Pietavom 8 vai., o 
paskui skaitėm. Apie 11 vai. vyksim į 
Aleksandro stotį važiuoti į Maskvą. Te
gu Dievas duoda, kad ramiai ir gerai 
ten praleistumėm tą sunkųjį laiką ir lai
mingai grįžtumėm namo.”

Taip rašė į savo dienyną caras Mika
lojus prieš išvažiuodamas į vainiką vi- 
mosi iškilmes Maskvon. Pažvelgęs į tėvo 
portretą, jis sunkiai atsiduso ir vėl pa
galvojo, kaip gera ir ramu buvo jam gy
venti tėvo pavėsy. Kažkodėl kaip tik 
šiandien jam atėjo į galvą prieš keletą 
metų Anglijos sosto įpėdinio Edvardo 
posakis, kad jis, Mikalojus, savo išvaiz
da visai nepanašus į tėvą, bet greičiau 
primena ciesorių Povilą 1. Šiurpas perė
jo kūnu, prisiminus šio ciesoriaus liki
mą.

Visa eilė margų vaizdų pabudo Mika
lojaus vaizduotėj ir jų tarpe vis labiau 
ryškėjo mažosios, baltosios balerinos pa
veikslas.’Kšesinska. . . mažoji čiulbuonė- 
lė ... Kaip ji brangi ir artima jam buvo, 
už viso pasaulio moteris pranašesnė. Tas 
pats rūstusis tėvas nenorėjo suprąsti jo 
meilės...

Šiandien tai jau visa praėjo. Jis, Rusi
jos caras, jis savo žmonos vyras ir jau 
neseniai gimusios dukrelės Olgos tėvas. 
Ne, visas gundančias mintis reikia varyti 
šalin, jis bus pavyzdingas vyras ir tėvas. 
O dabar senojoj carų sostinėj Maskvoj 
jis galutinai susižieduos su sostu ir ves 
Rusiją tais keliais, kuriuos nužymėjo jo 
tėvas. Kad tik Maskvoj viskas ramiai 
ir laimingai praeitų!

Jau 1896 m. sausio 1 d. Mikalojus U 
išleido manifestą pranešdamas apie pa
siryžimą vainikuotis ir ragino pavaldi
nius savo džiaugsmu dalyvauti jo iškil
mėse Jr melsti Dievo palaimos. Uoliai 
ruošėsi Mąskva ir visa Rusija toms iš
kilmėms, kurios turėjo visam pasauliui 
parodyti caro galybę, Rusijos turtus ir 
rusų tautos vaišingumą. Senoji Maskva 
pasipuošė lyg jauna gražuolė. Namai 
gražėdami keitė savo išvaizdą, o vaini- 
kavimosi dienoms artėjant pasipuošė de
koracijomis, žalumynais, kilimais, tauti
nėmis vėliavomis. Milžiniškam svečių 
skaičiui aptarnauti įvairiose vaišėse ir 
baliuose buvo sutelkta apie 1300 tarnų 
ir apie 1200 pagelbinių darbininkų. Dau
giau 800 arklių stovėjo caro arklidėse 
aukštiesiems svečiams vežioti. Iš viso pa
saulio karštų suvažiavo laikraščių ko
respondentai, fotografai, dailininkai. Iš 
aukštųjų užsienio svečių Maskvon suva
žiavo 52 karalių, ciesorių, hercogų ir ku
nigaikščių šeimų princai * ir princesės, 
246 įvairūs pasiuntiniai su palydovais, 
38 ypatingi užsienio svečiai/ jų tarpe 
daug dvasiškių ir patriarchų, o iš visos 
Rusijos suvažiavo per 2,000 delegatų. 
Caro rūmų ministerija svečiams vežti 
panaudojo 260 traukinių. Savo "begalės 
cerkvių naujai paauksuotais kupolais 
blizgančioji Maskva virto pasaulio susi
domėjimo centru. Maskva įspūdingiau
siai turi parodyti rusų tautos patriotiz-' 
mą ,maldingumą ir prisirišimą prie savo, 
caru.

(Bus daugiau)

vėl savo tėvynėje
/(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

kas. Dabar jis po kelis mė
nesius išlaiko tardydamas 
daug lietuvių savo namų 
rūsyje. Wuerzburgo karo 
kalėjime ir dabar tebekali- 
nami 30-40 lietuvių.^

Evaldas Jurkutaitis iš 
Norkaičių kaimo, Tauragės 
valsčiaus, ūkininkas, kar
čiai pasakoja:

—Iš stovyklos mus išlei
do apvogę, pakeitę drabu
žius ir apavą. Gerai ten gy
vena tik policija ir komite- 
tininkai. Tie pasiglemžia 
viską, kas siunčiama išvie- 
tintiems iš Amerikos ir ki
tur. Aš iš stovyklos pabė
gau slap'ta, viską palikęs. Iš 
Hamburgo nuvykau į Ba
variją ir čia pavyko užsi
rašyti pas tarybinius repa- 
triacinius karininkus.

Jonas Jurkevičius prisi
mena ir sako:

— Kad taip galima būtų 
susitikti su likusiais ir pra
nešti, kaip mes grįžome ir 
kaip mus priėmė... Ar nega
lima būtų jiems parašyti?

— O ką galvoją komitetų 
vadovai ir tie visi policijos 
vadai? — klausiau aš.

Apsupęs mane atvykusių
jų būrys sutartinai atsako:

— Jie svajoja visus lietu
vius išvežti kur į Kanadą 
ir sudaryti atskirą lietuvių 
koloniją, kur jie vėl galėtų 
valdyti ir viešpatauti. Bet 
jiems nesiseka — lietuviai 
nori Lietuvon, bet ne Kana- 
don.

Palinkėjęs laimingai pa
siekti gimtąsias vietas, atsi
sveikinu su būriu jaunimo, 
grįžusio iš klajonių į tėvy
nę.

Vilnius
1947 m. f

WORCESTER, MASS.
■' Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugijos susirinkimas įvyko 
7 d. spalių. Ligonių turime 
pusėtinai daug, veik kiekvie
ną mėnesį mažiau nebūna,

gino priešintis šiam geram ta
rimui. Taipgi, nutarta paau
koti $15 Rytinių Valstijų Me
no Festivaliui, kuris įvyks 
Brook lyne.

SHEBOYGAN, WIS.
y • > ■' *

Rado Lavoną Vandenyje

12 d. spalių, 10:35 ryte, su
rado upėj plūduriuojantį Char
les Bieliuko lavoną.

Velionis išėjo iš namų spalių 
5 d. ir negrįžo namo. Pagal gy
dytojo nuosprendį, būta saužu- 
dystės.

Charles Bieliukas lietuvių 
tautos, amžiaus. 70 metų. Atvy
ko į šitą šalį 1907 metais. Pir
miausiai apsistojo Baltimorėje 
ir už kiek laiko atvyko į She
boygan ir čia visą savo amžių 
praleido. Buvo nevedęs ir pa
prastas darbininkas. Giminių 
paliko tik brolio vaikus.

Aukavo Civilių Teisių 
Kongresui

Spalių 6 d. LDS 111 kuopos 
susirinkime tapo perskaitytas 
atsikreipimas nuo Civilių Tei
sių Kongreso. Draugai, prama- 
tę reikalingumą, aukavo seka
mai :

Po $1: Chas. Gebart, J. Va
leckas, J. Beniulis ir M. Skeris.

Po 50 centų: Anna Makare-, 
vich, B. Lastusky ir A. Ka- 
tausky.

Viso $5.50, kurie tapo pa
siųsti į Civil Rights Congress, 
205 East 42nd St., New York, 
N. Y. Rep.

Washington. — Valgiam 
brangstant, sumažėjo alaus 
ir degtinės gėrimas įvai
riuose miestuose 30 iki 50 
nuošimčių.

Amerika atmetė Danijos 
reikalaviųią ištraukt jan
kius iš Greenland!jos.

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistų valdžia įprašė 
anglų ir amerikonų ofičie- 
rius pagamint planus karui 
prieš partizanus per žiemą.

-r 4-e-e t-j-tt-3—? --C--

Great Neck, N. Y.
\ .........Į- , -

Vakarienė su šokiais įvyks 
šį sekmadienį

Spalių 26 October
KASMOČIŲ SALĖJE

91 Steamboat Rd.
čia dalyvaus ir

♦ JOHN ORMAN
LDS jaunimo organizatorius, 

kuris raportuos apie perkamą 
naują namą.

čia Taipgi bus pasitarta apie 
Laisvės vajų. Tad skaitlingai 
susirinkime pasilinksminti ir 

pasikalbėti tais svarbiais 
reikalais.

!

kaip 15.
Kliubo atskaita. | Pelno virš 

$1,000. Parko $400. Iš lie
tuvių balsuotojų kliubo rapor
tą išdavė J. Bakšys. 'Jis pla
čiai raportavo, gerai apibūdi
no kliubo svarbą. Pranešė ir 
apie II. Wallace prakalbas, 
įvykusias Bostone, kur daly
vavo 12,000 žmonių, Bakšys 
aiškino, kad jam teko daly
vauti daugelyje susirinkimų, 
bet tokio, kaip Wallace, dar 
neteko matyti, kuris taip en
tuziastiškas ir kur jaučiamas 
didelis Roosevelto šalininkų 
pasiryžimas kovai už taiką ir 
laisvę. Kada buvo renkamos 
aukos, •• tai pirmininkas už
klausė, kas aukos $1,000, ir 
net keli aukojo po tūkstantį, 
po $500 aukojo apie 30 as
menų, gi po $300, po $200 ir 
$100, tai buvor net šimtai 
žmonių. Tokis tai ' didelis 
duosn urnas.

J. Bakšys atžymėjo, kad 
Klinga buvo prieš pažangių 
nominaciją į miesto viršinin
kus. Buvo išleisti lapeliai. 
Balsuotojų kliubas veikia iš
vien su CIO veikėjais už iš
rinkimą tinkamų žmonių į 
miesto viršininkus. Rinkimai 
įvyks 4 d. lapkričio, tai mi
nimas kliubas ir CIO veikėjai 
darbuosis, kiek tik gali. Bus 
nurodyta, už kuriuos reikia 
balsuoti.

Draugija šiemet išleido 
daug pinigų pagerindama, 
kaip kliubą, taip ir Olympia 
parką. Abiejų vietų pagra
žinimas ir nauji įrengimai at
sėjo apie $10,000.

Buvo skaitytas laiškas 'nuo 
, Civilių Teisių Kongreso. Gy
nimui teisių paaukota $25. 
Atsirado ir tokių, kurie mė-

Draugystė rengia vakarie
nę, lapkričio 1 d., šeštadienį, 
Olympia Parke, kaipo parko 
uždarymą. Vakarienė bus 
viena iš skaniausių. Ją pa
gamins iš kalakutienos. Po 
vakarienės bus Šokiai prie ge
ros orkestros. Visi Draugijos 
nariai ir taip lietuviai prašo
mi skaitlingai atsilankyti.

Vienas iš narių pakėlė 
dienraščio Laisvės vajų už 
naujus skaitytojus ir sukėli
mą finansinės paramos. Taip
gi žinome, kad lietuvių dar
bininkiško judėjimo centrai 
siekia įsigyti naują namą — 
Lietuvių Kultūros Centrą, kad 
būtų kur laikyti suvažiavimai, 
koncertai,, vakarienės ir cen
trų raštinės.

šiame reikale raginame vi
sus skaitytojus, kuriems bai
gias prenumeratos, atsinaujin
ti, stengtis gauti naujų skai
tytojų, taipgi pagal išgalę pa
sipirkti namo šėrų. Jeigu II. 
Wallace prakalbose atskiri 
žmonės šimtais ir net po tūks
tantį aukojo kovai už liaudies 
laisvę ir demokratiją, tai mes 
galime su ukvata pasimokėti 
dienraščio prenumeratą, pa
aukoti pagal išgalę, pasipirk
ti naujo namo šėrų. Dirbki
me visi, kam brangi laisvė, tai 
mums ir mirus būsime pami
nėti, kaipo kovoję už pažan
gą, progresą ir geresnę atei
tį. ‘ • Kalvis.

Ar Tamsta esi Laisvės 
bendrovės dalininkas? Jei 
ne, tai tuojau įsigykite Lai
svės bendrovės šėrų. Ėukite 
dienrąščio Laisvės leidėju 
ir savininku. Tik už $10 jūs 
galite tai atsiekti.

KULTŪRINIS CENTRAS 
IR LAISVES VAJUS

Du dideli dalykai, kurie reikalauja atydos visos pa
žangiosios Amerikos lietuvių visuomenės.

1- mas reikalas—iki lapkričio pirmos sukelti $75,000 
nupirkimui namo Brooklyne, kuris tarnaus Amerikos lie
tuviams kaipo kultūrinis Centras.

2- ras—sukėlimas dienraščiui Laisvei 1948 metams bu- 
džeto, gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų.

Šiais dviem svarbiais reikalais įvyks pasitarimo mi
tingai daugelyje kolonijų, štai, kur jau yra rengiami 
mitingai:

HARTFORD, CONN.
Laisvės skaitytojų, LLD ir LDS narių platus susirinkimas, 

reikalu Kultūrinio Namo pirkimo ir Laisvės vajaus 
plėtimo, įvyks

PENKTADIENĮ, SPALIŲ 24 OCT.
Vieta: 155 Hungerford St., 7:30 v. v.

Kalbės R. MIZARA

NEW BRITAIN, CONN. .. . » • < Laisvės skaitytojų, LLD ir LDS narių susirinkimas įvyks

Sekmadienį, Spalių 26 Oct.
Salėje 53 Church St., 2 Vai. Dieną

KALBĖS JONAS SIURBA
Bus pasitarta dienraščio Laisvės vajaus ir Lietuvių

. Kultūrinio Centro namo reikalais.

----—— w. ....-------- , —, ------------ . _---------------------------. —Į

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

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

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

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

K

— - - - ------------------— - - -

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkti Spalių 24, 1947



Bostono Žinios
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos Karsonas.

Konferencijos Protokolas
Kaip ir buvo visų pažangių 

lietuvių šios apylinkės laukia
ma ir tikėtasi, spalių 18 dieną 
įvyko graži, pasekminga kon
ferencija tikslu atidaiymui 
naujo lietuvių radio pusvalan
džio, per kurį galima būtų ves
ti dailią dainų ir muzikos pro
gramą.

J Pažangiųjų Lietuvių Tary
bos konferenciją suvažiavo ga
na apsčiai atstovų nuo, rodos, 
U-kos lietuvių kolonijų plačio
sios Bostonu apylinkės. Pati 
konferencija įvyko. So. Boston, 
Mass.,' L. P. Kliubo viršutinėj 
svetainėj.

PLT pirmininkas Jonas Gry
bas atidarė konferenciją, kaip 
3:30 v. dieną. Jis tapo užtvir
tintas pirmininku ir šios kon
ferencijos, sulyg konstitucijos 
nusakymu. Gi konferencijos se
kretorium liko išrinktas J. M.

Beverly tarpsta nuo 
Smetoningesnio pieno

“Mūsų Beverly visuomet geria Bor
den’s Golden Crest Pieną nuo to 
laiko, kai (ik ji galėjo pasiurbti iš 
stiklo,” sako Mrs. A. Shientag. 161 
Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

“Beverly tiesiog myli Borden’s, 
ir jinai tikrai tarpsta nuo jo! Man 
taip pat geriau patinka Borden’s 
jis kur kas smetoningesnls!”

Borden’s Golden Crest yra homo
genized lengvam suvirškinimui, ir 
prie jo pridėtą Vitamino D. Tai vi
sų puikiausias Borden pienas.*

Tšordens
GOLDEN CREST MILK
Vitamin D • Homogenized

Centas centan, 
geriausias jums maisto 

pirkinys yra PIENAS

Grybas plačiai raportavo 
apie užsamdytą radio stotį 
WBMS, 1090 kilocycles ir bū
tiną reikalą turėti radio stotį 
Bostone. Šis klausimas sujudi
no visą konferenciją ir tame 
klausime kalbėjo visa eilė 
draugų, būtent, Žekonis, Stįgie- 
nė, Lavas, Grybas, Karsonas, 
Taraška, Chuberkis, Kainardie- 

i nė, Kubilius (truputį vėliau 
pribuvęs), Kukaitis, Penkaus- 
kas, Kazlauskas, Tamošauskie
nė, Sauka, Baronas, Rai narčias 
ir dar kiti, kurių vardus nepa
gavau.

Po nuodugnaus apkalbėjimo 
nutarta vienbalsiai turėti radio 
pusvalandį ir pradėti su ketvir
ta diena sausio, 1948-tų metų.

Kitos plačios diskusijos bu
vo, tai finansų sukėlimo klau
sime.

Nutarta, kad būtų kolonijo
se organizuojami PLT Radio 
Klubai su asmens metine mo-! 
kestimi $1 ir aukščiau, sulyg 
išgalės ir paties reikalo supra
timo. ’

Gi įvairioms organizacijoms 
su $5 mokestimi į metus ir 
aukščiau, taipgi sulyg išgalės. 
Kviesti prie to kuopas, klubus, 
draugijas ir chorus.

Nutarta visur rengti dėl ra- 
1 dio palaikymo parengimus 
(shower, pares), kur galima bū- 

į tų sveikinti naują radio pusva- 
J landį ir organizuoti tokius klu

bus sukėlimui finansų.
Nutarta, kad stovintis komi

tetas rengtų gražių koncertų 
maršrutą per, kolonijas. Ir iš
naudoti visokias progas gavi
mui radini paramos.

Plačiai nominuotas ir išrink
tas P. L. Tarybos pastovus ko
mitetas iš U-kos sekančiu as
menų :

.S. Chuberkis, P. Flowers i
(Kvietkus), B. F. Kubilius, J. į

BAR & GRILL
Lietuviška Alude |

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale I

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Grybas, J. Žekonis, S. Zeivis, 
S. Baronas, J. Rainardienė, J. 
Karsonas, A. Taraška ir J. 
Lukas.

Reiškia, komitetas išrinktas 
iš 11 veiklių žmonių.. Tik rei
kalinga gražios ir plačios vi
suomeniškos kooperacijos vei
kime. 1

Konferencija užsidarė labai 
kilniame ūpe ir su aukštu ryž
tingumu.

Tuojau ;po konferencijos, ant 
vietos turėtas komiteto posėdis, 
kuriame pasiskirstyta pareigo
mis :

Pirmininku S. Zeivis,
Vice pirmin. B. F. Kubilius,
Fin. sekr. S. Chuberkis, 
Prot. sekr. S. Baronas, 
Iždininku P. Flowers.
Gi kiti komiteto nariai, kaip 

J. Grybaš*, J. Žekonis, A. Ta
raška, J. Lukas ir J. M. Karso
nas, ves organizacijos papildo
mąjį darbą visoje plotmėje.

Nutarta kitą komiteto posė
dį turėti sekmadienį, spalių 
(Oct.) 26 d., 10 vai. ryte, 318 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Visi komiteto nariai pri
valo laiku pribūti ir dalyvauti 
šiame posėdyje.

Po šios konferencijos ir po
sėdžio bostonietės draugės turė
jo suruošę šaunią vakarienę, 
kurioje visai netikėtai svečiai 
iškėlė reporting naujo radio 
pusvalandžio klausimą. Ir šis 
klausimas taip šiltai buvo su-/, 
tiktas svečių, kad po gražių 
prakalbėlių tapo sukelta radio 
reikalui $210! Labai gražiai 
svečiai reagavo į šį nepavaduo
jamai svarbų darbą. Tai yra, 
šių dienų mūsų didžiausio dar
bo svarbiausia užduotis šioje 
apylinkėje.

Sekančiame pranešime maz 
tysime ilgą ir gražią eilę var
dų tų, kurie patapo radio klu
bo 'nariais įvairiai pasimokėję 
metines duokles puošnioje va
karienėje. Ten mirga dešimti
nės, penkinės ir kitaip. Kas pa
seks Bostoną? Tačiau bostonie
čiai sako, jog tai absoliutiškai 
dar ne viskas.

Konferencijos Sekretorius, 
J. 'M. Karsonas.

Scranton, Pa.
LLD XII APSKR. REIKALAI

Los Angeles, Calif
Įsteigkime Trečią Partiją
šiuo laiku jau plačiai eina 

vajus parašų rinkimui dėl 
įsteigimo Amerikoj Trečiosios 
Partijos (Progressive Citizens 
Party) po < didžiulį Los Ange
les miestą ir priemiesčius. La
bai smagu matyti, kad ir lie
tuviai darbuojasi tam prakiL 
niam reikalui.

Verta paraginti visus sveikai 
protaujančius lietuvius, kad 
padėtų savo parašus ant pe
ticijų, taipgi ragintų ir savo 
draugus bei kaimynus, kad ir 
jie remtų tą prakilnų darbą. 
Minėtos partijos steigimui 
randasi labai didelis pritari
mas piliečių, kurie nuoširdžiai 
remia pradėtą darbą.

Taipgi, kam laikas leidžia, 
paimkite peticijų blankų ir 
rinkime parašus. Ant petici
jos gali rašytis kiekvienas bal
suotojas pilietis.

Naujas Pilietis
Lietuvių Choro nariaųAlfon- 

sas ir Aldona Klaščiai, 1021 
Palmer Ave., Glendale, Cal., 
susilaukė pirmagimį jauną pi
lietį sūnų. Girdėjau, kad tė
vai labai linksmi, gavę 
sūnelį. Motina ir sūnus 
sveiki.

Linkime, kad sveikas
jūsų sūnelis ir kad būtų .geras 
dainininkas.

mažą 
pilnai

augtų

Rendų Klausimas 
Dėl Viešbučių

Per gana ilgą 
Angeles miesto 1 
diskusavo rendų 
klausimą — sulaikyti 
kėlimą viešbučiuose ir 
keleivių užeigose. * Sykį 
buvo padarę sprendimą, 
tą klausimą padėti į šalį 
žmonės nedavė ramybės ir pa
galiau miesto taryba nutarė, 
kad ant esamos rendos, kuri 
buvo iki liepos 31 d., galės 
pakelti ne daugiau, kaip 25 
nuošimčius. Laikas aprube- 
žiuotas iki vasario 29 d., 1948 
m. 
tos, 
dar daugiau galės plėšti.

Loslaiką 
kaunsilmanai 

i kontrolės 
rendu 

pa- 
net 
kad 
Bet

Rendos buvo labai aukš- 
o vietoj sumažinti, tai

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE•X
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Su pirma diena spalių mė
nesio visoms LLD XII Apskri- j 
ties kuopoms išsiuntinėjau 1 
pranešimus apie būsiančią me- į 
tinę konferenciją, kuri ture-! 
jo įvykt spalių (Oct.) 26 d., j 
Lietuvių Progresyvių Svotai-1 
nėj, 325 E. Mhrket Street, 
Wilkes-Barre, Pa.

Bet susidarė tokios aplin
kybės, kad priversti konfe
renciją nukelt toliau. Manau, 
tas nepadarys daug keblumo 
kuopoms, nes kaip tik gausiu 
svetainę vėlesniu laiku, tai 
konferenciją laikysim.

Todėl kuopos, kurios turite 
išrinkusios delegatus, įteikit 
jiems gerus sumanymus ir pa
gaminki! raportus, o laiką ir 
vietą aš pranešiu.

Šiai konferencijai turime iš 
centro paskirtą atstovę, centro 
komiteto narę ir moterų ko
miteto sekretorę Stefanę Sas- 
ną, kuri1 dalyvaus konferenci
joj ir po to pasakys prakal
bą. •

Pasidarė kiek keblumo 
Wilkes-Barre (Sraugan&s, ku
rie jau prakalbas garsino ant 
26 d. spalių, bet ir jie sutiko 
su permaina.

Su pagarba, 
LLD XII Apskr. Sekr.

P. Šlekaitis.
ra ........... — - -- ----------- ū

Joseph Garszva
Undertaker. & Embalmer

. Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

I į---- -----r------r—i----------------0

Rasinė Diskriminacija
Los Angeles mieste 

kurios gatvės labai tirštai ap
gyventos negrų tautos žmo
nių, bet daugelis įstaigų yra, 
kur nenori įsileisti juos. Da
bartiniu laiku eina kova dėl 
negrų diskriminacijos prieš 
groserio kompaniją Safeway 
ir . Bank of America. Tos 
įstaigos yra negrų apylinkėse, 
bet atsisako ten samdyti 
grūs darbininkus.

Safeway kompanijos 
Santa Barbara ir Main

kaip

ne-

ant 
Sis. 

krautuvės užveizda Mr. Hoff
man pasakė, (lead jis neims į 
tą krautuvę ne&rų darbininkų. 
Sako, kad jis gali duoti darbą 
krautuvėj ant 
Woodlawn d ė

et griežtai atsisako samdyti 
kitur maisto krautuvėse.

Bank of America, ant 25 
ir Central Avė., griežtai atsi
sako samdyti negrus darbinin
kus. Tai organizuotas negrų 
komitetas į trumpą laiką su
rinko 500 parašų ir pridavė 
banko gaspadoriui. Dar ne
žinoma, kaip tas užsibaigs. 
Pora metų atgal toj apylinkėj 
ėjo kova dėl diskriminacijos 
dešimtukinių krautuvėse ir 
pašto darbininkų nesamdymo. 
Dabar ten dirba 99% negrų 
darbininkų. Tai .tikisi ir čia 
kovą laimėti — maisto ir ban
ku darbininkai. 4.

Lietuviški Murziai
Kiek laiko atgal, buvo lei

džiamas San Francisco mieste 
atsiprašant “Kalifornijos Lie
tuvis.” Dabar persikėlė į Los 
Angeles su savo kromeliu ir 
vėl paškucbina baltą popierį 
rašydami visokių nesąmonių.

Peržiūrėjau visą tą 'atsipra
šant laikraštį, pusė lietuviškai, 
pusė angliškai spausdintą, tai 
tikrai šlykštu ir pamąstyti, 
kad žmogus neturi gėdos to
kias nesąmones rašyti! Kal
ba apie Lietuvą, apie Rusiją, 
tai tie patys sakiniai, ką Hit
leris kartojo, 
kartoja.

Tai tikrai 
pi orio. Jam 
ni jos Lietuvis

ros, tai joks žmogus ligonis 
nėra taip puošniai prižiūrėtas, 
kaip ten prižiūri šunelį.

Tai, mat, civilicijos gadynė! 
Jau nekalbant apie turčių 
klasę, bet yra ir prastų žmo
nelių, kurie taip į šunis ar ka
tes įsimyli.

Gera Pakaita *LDS 35 Kuopoj
Su 15 d. spalių drg. Mikas 

ir Ona Pūkiai išvyksta į Ore
gon valstiją gyventi, taipgi 
užbaigia savo tarnystę d. Pū
kis finansų- sekretoriaus LDS 
35 kuopoj.

Draugai Leo ir Marė Peters 
sugrįžo atgal į Los Angeles. 
Dabar draugė Marė Peters li
kos išrinkta LDS 35 kuopos 
finansų sekretore. Todėl yra 
pakaita mūsų kuopoj ir rei
kalui esant dabar LDS reika
lais kreipkitės pas Mary Pe
ters, 4557 Pickford Ave. L. 
A. telefonas WE. 3-5221.

Geros laimės draugam Pū
kiam gyventi naujoj gyvenimo 
vietoj, taipgi gero pasisekimo 
draugei Peters darbuotis LDS 
finansų sekretorės pareigose.

Alvinas.

HELP WANTED-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
PATYRUSIOS

Prie viena ir dviem adatom 
Singer mašinų.
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS.
Naturalės Formos Brassiere fabrikas

289 FRONT STREET
PERTH AMBOY, N. J.

(248)

NAMŲ DARBININKE — VIRfiJA. Guolis 
ant vietos. Atskiras kambarys ir maudynė. 
Skambinkite ENDICOTT 2-7722 vakarais nuo 
7—8:30 arba sekmadieniais iki 2 vai. dieną.

(250)
MOTERIS—ABELNA NAMŲ DARBININKE 
Siek tiek prosijiino. Privatūs namai. Daliai 
laiko. Pasirinkimas vienos iš 5 dienų. $1 j 
valandų. Kreipkitės po 5 P.M. Kasdien.

STARACE, 421 — 75th St., Brooklyn.
_______________ ____________ (250)

OPERATORES
Patyrusios prie sijonu. Nuolatinis darbas. 
MERCURY SPORTSWEAR. 692 Broadway, 
9-tos lubos, Room 901 (įėjimas ant 4th St.).

(247)

tai ir jie tą patį

gaila balto. po- 
vardas Kalifor- 

visai netinka.

Niekad pirmiau taip nebu
vo skiepijama žmonėm mei
lė dėl šunų, kaip dabar. Jau 
tris veikalus mačiau, kurie 
pašvęsti šunų užtarimui.

Nelabai seniai Los Angeles 
miesto taryba svarstė žmonių 
protestus, kad nebūtų leistina 
laikyti šunų apartmentuose, 
kur daug šeimynų gyvena. Po 
ilgų diskusijų nutarė, kad jei
gu žmonės myli šunį, tai gali 
vieną šunį laikyti ir apart- 
mente. Reiškia, taš liekasi 
įstatymas. Bet yra šimtai šei
mynų, kurie turi po vieną kū- 

Idikį, bet nėra įstatymo, ir ne
bando tokį įstatymą padaryti, 
kad galėtų priversti savinin
ką renduoti apartmentą, jei-1 
gu šeimyna turi vieną kūdikį. I 
Reiškia, šuva vertesnis už kū-1

MARSHALLAS DERĖJO
SI DĖL GREENLAN-

DIJOS
Washington. — Ameri

kos valstybės sekretoriui 
MarShallas derėjosi su Da
nijos užsienio reikalų mi
nistru Rasmussenu, kuris 
prašė ištraukt visą ameri
konų kariuomenę iš Green- 
landijos, didžios šiaurinės 
danų salos. Neskelbiama, 
ką Marshallas Danijai siū
lė. (Greenland! ją — karinė 
pozicija prieš Sovietus.)

Columbia, S. Carolina. — 
Buvęs Amerikos valstybės 
sekretorius James Byrnes, 
čia kalbėdamas, šaukė 
Jungtines Valstijas, Angli
ją ir Franci ją tuojau dary
ti atskirą taikos sutartį su 
Vokietija, nepaisant Rusi- 
jos. ________________

PRANEŠIMAI
PLYMOUTH, PA.

Plymoutho Kapinių Korporacijos 
pusmetinis susirinkimas įvyks spa
lių 26 d., Stravinskio salėje, 4 vai. 
dieną. Šėrininkai ir lotų savininkai 
pribūkite, nes yra daug svarbių da
lykų apsvarstyt. — Ona Sinkevičie
nė, prot. sekr. (247-248)

WASHINGTON, l’A.
Spalių 26 d. įvyks šokiąi, po 700 

Maple Ave., Tony Grave] namuose.. 
Kviečiame visus dalyvauti. — Kom.

(247-248)

Vernon ir 
juodveidžių, i
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Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus A, 
sudarau su ame-C ' Sr , W|į’ 
rikoniškais. Rei-' 
kalni esant ir. ||||
padidinu tokio •*;. 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Kampa* Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Lin* 

Tel. GLenmore 5-6191

f’os Angeles priemiesty j 
North Hollywood yra pastaty
ta didelė sanatorija dėl šunų. 
Girdėjau kalbant, kad ta sa
natorija kainavo du milijonus 
dolerių pastatyti ir išpuošti. 
Vieta labai rinktina ir svei
kiausias klimatas.

Jeigu šuva suserga ai' ko
kia ponia palieka be priežiū-

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

Tel. MArkeį. 2-5172

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą. 
, «

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. |
580 Summer Avenue, s

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964 -
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Matthe 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE
282 UNION AVE. " BROOKLYN, N. Y.

Tel. E V er green 4-D61JB

W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Šateikiam garbingas laidotuves 

$150 * 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel Virginia7-4499

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir-Pritaikome Akinius
r

$

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

SUPUVUSIOS BULVĖS 
JANKIAM VOKIETIJOJ

Berlin. — Keturi laivai 
iš New Yorko atgabeno 11,- 
423 tonus bulvių ameriko
nam kareiviam Bremene, 
bet 4,075 tonai bulvių pasi
rodė visai supuvę, o 1,830 
tonų pradėję pūti. Jankių 
vyriausybė ketina ištirt, ko
dėl jiem siunčiama supuvu
sios bulvės.

CLEVELAND, OHIO
Šokių ir kitokių žaislų vakaras 

įvyks spalių 26 d., apšvietos naudai. 
Rengia bendrai LDS 138 kp. ir LLD 
57 kp. M. Sacksenheim Salėje, 1406 
E. 55 th St. Durys atdaros nuo 2 v. 
dieną. Šokiai 5 v. v. ir tęsis iki vė
lumos. Įžanga 50c asmeniui. Bus 
duodama ir dovanos. Vaikams įžan
ga veltui. Kviečiame visus dalyvau
ti, nes bus įdomu visiems. — Kom.

(247-248)

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės Į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

PITTSBURGH, PA.
Spalių 26 d., 2 vai. dieną LDS 

142 kp. Name, 3351 W. Carson St. 
(prie pat McKees Rocks) bus Pitts- 
burgho ir iš apylinkės lietuvių Lai
svės ir Vilnies skaitytojų ir pažan
gesnių org. narių susirinkimas ir 
pasitarimas įvairiais šių dienų mū
sų reikalais. Pažangesnio lietuviš
ko judėjimo reikalų daugybė, pasi
kalbėjimas ir aptarimas reikalingas, 
taigi pittsburghiečiai ir iš visos 
apylinkės lietuviai dalyvaukite su
sirinkime. — J. Miliauskas.

(247-248)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 141 kp. ruošia vakarienę, 

lapkr. 2 d., 5 v. v. Bus geri val
giai, visokių gėrimų. Taipgi ir ge
ra muzika. Tad visus kviečiame da
lyvauti. 735 Fairmount Ave.—Kom.

(248-249)

PHILADELPHIA, PA.
Visi delegatai, ^uric norėsite va

žiuoti į LLD 6-tos Apskr. konferen
ciją, Baltimore, Md., spalių 26 d., 
susirinkite 15 minučių iki 7 ryte 
prie Liaudies Namo, 735 Fairmount 
Ave., nes busas yra nusamdytas ir 
išvažiuos lygiai 7 v. v. Turėsime 
keletą sėdynių viršaus, tad kas no
rite važiuoti į svečius, ateikite lai
ku. Kelionė bus $5.00. — P. Puo- 
dis, sekr. (248-249)

LITU A NICA SQUARE
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Armijon Verbavimo 
Karavanas

Spalių 22-rą, Ninth Infant
ry Regiment Armory, West 
14th St., New Yorke,'atidary
tas dešimtį dienų čia laikysi
mas armijon verbavimo kara
vanas. Apie tai pranešė Lais
vei vyriausias visos šios apy
linkės verbavimo į J. V. Ar
miją i)- Orlaivyną komendan
tas pulk. Lathrop R. Bu 1 lene, 
39 Whitehall St., New Yorke.

Karavanas buvo siuntinėja
mas parodai per 6 savaites po 
Naująją Angliją, kaip sako 
gen. Courtney II. Hodges, “in
formuoti visuomenę apie ar
mijos buitį, veiksmus ir sie
kius taikos metu.“

Karavano p ravedime koo
peruoja ir mūsiškių kaimynų 
verbavimui stotis, 246 Grabam 
Ave., Williamsburge.

Republikonai Pasidalinę 
PR Klausimu

Republikonų partija šiemet 
pasidalinusi į du liogerius.

Vieni, progresyviškesnieji ir 
blaivesnieji, su Newbold Mor
ris priešakyje,* kovoja už PR 
ne vien tik dėl tos balsavimų 
sistemos demokratingumo, bet 
ir dėl gręsiamo pažangesniems 
republikonams pavojaus be 
tos sistemos. Mat, jeigu pa
naikintų PR, net pats geriau
sias kandidatas negalėtų lai-, 
mėti be oficialiu partinės ma
šinos užgynimo.

Kiti, reakcingieji republiko
nai, su Jonah Goldstein prieš
akyje, kovoja prieš proporci- 
onalės atstovybės balsavimų 
sistema, i

ISKELBKITĖS LAISVĖJE i

Kdhgresmanas Marcantonio
Ragina Veikti už PR o

Filmos-Teatrai
‘IN THE NAME OF LIFE’’—VARDAN GYVYBĖS

Areštavo Įtartą šovime
Į Būrį Žmonių

Kovingas, žymiausias visų 
demokratijai naudingų įstaty
mų gynėjas kongrese Vito 
Marcantonio stipriai pasisakei 
už PR (proporcionalės atsto-. 
vybės balsavimų sistemą. Prie 
jos partinis ar nepartinis kan
didatas gali būti išrinktu ar
ba neišrinktu pagal tą, kiek 
piliečių randasi už jį balsuo
jančių ).

Marcantonio taipgi aštriai 
kritikavo tammaniečių ir re
akcinės republikonų mašinos 
lyderius Frank J. Sampson ir 
Thomas J. Curran, kurie ko
voja prieš PR. Jie priminė 
jiems abiem, kad jiedu yra ai
rių kilmės. Gi Airijos net kon
stitucija nusako balsavimus 
tiktai pagal PR sistemą.

KONGRESMANAS VITO 
MARCANTONIO

Dienraščio Laisvės
KONCERTAS

Įvyks Sekmadienį
LAPKRIČIO 9 NOVEMBER

Labor Lyceum
949 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.

VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 60c.

Gera Proga Girdėti (iražų 
Koncertą, Geram Tikslui

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

taipgi New Yorko mieste dainuoja per radiją.

STASYS KUZMICKAS, Bosas
Jis yra dalyvavęs koncertuose visose didžiausiose Ame

rikos lietuvių kolonijose. Tai stiprus ir 
gerai išlavintas balsas.

STYGŲ ANSAMBLIS “VYTURĖLIS” 
Vadovaujamas Edward Sidney-židžiūno

Dalyvaus programoje su naujpm dainom. Prie šios 
Stygų Orkestros taipgi yra ir dainininkų grupe, ku
ri skambinant sudainuos gražių Lietuvos liaudies 
dainų.

ALBERTAS VASILIAUSKAS, Tenoras 
Puikiai išsilavinęs dainininkas, daug kartų pasižymėjęs 

amerikoniškoje scenoje.

AIDO CHORAS
George Kazakevičius mokina Aido Chorą naujų dainų 

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

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

sižymėjus Carnegie Salėje. Pirmu kartu jie
• dalyvaus lietuvių 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.

šį šeštadienį, spalių 25-tą, 
■ nieko masinio lietuviško ne- 
! bus, tad labai gera proga nu- 
I vykti viešnagėn pas kaimynus. 
[Turint liuosą vakarą, pirmuti
nė vieta, kurią pasirinkčiau 
praleisti šį šeštadienį, būtų pa
minėjime —

• Stalingrado — Nemirštamojo 
j Miesto

Po tokia antrašte Rusų Ko
mitetas Stalingrado Našlai
čiams Remti išleido -kvietimą 
atvykti į tam tikslui ruošiamą 
koncertą 25-tos vakaro 8 vai., 
Hunter Kolegijos Assembly 
Hall, 69th St., tarp Park ir 
Lexington Avenues, New Yor
ke.

Rusai, kaip žinome, yra tur
tingiausia geromis koncertinė
mis spėkomis tauta pasaulyje. 
Jų koncertai pdsižymi grože 
ii’ galingu, neužmirštamu 
įkvėpimu. Daugelio kitų tau
tų programų, grožėsi jų klau
sant, žiūrint, bet išėjęs už
miršti. Po rusų koncerto ir už 
kelių savaičių pasijunti nety
čia pradėjęs niūniuoti į vai
dentuvę įstrigusią melodiją.

Šiame, be. kitų, dainuos žy

musis Metropolitan Operos
basas Alexander Kipnis, šoks

ALEXANDER KIPNIS - 
Metropolitan Operos basas

Radischevo šokėjai. O pelnas 
eis Stalingrado didvyrių naš
laičiams. Įžanga, palyginus su 
programa, nebrangi, 85c, 
$1.20, $1.80 ir $2.40.

R.

To vardo nauja Tarybų 
Sąjungos filmą pradėta rody
ti Stanley Teatro praėjusį šeš
tadienį. Teatras rdndasi 7th 
Avė., prie 42nd St., New Yor
ke. Filmai dirigavo Alexander 
Zarki ir Joseph Hoifits. Sce
narijus — jų abiejų, su Eu
gene Gabrilovich. Filmuota 
Vladimir Gardanovo, muzika 
Benedict Pushkovo. Anglišką
jį aiškinimą įkalbėjo Charles 
Clement .Gaminta Lenfilm 
stu d i jose.

X- c A S T
Dr. VI. Petrov . Victor Kokriakov 
Dr. A. Kolesov . Mikhail Kuznetsov 
Dr. A. Rojdostvensky . Oleg Zhakov 
Lena.................... Kalia Lopanova
Vera.................... Lydia Shabalina
Anyushka . . . Margarita Gromyko 
Attendant . . Nikolai Cherkassov 

Filmą yra labai įdomi, bet 
skirtingesnė nuo buvusių hol
lywood iškių tuo klausimu. Fil- 
mos “Vardan Gyvybės’’ hero
jai yra tikrais herojais, neuž- 

' mirštamais.
' Filmos didvyris daktaras 
Vladimir Petrov (Victor Ko
kriakov) atvaizduoja moksli
ninką, nervų operacijų dak
tarą, desperatiškai besisten
giantį atgaivinti apmirusias 
nervų celes ir nugalėti paraly
žių.

Didvyris turi du padėjėjus, 
Aleksejų ir Aleksandrą (Kuz- 
netsovą ir Zhakov). Bet... 
pirmajam pasirodė problema 
per sunki, pametė. Antrasis, 
negalėdamas nugalėti bevil- 
tės, neįsitraukia kaip reikiant 
i d arba.

Daktaras dar turi dvi pa-

dejoj as, Verą ir Leną (Shaba
lina ir Lopanova). Tačiau 
pirmoji negali išeiti iš smul
kių savo asmeniškų interesų, 
kuomet Lena pirm visko sta
to mokslą ir jo. tarnybą žmo
nių gerovei.

Iš tos kombinacijos, kaip i 
jau galima numanyti, susi d a- ' 
ro meilės siekiai ir kitokios ' 
kombinacijos. Bot kam viską 1 
pasakyti, juk tą viską matysi
te nuėję pažiūrėti filmos. Ma
tysite ir sutiksite, jog ton su
tverta naujos rūšies didvyriai 
ir kad filmą susiveda į moks
linę, bot kartu taip gyvenimiš
ką - tikrovišką ir labiau intri
guojančią už bent kokią mū
siškę privatiškų detektyvų is
torijos filmine užbaigą.

T-as.

New Yorko policija praėju
sį trečiadienį areštavo John 
Scanlon, 26 m., įtarimu, kad 
jis buvęs tuo šaudytoju į būrį 
žmonių prie 215 W. 10th St., 
N. Yorko. Du buvo ten nušauti 
ir du sužeisti. Areštuotasis gi
nasi nieko su tuo šaudymu ne
turįs bendra. Policija sako, 
kad šaudymasis ten turėjęs 
įvykti dėl dviejų mušeikiškų 
bandų kerštavimo vieni ki
tiems dėl mažniekių.

East Lansing, Mich. — 
Paul J. Schneider prisipaži
no užmušęs du gazolino 
stoties tarnautojus.

Mirė
Pfc John Panchyshyn, 21 

m. amžiaus, gyveno 227 South 
2nd St., Brook lyne, žuvo Pa
cific mūšiuose, vasario 1 d., 
1944. Kūnas pašarvotas grab. 
J. Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Avenue, Brooklyne. Lai
dotuves įvyks spalių 25 d., 10 
vai. ryto, šv. Jono* kapinėse. 
Kareivis - velionis paliko nu
liūdime tėvus Walter ir Ma
ry Panchyshyn, brolį Walter 
ir seserį Stellą. Laidotuvių 
pareigomis rūpinasi graborius 
J. Garšva.

Greitai ir Pigiai Išmokinu 
GROTI MANDALINA

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

REAL ESTATE
EAST NEW YORK-BROOKLYN 

3 Seimų Mūrinis Namas, Ištaisytas Skiepas 
17 Kambarių. Užpakalinis Porčius ir Daržas,

5 Kambarių Apai-tmentas ir Ištaisytas 
Skiepas. Du Pirkėjai.

SR.500
Šaukite APpkųtate 7-6385. Po 6 P. M.

(24R)

Trečiadienį New Yorke oras 
atvėso, buvo 72.1 laipsnis, 
drėgmės 79 nuošimčiai.

Gal Sustabdys Pieną
Pieno firmos grasina pien

vežiams “lockoutu” ir miesto 
gyventojams be pieno dieno
mis, jeigu pieno išvežiotoji! 
unija ^griežtai reikalaus ar- 
bitracijos. Pieno perkupčiai 
atsisako pasiduoti arbitraci- 
jai.

PARDAVIMAI

Iš LLD 55-tos Kuopos 
Susirinkimo*

Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
—- Spalių 21 d., šapolo-Vaigi- 
nio svetainėj, 147 Thames St., 
atsibuvo susirinkimas LLD 55 
kp. Kadangi šiame susirinki
me buvo balsavimai i centro 
valdybą, tai ir narių buvo at
silankę skaitlingai. Kadangi Į 
centro komitetą yra 9 kandi
datai, o į alternatus 7, tai na
riai balsavo pasirinkdami pa
gal savo supratimą, kurie jiem 
atrodė būtų tinkamesni. >>

Dienraščio Laisvės vajinin- 
kais pasižadėjo darbuotis visi 
nariai, o vajininkų direkto
riais apsiėmė Juozas Kairys ir 
Petras Babarskas. Taip pat šie 
du draugai apsiėmė būti ir 
dienraščio Vilnies* vajininkais.

Civiles Teises Ginti Komi
tetui nutarta paaukoti iš iždo 
penki doleriai.

Reikale Home For Lithua
nian Workers: Kuopa jau turi 
vieną šėrą. Manėm pirkti ir 
kitą, bet kuopos ižde mažai 
pinigų, nariai irgi jau didžiu
moje pirkę serus, tai tik buvo 
raginama, kad, kurie išgali, 
pirktų dar daugiau, kad su
kėlus reikalingą sumą kuo 
greičiausia.

Nepamiršta ir LMS festiva
lis. Draugai J. Bernotas ir A. 
Bepirštis davė po d oi. festi
valio pasveikinimui.

Kuopos metinė vakarienė 
įvyks lapkričio 15 d., šapolo- 
Vaiginio svetainėje. Vakarie
nės rengimo komisija raporta
vo, kad tikietai jau platinasi 
ir vakarienė bus gera. Tik 
nyrintieji dalyvauti ridgewoo- 
diečių vakarienėje turi pasi
stengti įsigyti vakarienės bi
lietus iš anksto.

M. S.,
Kuopos Korespondentas.

Dar Kas Link Rengiamo 
Jomii Juškai Bankieto

Rengėjai, LDS 4 6 ir LLD 
24 kuopos, primename vi
siems, kad ban kietas įvyks šį 
sekmadienį, spalių 26 d., Lie
tuvių Am. Piliečių Klubo sve
tainėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda dvi geros, tvirtos me
dines šėpos, drabužiam sudėti. Taip
gi turiu vieną elektrinį motorą 
(one quarter horse power) prie 
sunkaus darbo (heavy duty). 
Kreipkitės pas namo prižiūrėtoją,. 
1964 66th St., Brooklyn, N. Y. 
Sea Beach traukiniu iki 20th xAvc. 
stoties. (24-249)

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS I ■
BAR&GRILL

Degtines, Vynai ir Alus į
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St ;
BROOKLYN, N. Y i

i

Tel. EVergreen 4-8174 !
II

■ Illi

A

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

■ , ( 1—2 dienom
Valandos: j ~ o ,< 6—8 vakarais

Valgis bus ant Stalų lygiai 
6 vai. vakaro. Prašome visų, 
kurie dalyvausite, kad būtu
mėte laiku.

Visais bankieto reikalais 
kreipkitės į komisiją: P. Se
men, 187 Sands St., Brooklyn-, 
N. Y.

Iki pasimatymo!
Rengėjai.

P.S. Laisvės raštinėje dar 
turime keletą tikietų. Įsigy
kite !

Gręsia streikas gelžkeliečių, 
operuojančių linijas tarp New 
Yorko ir New Haven. Bosams 
nesitariant, unija patvarkė 5,- 
000 narių apleisti darbą spa
lių 31-mos rytą, jei pirm to 
nebus susitarta.

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergrecn 4-0208

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos:

Penktadieniais Uždaryta

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių 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, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom KaVnom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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 Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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