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Nėra Blogo, Kad Neturėtų 
Kiek Tiek Gero.

Aktoriai—Kaip Visi 
Žmonės.

Pasmerkė.
Kas Laimės?

Rašo R. MIZARA

Nėra to blogo, kurs neduo
tu kiek tiek ir gero, sako žmo
nes.

Dabartinė Hollywoodo ra
šytoju ir aktorių inkvizicija, 
matysite, suteiks ir teigiamos 
naudos: ji privers žmones gir 
liau mąstyti ir apdairiau ste
bėti.

Ligi šiol daugelis Amerikos 
žmonių į filmų aktorius žiūrė
davo kaip i kokias lėles, — 
kaž kokius nekaltus angelus, 
it į kokius klaunus,. mažai ką 
teturinčius su kasdieniškais 
mūsų gyvenimo reikalais-rei- 
kalėliais. Daugumai atrodė tie 
aktoriai nekaltaisiais durne
liais ,numojančiais ranka į vi
sokias partijas ir politiką.

Tokia pažiūra buvo didžiau
sia klaida!

Filmų rašytojai, direktoriai 
ir aktoriai, pasirodo, yra toki 
pat, kaip ir visi normalūs 
žmonės.

Jie pasiskaidę i sroves ir 
politines grupes: vieni jų — 
pro-fašistai, kiti — anti-fašis- 
tai; vieni — pro-komunistai, 
kiti — anti-komunistai! Tarp 
jų verda kova, — žodinė, dis
kusinė, politinė kova.

Visuomeniniai reikalai, 
sirodo, 
pat, kaip 
darbininkams unijistams.

Kaip danguj, taip ir žemė
je; kaip New Yorke, taip ir 
Hollywoode !. . .
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Suplonėjo Įtarimai
” Prieš Hollywoodo 
; Judžių Aktorius

Judžių Aktorių Gildijos Pirmininkas Užginčijo Pasakas, 
Būk Komunistai Užvaldę Judamųjų Paveikslų Gamybų
Washington. — Kongre- i pareiškė, kad jis nekenčia 

so Neamerikinių Veiksmų komunistų, bet sakė, reikia 
Komitetas pašaukė dar ke- j demokratijos taisyklių lai- 
lis . Hollywoodo judamųjų ! kytis, rodyti žmonėms fak- 
paveikslų aktorius ir direk-|tus; tuomet, girdi, jie ne- 
torius liudyti apie komunis-i darys komunistinių klaidų; 
tų aktorių ir rašytoji; įsi-i o jeigu bus persekiojami 
vyravimą judžių gamyklo- j visi žmonės, kurie tik ap
se. Bet liudijimai jau su- 'šaukiami raudonaisiais, tai 
plonėjo ir nuvirbo. Pirmiau ; bus pavojus pačioms demo- 
dešinieji aktoriai ir rašyto-. kratinėms Amerikos lais
tai — Menjou, Taylor, Ru- vėms. 
pert Hughes ir kiti tokie— 
pasakojo, kad komunistai; George Murphy taipgi už- 
viską ten užvaldę ir dik- j ginčijo tvirtinimus, įūk ko- 
tuoją, kas turi būti judžiam . munistai viešpataują Holly-

Aktoriai Gary Cooper ir

pa- 
aktoriams rūpi tiek 

ir šusipratusiems

Kadangi tarp rašytojų ir 
aktorių pasireiškė didelė dau
guma antifašistų — pačių žy
miausių, pačių populiariausių • 
aktorių. — tai Ne-Amerikinis : 
Komitetas rižosi suruošti Wa- ■ 
shingtone Hollywoodui inkvi
ziciją ir ten juos gerai pa- ' 
plakti, visus 
šaukiant komunistais, ; 
amerikiniais ir kitokiais bud- '■ 
vardžiais.

Viduriniuose amžiuose ka- j 
talikų dvasiškija inkvizavo vi- i 
sokius eretikus, skelbusius, jog i

rašoma ir vaidinama. Bet 
ketvirtadienį Ronaldas Re- 
aganas, dabartinis Judžių 
Aktorių Gildijos pirminin
kas, ir du buvusieji pirmi
ninkai. nurodė, jog nužiūri- tetui ir pasmerkė jo kam- 
mų raudonųjų yra mažiau ' paniją prieš visus progre- 
kaip vienas nuošimtis ir jie j syvius judžių artistus.
nieko Hollywoode nevaldo, i Ateinančią savaitę komi- 

Komitetas gundė Reaga- tetas kvos 19 aktorių ir ju- 
ną reikalaut uždaryt Ko- džių veikalų rašytojų kaip 
munistų Partiją. Reaganas I įtariamus komunistus.

woodo judamųjų paveikslų 
studijose.

New Yorko Broadway ak
torių grupė atsiuntė pro
testą Neamerikiniam Komi-

Lietuviu Kultūrinio Prezidentas Šaukia
Centro Reikalai Specialę Kongreso

Reikia Mažiau kaip $10,000; Sesiją Lapkr. 17
Sukeikime Juos Šerais!

i Amerikos Negru Skun- 
' das Jungtinėm Tautom 

anti-fasistus ap- ■ 
antį-1 Flushing Meadow, N. Y.

i— Negrų vadas prof. W. 
i B. DuBois įteikė Jungtinių 
, Tautų seimui skundą ir 
; prašymą užtarti 13 milionų1 

Žemė’ n7 papūsk a,"kai P’b/ ' Amerikos negrų. Skundas- 
nas. bet apskrita. i 150 puslapių dokumentas—

šiandien Ne-Amerikinis Ko- ■ išdėsto,_ kaip negrai _ šioje 
mitetas inkvizuoja tuos akto-: šalyje žudomi, kankinami, 
rius, kurie abejoja laisvojo ■ pavergiami, apiplėšiami, 
verslo (“free enterprise”) sis-i skriaudžiami, niekinami ir 
temos liaudžiai naudingumu | ^ajp daugumai jų atimtos 
ir gerumu. . .

Sovietai Teisia Nacius 
Belaisvių Žudytojus

J

Berlin. — Karinis Sovie
tų tribunolas pradėjo tar
dyti nacių pulkininką Ante
ną Kaindl ir 15 kitų buvu
siu viršininku Sachsenhau
sen koncentracijos stovyk
los. Jie išžudę toje stovyk
loje dešimtis tūkstančių be
laisvių, Sovietų ir kitų tal
kininkų piliečių.

pilietinės teisės.
Sakoma, kai Galilėjus buvo 

inkvizicijos teisme priverstas ! 
paneigti savo aiškinimus apie | 
žemės sukimąsi, jis paskui! 
šūkterėjo inkvizitoriams:

—O žemė visgi sukasi!. . .
Kiekvienas inkvizuojamas 

anti-fašistas rašytojas arba 
aktorius nūnai drąsiai gali Ne- 
Amerikiniam Komitetui pasa
kyti :

— Ne jums, ponai, sulaiky
ti žmonijos progreso lokomo
tyvą !. . .

Chinijos Valdžia Gręsia 
Visiems Demokratams

Ne-Amerikinio K o m i te to- 
dabartinius “žygius” pasmer
kė senatoriai Pepper ir Tay
lor; juos pasmerkė net ir re
publikonų (willkiniu) orga
nas Herald-Tribune; juos pa
smerkė net ir plutokratijos 
organas New Yorko Times, 
nekalbant jau apie plačiąją 
pažangiąją visuomenę.

Tik stambiųjų filmų kom
panijų viršininkai šliaužioja 
prieš komitetą ant pilvo ir, 
kaip ta davatka, mušasi Į krū
tinę, sakydami: mea cul
pa!.. .

Tik žabali, pro-fašistiniai 
aktoriai laidina liežuvius prieš 
savo profesijos darbininkus, 
prieš kolegas, dėl to, kad anie 
stovi už pažangią Ameriką, 
už laisvą ir demokratinę Ame
riką, ir už taikoje esantį pa-

Nanking, Chinija.— Chi
ang Kai-sheko valdžia per 
spaudą ir radiją plūsta chi- 
nų Demokratinę Sąjungą, 
stambią politinę partiją. 
Valdovai įtaria, kad Demo
kratinė Sąjunga remia ko
munistus. Chiang Kai-she
ko šnipai sekioja visus tos 
sąjungos vadus. Įsakyta 
kairiesiems jos’nariams už- 
siregistruot karinės ko
mandos centruose. Tokius 
narius valdininkai vadina 
komunistų bendradarbiais, 
suprantama, kad ruošiasi 
visai uždaryti tą' organiza
ciją.

Dr. La Lung-chi, žymus 
Demokratinės Sąjungos va
das, atsišaukė į Amerikos 
ambasadorių J. Leightoną 
Stuartą; prašė užtarimo 
nuo areštų ir persekiojimų. 
Dr. Lo užginčijo, kad De
mokratinė Sąjunga veikian
ti pagal komunistų nurody
mus.

Miškų Gaisrai Baigią 
Naikint Bar Barborą; 
Pabėgo Visi Gyventojai

Boston. — Persimetę iš 
miškų gaisrai apsupo lieps
nomis visą Bar Harbor va
sarnamių miestelį iš sausu
mos pusės, Maine valstijoje. 
Visi 4,000 gyventojų subė
go pajūrin, laukdami, kad 
krantų sargybos laivai juos 
išgelbėtų. Pats miestelis 
pleška gaisrais, kurie sude
gino bent 500 namų. Tie 
gaisrai padarė jau $4,000,- 
000 nuostolių Maine valsti
joje. Ugnis taip pat apnai
kino Biddeportą, Brown- 
fieldą ir kai kuriuos kitus 
Maine miestelius.

Massachusetts miškų gai
srai privertė iškraustyt li
gonius iš North Reading 
džiovininkų ligoninės, sude
gino farmų pastatus No. 
Andoverio apylinkėje 
pražudė 3 žmones.

ir

Mūsų kampanija sukėlimui $75,000.00 ligi lapkri- 
1 d. eina pasekmingiau, negu tūli tikėjosi.
Telieka mums sukelti mažiau, kaip $10,000.00.
Mes šią sumą norime sukelti Šerais; mes tai pada

rysime, jei tik kiekvienas ir kiekviena tuojau prisidės 
su doleriu. (

Ligi šiol Lietuvių Namo Bendrovė sukėlė labai 
trumpu laiku virš $65,000.00. Bet pusė tos sumos yra 
paskolos, kurios už vienerių metų reikės grąžinti sko
lintojams. Tuo būdu kiekvienas privalome įsigyti dau
giau Šerų, Šerų ir dar sykį Šerų!

Mes norime, kad kiekvienas pažangus lietuvis bū
tų savininkas Lietuvių Kultūrinio Centro.

Visus prašome kuoveikiausiai tuo susirūpinti: įsi
gyti po keletą Šerų, kurie negali po keletą— teįsigyja 
po vieną.

Lietuvių Namo Bendrovei į talką stojo sekami as
menys bei organizacijos:

PASKOLOMIS:
D. G. Justus, Worcester; Mass.
Jonas ir Petronėlė Mineikis, Brockton, Mass. 
Kastantas ir Zuzana Mazonas, Windsor, Conn. 
Juozas ir Lucy Žemaitis, Hartford, Conn.
Joseph Švinkimas, Waterbury, Conn. 
Liudvika Mankus, Hartford, Conn. 
Jonas ir Margaret Pacosky, Lost Creek, Pa.

ŠERAIS:
Victor Roch, Fort Plain, N. Y. 
P. J. Martin, Muse, Pa.
Tilda V. King, San Francisco, Cal.
Petras ir Helen Siauriai, Woodhaven, N. Yu 
Victor ir Kastancija Romond, Cleveland, Ohio. 
Frank ir Mary Imbras, Pittsburgh, Pa. 
Antanas Medeika, Muse, Pa.
Ella Stephans, Cliffside Park, N. J.
Richardas Gabrėnas, Trenton, N. J.
John Chepinskas, Bayonne, N. J.
Mary ir Anthony Balzar,. Scottsville, N. X).
Anthony Orlen, Webster, N. Y.
Nellie ir Simonas Gendrenas, Fairport,'N. Y. 
George Albert, Brooklyn, N. Y.
Katherine ir P. Anderson, Rochester, N. Y. 
J. H. Stanley, Rochester, N. Y.
Minnie L. Šlekys, Rochester, N. Y. 
Kultūros Mėgėjas, Paterson, N. J. 
Joseph Svinkūnas, Waterbury, Conn. 
Juozas ir Lucy Žemaitis, Hartford, Conn. 
Julia ir Jonas Gittzus, Bedford, Mass. 
Baltrus ir Antonina Chulada, Lawrence, Mass. 
Peter Wagnis, Brooklyn, N. Y.
ALDLD 103 kp., Hudson, Mass. 
J. Mockevičius, Rochester, N. Y. 
Nellie G. švedas, Rochester, N. Y.
J. Salomon, Rochester, N. Y.
M. Severinas, Rochester, N. Y.
Liudvika ir J. Totorei, Rochester, N. Y. 
Nellie ir Pranas Baltakiai, Rochester, N. Y. 
Katrina ir J. Žiamaičiai, Rochester, N. Y. 
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.
Antanas Verkutis, Woodhaven, N. Y.
Shaft, Pa; ♦
Nellie Hollos, Elizabeth, N. J.
Anna Baches, Elizabeth, N. J.
Raphael ir Mary Chulada, Lowell, Mass.
Joseph Skirtis, Lawrence, Mass. 
Paul Lipsevičia, Lawrence, Mass. 
Dennis ir Eva Sukackas, Lawrence, Mass. 
Clevelando Amerikos Lietuvių Moterų Klubas 
Albert Naginanis, Aliquippa, Pa. 
LDLD Branch 37, Methuen, Mass.

Visais Kultūrinio Centro įsigijimo reikalais rašyki
te': Home for Lithuanian Workers,* 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

CIO

Pro-fašistai gali pasidžiaug- 
(Tąsa 5 pus.)

Anglija dar sumažino ta
bako ir kitų daiktų pirkimą 
iš Amerikos.

Trumanas Reikalauja $642,000,000 Francijai ir Italijai; 
Siūlo Suvaldyti Kainą Kilimą be Ją Kontrolės
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Washington. — Prezid. 
Trumanas pašaukė kongre
są į specialę sesiją susirink
ti lapkričio 17 d. Jisai sa
kė: Specialė sesija turės 
skirti pinigų vakarinei Eu
ropai ant greitųjų sušelpti; 
ši sesija taipgi turėsianti 
daryt žingsnių brangenybei 
suvaldyt Amerikoj.

Pirma negu prezidentas 
paskelbė nepaprastą kong
reso sesiją, jis tarėsi su sa
vo kabineto nariais ir kon
gresiniais demokratų įir re
publikonų vadais. Republi- 
konas kongreso atstovų rū
mo pirmininkas Joe Martin 
pareiškė, jog republikonai 
neima atsakomybės už spe- 
cialės sesijos šaukimą —tai 
tik paties prezidento atsa
komybė.

Trumanas siūlė paskirti 
$357,000,000 greitos para
mos Francijai ir $285,000,- 
000 Italijai, iki Marshallo 
planas pradės veikti, kaip 
praneša republikonai. Be

to, jis reikalavęs pašalpos 
amerikonų užimtai vakari
nei Austrijos daliai ir dau
giau lėšų kitoms jų užim
toms sritims. Visai tokiai 
savo programai Trumanas 
raginsiąs kongresą paskirti 
daugiau kaip bilioną dole
rių, sako republikonai.

Prezidentas įspėjo, kad 
Francija šių metų pabaigoj 
išbaigs visus savo dolerius, 
reikalingus dasipirkimui 
maisto ir kuro, o Italija dar 
greičiau išeikvosianti pas
kutinius dolerius. (

Prezidentas nepaaiškino/ 
kaip jis ketina suvaldyt 
reikmenų b r a ngininkus. 
Bet jis nereikalaus atgai
vint kainu kontrolės, sakė

L- 7

republikonų vadas Charles 
Halleck, dalyvavęs pasitari
me su Trumanu.

Albany, N. Y. — Dar ne- 
suvaldvta 30 gaisrų miš
kuose Shawangunk kalnuo
se, Ulster apskrityje.

%

Jankiai Būsią Generaliame 
Graikijos Štabe

Athenai. — Graikijos 
premjeras Sofulis pranešė, 
kad Amerika nutarė statyti 
savo oficierius į pagalbi
nius Graikijos generalio 
štabo narius ir į monarchi- 
stų armijos komandą. Tokiu 
būdu Amerikos oficieriai 
dalyvaus ir tiesioginiuose 
karo žygiuose prieš graikų 
partizanus.

Pasak Ramadiero, Tik 
Socialistai Tegalį 
Išganyti Franci ją

Paryžius. — Socialistas 
Franci jos premjeras Paul 
Ramadier antradienį pra
šys seimą pareikšt pasitikė
jimą jo valdžiai. Ramadier 
sakė, kad tiktai socialistų 
valdžia gali, girdi, apsaugot 
Franci ją nuo “komunistų 
pavojaus,” iš vienos pusės, 
ir gręsiančios generolo de 
Gaulle diktatūros, iš antros 
pusės.

Anot Ramadiero, jeigu 
socialistų valdžia būtų to
liau palaikyta, tai su Mar
shallo plano pagalba su
tvarkytų ekonomin. Fran- 
cijos reikalus. Bet jei val
džia išsprūstų iš socialistų 
rankų, tai galėtų kilt nami
nis karas.

CHINŲ KOMUNISTAI NUŠLA VE 3 CHIANGO DIVIZIJAS
Nanking, Chinija. — 40,- 

000 chinų komunistų ka
riuomenės sunaikino tris 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų armijos divizijas — apie 
45,000 vyrų — ir užėmė 
Wangtu miestą su geležin
kelio stočia, rytinėje ChinP 
jos provincijoje Hopeh. Ko
munistai jau pirmiau buvo

suardę < tautininkams tą 
svarbiausią geležinkelio li
niją tarp vidurinės Chini- 
jos ir Mandžurijos. Mūšis 
dėl Wangtu buvo vienas 
pačių kruviniausių visame 
naminiame kare. Komunis
tai taipgi užkariavo Wusu- 
eh ir daugelį kitų punktų 
rytiniai-vidurinėje Chinijo-

je, į pietų vakarus nuo sos
tinės Nankingo ir Shang- 
hajaus didmiesčio.

Mandžurijoje komunistai 
užėmė Tenwei miestą ir ge
ležinkelio stotį. Tautininkai 
iš. lėktuvų bombardavo ko
munistus, kurie apgula Ki- 
riną, geležinkelių mazgą ir 
vanden - elektros dirbyklų

centrą.
Tautininkai praneša, kad 

jie Mandžurijoje atgriebė 
Fusina ir atmušė komunis
tus nuo angliakasyklų mie
sto Fušuno, netoli Mukde
no. Sykiu tautininkai atka
riavę Chiutai miestą Kirino 
apygardoje. (

Kariniu Kurstymu 
Gynėjai J. Tautose

Flushing Meadow, N. Y. 
—Amerikos delegatas War
ren R. Austin smerkė So
vietų atstovo Višinskio re
zoliuciją, r e i kalau jančią 
baustinai uždraust laikraš
čiuose kurstymus karan. 
Austinas vadino tą reikala
vimą “reakciniu” ir ragino 
seimą atmest jį. Jis pasako
jo, kad James Byrnes, bu
vęs Amerikos valstybės sek
retorius, ir John Dulles ne
są karo kurstytojai prieš 
Sovietds.

Chiang Areštavo Daug 
Pažangesnių Oficieriu

Nanking. — Chinijos val
dovo Chiang Kai-sheko įsa
kymu, neseniai buvo areš
tuota Peipinge eilė pažan
gesni^ oficierių. Jie yra ša
lininkai garsaus krikščionio 
generolo Feng Yu-hsiango, 
kuris kritikavo Chiang Kai- 
sheko valdžią. Karo metu 
tas generolas buvo žymiau
sias komandierius prieš ja
ponus.

(Dabar gen. Feng Yu- 
hsiang yra Jungtinėse Val
stijose. Chinijos valdžia pa
siuntė jį Amerikon tyrinėti 
upių vandens vartojimą el
ektrai gaminti. Jis ir Ame
rikoje būdamas smerkia 
Chiang Kai-sheko diktatū
rą: reikalauja leist chinam 
demokratiniai išsirinkt val-

Istanbul. — Turkų val
džia skundžiasi Amerikai ir 
Anglijai, girdi, prieš Sovie
tų propagandų Turkijoj.

ORAS.—Būsią vėsu.
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PR ir Darbo Federacija
vNew Yorko mieste susivienijo visos tamsiosios jėgos 

panaikinimui teisingiausios ir demokratiškiausios rinki
mų sistemos, paremtos proporcionale atstovybe. Tam 
sąjūdžiui vadovauja senoji demokratų partijos klika, ži
noma kaipo “Tammany Hall.” Prie jos prisidėjo ir re- 
publikonų partijos šulai. Susidarė didelis pavojus.

Už PR (Proportional Representation) sistemos iš
gelbėjimą stoja Amerikos Darbo Partija, Liberalų Par
tija, Komunistų Partija ir kitos pažangiosios grupės. Bet 
darbo unijų fronte ir vėl pasirodo pasidalinimas., CIO 
unijos, žinoma, kaip viena darbuojasi už apgynimą PR. 
Betgi Amerikos Darbo Federacijos unijų miesto taryba 
susidėjo su demokratais ir republikonais ir išėjo už PR 
panaikinimą. Toji taryba yra demokratų klikos įtakoje.

Tiesa, visa eilė Federacijos unijų ir lokalų nepaiso 
miesto tarybos nutarimo ir dedasi prie PR gelbėtojų. Bet 
kad šis tarybos žygis pagelbės darbininkų priešams, tai 
negalima paslėpti.

Šis New Yorko miesto darbo unijų fronte pasidali
nimas gali būti būdingu pavyzdžiu to, kas gali atsitikti 
šimtuose miestų ir pagaliau 1948 metų prezidentiniuose 
rinkimuose. Darbininkai prieš darbininkus, unijos prieš 
unijas! O kas laimi? Tik jau ne darbininkali. Laimi darbo 
žmonių priešai!

SVETURGIMIAMS GINTI 
KONFERENCIJA

Tiesa rašo: t
Dar kartą šioj vietoj nori

me priminti, kaip svarbu da
lyvauti sveturgimių gynimui 
šaukiamoj konferencijoj spa
lių 25 ir 26, Cleveland, Ohio.

Amerikinis Svetur girnių 
Apsaugai Komitetas, šios kon
ferencijos šaukėjas, savo kvie
time nurodo, jog ši konferen
cija šaukiama tam, kad “vi
sais galimais būdais apginti 
kiekvieną nepilietį ar natura- 
lizuotą pilietį,” 
sitinka su nors 
timis.

Ši nacionąle 
komitetas sako, 
daryti veikimo
mokratinių Amerikos žmonių 
teisių apgynimui atmušant re
akcininkų atakas' ant svetur
gimių.

“Justicijos Depą rtmentas 
diriguoja visapusę ataką ant 
demokratinių ir konstitucinių 
teisių 14,000,000, sveturgimių 
amerikiečių — piliečių ir ne- 
piliečių.

“Justicijos Departmentas 
mojasi deportuoti 124 nepilie- 
čius,kurių daugumas yra šioj 
šalyj išgyvenę daugiau kaip 
po 25 metus. . . Tie nepijie- 
čiai turi savo amerikines šei- 

Bėt 
po- 
jie 
re- 
Dėl 

kūris tik su- 
kokiomis kliū-

konferencija, 
“pagelbės su- 
programą de-

Senatoriui Taftai Nepatiks
Nereikia manyti, kad senatorius Taft, autorius Taf- 

to-Hartley įstatymo, nebeturi už save dešinesnių politi
kierių. Yra ir tokių, kuriems Taft visiškai panašus į ko
munistą !

Herbert U. Nelson, National Real Estate Boards 
Association vice-prezidentas, sako:

“Senatorius Taftas seka Komunistų Partijos liniją 
per savo ekskursijas į socializmą namų, medicinos, ap
švietus ir gerovės reikalais.”

O sen. Taftas nesigailėtų, jeigu visi pasaulio komu
nistai būtų prigirdyti vienam šaukšte vandens. Šis Nel
sono primetimas jam baisiai nepatiks.

Graikijos Diplomatas Kaipo Šnipas
Buvęs Graikijos premjeras, monarchist^ vadas ir 

dabartinis Graikijos atstovas Jungtinėse Tautose ponas 
Constantin Tsaldaris turi labai tamsią praeitį. Apie tai 
labai gražiai tyli komercinė spauda. Bet tiesos amžinai 
paslėpti negalima. Jam yra primetamas šnipinėjimas ka
ro metu Vengrijos slaptajai policijai, kuomet Vengrija 
buvo Hitlerio pusėje ir kariavo prieš talkininkus. Tai 
tvirtina buvęs aukštas Vengrijos armijos karininkas Ist
van, kuris dabar yra karo belaisvis. Karo metu jis buvo 
Vengrijos generalinio štabo slaptojo skyriaus viršininku. 
Todėl jam yra žinomi tie graikai, kurie darbavosi fašis
tams. Jis sako, kad Tsladaris buvo vienas iš tų.

Tsaldaris pranešinėjo Hitleriui apie padėtį Graiki
joje. Per visą karą Tsaldaris taipgi palaikė ryšius su 
anglais ir turėjo jų pilną pasitikėjimą. Tuo būdu jo šnipi
nėjimas Hitleriui pasidarė be galo pavojingas, nes jis 
galėjo jį painformuoti ne tik apie Graikijos partizanus, 
bet taipogi apie anglų karinius planus. Istvan sako, kad 
1943 metais Tsaldaris suteikė Hitleriui informacijų* apie 
anglų kariuomenės jėgas ir padėtį artimuosiuose ir vi- 

. dūriniuose rytuose, taip pat apie Anglijos karinio laivy
no operacijas Viduržemio jūroje!

mas. Jie nėra prasikaltę.” 
kadangi jie turi skirtingas 
litines pažvalgas, kadangi 
yra aktyvūs unijistai, tai 
akcininkams jie nepatinka,
to jie bandomi išdeportuoti.

Da I y va u d a m i k o n f e re n c i j o j e 
mes prisidėsime prie persekio
jamų apgynimo ir kartu pa- 
gelbėsime apginti demokrati
nes žmonių teises. •

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Centro Valdybos su
sirinkimas, įvykęs rugsėjo 27 
d., šį klausimą aptaręs, užgy
nė konferencijos šaukimą ir 
nusitarė turėti ten savo atsto
vu. -u <

Amerikos Lietuvių Centras 
taipgi turės savo atstovą. Iš 
Chicagos ir kitų didesnių 
tuvių kolonijų, rodosi, bus 
maža atstovybė. ■*

no

KMI-TAS “GNAIBO” 
MICHELSONĄ

South Bostono Keleivyj 
skaitome:

Bostono “Darbininkas” 
lietuvių katalikų Spaudoje 
užima pačią kraštutinę juo
dojo klerikalizmo poziciją. 
Pagal savo politines pažiūras 
“D.” yra skerdiko generolo 
Franko lageryje ir jam nie
ko nereiškia suversti į krūvą 
bolševikus, socialistus ir net 
palšus laisvamanius. “D-o” 
akyse visi lygūs. . .

Tiesa, dabar katalikai ir 
socialistai Lietuvos vadavimo 
klausimuose dirba išvien, bet 

tas nekliu- 
bolševikus,

rašėjams 
plakant”

Chinijos “Demokratiniai” Rinkimai
Chiang Kąi-šekas yra pažadėjęs Chinijoje įvesti “de

mokratiją.” Tam reikalui bus praverti lapkričio 21 dieną 
rinkimai į parlamentą. Bet, pranešimai sako, niekas 
Chinijoje nekalba ape tuos rinkimus. Jie nieko bendra 
neturės su jokia demokratija. Net to paties Chiang Kai- 
šeko partijos Kuomintango liberalai išleido pareiškimą ir 
sako, kad partijos dešinioji klika viską kontroliuoja ir 
kad jiems nėra jokios progos tapti kandidatais, arba būti 
išrinktais.

Tiek lapkričio 21 dienos rinkimai, tiek jais įsteigta 
, “demokratija” bus tik dar viena Chiang Kai-šeko apga

vystė.

Kur Bus Galas?
Neamerikinės Veiklos Komiteto užpuolimas ant Hol

ly woodo nepatinka nė The New Yorko Timeso redakto
riams. Jie irgi susirūpinę ir nežino, kuomi ir kur tas 
tyrinėjimas pasibaigs. Savo įvedamajame straipsnyje 23 
dieną spalių jie sako, kad visa Komiteto procedūra yra 
neteisinga ir pavojinga. Girdi, Amerikoje pavojingiau
siam kriminalistui yra suteikiama teisė turėt ,apsigyni
mui liudininkus-ir kaltintojams statyti klausimus. Tuo 
tarpu šiame Komiteto tyrinėjime tos paprastos demokra
tinės teisės neturi apkaltinti Hollywoodo aktoriai, rašy
tojai ir prodūseriai.

Be to, sako'Times, jau yra išsitarta, kad New Yor-. 
ko Broadway teatruose komunistai ir komunizmas bai
gia užviešpatauti. Taip pat išsireikšta, kad Amerikos 
knygų leidyklos pilnos komunistų! . *

“Ar tas reiškia”, klausia dienraštis, “kad iš Holly-

. do, 
kirsti per kuprą ir socialis
tams.

Keleivis turėjo drąsos pa
sakyti vieną dalyką, bet ne
turi drąsos padaryti iš to iš
vadų. Jis rašo, jog Darbi
ninkas “yra skerdiko gene
rolo Franko lageryje,” bet 
su Urbonavičiaus laikraš
čiu, budelio Franko rėmėju, 
Keleivis yra sudaręs bendrą 
frontą “Lietuvos vadavimo 
klausimuose...”

Mes visuomet sakėme, 
kad Šv. Juozapo Darbinin
kas — pats juodžiausias 
laikraštis. Juk tai Darbi
ninkas kadaise ragino Ame
rikos lietuvius prašyti Hit
lerio, kad jis išlaisvintų Lie
tuvą!... Keleivis tai gerai 
žino. Jis, kaip pats prisipa
žįsta, žino ir tai, kad Darbi
ninkas ^yra budelio Franko 
lageryje, tačiau su juo iš
vien Keleivis dirba “Lietu
vos vadavimo” darbą.

Jeigu Lietuva būtų “išva

woodo bus persikelta į Broadway ir paskui nuo Broad
way į knygų leidyklas, ieškant nužiūrimųjų, o dar paskui 
pradėtas medžiojimas ant radijo ir Spaudos?”

Šį klausimą šiandien stato kiekvienas amerikietis. •

duota,” tuomet kiekvienam 
yra aišku, kokia ten būtų 
valdžia: tokia, kaip Ispani
joje. Klerikalai pasistaty
tų Plechavičių ar kitfą kurį 
budelį Lietuvos “preziden
tu” ir įsakytų socialistams 
tylėti. Jei jie išdrįstų žodį 
ištarti prieš, tuomet gautų 
-lupti ir dar cypęs paragau-

Už tokią Lietuvą dirba 
klerikalai. Na, o socialistai 
jiems padeda.

Kur ju smegenys, kur do
ra?!

SVARBI CIVIL. TEISĖMS 
GINTI KONGRESO 
KONFERENCIJA

Amerikoje gyvuoja svarbi 
organizacija — Civil Rights 
Congress (Civilinėms Tei-|są eilę svarbių klausimų, 
sems. Ginti Kongresas), —Į susijusių su dabartine ne- 
kuris Šiuo metu vaidina ■ lemta padėtimi Amerikoje, 
svarbų vaidmenį, gindamas i Lietuvių organizacijos, be 
persekiojamųjų asmenų tei- • abejo, pasiųs konferencijon 
sės. Civil Rights Congressį savo atstovus, nes ji bus 
gina tokiu$ žmones, kaip ! labai svarbi.

Fiorello La Guardia Tai kas kaltas, kad Bary

Kada dinamiška asmenybe 
velionio Fiorello IL La Guar
dia bus jo draugų užmiršta, jo 
biografija puikiai pailiustruos 
kaip demokratija gali veikti. 
Galima sakyti, kad demokra
tija tinkamai veikia, kada 
žmogus pasiekia viršūnę savo 
pašaukime savo mieste, savo 
tautoje ir galutinai — pasau
lyje. La Guardia prisidėjo su 
narsumu,, su nenuilstančiu 
drąsumu ir agresyviu teisin
gumu prie demokratijos, ku
ri jam davė progą.

La Guardia tėvas gimė Ita
lijoj, jo motina' buvo žydiškos 
kilmės. Po apsivedimo jie at
vyko į New Yorks. Tenai 
Fiorello La Guardia gimė 
1882 m., rytinėj miesto dalyj. 
Fiorcllo’ui dar tebesant trijų 
metų amžiaus, jo tėvas,, mu
zikantas, tapo beno vadas 
Jungt. Valstijų kariuomenėj 
vakaruose. Ir taip jaunasis 
Fiorello įgijo vakarų pionie
rišką dvasią.

Tėvo mirtis 1898 m. pi įver
tė Fiorello ieškoti darbo. Jo 
pirmas darbas buvo Amerikos 
konsulate Budapešte, jo ant
ras — su Amerikos Konsula
tu Trieste. Būdamas 20 m. 
amžiaus buvo konsulinis agen
tas Fiume, kur jis studijavo 
italų, serbo-kroatų 
kalbas.

1906 m. grįžo į 
Yorką. Tada buvo 
žiaus. Gavo vertėjo darbą El
lis Islande ir ten išsimokino 
žydų ir francūzų kalbas. No
rėdamas būti advokatu, jis va
karais studijavo. Priimtas j 
advokatūrą, 1910 m. jis ati
darė ofisą New Yorko mieste. 
Kada klientų pas jį neatėjo, 
jis jų ėjo ieškoti, jų rado tar
pe kriaučių per didžiulius 
streikus 1913-1914 m.

La Guardia visuomet buvo 
sukilėlis. Jis pradėjo savo po
litinį gyvenimą "kaipo progre
syvus republikonas 1914 m. 
Jis buvo išrinktas į Kongresą 
iš New Yorko distrikto. La 
Guardia išrinkimu, Tarpmany 
Hali demokratų politinė ma
šina šiame mieste pradėjo silp
nėti. Kada Jungt. Valstijos 
stojo į pirmą pasaulinį karą, 
jis irgi prisirašė ir tarnavo 
kaip lakūnas italų fronte, 
grįždamas su daug' dekoraci
jų ir majoro laipsniu.

Pradžioje 1920 m. La Guar
dia vėl buvo išrinktas Kon
greso nariu. Penkis kartus iš
rinktas jis rėme liberališkus 
pasiūlymus ir vedė didelę, bot 
nepasekmingą kovą prieš imi
gracijos suvaržymą ir visuo
met atakavo neapykantą ir, 
diskriminaciją, Jis siūlė visai 

ir vokiečių

savo New
25 m. am-

Gerhart Eisler, jo brolį — 
žymųjį muziką Hans Eisler, 
— ir kitus, kuriuos reakcija 
puola ii* persekioja.

Tokių įžūlių puolimų ten
ka tikėtis ir daugiau, nes 
kai reakcija pradeda siau
tėti, jai galo neesti, todėl ir 
ši organizacija yra labai 
svarbu palaikyti?*

Š. m. lapkričio 21, 22 ir 
23 dd. Chicagoj Civil Rights 
Congress šaukia svarbią 
konferenciją, į kurią kvie
čia visas pažangios minties 
organizacijas prisiųsti savo 
atstovus.

Konferenciją užgiria 250 
žymių amerikiečių: moksli
ninkų, švietėjų, visuomeni
ninkų ir darbo unijų vadų.

Konferencija svarstys vi-

neminėti rasės ir tikybos ci- 
vilės tarnybos aplikacijų for
mose ir vėliau, kaipo New 
Yorko majoras, įsakė, kad ra
sė ir ’tikyba nebūtų minėta 
miesto eivilėj tarnyboj.

1929 m. La Guardia apsive
dė su Marie Fisher, jo sekre
tore ir vėliau prisiėmė augin
ti berniuką ir mergaitę. (Jo 
pirma žmona, italė, su mažu
tėle dukryte mirė prieš kiek 
metų.)

Legislatyvis t y r i n ė j imas 
suskaldė demokratų partijos 
Tammany Tląll New Yorke ir 
davė La G u ar d i jai progą, ku
rios jis norėjo, — tarnauti 
miestui, kuriame jis gimė. Ga
vo paramos kaipo “fusion” 
kandidatas. Išbūti ligi šiol re
formos majoru New Yorko 
mieste, reiškė politinę saužu- 
dystę. Betgi La Guardia tar
navo tris terminus (1934- 
1946). Tai buvo'trys terminai 
kovos dėl gero valdymo, ir tai 
jis įsteigė — New York as ta
po miestu naudai žmonių, ku
rie jame gyveno. Jis paskyrė 
pareigūnus, nepaisant politi
nių partijų, rasės, tikybos ar
ba tautinės kilmės. Padidino 
miesto darbininkų sąrašą. Pra
šalino politinius įsikišimus į 
Policijos Departmentą. Sustip
rino Sveikatos Departmentą. 
Miesto kreditas buvo puikus.

Jis .pastatė 60 mokyklų, 200 
žaislaviečių vaikams, parkų, 
moderninių ligoninių, sveika
tos centrų, knygynų, tiltų, ke
liu, ir t.t.

Prasidėjus antram pasauli
niam karui, La Guardia tebe
buvo majoru. Buvo paskirtas į 
įvairias tautines ir tarptauti
nes vietas. Trumpam laikui 
buvo Director of Civilian De
fense, buvo pirmininkas Am
erican Section of the US-Ca- 
nadian Permanent Defense 
Board, ir kovo 29 d., 1946 m. 
tapo generalinis direktorius 
UNRRA. Jis atsisakė iš tos 
vietos kada matė, kad nei 
Jungt. Valstijos, nei Anglija 
nerems tolesnes tarptautines 
pastangas pašalpa .aprūpinti 
Europos karo išteriotas šalis. 
Jis’prašė $400,000,000 fondo, 
kuris būtų administruojamas 
per Jungtines Tautas.

Amerikiečiai šiandien atsi
mena puikų amerikietį, puikų 
administratorių, p u i k i a usią 
New Yorko miesto majorą, 
tikrą humanistą ir demokratą. 
Jie atsimeha, »kad La Guardia 
visuomet buvo teisingas.

FLIS—Common Council.

Lake Success, N. Y. —So
vietų delegacija įteikė 
Jungi. Tautų seimui rezo
liuciją, reikalaujančią paža- 
bot garinius kurstymus 
spaudoj.

Ponia Devėniene dabar kle- 
ro-fašistų spaudoje rašo iš 
Europos savo kelionės įspū
džius. Už rugsėjo 19-tą skai
tau “Vienybėje” iš Paryžiaus, 
Franci jos, “Paryžius šian
dien.” Ji rašo:

“Paryžių mačiau prieš ka
rą. Buvo tai didelis, švarus, 
žėrįs liuksusu miestas, pilnas 
gražiai apsirengusių, nerūpes
tingų ir mandagių žmonių. 
Šiandien Paryžiaus žmonės 
išblyškę, apskurę, labai išvar
gę. Francūzų mandagumas 
sumažėjęs. Jokios pagarbos 
vyresniojo amžiaus žmonėms. 
Gatvėse visi stumdosi, barasi, 
atrodo, lyg miestas būtų tuoj 
arba po suirutės arba prieš 
tuoj turinčią įvykti suirutę. 
Patys francūzai neturi pasiti
kėjimo ateičiai ir tik vieną ži
no, kad pas juos kažkas ne
gerai. Mieste visur pastebima 
netvarka ir matosi į normales 
vėžes neįėjusio gyvenimo žy
mės. Viešbučiai ir maistas la
bai brangus. Išleidi 8 dolerius

tuvių languose šis bei tas ma- hitlerininkams 
tosi, bet už viską reikia mokė 
ti dešimtis tūkstančių frankų, sunaikintas. 
Nors už dolerį ir daug fran
kų gauni, vistiėk nieko ne- žiaus žmonės apskurę ir niū-
gali įpirkti. Palyginus su irūs? 
Amerika, beveik viskas brau-|šistuoją 
giau.”

Kaip žinoma, Devėnienę ton 
pasiuntė fašistų taryba, kad .ji 
susipažintų su pabėgėlių sto
vyklomis Vokietijoje, o par- 
vykus Amerikoje maršrūtuo- 
tų po lietuvių kolonijas

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7964

MIGRĖNA
Yra visokių galvos skau

dėjimų — ir nuo visokių 
priežasčių. Ir tarpe tų gal- 
voskaudžių didžiulę vietą 
užima ta įkirioji migrena. 
Seniau gydytojai ją vadin
davo nervingu galvoskau- 
džiu, manydavo, kad jis pa
eina nuo apsilpusių nervų.

Paskutinių keliolikos me
tų bėgiu gydytojų tapo pri
pažinta, kad migrena tai 
viena alergijos ligų. O aler
gija (allergy), tai savo rū
šies apsinuodijimas netiku
siais keliais patekusių į 
kraują proteidų produktais. 
Yra daug žmonių, kurių 
plėvelės perleidžia stačiai į 
kraują kokius gyvulinio ar
ba augalinio paėjimo pro- 
teidus, pavyzdžiui — tūlų' 
piktžolių sėklines dulkes, 
tūlų žiedų, gėlių bei me
džių dulkes, gyvulių plau
kų, vilnų bei odos dulkes.

Senatorius Claude A. Pep
per kalbėdamas CIO konven
cijai Bostone sakė, kad “tik 
sugrįžimu prie naujadalybinės 
demokratijos” mūsų šalis be
gali atsistoti ant teisingo ke
lio, '

2 push—Laisve (Liberty, Lith. Daily) —šeštad., Spal. 25, 1947

gautų daugiau aukų į tarybos 
kišenes vardan “tremtinių.”

Taigi, taigi, poniute. Bet 
kaip gali francūzai būt. man
dagūs ir teikti pagarbą vyres
niems ponams bei ponioms, 
kuomet jų tušti pilvai, o ant 
pečių nuplyšę švarkai? Jiems 
lieka tik karčios ašaros brauk
ti nuo veidų, kuomet pamato 
tokius svetimšalius ponus, 
gražiai pasipuošusius, o ypač 
tada, kai prisimena prieška
rinį savo didingą Paryžių.

Francūzai žino, kad pas 
juos kažkas negerai. Gerai 
pasakyta. Bet Alena nepa
sako, kad tą visą atitaisys tik 
liaudies frontas vadovybėj ko
munistų, kuomet į savo ran
kas jie paims Francijos vai
rą. Tuomet ii' visokioms Ale- 
noms neteks visada vaikščioti 
alkanoms. Kaip žinoma, 
Francija nedaug nukentėjo, 
palyginus su Sovietų Sąjun
ga, Lenkija, Tarybine Lietu
va, kurių miestus ir kaimus 
Hitlerio vandalai pavertė

parai, o miegi paprastam vieš-i griuvėsiais. Neliko plytos ant 
būtyje, valgai prastai ir jau-; plytos, akmens ant akmens, 
tiesi visą laiką alkanu. Krau-1 Mažai nukentėjo Paryžius, nes 

pasidavė be 
mūšio, reiškia, nebuvo

Ra-

Aišku, kalti toki fa- 
žmonės, kaip ii’ toji 

pati Devėniene. Kalti 
^nižtdierai, DeGaullės, Blumai, 
'kurie viską daro, kad tik ne- 
' prileidus įsisteigti liaudies 
frontui, kuris visas blogybes į 
šiukšlyną nušluotų..

ir gusninkų Jurgis.

Tokios dulkės dasigauna 
į kraują per plaučių plėve
lės, taipgi ir per malamų
jų organų plėveles. Vadi
nas, bet kokią alergišką li
gą gali gauti tam linkę 
žmonės — alsuodami ir 
įkvėpuodami tūlas dulkes 
arba vartodami tam tikrus 
valgius, kurie, nespėję ge
rai persimalti, susigeria į 
kraują ir apnuodija visą 
organizmą.

Tokių alergijos, ligų yra 
kelios šakos-.. šienligė arba 
žolinė sloga (“hayfever”), 
dusulys (“asthma”), migre
na, tafn tikri patinimai 
odos ir giltinių plėvelių, 
krupai (“hives”) ir dar tū
los odos ligos.

Migrena žmogui užeidi- 
nėja periodiškai, — kas ke
lios savaitės, kas keliolika 
dienų. Kai moterims, tai 
dažnai apie mėnesinių lai
kotarpius.

Suima staigiai galvą 
skaudėt, dažniausia pusę 
galvos. Skauda pašėlusiai, 

' regis, tau galva eksplio- 
'duos, net akis laukan varo. 
iAkys šviesos bijo, ausys 
bildesio ir triukšmo bijo. 
Valgyti nesinori, net ir 
vemt kartais verčia arba 
širdį pykina. Nervai suba- 
ladoti, erzlūs lieka, kad ne
sinori nieko veikti. Visam 
silpna esti, neramu.

Išgydyt migreną neleng
va. Reikia surast jos tikrą
ją priežastį ir paskui jos 
vengti, saugotis. Galvo- 
skaudis galima palengvint, 
vartojant nuolatai daugme- 
ningus vitaminus — ir dar 
dadėčkui pieno kalkių 
(“calcium lactate 10 
grains”) po č arba bent po 
3 tabletes kas dieną. Taip
gi nikotines Tūkšties (“ni- 
cotin. acid, 100 miligrams”) 
po 6 tabletes kas dien. Gy
dytojai dar ir su adata lei
džia vaistų.



LlT€RRTŪRR^
jS • • — • -e __  _ —■

sbhiir Hienas
Perskaičiau Knygą “People oh Our Side” Detroit, Mich

Filmas “Tarybinė Lietuva”
Tarybų Sąjungoje pagamintas filmas 

— “Tarybinė Lietuva.“ Įdomią jo ap
žvalgą pateikė Elena Kononenko.

J Tai trečias dokumentalis judis (fil
mas) iš jaunųjų tarybinių Pabalti jos 
respublikų gyvenimo — rašo ji. — Dar 
neseniai pasirodė filmai “Tarybinė Es
tija” ir “Tarybinė Latvija.” Ir štai da
bai- mes matoųie naują, įdomų filmą — 
“Tarybinė Lietuva.” Mes žiūrime ji ir 

‘ jaučiame, kaip mums artimas yra liki
mas lietuvių, latvių, estų!

Kaip gyvenasi dabar tarybinėje Lietu
voje? Tą nori žinoti rusas, ukrainietis, 
baltarusis, uzbekas, tadžikas, gruzinas, 

.kazakas ir kitas pilietis.
Didesnė dalis filmo pašvęsta pokari

niam Lietuvos prisikėlimui, — kaip da
bar žmonės gyvena, kokis gyvenimas 
mieste ir sodžiuje, kaip eina Penkmečio 
Plano pravedimas. Tarybinės Lietuvos 

4 žmonės kuria savo laimingąjį gyvenimą 
bendrai su kitomis Tarybų Sąjungos 
tautomis. Žiūri judi ir prisimeni ste
bėtinai gražiai Lietuvą apdainuotą jos 
garsios poetės Salomėjos Nėries, kuri pa
gal tą,dainą bendroje Tarybų Sąjungo
je yra maža šalis, kaip kąsnelis gintaro, 
bet ji žydi ir su daina kuria laimingą gy
venimą — naują gyvenimą, nors dar 
daug reikės sunkiai padirbėti, kol užgy
dys karo žaizdas.

Filmas — “Tarybinė Lietuva” prasi
deda karčia Lietuvos praeitimi. Per 
šimtmečius užsienio įsiveržėliai puolė ir 
kankino ją. Didžiausi Lietuvos priešai 
—vokiečiai. Jau gilioje senovėje jie ver
žėsi i Lietuva. Naikino Lietuvos miestus 

0 ir sodžius, grobė lietuvių žemę, smaugė 
0 kultūrą. Lietuvių dainose gausiai įam

žinta ši kovų istorija.
Veržėsi Lietuvon ir lenkai šlėktos. Jie 

smaugė lietuvybę, jie tyčiojosi iš lietu
vių tautos. Jiems tame padėjo'lietuviai 
turtuoliai, išsižadėdami lietuvių kalbos 
ir kultūros.

Gi taip vadinamoje “nepriklausomo
je” Lietuvoje viešpatavo fašistinio dik
tatoriaus Smetonos režimas. Jis ir jo 
gaujos padarė Lietuvą bejėge, atvedė 
prie to, kad ji neteko savo sostinės — 
Vilniaus. Atidavė Hitleriui ir vienatinę 
prieplauką — Klaipėdą.

Bet Lietuvos liaudis neatidavė savo 
plotų ir savo sielos! Lietuvos Komunis
tų Partija buvo priversta veikti slaptai. 

.Ji rodo liaudžiai Smetonos ir jo pakali- 
4 kų išdavystes. Filmoje matome Lietu- 

vos Kęmunistų Partijos lapelius, jos se
kretoriaus Antano Sniečkaus bylą, ko
munistų slaptai leidžiamus laikraščius.

Filmoje parodoma ir pirmoji Sovietų 
valdžia Lietuvoje 1919 metais, kurią 
ginklų pagalba pasmaugė “demokratinė” 

’ Antantė, apsivienijus su vakarykščiais 
savo priešais, kaizerininkais.

Filmoje matome nuodingų dujų ka
meras — kalėjimus, kuriuos įrengė Sme
tonos režimas. Ten buvo kankinami ir 
marinami geriausi Lietuvos sūnūs ir du
kros, kurie kovojo už apvienytą Lietuvą, 
už Lietuvos žmonių laisvę.

Pagaliau 1940 metai. Smetona ir jo 
‘ šaika pabėgo pas Hitlerį. įietuvos liau- 

! dis ima savo'šalies tvarkymą pati.
# Plaukia Nemunu vanduo, plaukia Lie

tuvos žmonių minios, gatvėmis, reikalau
damos tarybinės tvarkos. Ji įvedė tary
binę tvarką. Ji įstoja savo valia į bendrą

< šeimą Sovietų Sąjungos liaudžių. Darbi
ninkai ir jų šeimos kraustosi iš urvų, 
lūšnynų ir skiepų į gerus gyyennamius, 

i kur pirmiau gyveno tik ponija.
Valstiečių biednuomenė dalinasi dvarų 

žemę, štai pirmas posėdis valstiečių ta
rybos, štai pirma išarta vaga savo nuo- 

1 savoje žemėje. Ir štai pavasaris, žydi 
• obelys, grūšios, vyšnios — pirmieji žie

dai laisvoje Lietuvoje, savo sode, savo 
darže! Vaikučiai bėgioja, žaidžia,- džiau
giasi, kaip paukšteliai...

Bet tamsiosios jėgos dūko ir siuto. Va
karuose, kur prieglaudą rado Smetona, 

; jo kalėjimų viršininkai, kapitalistai ir 
ponai ten paruošė slaptingą užpuolimą 
ant Lietuvos. Pirmieji smūgiai Hitlerio 

X bombininkų aplaistė Lietuvos miestų, 

sodžių ir. vaikų kurortų žemelę krauju. 
Jiems padėjo Lietuvos tautos priešai, 
smeigdami peilį liaudžiai į nugarą. Dega 
Lietuvos miestai, sodžiai ir vienkiemiai. 
Krinta vyrai, moterys ir vaikai nuo prie
šo kulkų. Amžinasis lietuvių priešas vėl 
užpuolė Lietuvą!

Tarybinė Lietuva, kaip ir kitos vaka
rų1 tarybinės respublikos pateko į hitle
rininkų baisią vergiją. Bet Lietuvos liau
dis nevergauja — ji kovoja. Partizanai 
“Žalgirio Būrio,” partizanai kitais var
dais veda kovą už savo.ir visos žmonijos 
laisvę.

Kas. ateina Lietuvos liaudžiai į pagal
bą? Kas eina Lietuvos išlaisvinimui? 
Kaip 1410 metais prie Žalgirio, taip ir 
dabar — rusų, ukrainų, baltarusių ir 
kitų tautų Sovietų Armijos pulkai. So
vietų'Armijos eilėse kovoja už savo tė
vynės išlaisvinimą ir Lietuviškoji Divi
zija. Štai drąsusis generolas Ivanas Čer- 
niachovskis. Tai jis veda Raudonosios 
Armijos pulkus . išlaisvinimui Lietuvos. 
Mūšiai Vilniuje... Visa tai prieš tavo 
akis. Matai ir prisimeni taip neseną is
toriją.

Liepos 13 dieną, 1944 metais Sovietų 
Armija išlaisvina Lietuvos sostinę Vil
nių. Ją karštai sveikina Vilniaus gyven
tojai ir apylinkių valstiečiai. Pribuvo ir 
partizanų būriai, kurie mušė amžinąjį 
priešą į nugarą.

Ir vėl Lietuva laisva — darbo žmonių 
ir inteligentijos Lietuva. 86,000 valstie
čių atgauna savo žemę, vėl išnyksta dvar
ponių viešpatavimas. Lietuvoj atsisteigė 
tarybinė tvarka.: Lietuvos išlaisvinimui 
vadovavo tarybinė vyriausybė, kuri buvo 
suspėjus pasitraukti giliau į Sovietų Są
jungą.

Dabar eina Lietuvos prisikėlimas. 
Energingas ir sunkus darbas mieste ir 
kaime. Atstatomi fabrikai, dirbtuvės, 
gelžkelių tiltai, stotys. Įsteigiama fak
torių - mašinų stotys, dalinama valstie
čiams grūdais ir kitokia pagalba. Ilgi 
traukiniai pilni su pagalba ateina į Lie
tuvą iš kitų broliškų tarybinių respubli
kų.

Didelis darbas Vilniuje .ir Kaune; 
kiekviename mieste ir kaime. Hitlerinin
kai, viešpataudami ir bėgdami, labai 
daug žalos padarė. Vietoje seno, su
griauto reikia naują statyti ir padaryti.

Atsistato Klaipėdos prieplauka. Iš vi
sų valstybių, kurios yra prie Baltijos Jū
ros, jau atplaukia laivai į Klaipėdą. Štai 
eina energingas statybos darbas fabriko 
“Elfą,” kur bus gaminami elektriniai 
motorai.^

Petrašiūnų elektros stotis jau teikia 
energiją Kauno namams ir fabrikams. 
Veikia Klaipėdoje celiulozo - popieros 
kombinatas. Atstatyta, atremontuota ir 
naujai pastatyta virš Ą000 fabrikų, dirb
tuvių, namų ir kitokių įmonių. Didelis 
fabrikas “Žalgiris” naujai statomas, ku
ris gamins mašinas. Apie tokią statybą 
negalėjo nei pagalvoti Smetonos režimo 
Lietuva, t w

Filmoje mes matome vaikus ir studen
tus. Matome besimokinančius Vilniaus 
Universitete. Matome Mokslo Akademi
ją. Štai meno ir kultūros veikėjai: Lie
tuvos rašytojai, piešėjai, dailininkai, re- 
žisoriai, artistai. Visur juda, veikia, 
daugybė studentų. Ir vis tai Lietuvos 
darbininkų, valstiečių, profesionalų vai
kai. Lietuvių tautinė kultūra ir mokslas 
drąsiai žengia pirmyn. Niekas neturi tei
sės daryti kokių nors kliūčių.

Filmą baigiasi įspūdingai. Lietuvoje 
geras javų derlius. Valstiečiai su 
džiaugsmo daina valo javus. Baigę ru
gius pjauti, pagal seną įprotį, visi vals
tiečiai skambina į dalgį. Visoje Lietu
voje skamba dalgių ir dainų aidai. Pas 
valstietį Matutį susirinko apylinkės 
valstiečiai, jauni ir seni, ir kelia javų 
suėmimo puotą.

Mes girdime dainas. Dainuoja jaunos 
tarybinės Lietuvos himną. Taip baigiasi 
judis. Puikus, dokumentalis ir istorinis 
judis!

Technikiniai jis paruoštas nusiseku
siai. Gražiai atvaizduota Lietuvos gra-

Karo metu E (Iyar Snow parašė knygą 
“People on our. Side,” kurioje sukaupė savo 
patyrimus iš Azijos ir Europos, — gera kny
gos dalis paaukota Indijai.

Indija užima 1,581,000 ketvirtainių mylių ir 
turi 389,000,000 gyventojų, — tris kartus dau
giau, negu Jungtinėse Valstijose, bet žemės 
užima tik pusę tiek, kiek mūsų kraštas. In
dijoje visados buvo ir tebėra baisus darbo 
žmonių skurdas. Vidutinis darbininko uždar
bis apie 20 dol. per metus. Apie 90 nuoš. dir
ba žemės ūkyje ir apie 90 nuoš. nemoka nei 
skaityti nei rašyti.. Kurui jie naudoja sausą 
karvės mėšlą, žmonės daugumoje guli lauke, 
nes retas kuris iš darbininkų turi kokią nors 
pašiūrę, o jei kuris tokią turi, tai po '8 ir 10 
asmenų guli viename kambaryje ant žemės.

Apie 40 nuoš. žmonių visados gyvena pus
badžiai; miršta jie, kaip musės. Bet vienu 
dalyku Indija turtinga — parazitais. Net 562 
princai ir visi jie labai bagoti, milijonieriai, 
turi gražiausius palocius.

Autorius klausinėjo princų, kodėl jie ne
teikia liaudžiai apšvietos ir mokslo? Atsakė: 
be mokslo valstiečiai ir darbininkai geresni
— lengviau juos išnaudoti.

Iš Indijos Edgar Snow išskrido į Tarybų 
Sąjungą per Persiją. Persijoj toks pats skur
das, kaip ir Indijoj: žmonių tamsumas neap
sakomas; jie pilni visokių prietarų.

Kas kita Tarybų Sąjungoj. Autoriui net 
akys prašvito, kai jis pasiekė tą šalį. Nors tai 
buvo karo metais, tačiau nei vienas Tarybų 
Sąjungos pilietis nebuvo nuliūdęs, nusiminęs. 
Autorius nustebo tuo faktu, kad nelaisvėn pa
imtus vokiečius karius Tarybų Sąjungos vy
riausybė gerai užlaikė ir mandagią! su jais 
apsiėjo, nors jie to nebuvo verti.

Autorius klausė rumuno kareivio, paimto į 
nelaisvę, už ką jis kariavo? Atsakė: aš turė
jau kariauti; jei būčiau' atsisakęs kariauti, 
man būtų smogę 25 bizūnus per nugarą .ir ant 
galo — sušaudę; laimingas,' kad pakliuvau į 
nelaisvę.

Autorius turėjo pasikalbėjimą, su dirbtu
vės užveizda moteriške. Klausė, ar ji nepa
vargsta, taip sunkiai dirbdama? Moteris at
sakė: visi esame pavargę, bet mes nesergame, 
nes mums nėra kada sirgti — reikia priešas 
sumušti. Moteris klausė rašytojo: ką jūs, 
amerikiečiai ir Anglija, darote vokiečiams su
mušti? Jai atsakyta: mes jums padedame 
ginklais. Moteris tuomet jam: Ačiū už viso
kią pagalbą, bet šimtą kartų geriau būtų, jei 
patys * kariautumėte ir nelauktumėte, kol mes 
sumušime vokiečius. Pusi. 149 autorius^ negali 
atsistebėti Ta r. Sąjungos progresu: per trum
pą laiką išaugo virš 100 miestų, turinčių ma
žiausiai po' 100,000 gyventojų, o kiti pasiekę 
jau ir po 200,000. k

Daug mažų tautų šiandien patapo turtmgo- 
mis ir laimingomis. Pavyzdžiui autorius^pai- 
ma Mongolijos Liaudies Respubliką. Prieš 
1917 metų revoliuciją ji labai skurdo; apie 
90 nuoš. jos gyventojų buvo ligoti; tamsumas 
viešpatavo visur; tik kunigai (lamas) lobo 
ir gyveno karališkai. Dabar Mongolija kito
kia: pakilo žmonių gerbūvis, apsišvietimas; 
sutvirtėjo šalis ir karo metu ji teikė Tary
bų Sąjungai pagalbos tiek vyrais, savano
riais, tiek medžiagomis.

Mr. Snow ir vėl grįžta į Indiją ir žymi, kad 
ten skurdas neišpasakytas. Vien tik Bengal 
provincijoje karo metu mirdavo po 100,000 
per savaitę iš bado, nes Anglija išvežė beveik 
visą maistą. *

Puslapiuose 285-303 aprašo apie kinų par
tizanus, herojišką jų pasiaukojimą; apie 500,- 
000 japonų armija kariavo prieš partizanus 
i]’ čiang kai-šeko armija daugiau kariavo prieš 
partizanus negu prieš japonus. O vienok par
tizanai atsilaikė prieš daug skaitlingesnes 
priešų armijas.

Pavyzdžiui aš priminiau kai kuriuos svar- ♦ 
'besnius knygoje liečiamus dalykus, kad skai
tytojas žinotų, kokia svarbi knyga. Ją galima 
įsigyti pas World Publishing Co., 2231 West 
St., Cleveland, Ohio. -Worcesterieciai gali gau
ti ją pas mane paskaityti.

Būtų gerai, jei Laisvė arba ALDLD išvers
tų šią knygą į lietuvių kalbą. Knyga, tiesa, 
išspausdinti lėšuoja daug pinigų. Tačiau ap- 
švietai pinigų darbininkai turėtų sudėti, sa
kysime, vietoj į ALDLD mokėti po 15 centų 
mėnesiui, narys galėtų mokėti po 25c. Mes 
nepajuntam, kaip išleidžiame pasilinksmini
mams dolerį ir daugiau, tai 25 centų, išleistų 
apšvietai, visai nepajustume.

Nėra pasaulyje brangesnio daikto, kaip 
apšvieta. Amerikoje gali apsišviesti kiekvie
nas už mažą pinigą, tik reikia norėti ir ne
tingėti. Petras Butkiavičius.'

Laisvės Redakcijos pastaba. <— Platesnė ir 
išsamesnė d.’ Butkiavičiaus minimos knygos 
recenzija tilpo, berods, 1944 metų “Šviesoje,”
— parašė dr. A. Petriką. Taip, ši knyga įdo
mi, tačiau ją versti ir išleisti lietuvių kalbo
je šiuo metu neverta, nes daug dalykų, Mr. 
Snow’o knygoje minimų, Jau paseno. Sakysi
me, jis plačiai rašo apie Indiją, esančią a n g-
-J- f J-J-l"“ — —

žios pievos, laukai ir miestų architektū
ra. Filmoje įtikinančiai ir teisingai pa
rodoma Lietuvos praeitis ir dabartinis 
progresas kuriant socialistinį gyvenimą. 

lų imperialistų pavergtą, — šiandien Indija 
jau turi šiokią tokią tautinę laisvę — Indija 
šiandien, beje, perskelta pusiau: viena dalis 
priklauso Pakistanui, kita — Indijai. Tas 
pats ir apie kitus dalykus: Tarybų Sąjungoje 
šiandien jau pasikeitė gyvenimas į kur kas 
geresnę pusę, negu jis buvo karo metu. Tuo
met, kai .ši knyga išėjo iš spaudos, ji suvaidi
no teigiamą rolę, kadangi Mr. Srtow yra ob
jektyvesnis žurnalistas, negu kiti amerikiniai 
žurnalistai, be to, jis gabus rašytojas. Tačiau, 
šiandien šią knygą versti lietuvių kalbon if 
išleisti, mums atrodo, būtų “šaukštas po pie
tų.”

Teatro Sezono Atida
rymas Lietuvoje

VILNIUS. — Po vasaros atostogų vėl 
prasidėjo darbas respublikos teatruose. 
Šiais metais respublikos teatrų repertu
aras žymiai papildytas Lietuvos drama
turgų naujomis tarybinėmis pjesėmis.

Vilniaus valstybinis dramos teatras 
pastatys Lietuvos TSR nusipelniusio me
no darbuotojo, stalininės premijos laure
ato B. Dauguviečio naują pjesę apie šiuo
metinį Lietuvos kaimą.

Marijampolės teatras įjungė į savo re
pertuarą Tarybų Sąjungos Didvyrio Ber- 
natėno pjesę “Už pergalę.” Šios pjesės 
turinį sudaro Lietuvos liaudies heroiškos 
kovos prieš vokiškuosius grobikus Didžio
jo Tėvynės karo meto vaizdai.

Tai pačiai temai pašvęsta ir Marcin
kevičiaus pjesė “Kavaliūnai” kuri bus 
pastatyta Šiaulių dramos /teatro.

Vilniaus Valstybinis lėlių teatras sta
to Krinickaitės ir Čepulytės pjesę “Dzū- 
kiukas” — apysaka apie Lietuvos ber
niuką — partizaną.

KLAIPĖDA. — Klaipėdoje prasidėjo 
teatro sezonas. Jis buvo atidarytas “Eg
lė-—Žalčių karalienė” — liaudies pasa
kos pastatymu. Jaunas Klaipėdos dra
mos teatras yra talentingų režisierių J. 
Gustaičio ir K. Griauzdės vadovauja
mas.

Muzikalinės komedijos teatras žiemos 
sezonui ruošia Aleksandrovo operetę — 
“Mano Giuzel.”

KAUNAS. — Valstybinis operos ir 
baleto teatras žiemos sezoną atidarė 
“Fausto” opera. Margaritos rolę/ išpildė, 
jauna teatro debiutante Julija Borilaitė 
— Vilniaus konservatorijos auklėtinė. 
Teatro kolektyvas paaugėjo naujame se
zone ir kitomis jaunomis jėgomis. “Rigo
leto” hercogo rolę išpildė jaunas daini
ninkas Vladas Časas, “Don Kichoto” ba
lete diriguoja Kauno konservatorijos 
auklėtinis Jonas Vadauskas.

Šiuo metu teatras ruošia spalinę prem-’ 
jerą — “Didžiosios draugystės” — Mu
ra delio operą.

VILNIUS. — Vilniaus lėlių teatras 
šiomis dienomis parodė savo naują pa
statymą — Stalininės premijos laurea
to S. Maršako pjesę — “Dvylika mene- 
šių”

Pastatymo autorius — M. Krinickai- 
tė, muzikinis apiforminimas — nusipel
niusio meno veikėjo kompozitoriaus K. 
Galkausko.

Šiomis dienomis įvyko Valstybinio 
dramos teatro atidarymas M. Gorkio 
pjese “Priešai.”1 Pjesę pastatė Stalininės 
premijos laureatas B. Dauguvietis.

L. Levinienė.
Vilnius,
1947 m. spalio mėn.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 188 kp. susirinkimas 
įvyko 19 d. spalių. Narių 
dalyvavo apie 4,0. Gerai, kad 
draugai lankosi į kuopos su
sirinkimus ii’ laiku ateina. <

Kitas dalykas patinka, kad 
nevarinėja savo tarpe* tuščių 
ginčų. Į pusantros valandos 
susirinkimas baigėsi ir daug 
gerų tarimų padarė.

Susirinkimą atidarė kuopos 
pirmininkas P. Gustaitis, pra
nešdamas, kad mūsų kuopa 
vis dar veda vajų už naujus 
narius, šiame susirinkime įsi
rašė du nauji nariai — Petra
šiūnai. Tvarką vedė Stepo
navičius.

Finansų sekretore raporta
vo, kad nariai gerai mokasi 
duokles. Ižde pinigų randasi 
apie $80. Raportavo, kad 14 . 
d. rugsėjo išvažiavimas gerai 
pavyko, kuris davė pelno $80 
ir pelnas pasiųstas į LLD cen
trą, knygų leidimui. Ragino, 
kad mūsų kuopa knygų fon
dui turi sukelti visą $100. Tai 
labai gerai, kad turime ener
gingų ir suprantančių Draugi
jos reikalą narių.

Raportavo, kad Sąryšio pik
nikas nelabai nusisekė, nes, 
oras buvo ąįtšalęs, bet vis vien 
bus pelno.

Iš 400 metu lietuviškosios 
knygos parodos raportavo S. 
Tvarijonas, kad paroda gerai 
nusisekė, žmonių lankėsi virš 
700, įplaukų buvo $125.83, 
bet išlaidų dar nėra padaryta 
sutrauka.

Buvo skaitytas laiškas iš 
Ateivių Teisių Gynimo Komi
teto. Nutarta paaukoti $5 
ir ant blankos parinkti aukų. 
Buvo skaityti laiškai Laisvės 
ir Vilnies vajaus reikalu. Nu
tarta darbuotis platinimui mū
sų spaudos. Raginami nariai 
pagelbėti vajininkėms M. Ja- 
nulienei ir V. Smalstienei.

LLD 10 apskrities organiza
torius A. Dapšis raportavo, 
kad prakalbų maršrutas prasi
dės su 14 d. lapkričio. Kal
bėtojas bus Rojus Mizara, 
Laisvės redaktorius. Apie 

! maršrutą bus vėliau plačiau 
parašyta.

A. Bimba bara chicagiečius 
už nesurengimą lietuviškosios 
knygos parodos. Reikėtų ra
ginti visas lietuvių kolonijas, 
kur tik yra LLD kuopos. Rei
kėtų sukviesti žmones ir jiems 
parodyti knygas, žurnalus, 
laikraščius ir supažindinti su 
lietuvių knygos keliais. Daug 
pergyventa, daug pamiršta, o 
kada matys knygas, tai vėl 
prisimins svarbius įvykius. 
Paimkime, kad ir A. Bimbos 
prakalbą Montello, Mass., 
apie Lietuvos reikalus, dėl ku
rios reakcininkai jį buvo areš
tavę.

Daug yra svarbių straipsnių 
“Šviesoje,” kurie gali būti » 
skaitomi, kaipo paskaitos, kad 
ir D-ro Petrikos straipsnis 
“šviesos” No. 2 ir 3.

S. Tvarijonas.

BIEDNAS.

Seniems Draugams Sutton, Mass.
Džiaugės širdis ... draugų daina aidėjo, 
Strausas armonike gyveno, jaunas ir gražus! 
Seni draugai čia pasilinksmint vėl suėjo 
Atminimus Jie atnešė kiekvienas, nemažus.

Atsiminiau aš Juos dirvonus kai purenom.
Kžu laisvės stiklą sėjome visi
Ir sakėme: “Dabar varge gyvenam,
Bet ‘rugiapjūtei’ bus dienelė šviesi!”

Paskiau aptingot nekurie! Arimas rankų 
[laukė.

Nors pasėlys vistiek bujoja Jūs šalia,— 
Graži Nauja Karta! Taryt rugeliai’ plaukia, 
Bet reik daboti Juos! Mums, Juos'apleisti 

[nevalia.
Senų draugų veidai, atminimu žydėjo,
Su Jais aš, stuktelėjęs stiklą, pamiršau net 

[kur esu.
Man rodėsi ir vėl mes darbą — tik pradėję.
Ramu su Jumis buvo! Džiugu ... sakau 

[Jums iš tiesy.
Ir kaip gi nesidžiaugti—jei darbas mūsų žydi.
Auga pasėliai!... Bujoja pamažu
Mūs “Rugiapjūtę” priešas kerštu lydi, 
Bet ji vistiek žydės laisvės dažu!

Rugpjūtis 1947, Bs. Aires.

9 spalių persiskyrė su šiuo 
pasauliu Juozapas Paltanavi
čius (Fulton), 67 metų am
žiaus. Paėjo nuo Vilkaviškio, 
Slibinų kaimo. Amerikoj iš
gyveno 47 metus. Prigulėjo 
prie Literatūros Draugijos. 
Iki pat mirties skaitė Lais
vę, nes jis ją labiausia my
lėjo skaityti. Turėjo savo 
ūkį, ant kurio reikėjo sunkiai 
dirbti. Užaugino 3 dukteris— 
Mary, Matildą, Tofilią, taipgi 

-4 sūnus— Juozą, Vincą, Vy
tautą ir Gediminą.
' Visai nesirgo — širdis nuė

stojo plakus ir užsimerkė ant 
visados, palikdamas verkian
čią savo moterį, dukteris, sū
nus ir 8 anūkus.

Tebūna jam lengva šios 
šalies žemelė. J. D.
__________________________ _ O 
3 puslapis—Laisve (Liberty,

Lithuanian Daily) 
Šeštadienis, Spalių 25, 1947
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PASKUTINIS CARAS
-10-4-47— —lO-(Istorine Apysaka)

■■■■Parašė Justas Paleckis ■■■■

(Tąsa)
Savo gimimo dieną, gegužės 6 (19), 

Maskvon atvyko caras Nika4ojus II su 
žmona Aleksandra, dukra Olga, seserim 
Ksenija ir jos vyru Aleksandru Michai- 
loviču. Visą gana tolimą kelią nuo Bras
tos stoties iki Petro pilies žmonės stovė
jo špaleriais, nors laikas buvo vėsus. Vos • 
pamatę caro karietas, artėjant, žmonės 
šaukė “ura!”, ir aukštai kėlė kepures. 
Sunku įsivaizduoti visas tas caro sutiki
mo iškilmes senojoj Rusijos sostinėj, ku
rion, Povilu I pradedant, atvykdavo vai
nikuotis carai.

Petro pily caras priėmė eilę atvykusių 
svečių — Bucharos emirą, Chivos chaną, 
Prūsijos princą Henrichą, Danijos sosto 
įpėdinį, Viurtembergo hercogą, Japoni
jos ir Anglijos princus. Ifumatytasis tą 
dieną kariškasis paradas Chodinkos 
aikštėj neįvyko, nes buvo gauta gedulo 
žinia apie turėjusio į iškilmes atvažiuoti 
Austrijos erchercogo Karolio Liudvigo 
staigią mirtį. Toji mirtis buvo pirmuo
ju debesiu, aptemdžiusiu vainikavimosi 
iškilmių nuotaiką. Be to, ji buvo prie
žastim tolimesnių tragiškų įvykių Cho
dinkos laukuose. Jei tą dieną Chodin- 
koj būtų įvykęs paradas, būtų išvengta 
didžiosios nelaimės, kuri istorijoj užtem- 
dino visas puošniausias vainikavimosi iš
kilmes ir jų blizgesį.

Vis naujų atstovų ir užsienių karalai
čių, karaliūnų ir pasiuntinių priėmimuo
se, pamaldose praėjo laikas iki vainika
vimosi dienos — gegužės 14 (27). Tą 
dieną jau anksti rytą 21 patrankų šū
viu pranešta apie iškilmių pradžią ir 
tuoj suskambėjo Kremlio varpai. Ap
link Kremlio katedras rikiavosi gvardi
jos raiteliai ir grenadieriai, ypatingoj 
estradoj susitelkė caro rūmų orkestras, 
anksti pradėjo rinktis Kremlio didžiųjų 
rūmų salėse aukštieji svečiai, o diploma
tai telkėsi aplink Uspensko soborą, tra
dicinę carų vainikavimosi vietą. .

Katedros viduj, keturiais pilioriais 
paremta, stovėjo sosto estrada, ligi ku
rios buvo dvylika laiptų. Caras pasirin
ko sau caro Mykolo Feodorovičiaus vai
niką, tą patį, kuriuo 1883 m. vainikavo
si caras Aleksandras III. Tada Marija 
Feodorovna buvo vainikuota caro Alek
siejaus Michailovičiaus deimantiniu vai
niku. Mikalojaus žmona, jaunoji carie- 
nė Aleksandra sau pasirinko caro Jono 
III vainiką, kuriuo 1856 m. vainikavosi 
Aleksandras II. Sostą dengė auksinis 
baldachimas. Prie pat sosto susitelkę di
dieji kunigaikščiai, did. kunigaikštytės, 
užsienių princai ir princesės, toliau rū
mų ir didžiūnų ponios. Už sosto paskir
tos vietos senatoriams. Skyrium kairėj 
žurnalistai ir piešėjai. Nedidelėse Us
pensko soboro patalpose sutilpo tik apie 
tūkstantį žmonių, todėl labai daug kas 
negalėjo į ją patekti.
x Apie 9 vai. auksu blizgą dvasiškiai 
pasitiko atvykusią carienę motiną Ma
riją Feodorovna. “Ura” šūkių lydima, ji 
privažiavo prie raudonųjų laiptų. Dabar 
ji buvo pasipuošusi iškilmingais ciesorie- . 
nes rūbais su šermuonėlių apsiaustu ant 
pečių ir vainiku ant galvos. Daugelio di
džiųjų kunigaikščių, princų, generolų ir 
didžiūnų palydėta, ji atsisėdo savo soste.

Dabar prasidėjo iškilmingasis caro ir 
carienės žygis iš Kremlio rūmų į Us
pensko soborą. Suskambėjo trimitų gar
sai, .sujudėjo ilgoji procesija, kurios prie
šaky žygiąvo gvardijos raiteliai, paskui 
jų 24 pažai ir tiek pat kamerjųnkerių, 
už jų cei’emonijmeisteriai. Toliau eilė 
didžiūnų ir generolų nešė ciesoriškos val
džios ženklus ir vainikavimosi reikme
nis — ciesorienei Aleksandrai paskirtąjį 
šv. Andriaus ordeną, valstybės kalaviją, 
valstybės vėliavą, valstybės antspaudą, 
carienės ir caro šermuonėlių apsiaustus, 
ciesoriškąjį gaublį, skipetrą, mažąjį cie
sorienės ir didįjį ciesoriaus vainiką. Vi
sus tuos puošnius ir brangius daiktus so
boro prieangy palaimino ir pašventino 
Kijevo ir Maskvos metropolitai. Triukš
mingu “ura” buvo sutiktas pasirodęs 
caras Mikalojus su cariene Aleksandra, 
orkestrai grojo caro himną “B oze car i a 
chrani,” skambėjo varpai, daugelis susi
jaudinę puolė ant kelių. Maršalų ir mi- * 
nisterių apsuptas, caras su cariene ėjo

pa- 
ku-

SU-

Uspensko soboro link. Caras buvo apsi
rengęs gvardijos pulko uniforma su šv. 
Andriaus ordenu. Pagal antišką piešinį 
pagamintas Aleksandros Feodorovnos 
parodas buvo gausiai papuoštas sidabro 
brokatu ir dekoruotas Kotrynos ordeno 
ženklu.

Carui su cariene priėjus Uspensko so
boro prieangį, varpai nutilo. Maskvos 
metropolitas pasveikino valdovą, pažy
mėjęs bažnyčios ryšį su caro sostu. Pe
trapilio metropolitas; Pdladijus davė ca
rui ir carienci pabučiuoti kryžių. Kije
vo metropolitas apšlakstė švęstu vande
niu. Giesmei skambant, ciesorius ir cie- 
sorienė, dvasiškių lydimi, įžengė į soborą 
ir, prie didžiojo altoriaus vartų priėję, 
tris kartus nusilenkė. Paskui jiedu atsi
sėdo soste, didžiūnų apsupti. ,

Rimta ir susikaupusi sėdėjo soste gre
ta caro jo žmona Aleksandra, buvusi 
kukli mažojo Heseno princesė. Štai kada 
jos saulės spindulio svajonė galutinai iš
sipildė. Bet dabar ji nejautė nieko kito, 
kaip tik norą, kad visa tai greičiau baig
tųsi, kad ji galėtų greičiau ištrūkti iš tų 
tūkstančių į ją įsmeigtų žvilgsnių.

Carui perskaičius tikybos simbolius ir 
persižegnojus, prasidėjo iškilmingos 
maldos su atitinkamomis maldomis, 
riose skambėjo tokie posmai:

“Tegu šis šventasis vainikavimas
silaųkia visų viešpačių viešpaties ir visų 
valdovų valdovo palaiminimo.”

“Tegu jo valdžios skeptrą sustiprina 
aukščiausiojo teisingoji ranka.”

“Tegu šventosios dvasios aliejus jo 
valstybei suteikia jėgos, išminties ir tei
sybės.” ,

“Tegu jo valdymas būna šviesus ir sie
kia ilgus metus.”

“Liūdesio dienomis tegu Viešpats 
Aukščiausias esti su juo ir Jokūbų Die- 
vas jį palydi.” .

“Tegu teisingas ir kantrus bus jo teis
mas.”

“Tegu Dievas duoda jėgos jo kariuo
menei.”

“Tegu jis sutramdo visus savo prie
šus ir pevidonus.”

Pagiedojus giesmę “Viešpatie, gelbėk 
savo žmones” ir paskaičius evangeliją, 
buvo atliktos m iro aliejum patepimo ap
eigos, o paskui prasidėjo pats vainikavi
mas. Pirmiausiai carą apsiautė širmuo- 
niniu, ereliais išsiuvinėtu apsiauštu-man- 
tija. Kiekvienas žingsnis buvo lydimas 
atitinkamos maldos į Dievą, kad jis lai
mintų naująjį carą. Visų žvilgsniai at
kreipti į estradą, kur senasis generolas 
grafas Miliutinas prisiartino prie caro, 
laikydamas ant aksominio pagalvio auk
sinį, brangiausiais akmenimis papuoštą 
ciesoriaus vainiką. Metropolitas Paladi- 
jus paėmė vainiką ir padavė jį carui. Mi
kalojus paėmė ciesoriškąjį vainiką, tą 
aukščiausios valdžios simbolį, ir užsidėjo 
jį ant savo, kiek apsvaigusios, japono 
kardo prakirstos, galvos. Metropųjitas jį 
žegnojo ir tarė vainiką'simboliškai api
būdinančius žodžius. Paskui metropoli
tas įteikė carui skeptrą ir gaublį.

Vainikuotasis caras sėdėjo soste. Jo 
pečius supo brangusis valdovo apsiaus
tas, dešinėj rankoj jis laikė simbolišką 
valdžios skeptrą, kairėj Rusijos galybės 
simbolį gaublį, ant galvos švitėjo bran
giausių briliantų vainikas, o ant kaklo 
caro ordeno juosta. Visų iškilmės daly
vių galvos nulinko gilioj pagarboj.

Akimirką tęsėsi iškilmingojo momento 
tyla. Paskui skeptrą ir gaublį jis vėl pa-, 
dėjo ant pagalvėlių. Caras^davė ženklą 
ranka ir jaunoji ciesorienė Aleksandra 
atsiklaupė prieš savo vyrą. Garas nusi-, 
ėmė savo vainiką ir trumpą akimirką 
palaikė jį viršum ciesorienės galvos, pas
kui vėl pats užsidėjo. Paėmęs nuo pagal
vėlio mažąjį ciesorienės vainiką, jis ap
vainikavo juo savo žmonos galvą. Tą pat 
akimirką didieji kunigaikščiai Sergiejus 
ir Povilas ir rūmų ponios apsiautė cie- 
sorienę širmuonėlių apsiaustu, o ant kak- 
lo pakabino brangius deimanto karolius 
ir šv. Andriejaus ordeną. Po šios apeigas 
caras su cariene pasibučiavo ir abu atsi
sėdo sostuose.

(Bus daugiau)

l

L. Rūtenas

Spalio Revoliucija Lietuvoje
(Tąsa)

Net toli nuo fronto, Su
valkijoje, visur atsirado 
darbininkų deputatu Tary
bos. Okupacinių ir lietuviš
kųjų buržuazinių valdžios 
organų užnugaryje tary
bos užgrobė ir kai kurį lai
ką išlaikė valdžią Kalvari
joje, Liudvinave, Kazlų-Rū- 
doje, Pilviškiuose ir kt. Iš 
Vilkaviškio apskrities dide
lis skaičius žemės ūkio dar
bininkų išėjo savanoriais į 
Raudonąją Armiją.

S m a r k u s revoliucinis 
bruzdėjimas apėmė ir Že
maitiją, nežiūrint to, l£ad 
ten ypač stipriai buvo jau
čiama katalikiškos dvasi
ninkijos įtaka.

Štai ka Lietuvos buržua-V v *zinės vyriausybės ofiocio- 
zas “Lietuva” 1919 m. ge
gužės men. 1 d. rašė apie 
vienos Žemaitijos vietovės 
— Žlibinų darbo žmonių 
nuotaikas:

“Bolševikai nepasiekė Žli
binų, bet prieš bolševikamis 
ateisiant ' į Telšius, Žlibinų 
mažažemių ir bežemių ūpas 
buvo pakilęs: visur vieną 
kalbą kalbėjo, kad kunigai 
nori padaryti “ponais ir 
kunigais,” kunigai ir ponai 
paperka vokiečius, kad jie 
grįžtų į Lietuvą ir 1.1.” 
Kuomet vasario 7 d. atvyko 
į Žlibinus vokiečiai, “beže
miai keikė juos, ūkinin
kams (buožėms) nušvito 
padangė geresnės ateities; 
dvarininkų veiduose džiau
gsmas, nes vokiečiai apgy
nė jų turtus ir gyvastį 
gręsiančio pavojaus.”

Didvyriška liaudies 
siu kova dėl tarybų'
džios nežiūrint vokiškųjų 
okupantų teroro, okupantų 
išvijimas iš., žymios Lietu
vos ’dalies, kova dėl tarybų 
valdžios neišvaduotuose ra
jonuose — visa tai rodė tik
rai liaudišką, tautinį revo
liucijos Lietuvoje pobūdį.

nuo

ma- 
val-

Audringas r e v o liucinės 
kovos išsivystymas visoje 
Lietuvoje iš karto sukėlė 
visišką sąmyšį kontrrevo- 
liucijos stovykloje. Buržu
azinė, okupantų pastatyta 
vyriausybė su liaudininkų 
šulu Šleževičium priešaky
je, pabėgo iš Vilniaus į 
katiną, kur okupantai pa
dėjo jai atsigauti iš patir
tų smūgių.tų smūgių. Eilė ministrų 
visiškai pabėgo į užsienį pa
galbos ieškoti, jų tarpe bu
vo Antanas Smetona, Au- 
gusinas Voldemaras, Mar
tynas Yčas, Jonas Yčas.

Kaune pasilikusi Šleževi
čiaus vyriausybė buvo visų, 
buržuazinių partijų koalici
ja. Į ją įėjo pažanginirtkai 
(vėlesnieji t autini nkai), 
krikščionys d e m o k r a tai, 
liaudininkai ir socialdemo
kratai: Visi jie glaudžiai 
bendradarbiavo, suvienyti 
vieno tikslo: numalšinti sm 
okupantų pagalba Lietuvos 
liaudies išvaduojamąją ko
vą,, išlaikyti ‘ buržuazijos, 
dvarininkų ir buožių val
džią, neleisti Lietuvai nusi
mesti imperialistų jungą.

Viename savo straipsny
je, paskelbtame “Lietuvos 
Žiniose” 1939 m. kovo mėn. 
1 d., vienas svarbiausiųjų 
kontrrevoliucinės kovos va
dovų Lietuvoje Mykolas 
Šleževičius rašė: “Nei va
landėlei nedvejodamas tu
riu pasakyti, kad nei pirmo
jo, nei antrojo mano sudary
tųjų ministrų kabinetų me
tu, nei krikščionių demo
kratų, nei socialdemokratų 
partijos jokių sunkumų ar
ba trukdymų nedarė. Iš tų 
partijų mano sudarytieji 
ministrų kabinetai visuomet

4

turėjo tvirtą ir lojalią para
mą. Lygiai lojalią ir tvirtą 
paramą mano ministrų ka
binetai turėjo ir- iš Tautos 
pažangos partijos... Mano 
pirmajame ministrų kabine
te buvo palikti ministrais 
p. p. Martynas Yčas ir Au
gustinas Voldemaras tam, 
kad prieš visą pasaulį pa- 
dokumentuoti, kad Lietuvo
je tarp visų Lietuvos gru
pių bei partijų yra gražus 
sugyvenimas.”

Šie saldūs žodžiai 
“gražų sugyvenimią’

apie 
pa

tvirtina vieną istorinę tie
są: visos Lietuvos buržua
zinės “demokratinės” gru
pės ir partijos 1918 — 1919 
metais stojo ginti buržuazi
nę santvarką, buožinę — 
dvarininkišką žemės nuosa
vybę ir “gražiai bei dar
niai” sugyveno vokiškųjų 
okupantų ir vakarų impe-’ 
rialistų durtuvų globoje.

Lietuviškajai kontrrevo- 
liucijai ir jos imperialisti
niams įkvėpėjams bęi orga
nizatoriams ypač svarbu 
buvo liaudininku - socialis
tų ir socialdemokratų daly
vavimas buržuazinėje koali
cinėje vyriausybėje, nes jų 
dalyvavimas leido lengviau 
apgauti darbo žmones ir su
skaldyti jų eiles. Kontrrevo- 
liuci jai buvo reikalinga “de
mokratinė” ir “socialistinė” 
kaukė, kad lengviau būtų 

galima paskandinti krauju- 
je liaudies sukilimą.

Lietuviškoji kontrrevoliu
cija buvo bejėgė prieš ky
lančią liaudies revoliucijos 
bangą. Kaip parodė įvykiai 
Vilniuje, Šiauliuose, Pane
vėžyje ir kitur, buržuazinė 
valdžia, neturėdama liau
dies paramos, buvo privers
ta. palikti vieną poziciją 
paskum kitą, o kontrrevo- 
liucijos vadovai , pradėjo 
bėgti į užsienį. Kovai prieš 
Lietuvos liaudį su Vakarų 
imperialistų pagalba ir* 
jiems vadovaujant buvo pa
naudota užsienio kariuome
nė.

“Jei lietuviškoji buržua
zija, ----- rašė V. Mickevi
čius — kapsukas, — nebū
tų griebusis svetimos ka
riuomenės pagalbos buržu- 
zinei tvarkai ginti, jei Lie
tuvoje nebūtu1 buvę^ suda
rytas tarptautinės kontrre- 
voliucijos frontas, jei jis ne
būtų palaikomas anglų, 
prancūzų ir amerikinių ka
pitalistų, tuomet, be abejo
nės, Lietuvos darbininkai ir 
vargingieji sodiečiai leng
vai būtų patys vieni apsi-' 
dirbę su savąja buržuazija. 
Jų įvestos Tarybtf valdžios 
ji pati viena anaiptol ne
būtų įstengusi sunaikinti.”

Buržuazinė vyria usybė 
Kaune, gerai žinodama, kad 
savo pačios jėgomis ji ne
gali pasitikėti, tuoj kreipėsi 
pagalbos į okupantus. “Lai
kinosios vyriausybės žinio
se” išliko šlykštus doku- 
meentas, užfiksavęs istori: 
jai tą išdavikišką aktą. 
Laiške “gerbiamajam Vo- 
idetijos gasiuntiniui” Ver
du de Vėrnois M. Šleževi
čius buržuazinei vyriausy
bės vardu reikalauja, kad 
vokiečių valdžia “savo ka
rine pajėga” gintų Lietuvos 
išnaudotojų klasę nuo savo 
liaudies, šiame reikalavime 
Šleževičius rėmėsi “§13 su
tarties su Entente, sulyg 
kurios Vokietija turėjo tam 
tikrą laiką ginti Lietuvą 
nuo bolševikų.”

Antantos imperialistų nu
tarimas palikti Lietuvoje 
vokiškuosius o k u p antus, 
per eilę metų niokojusius 
kraštą ir taikiusius didžiau
si terorą prieš lietuvių tau-

tą, — buvo ryškus ’ įrody
mas to, kad Vakarų valsty
bės į Lietuvą žiurėjo tik 
kaip į kolonijinę teritoriją, 
kurios žmonėmis galima 
laišvai prekiauti ir kuri tu
ri ‘reikšmės tik kaip kapi
talistų strateginė bazė ko
vai prieš socializmo šalį.

Visa tai nejaudino buržu
azinių Lietuvos “nacionalis
tų”. Vokiškieji okupantai 
jiems buvo artimiausieji ir 
svarbiausieji talkininkai jų 
kovoje prieš Lietuvos, liau-

ro karininkai, patentuoti 
juodašimtininkai, kupini 
neapykantos darbo žmo
nėms ir svajoją įvesti Lie
tuvoje tokią tvarką, kokia 
viešpatavo ‘ Rusijoje caro 
laikais. Tų karininkų tarpe 
pirmą vietą užėmė senas ca
ro generolas dvarininkas 
Žukauskas, tapęs buržuazi
nės kariuomenės vadu. Ki
tų karininkų tarpe buvo 
valstiečių skerdynių orga
nizatorius Glovackis, bude
lis Ladyga, rusų baltagvar
dietis Nastopka ir panašūs 
gaivalai, žmonės be sąžinės 
ir be tėvynės, kurių vienin
telis idealas buvo valdyti 
botagu ir kartuvėmis.

Tačiau tų visų naujai iš
keptų ‘patrijotų’ pastangos 
kovose prieš revoliuciją pa
sirodė neužtęktinos kovoje 
prieš revoliuciją. Pagrindi
nį vaidmenį suvaidino vo
kiečiai.

Lietuvos kariuomenės ar

Vokieciai, kurie, kaip ži
noma, dideliu sutarčių ger
bimu nepasižymi, uoliai 
vykdė tą Versalio sutarties 
straipsnį, kuris įpareigojo 
juos stoti prieš Pabaltijo 
tautų laisvės kovą. Prasidė
jo laipsniškas revoliucijos j chyvų dokumentai iki galo 
nuslopinimas Lietuvoje, ly- demaskuoja buržuazinį mi- 
dimas baisių žvėriškumų tą apie “laisvės kovą”, ku- 
tiek iš..vokiečių, tiek iš lie-irią buržuazinė armija ta

riamai vedė dėl Lietuvos 
“nepriklausomybės” ir aiš
kiai rodo, kad tą Lietuvos 
buožių “nepriklausomybę” 
gynė daugiausia vokiečiai, 
tuo metu kai kariai lietu
viai nenorėjo kovoti už bur
žuazijos reikalus ir masiš
kai dezertuodavo.

(Bus daugiau)

tuviškųjų buržuazinių buo
žinių nacionalistų pusės.

Drauge su okupacinės ka
riuomenės įtraukimu į kovą 
prieš Lietuvos liaudį buvo 
organizuojama ir ginkluo
jama lietuviškųjų kontrre
voliucionierių kariuomenė. 
Antantos įsakymu ginklais 
ją aprūpino vokiečiai. Vė
liau ir anglai pradėjo siun
tinėti ginklus.

Buržuazinės kariuome
nės organizatoriai buvo ca-

New York, New Haven 
ir Hartford geležinkeliečiai 
nusitarė streikuot.

LffUVIIM
GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn <i
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kAd mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 
ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

telephone 
STAGG 2-5045

RONKoXKQM*
MM 4

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Paiarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą, 
rulklni (rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiem* Pašarvoti Dovanai"

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

■ ;l . ' „.iii. »
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New Jersey ir Apylinkėj 
' Tėmytina

Jau šitas bus jums paskuti
nis pakvietimas į Sietyno va-, 
karą, kurį jūs turėsite nepa
prastos progos matyti, tik, ži
noma, sietyniečiams suren
giant, o niekam daugiau.

Kadangi šitas koncertas 
bus visiškai skirtingas nuo bile 
kur buvusių koncertų, o bus 
tik vienu pradėjimu atsidarius 
kurtinai eis ligi galo, su visais 
artistais, dainininkais, muzi
kais bendrai, gražiame stei- 
čiaus įrengime, kaip ir gam
tiškame Lietuvos gojuje. Jis 
nepaprastai išpuoštas ir gar
siakalbių apsuptas iš visų pu
sių taip, kad jūs kuriame sa
lės kampelyje bebūnant aiš
kiai girdėsit ne tik dainų ir 
muzikos akordus, bet ir pačių 
artistų - mėgėjų mažiausią ju
desį.

Muzikai ės programos pil
dyme dalyvauja, apart cho- 

1 ro ir jo ansamblio, dar ir nau
ja žvaigždutė, niekad čia nė
ra buvusi, tai panelė Violet 
čypaitė, solistė iš Cleveland©, 
Ohio ir rusų artistų grupė 
“Volga” šokėjai.

Po koncerto — šokiai prie ‘ 
didelės orkestrus. Visas šitas 
grožis Įvyks Lapkričio, 1 die
ną, Lietuvių salėje, 180 New 
York Avė., pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Įžangos tik vienas doleris.
Kviečia

Sietynas ir jo
Reporteris.

Washington. — Truma- 
nas vėl šaukė į pasitarimą 
kongresinius demokratų ir 
republikonų vadus dėl grei
tos pagalbos vakarinei Eu
ropai.

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
i Black Horse Ale
JOSEPH ZEIDAT

411 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Dviejų mėnesių bėgyje per 
tris kartus į šiaurinę Ontari
ją buvo atvežta 2,500 išvietin- 
tu asmenų, šioj skaitlinėj yra 
700 lietuvių. Taipgi nemažos 
skaitlinės latvių, estų, ukrainų, 
ir lenku. Jie visi yra su- *■ » 
talpinti miško kempėjse pagal 
tautybes. Tarp jų yra po ke
lius rusus, jugoslavus ir žy
dus.

Apie 500 lietuvių randasi 
Thunder Bay arba Port Arth
ur apylinkėj. Apie 200 — 
Timminso apylinkėj.

Eina gandai, kad sekančia
me transporte daugiausia bus 
jugoslavai.

Viso į miško kempes pasi
ni ota atvežti 10,000.

Iš pažįstamų mažai. Tik 
šios apylinkės gyventojo Jo
naičio brolis ir rašytojo ve
lionio Petro Cvirkos pusbro
lis St. Greičius, iš profesijos 
stalius, gyvenęs ir dirbęs Kau
ne.

Kai sužinojo apie rašytojo 
mirtį (o gal ir apie jo užim
tą poziciją tėvynės karo me
tu), tai labai jaudinosi. Taip
gi i Vokietiją patekęs ne savo 
valia.

Specialiai aplankyti lietu
vius neteko. Buvo sužinota, 
kad dauguma jų vartoja sla
vų kalbas, tai ir unijai nebu
vo svarbos būtinai siųsti lie
tuvį. Mat, čia specialaus lie
tuvio organizatoriaus nėra.

Lietuvių kempėse yra seni 
lietuviai bušmenai už instruk- 

J torius. Jie patyrė, kad 40% 
i yra lankę universitetus. Iš 
Įsitikinimo, dauguma yra ti- 

i kybiniai ir konservatyviški. 
Pažangios spaudos baidosi, 
bet pripažįsta, kad randa 
daug tiesos.

šiuos lietuvius aplankė jau 
j keletas tolimų “vizitorių.”
Pirmas kempėse lankėsi iš

j Montreal© kunigas Kulbis. Po 
Į jo po kempes važinėjo du 
i kunigai iš Bostono, L. An- 
driekus ir B. Grauslys. Jiė 
teisinosi, kad jie Lietuvą ap-

leidę 1937 metais ir kas ten 
praėję jiems esą nežinoma. 
Su bostoniečiais kalbėjausi 
kelias valandas. Jie save va
dina misijonieriais, yra tole
rantiški. Vyriausias jųjų mi
sijos tikslas, kaip atrodė, bu
vo suorganizavimas lietuvių 
parapijos čionai. Bet atrodo, 
kad jie labai nusivylė, nes be 
vietinių kooperacijos tas neį- 
mhiloma. Gi seni šios apylin
kės gyventojai turi Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopą.

Taipgi kempėse išvietintus 
giminaičius aplankė du čika- 
giečiai, kurių pavardžių ne
sužinojau (gaila, kad neteko 
sueiti). Jie atvežė lietuviš
kos literatūros ir dienraščio 
Vilnies. Jie smarkiai išbarė
pabėgėlius, kartu ir savo gi
minaičius, kodėl negrįžo į 
Lietuvą. Sako, patarė persi
orientuoti ir daugiau nedaryti
tokių stambių klaidų. Jie va
žinėjo savo automobilium.

F. Tumėnas.

Progresyvių Partijos Kandida
tai i Aukštesnius Teisėjus 

Gali Būti Išrinkti, 
Jei Dirbsime

Tel. TRObridge 6880

DR. JOHN REPSHIS 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedaliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 Iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

. LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

A

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

"Telefonas Poplar 4110

Cleveland, Ohio
APIE MŪSŲ SPAUDĄ 

IR APŠVIETĄ
Man teko dirbti keliuose 

vajuose ir nemažai patyriau 
apie tą darbą. Teko atlankyti 
nemažai lietuvių bakūžėlių ir 
pasikalbėti su “Vilnies” ir 
“Laisvės” skaitytojais abelnai 
apie darbininkų spaudą ir ap
švietą. Visi sako, kad mėgsta 
skaityti darbininkišką spaudą, 
bet kada reikia užsimokėti už 
prenumeratą, tai prabėga po 
pusę metų ir daugiau. Tai 
labai negerai. Dirba, pinigų 
turi, bet už laikraštį ąenori 
mokėti. O juk laikraštis ne
pasilaiko iš dievo malonės.

Mes, clevelandiečiai, turime 
daugiau susirūpinti apie sa- ! 
vo spaudą ir apšvietą. Mes 
kasdien praleidžiame berei
kalingai po 15 ar daugiau 
centų, ypač mes, vyrai, pėdę 
gavę kartais ir nemažai pra
leidžiame ant pasilinksmini
mo. žinoma, ir tas reikalin
ga; reikia turėti visokio Įvai
rumo ir retkarčiais pasilinks-' 
minti, bet* mes visi darbo I 
žmonės turime rūpintis ir 
dėti , daugiau svarbos ant savo 
spaudos. Jei mes kasdien pa- 
skirtume po 15 centų dėl ap- 
švietos, tai galėtume palaikyti 
du dienraščius ir daugiau. 
Bet kada reikia ant karto už
simokėti po $7, tai atrodo di
deli pinigai; bet tai pareina 
tik apie po 3 centus su vir
šum į dieną. Tai visai mažai, 
tik reikia visiems laiku užsi
mokėti už prenumeratą, tada 
bus visiems sveikiau, adminis
tracijai ir skaitytojams.

Mes'visi darbo žmonės tu
rime daugiau darbuotis dėl 
šavo spaudos, kad šį vajų pa
darius pasekmingu. Mūsų vi
sų priedermė ir užduotis stoti 
į tą prakilnų darbą ir gauti 
bent po vieną naują skaityto
ją “Vilniai” ir “Laisvei.”

Man norisi prisiminti 1936 
metų vajų, kada priešakyje 
stovėjo E. Sklerienė ir B’. 
Plungienė. Tais metais buvo 
geriausios pasekmės. Clėve- 
landiečiai turėjo 1,512 punk
tų. Aš tikiu, kad šiemet Cle
velando vajininkai sumuš 
1936 metų rekordą irųiadarys 
vajų pasekmingu. Tik reikia 
visiems bendrai darbuotis, 
kiek kuris galime. Nepaliki
me nei vienos lietuvio bakū
žėlės neatlankę ir nepakalbė
ję, kad užrašyti darbininkų 
laikraštį, kuris nurodo mums 
kelią, kuriuo reikia žengti pir
myn ir užbėgti už akiųv savo 
priešams. Galime taipgi ir į 
Tarybų Lietuvą užrašyti savo 
broliams ir sesutėms. Jie bus 
mums dėkingi už tai.

Reakcininkai vienijasi, i^ie- 
nykimės ir mes. . Pastokime 
jiems kelią, atmuškime jų pa
siryžimus atimti iš darbo žmo
nių teises. Tada tik mes ga
lėsime tą padaryti, kada visi 
būsime apsišvietę? skaitysime 
savo spaudą ir suprasime sa
vo reikalus. Tada mes nebi
josime savo išnaudotojų, nes 
jų bus mažuma. Žilas Pefras.

Prieš kelias dienas buvo'Su
šauktas Progresyvių Partijos 
kandidatų į aukštesnius teisė
jus išrinkimo klausimu mitin
gas. Jame dalyvavo žymiau
si unijų veikėjai, atstovauda
mi savo unijas. Viso susirin
kimas susidėjo iš 60 atstovų. 

. Rinkimų kampanijos pirmi
ninkas, Zalmon H. Garfield, 
perstatė padėtį ir nurodė, ko
kius sunkumus sutinka ir kaip 
politinės mašinos grupė ren
giasi prie tų rinkimų. Jis žy
mėjo, kad išrinkimas progre
syvių kandidatų priklauso nuo 
liaudies, ypač nuo organizuo
tų darbininkų—unijistų.

Kiti t kalbėtojai nurodė, kad 
tuojau turime suorganizuoti 
warduose komitetus, kurie 
bradėtų rinkimų vajaus dar
bą. Taipgi re'ikia suorgani
zuoti veikiančius komitetus 
“prccinktuose.”

Lew Goldstein, koordinuo- 
tojas Fur & Leather orkers- 
CIO veiklos, pasisąkė, kad: jo 
unija stos į rinkimų kampa
nijos darbą.

Ed. Ahrens, Franklin Union 
rtr. 4, išrinktas veik vienbal
siai komiteto pirmininku. Jis 
sakė, kad reikalinga nuodug
niai išaiškinti darbininkams, 
kaip politines mašinos teisėjai 
išduoda įvairius areštų lei
dimus prieš unijas ir abelnai 
darbininkus. Ir kad tik iš
rinkus progresyvius aukštes
nius teisėjus ,bus galima ap
saugoti darbo unijas ir darbi
ninkus nuo neteisingų areštų.

Tas komitetas taipgi pada
rė rimtą atsikreipimą i abel- 
nas organizacijas, kad ir jos 
stotų į rinkimų • kampanijos 
darbą. Jis ragina, kad kiek
viena organizacija bei grupė; 
tuojau išrinktų veikiančius ko
mitetus, kurio dirbtų bendrai

' PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ĄLDLD Moterų Klubo susirinki
mas įvyks spalių 28 d., 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Visos draugės 
dalyvaukite šiame susirinkime, yra 
svarbių reikalų atlikti. — V. K, 
sekr. , (249-250)

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. i 

(248-249)

su jų ward o komitetais.
Jei visi gyventojai bent kar

tą atvers akis, tai lengvai bus 
sulaužyta 22 metus veikusi' 
politinė teisėjų išrinkimo ma
šina. Ir bus išrinkti pačių pi
liečių teisėjai, kurie rūpinsis 
jų reikalais. Patys teismai 
bus tokie, kurie neduos vy
rauti visokiam gengsterizmui.

Rep.

ir

Rasta Nužudytąjį*' 
Supiaustyta Moteriškė

Vakare rasta nužudyta 
supiaustyta Mrs. Catherine M.
Wasil, 35 m., gyvenusi Cice
ro j e. Ją surado du troko vai
ruotojai, kuomet jie pamatė 
stovintį pakelyje seną Pontiac 
automobilių, kuriame buvo 16 
mėnesių amžiaus berniukas. 
(Jis stovėjo prie State Route 
59, du blokus į pietus nuo 
Roosevelt Rd., kur eina Route 
30 į Winfield miestelį.

Vienas iš troko vairuotojų, 
Edward E. Bluemel, paėmė 
verkiantį kūdikį iš automobi- 
liaus ir manė vežti į miestu
ką atiduoti policijai, bet pas
kiau sugalvojo apsidairyti ap
link ir apžiūrėti automobiliaus 
dėžę. Atidaręs dėžę pamatė 
moteriškės sukap-otas kūno 
dalis.

Pranešė apie tą baisų radinį 
policijai. . Pastaroji surado, 
kad tai esama Mrs. Wasil. Jos 
vyras Stephan J. Wasil ir 
brolis Stephan Stukel (kuns 
yra policistas) pažino ją.

Policija dabar ieško jos j . 
meilužio Wallace C. Bearden, į 
kaip S. Wasil 
žmona 
dvejus metus ir abiejų šeimų 
gyvenimas pakrikęs.

Kol kas nesurastas kaltina
masis Bearden ir nenustatyta, 
kas tikrai galėjo tą žiaurią 
ž m o g ž u d y s tę p a p i 1 d y ti.

ReP-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
ti savo “laimėjimais” šiandien,

Be to, jie jau ir dabar pa
sistato save prieš demokratinį 
pasaulį pajuokos objektu!. . .

Filmų pramonės magnatai 
žada “pasitaisyti.” Vadinasi, 
tenka laukti daugiau filmų, 
nukreiptų prieš komunistinį 
judėjimą ir Tarybų Sąjungą.

O tai reikš: “naujos lini
jos” filmai garbins visą, kas 
tik už “laisvąjį verslą”: ban
kininkus, kapitalistus, jų vi
sokius bernus ir lakiejus; jie 
smerks visą, kas tik pro-dar- 
bininkiška, kas pažangu ir 
žmoniška.

Raudonbaubistinio drugio 
krečiami Hollywood© kukoriai 
prikeps tokių blynų, kurių 
niekas nenorės valgyti.

Taip bus, jei raudonbau- 
biams pavyks pasekmingai su
vaidinti pradėtoji Washingto
ne tragi-komedija.

Pažangioji visuomenė, ta
čiau, mano, kad raganų me
džiotojams nepavyks savo pa- 
simojimą realizuė’ti.

Neužilgo matysime, kaip 
ten bus. O šiuo sykiu galima 
pasakyti: iš tikrųjų gyvename 
įdomią gadynę ’.. . .

NAMŲ DARBININKE — VIRĖJA. 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 
šiek tiek prosijimo. Privatūs namai. Daliai 
laiko.' Pasirinkimas vienos iš 5 dienų. $1 į 
valandą. Kreipkitės po 5 P.M. Kasdien.

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

FURNISIUOTAS KAMBARYS
Su maudyne, valgiu ir alga moterei. ROMAS 
dirbančios moteriškės vyrui, jei pageidauja 

PAKEITIMUI už pilno laiko moteriškės 
tarnybos namuose.

Reikalingi aukšti asmenybės paliudijimai.
M. D. KRANE

43 Ackley Ave., Malverne, L. L, N. Y. 
ar skambinkite LYNBROOK 74 25-R »

(251)

Bermuda. — Viesulas už
mušė 1 žmogų, sužeidė 30, 
apardė šimtus namų ir iš
rovė daugiau kaip 1,000 me
džiu.

■ London. — Plinta Škoti
jos angliakasių streikas.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13853 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
117 Bay Ridge Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERMAN SAUL

is hereby given that License No# 
has been issued to the undersigned 

retail under Section 
Beverage Control

Street, Borough of

NOTICE
GB 13888
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
78 Bleekcr Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Sulaukė 103 Metų
Ripley, N. Y.— Amerikos 

Pilietinio karo veteranui 
Robertui M. Rowndui suka
ko 103 metai amžiaus.

Sudegė 28 Vokiečiai
Hof, Voiketija. —. Senu- 

ir Bearden!jų ir ligonių prieglaudoje 
susimylėjo prieš čia sudegė 28 vokiečiai įna- 

; miai. '
, Washington. — Apsigyni
mo sekretorius Forrestal 
sake, jau vykdomi visuoti
nos mobilizacijos planai.

BYLA PRIEŠ SPAUSTU
VININKŲ UNIJĄ

Los Angeles. — Laikraš
čių - knygų leidyklų Savi
ninkai patraukė teisman 
Darbo Federacijos Spaustu-, 
vių Darbininkų Uniją. Sa-j 
vininkai kaltina ją, pagal | 
Tafto - Hartley’o įstatymą, 
už tai, kad unija reikalauja 
pilno jos pripažinimo ir at
sisako pasirašyt kontraktus 
be tokio pripažinimo.'

Lansing, Mich. — Per 
miškų gaisrus šiauriniame 
Michigane žuvo 3 žmonės.

Mainierių streikas " Ško
tijoj uždarė, jau 93 anglia- 
kasyklas.

NOTICE 
GB 1383: 
to sell beer 
the Alcoholic 
709 Fulton
County of King

NOTICE 
GB 13621 
to sell beer 
the Alcoholic 
2685 Pitkin
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BALDASSARE ARMATO
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Street. Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

DAVID SEMEL

is hereby given that License ’jNo. 
has been issued to the underignod 

at retail under Section
Beverage Control Law at 

Avenue. Borough of Brooklyn,
i 107 of 
Law

LESTER E. TWIGG

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Seclion 107 of 
Beverage Control Law at 
reet, Borough of Brooklyn, 
s, to l>e consumed off the

NOTICE 
WR 218 
to sell wine at retail under 
the Alcoholic 
1080 Fu'ton Sti 
County of King 
premises.

ABRAHAM W. SLEPIAN 
d-b-a Metro Wine Company

that License No. 
.ued to the undersigned
at retail under Section 
Beverage Control Iaw 
Borough of Brooklyn, 

consumed off the

SLEPIAN

NOTICE is hereby given 
DW 105 has been is 
to manufacture wine 
107 of the Alcoholic 
at 1080 Fulton St.. 
County . of Kings, t< 
premises.

ABRAHAM W.
d-b-a Metro Wine Company

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12532 has been issued to the undersigned 
to sell b>er at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1203 Avenue J., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARCUS FRIES

PHILADELPHIA, PA.
Visi delegatai, kurie norėsite va

žiuoti į LLD 6-los 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 55.00. — P. Puo- ■ 
dis, sekr. (248-249)

lowos aukščiausias teis
mas nusprendė, kad para
pijinių mokyklų mokiniai 
neturi teises veltui važinėti 
miestiniais busais.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

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.

■ *

&

ft

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

. Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už ' 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

SiiniS^

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.' 
Iš senų padarau ■

- naujus paveiks-
lūs ir krajavus
sudarau su ame-L && Ww, "

; rikoniškais. *1111
kalui esant AL -

'; padidinu toki o, W ■ ■
dydžio, kokio ;;

:; geidaujama. Tai-
pogi atnyiliavoju

' Įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyn,
Kampai Broadway Ir Stone Ave. v1 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191 u
|||ill|!|lilliiiil|i|l[l|||ll^

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. | 
680 Summer Avenue,

Newark 4, N. J.
* HUmboldt 2-7964

WnmillHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIN

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

I t •- . ' •

LfTUANlCA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

♦SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROO KLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

~ ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street/
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

5 pusi.--Laisve (Liberty, Lith. Daily)-- Šcštad.. Spa! 25. 1947
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NewYorko^fe^Zlnto
Komunistai Ragina Balsuoti Turėsime Ar Neturėsime 

Už Bonus Veteranams PR Po Šių Rinkimų?

Baptistą Dvasiškiai 
Nubalsavo Remti PR

New Yorko komunistų orga
nizacijos rinkimų komitetas 
išleido lapelį, kuris skleidžia
mas visame mieste. Lapelyje 
sako:

“VETERANAMS REIKIA 
BONŲ!

“Lapkričio 1-tą, rinkimų die
ną, valstijinių veteranams bo- 
nų klausimas bus paduotas 
balsuotojams užginti kaipo 
priedas (Amendment) No. L 
Jeigu balsuotojai sakys YES, 
tai reiškia, kad po ateinančio 
sausio 1-mos veteranai gaus:

“$250 visi tarnavusieji už
jūriuose.

“$150 už virš 60 dienų tar
nybos Jungtinėse Valstijose.

$50 už 60 dienų ar trum
pesni laiką.

“MES SAKOME, 
BALSUOKITE YES Už 
AMENDMENT NO. 1

“Tiesa, kad gub. Dewey 
taksų programa bonams yra 
triksiška. Bet toji taksų pro
grama neįeina į šį referendu
mą, kuriame klausimas stovi 
tiktai už, bonus ar prieš bo
nus.

“VETERANAMS PINIGŲ 
REIKIA DABAR!

“Virš 100,000 randasi 52-20 
klube.

“Tūkstančiai veteranų stu
dentų skursta su $75 per mė
nesį.

“Bendra dirbančiųjų vetera
nu alga yra $40 per savaite

“Kas liečia Dewey dvivei
dę taksų programą priešinki- 
tės jai! Kovokite sekamoje 
seimelio sesijoje už jos at
metimą. Reikalaukite, kad bo- 
nų lėšos būtų uždėtos ant di
džiųjų pajamų gavėjų (tarp 
jų randasi daugelis pasipel-

> ui jusiu iš karo ir po karo).
“Tūli geri žmonės sako-, 

kad bonai turėtų eiti namams.
“Tiesa, perdaug tiesa, kad 

į veteranams • reikia namų, 
i Bet... New Yorko valstija iš
gali abiejus — namus ir bo
nus. Tad...

“Veteranai ir visi kiti bal
suotojai: Balsuokite YES už 

į bonus. Balsuokite YES už pa- 
i siūlymus (propositions) 1, 2 ir 
j 3 už daugiau paskyrų. na
mams. Tas tai tik pradžia. O 
tuomet gaukime dalį 6 milio- 
nų dolerių valstijos iždo per- 
viršiaus, ant kurio gub. Dewey 
sėdi.

“Balsuokite NO ant Tam- 
manės ir pelnikautojų pasiū
lymo sunaikinti PR. O paskui 
balsuokite eilėje C, darbinin
kų eilėje, kad jūsų balsas tu
rėtų daugiau svorio už taiką, 
saugumą ir demokratiją.”

L. K. N.

NEW YORKĄ VĖL KAITINO
Spalių 21-ma vėl buvo re

kordine šilumos atžvilgiu, 
I 821/2 laipsniai. Pirmesnė re
ik ordinė šilčiausia buvo 1920 
Plotais, 80.4 laipsniai, o šal- 

i čiausia, 34 laipsniai, 1940 m.
Įd'omu, kad šiltieji kraštai, 

i Kalifornija ir Florida, antra- 
i dienį vėsiau gyveno už mus. 
į Los Angeles ir San Francisco 
! šildę 73 ir 65 laipsniai, Mia-
■ mi—lygiai 82.i _

New Yorko miestas pasiren- 
: davos Newarko lėktuvų stotį 
: penkiom dešimtim metų. Ren-
■ domis mokės po $100,000 per 
; pirmus 9 metus, po $128,000 
i vėliau arba 75 nuošimčius gry- 
jnojo pelno,‘jeigu jo bus dau- 
i giau už rendoms numatytą su
ima.

Galime išlaikyti ir
Yra didis pavojus prarasti. 

Viskas priklauso nuo mūsų 
veikimo.

Su praradimu PR prarastų 
balsą miesto taryboje ne vien 
tik pati pažangiausioji darbi
ninkijos dalis'Jbbt ir visas dar
bininkų judėjimas, visi kili li
berališki ir nuo reakcionierių 
politinės mašinos nepriklauso
mi žmones.

Pirm įvedimo PR (propor
tional representation — pro- 
porcionąlės atstovybės), pa
dėtis buvo tokia:
Be PR Buvo:

65 narių aldermanų tarybo
je buvo 62 Tammany Hali at
stovai, 3 republikonai, darbi
ninkų, liberalų, nepriklausomų 
nei vieno, nors balsų-, propor- 
cionaliai imant, buvo gavę ar
ti tiek pat, kiek tammaniečiai, 
Su PR Yra:

Demokratai gavo 59 nuo
šimčius visų balsų, turi 61 
nuošimtį atstovybės Miesto

Taryboje (esančioje vieloje / I 
buvusios senoviškos; alderpia- 
nų tarybos), viso 13 atstovų. 
Jie, kaip"matome, vis vien dar 
gavo biskį perdaug, bet tai 
jau tik 2 nuošimčius ekstra, o 
ne viską.

Republikonai gavo 15 nuo
šimčių visų balsų, atstovybės 
13 nuošimčių, viso 3 atstovus.

Amerikos Darbo Partija ga
vo 10 nuošimčių visų balsų, 
atstovybes 9 nuošimčius, viso 
2 atstovus.

Komunistai gavo 9 nuošim
čius balsų, atstovybėsr irgi 9 
n uošimčius.

Liberalai gavo 7 nuošimčius 
balsų, atstovybės 9 nuošim
čius.

Taigi, demokratei ir libera
lai gavo biskį perdaug atsto
vybės, republikonai ir darbie- 
čiai biskį permažaį, o komu
nistai gavo abiejų lygiai. Nie
kas neliko- nuskriaustas. Kiek 
kartų buvo po 75,000 balsų, 
tiek kartų išrinkta po atstovą.

Didžiojo New Yorko baptis- Į 
tų dvasiškių konferencija, įvy- j 
kusi spalių 20-tą, Metropoli- i 
tan Baptist Chtirch, New Yor- 
ke, nutarė remti proporciona-. 
les atstovybės balsavimų siste
mą. Jie praneš visiems savo 
parapijų nariams ii* rėmėjams 
šį tarimą su . paraginimų bal
suoti NO prieš esamą ant ba
loto pasiūlymą panaikinti PR.

Keistybė šio balsavimo yra 
ta, kad norintieji išsaugoti PR 
turės balsuoti NO, o norintie
ji panaikinti balsuos YES. Tas 
ne vieną apgaus, supainios. 
Tai vyriausia dėl to reikia 
asmeniškai pamatyti žmones 
ii- tą išaiškinti.

Konforencija taipgi girdėjo 
Mrs. Ada B. Jackson, Ameri- , 
•kos Darbo Partijos kandida
tės kalbą temoje “Krikščionių 
Atsakomybė už Politinę veik
lą.“ Dvasiškiai, atstovavusieji 
kiekvieną mieste esančią tos Į 
religijos bažnyčią, vienbalsiai i 
nutarė, kad Mrs. Jackson yra 
verta jų paramos ir išrinkti į 
New Yorko Miesto Tarybą.

Mrs. Jackson kandidatuoja 
iš B rook lyno, Kings County. 
Už ją I.irooklyniečiai balsuos 
eilėje” C, trečioje nuo viršaus.

Radischev Ensemble šoks Stalingrado gynime miru
sių didvyrių vaikų-našlaičių paramai ruošiamame kon
certe spaliu 25-tos vakarą, ši šeštadienį, Hunter Kole
gijos Assembly Hall, 69th St., tarp Park ir Lexington 
Avės., New Yorke. Ten dainuos ir Metropolitan Operos 
solistas Alexander Kipnis. Pradžia 8 vai. Tikietai nuo 
85c iki $2.40.

Pikietuoja Ligoninę
šimtas CIO darbininkų pi

lt ietavo Beth Israel Hospital,
2nd Ave. ii* E. 12th St., New
Yorke. Ligoninė nutraukusi su 
unija kontraktą. Jos medika- 
liškas direktorius Frank sa
kęs, kad kontraktas panaiki
namas dėl “pakaitų politinia
me klimate.“

SKELBKITĖS LAISVeJE

Bing Crosby Bob Hope * Gary Cooper 
Ra\ .Milland Allan I.add 

“Variety Girl” 
❖ Ir Pulku* Asmenų Vaidinimas Scenoj * 

Charlie Spivak ir Jo Orkestras
Ir: Ai Bernie Ir: Tip. Tap ir Toe 
Ir: Naujausia Amerikos dainų žvaigždė

Mel Tor me
PARAMOUNT

Times Square ir*43rd St.

• Warner Bros. Paverčia Garsių Novelę . | 
,| Judamaisiais Paveikslais! >
•Shirley Temple * Ronald Reagan |

Rory Calhoun

i "THAT HAGEN GIRL" . į 
! ■' Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj :!< • 
I Ted Weems ir Jo Orkestras

Morey Amsterdam,
Gorden Macrae !

į STRAND Broadway lr 47 St.« 
«—“—-—•—«—«——"—«—4
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MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! į
■ Extra! Išgelbėti nelaimingo lėktuvo "Bermuda Queen” žmonės apsako didvyrybės is- |
I torijas vienoje iš didžiųjų jūros sakmių n’ūsų laikais! Palestina... Bomba issprog- Į 
| dinta orieš J. V. konsulatų, menama, tai supvkusių arabų darbas! Vokietija . . . Bai- I
■ si sausra, aršiausia per 100'metų, griežtai sumažina vanden-elektrinę jėgą. Francija... į

Požeminių gelžkelių ir bosų darbininku streikas supančioja Paryžių! Samoa... At- ,
I vyksta Jungtinių Tautų pasiuntiniai atsakyti ,į savivaldos prašymą Naujosios Zelan- |
J dijos globoje! .Matyk atplaukus) dvidešimt vieną G.l. su šeimomis i Australiją pa- !
| stoviai apsigyventi Matyk naujausią This is America Filmą... THE ZIPPER FLEET į

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway lr 46 St. I

į--------------- -- ---------------------------------------------------------------------------------------- *

Parvežė Buvusius 
Nuo Tėvų Pabėgusius 
Jaunuolius

Lėktuvu į LaGuardia stotį 
antradienį tėvai parsivežė į 
Brooklyną du 15 metų jaunuo
lius. Morton Rosenblum ir 
Joan Melson. Jiedu, su vaiki
nuko tėvo trim dešimtimis 
tūkstančių dolerių, buvo dingę 
iš namų šio mėnesio ,1-mą. Po
licijai apie jų dingimą buvo 
raportuota tuojau, bet tik 19- 
tą juos susekė Louisianoje ir. 
raportavo tėvams.

Vaikai buvo nusipirkę var
totą mašiną už $1,900 ir ja 
važinėjo. Suėmus, jie dar te
beturėję $24,000.

Niekas negalėtų sakyti, kad 
tie vaikai sugalvojo ką nors 
dėl nebuvimo tinkamo auklėji
mo. Jeigu pinigas jo gali teik
ti, jie turėjo. Berniuko tėvas 
yra vienu iš žymiųjų ir pasi
turinčių daktarų. Mergaitės 
tėvas — prezidentas automa
tiškai paveikslus traukiančių 
mašinų firmos, Photomaton 
Co. Abieji gyvena ne bile ko
kioje rezidencinėje sekcijoje: 
Rosemblumai — 161 Rugby 
Road, o Melsonai t— 1616 Be
verly Road. Abu vaikai lanko 
privatiškas mokyklas.

Du Asmenys Nušauti, 
Kiti Du Pašauti 
Ant Šaligatvioį

.Niekas nežinojo, dėl ko ne
žinomas vyriškis, militarišku 
automatišku pištalietu, šaudė 
į apie 20 žmonių būrį Green
wich Village sekcijoje, New 
Yorke. Ir taip pat niekas ne
pastebėjo, kur jis dingo pa
likęs ant šaligatvio du miru
sius ir du sunkiai sužeistus.

šaudymas įvyko vėlai an
tradienio vakarą būriui žmo
nių tebesėdint ir stoviniuojant 
priešais 215 W. 10th St. Pa
leisti į būrį gal 8 šūviai.

Nušauti Patsy Graziano, 19 
metų, veteranas, ir Mrs. Raf- 
faela Passorella, 67 metų.

Pašauti, randasi ligoninėje, 
Salvatore Fusco, 23 m., tar
naująs Veteranų Administra
cijoje, ir Low Rubizzia, 17 m.

PARDAVIMAI
Pasirandavoja du dideli kamba

riai, nefornišiuoti. Parquay floor. 
Garu šildomi. Karštas vanduo. Pa
geidaujama, kad lietuviai atsikreip
tų (be vaikų). Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės pas: I. T. 8764 
114th St:, Richmond Hill, N. Y. Ja
maica traukiniu iki Tilth St. sto
ties. Vienas blokas nuo Jamaica 
Ave. (249-250)

Parsiduoda dvi geros, tvirtos me
dinės 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 Avė. 
stoties. (24-249)
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BROOKLYN v ,

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA <

SAT.CS <I?I, Bnllų, Koncertų, Bnnkiettj. 
Ve»tuvių, Susirinkimų ir 1.1./ Pulkus 

eteičiu» «u naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALŲEYS 

I i<Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave. C
Tol. STagg 2-3842 I

Novelė. Kuri Virpino Sali, Ateina Pagaliau* į 
Judžius! Filmą. Kurios Niekados Neužmiršit!

Linda Darnell * Cornel Wilde
Richard Green * George Sanders

Darry F. Zanuck pcrstato

‘Forever Amber’
Techni-Spalvomis

A Ir faunus Asmenų Vaidinimas Scenoje ’!< 

Vėloz ir Yolanda

ROXY
EXTRA: Sid Caesar

Naujausia Komedijos Sensacija.
7TH AVENUE 

ir 50TII STREET
4 *
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ARTKINO PERSTATO

“In The Name of Life”
giliai jdomi drama Ruso 
blaškomo tarp meilės ir

daktaro, 
mokslo

šovėjas buvęs aukštas vy
ras, dėvįs militarišku žaketu 

|ir kelinėmis.

j World Tourists, Inc. j
i (įsteigta nuo 1927 m.) •
t SENIAUSIA ir GERIAUSIA?
1 •

— taip pat —
Iš Naujo Rodoma, ’ Daugeliui Reikalaujant

“Russian Ballerina”
dalyvauja Ulanova

Didžiausia Rusijos Ballerina

STANLEY 7th Avė., bet. 41st ir 42nd Sts.
THEATRE v Tol. WI 7-9686

Durys atsidaro 8:45 A. M.
vwtAiw w mt MW mum ww wwvw mi mimimimimimimiwmiw m*ww m« w

Aišku, jiems netrūko būti
niausių gyvenimui reikmenų 
nei elementariškiausio pasi
linksminimo. Bet vaikai pa
silieka vaikais, jie ilgisi pra
šmatnybių ir naujovių ir kar
tais sugalvoja siekti toliau 
jiems leistų ribų.

Sakoma, rečiau pasitaiką 
ekstrinių išsišokimų tarp tų, 
kurie iš pat mažystės to vis
ko gauna laisviau ir tokiose 
sąlygose, kur jie daugiau pla
nuoja patys, nefcu pildo kitų 
valią. O tai reikštų, kad šalu
tiniai nuo kasdieninės discipli
nuotos darbo eigos mokyklose 
užsiėmimai —• mokyklėlės, 
chorai, teatro grupės ir kiti — 
teikia jiems tą progą pasi
reikšti, planuoti ir suvartoti 
energijos perviršį. Taipgi tei
kia šiokios tokios avantiūros— 
pasirodyti, pasižymėki, kai ka
da dar kur toliau išvažiuoti.

Unija Laimėjo Teisme 
Nuosprendį

Teisėjas Neil F. Cohalan 
praėjusį ketvirtadienį nu
sprendė, kad Union Uėws Co. 
turi pasiduoti arbitracijai išri
šimui skirtumų su CIO United 
Office and Professional Wor
kers, atstovaujančia tos fįr- 
moš darbininkus.

Firma buvo pasimojusi nu
kapoti algas ir protestuojan
čius prieš tai batvalius prava
rė iš darbo.

į PUNDELIAMS t 
t Į Sovietų Sąjungą su jau| 
• apmokėtais muitais ir į ? 
Į visas pasaulio šalis. ?

; Maisto Pundeliai, Nauji ir Į 
” Padėvėti Drabužiai |

"1. Mes cheminiai išrūkome •
■2. Mes pundelius apdraudžiamo t

13, Mes duodame nuolaidų •
" • organizacijoms. J

UŽSAKYKITE PUNDELIO į 
NUMERIU Į

PAVYZDINIS STANDARDINIS f 
DRABUŽIŲ PUNDELIS j
PUNDELIS B-20 J

" jardai grynų vilnų medžiagos mo- >
" teriškam siutui, 1 pora čeverykų (L),

X jardai spalvuotos bovelninės ma- ,, 
terijos ’suknelėms. 2 rankšluosčiai, 1 ,, 

'' pak. įvairiu adatų, 3 špūles siūlo, 1 ,,
šepetukas dantims, 2 šukos, 2 poros 
raiščiu čeverykam, 2 gabalai muilo. ..

VISO $36.38, įskaitant taksus

PAVYZDINIS STANDARDINIS 
MAISTO PUNDELIS

PUNDELIS WT-5
1 kv. aliejaus, 1 kv. sviesto, 1 sv, 
medaus, 1 sv. kavos, 200 cigaretų, 
!X) sv. kiaušinių miltelių, I sv. ryžių.

^VISO $17.59, įskaitant taksu*

Yra ir Kitų Standardinių Maisto 
ir Drabužių Pundelių

MES TURIME LEIDIMĄ SIŲSTI 
22 SVARŲ PUNDELIUS

Mūsų Kitos Agentūros 
BOSTON, MASS.

Tremont Travel Bureau 
1160 Columbus Ave.

MONTREAL, CANADA 
Jewish Immigrant Aid Society 

4221 Esplanade Ave. •
ŠEŠTADIENIAIS ATDARA VISĄ DIENĄ 

Rašykite, telefonuokite arba 
ateikite dėl mūsų katalogų 

ir kitų smulkmenų.

WORLD TOURISTS
• incorporated

18 W. 23rd St.
NEW YORK 10, N. Y.
Hl. 01<b«U 4

Pikietą sudarė ligoninių 
darbininkai iš kitų unijų.( Pa
čios ligoninės slaugės, unijis- 
tes, remiamos ligoninės dak
tarų, paskelbė “alkio streiką,” 
atsisakyt!amos valgyti ligoni
nės valgykloje. Iš 300 ten dir
bančių, 275 darbininkai pri
klauso unijoje.

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. židžiūnas, Lais
vės įstaigoj, arba rezidencijoj: 473 
Grand St., viršutinis aukštas, 
Brooklyn, N.. Y. (x)

REAL ESTATE
EAST NEW YORK-BROOKLYN

3 šeimų Mūrinis Namas, paisytas Skiepas
17 Kambarių. Užpakalinis Porčius ir Daržas.

5 Kambarių Apartmentas ir Ištaisytas
Skiepas. Du Pirkėjai.

$8,500
šaukite APplerate 7-6385. Po 6 P. M,

(248)
------------------------------------ 1

I ■ 

Pctpr
KAPISKAS I

■

BAR&GRILL lĮ 
Degtines, Vynai ir Alus į 

RHEINGOLD
. BEER & ALES į 

I 
Ą 1

32 Ten Eyck St. į 
BROOKLYN, N. Y. į

Tel. EVergreen 4-8174

H 
GYDYTOJAS z;

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

BROOKLYN, N. Y.
, t 1—2 dienom ,Valandos: j 6_8 vakarais ,

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Vaidos: į^^are

Penktadieniais Uždaryta

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

Tel. SOuth 8-S5d»

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

Išskiriant trečiadienj 
ir sekmadieni.

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

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams♦

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

Didelis Išpardavimas!
Deimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kaitiom.

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.n »

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)šeštad., Spal. 25, 1947




