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Rašo R. MIZARA

Dctroitiškis dienraštis “Free 
Press’ reikalauja panaikinti 
Ne-Amcrikinį Komitetą kaipo 
“n i e k i ogiausią ne-amerikinj 
padarą Amerikoje.”

Prieš tūlą laiką New Yorko 
mieste Įvyko Progresyvių 
Amerikos Pili(*čiu konferenci
ja, kuri priėmė rezoliuciją, 
reikalaujant panaikinti Ne- 
A menkini Komitetą kaipo 
“agentūrą nekonstituciniams i 
ant amerikinės laisvės užpuo
limams.”

Taigi, vis daugiau ir dau- j 
giau kyla balsų dėl to, kad I 
minėtas komitetas būtų uždą-1
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Amerikos Komunistai Nesideda
Prie 9 Kom. Partijų Žinių Biuro

rytas.
•Jo suruoštas cirkas nova 

Hollywoodui tyrinėti uždėjo 
ant mūsų krašto veido dar vie
ną juodą tašką.

★ ★ ★
Didžiojo New Yorko pilie

čiams balsuotojams žinotina:
Kai jūs lapkričio 1 d. eisi

te prie balsuojamųjų mašinų, 
atsiminkite tą seniai žinomą 
tiesą : Sukti politikieriai moka 
suktai klausimą pastatyti.

Bus referendumu balsuoja
ma Proportional Representa
tion (proporcionalė atstovybė
— PR) likimas, — palaikyti 
PR ar atmesti ir grįžti prie 
senos, neracionalės miesto ta
rybos narių rinkimų sistemos.

Jie tąjį klausimą balsuoja
mose mašinose Įdėjo taip, kad 
šiandien balsuotojas pilietis 
privalo paspausti knypkeli po 
žodžiu “NO,” jei jis nori, kad 
išeitu “yes”!

Visa tai padaryta tam, idant 
suklaidinus dali piliečių, trok
štančiu PR palaikyti.

Taigi. prieš balsuosiant, 
kiekvienam tenka pirmiau ge
rai pagalvoti, kad nepadarius 
klaidos.

Balsuodami po žodžiu “No,” 
jūs iš tikrųjų balsuosite “Yes,”
— palaikyti šią naują, moder- i 
ninę rinkimu sistemą — PR!

★ ★ ★
Praėjusia savaitę Michigan© 

valstijoje staicria mirtimi mi
rė Justinas Baltušis, pažangus 
čikagiškis lietuvis darbuoto
jas.

Amžiaus velionis turėjo 75 
metus, — jau pagyvenęs vy
nus, — tačiau ligi pat mirties * 
Jis. sakoma, atrodė gerai. 
Matyt, Justinas mirė nuo šir
dies smūgio.

Rytinių valstijų lietuviai 
mažai tepažino velioni, bet 
Chicagoje jis buvo .plačiai ži
nomas ir gerbiamas kaipo 
rimtas ir uolus veikėjas ir 
karštas Vilnies patrijotas.

Justinas Baltušis — revoliu
cijos veteranas. Jis aktyviai 
ir ryžtingai dalyvavo 1905 
metų revoliucijoj Lietuvoj.

Tai buvo kovotojas, su ku
riuo susitikti vengė visokios 
veislės caristinio režimo pa
laikytojai!. . . »

Justinas buvo malonus ir 
draugiškas; typiškas žemai
tiškas lietuvis, užsigrūdinęs j 
gilia neapykanta darbo žmo-į 
nių priešams ir persisunkęs; 
didžia meile liaudžiai.

Jis paliko sūnų Zigmą, — 
žymųjį smuikininką.

Tebūva tau. Justinai, len
gva puošniųjų Chicagos Tau
tinių Kapinių žemelė!

'Rytinių Valstijų Lietuvių 
Meno Festivalis, Įvyksiąs šio 
mėnesio pabaigoje Brooklyne, 
atrodo, bus didesnis, negu 
praėjusiais metais visos Ame
rikos lietuvių festivalis, Įvykęs 
Chicagoje. ‘

Tai bus sąskridis, kuriame 
dalyvaus Chicagos . lietuvių 
rinktinės menininkų pajėgos; 
jame dalyvaus Detroito me
nininkų dalis, taipgi Cleve- 
lando i)’ kitu vakariniu mies
tų.

šios rūšies sąskridžiai, be 
kitko, turi gero tame, kad jie

Washington. — CIO va
dovybė pašaukė visas uni
jas daryt spaudimą specia
lei kongreso sesijai, kad su
valdytų pelnagrobius ir at- 
steigtų kainų kontrolę.

CIO unijų centras ragina 
visus unijų skyrius siųsti 
telegramas ir delegacijas į 
Washingtoną prašyti ir rei

kalauti, kad pažabotų mo
nopolinius brangininkus ir 
apsaugotų eilinius ameri
kiečius nuo tų lupikų.

CIO centras pritarė ir al
kanųjų šelpimą Europoj, 
bet pareiškė, kad pašalpa 
neturi būti vartojama kaip 
politinis įnagis tautoms pa
vergti.

UŽGINČIJA, KAD AUTO. 
UNIJA PASIRAŠYS TAF- 
TO PRIESAIKAS

Detroit. — CIO Automo
bilių Unijos vice-preziden- 
tas R. J. Thomas užginčijo 
VValterio Reutherio, deši
niojo jos prezidento, pra
nešimą, kad visa unijos ta
ryba “sutikus” pasirašyti 
priesaikas prieš komunis
tus, pagal Tafto-Hartley’o 
įstatymą. Reutheris buvo 
pranešęs Washingtono val
džiai, kad taryba jau nu
sprendus pasirašyti tokias 
priesaikas.

“Aš, kaipo CIO Auto. 
Darbininkų Unijos vice
prezidentas, nepasirašysiu 
tokios priesaikos. Aš lai
kausi tokios pozicijos, kaip 
ir CIO centro prezidentas 
Philip Murray.”

MIKOLAIčIKAS JAU 
LONDONE

London, lapkr. 3; — Ats
krido St. Mikolaičikas, va
dinamas Lenkijos “valstie
čių vadas.” Iš Lenkijos jis 
pabėgo pirm poros savaičių. 
Pabėgimą jam suruošt pa
dėjo svetimų kraštų atsto
vai. Lenkijoj jis buvo įtar
tas kaip reakcininkų ir te
roristų bendradarbis prieš 
lenkų valdžią.
Dauguma Anglijos seimo 

ių triukšmingai sveikino 
perbėgimą į

Indija Prašo J. Tautų 
Tarpininkystės Prieš 
Pakistano įsiveržimą

New Delhi, Indija. — 
premjeras Jawaharlal Neh
ru atsišaukė į Jungtines 
Tautas, kad prižiūrėtų Kas- 
mir kunigaikštijoj visuoti
nus balsavimus. Tuose bal
savimuose gyventojai galė
tų pasisakyti, ak jie nori 
susidėti su indusiška Indija 
ar su mahometoniška Pa
kistano valstybe.

Savivaldiškas Kas miro 
kunigaikštis dedasi- su In
dija. Todėl Pakistano gink
luoti ‘‘savanoriai’’ 
įsiveržė į K a š m irą 
ir jau grūmoja jo sostinei 
Srinagarui. Indija pasiuntė 
Kašmirui pagalbos, bet pa
kistaniečiai ir sukilėliai ma
hometonai imą viršų.

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos nacio- 
nalė taryba nusprendė ne
prisidėti prie devynių Euro
pos komunistinių partijų 
Žinių Biuro, kuris įsteigtas 
Belgrade, Jugoslavijoj. Nes 
dabar Jungtinėse Valstijo
se tokia politinė padėtis, 
kad reakcininkai gautų 
naują priekabę provokaci
joms prieš darbininkų ir pa- 
žangūnų judėjimą, į jeigu 
Amerikos komunistai prisi
dėtų prie to Žinių Biuro. 
Šios šalies Komunistų Par
tijos pareiškimas, tarp kit
ko, sako:

“Devynių Kom. Partijų 
Žinių Biuro įsteigimas Eu
ropoj turi didžios reikšmės. 
Tos partijos gali per jį pa
sitarti ir, jei pageidaujama, 
suderinti savo veiklą.
“Susidurdamos su Marsha

llo planu —tai yra su Wall 
Stryto programa pavergti

Komunis t u

Europai ir pasauliui — tos 
partijos vėl parodo, kad jos 
yra tikriausios savo kraštų 
nepriklausomybės gynėjos 
ir gerovės čampionai • vi
soms laisvę mylinčioms tau
toms.

“Amerikos
Partija veda kovą prieš a- 
biejų monopolijos partijų 
(republikonų 
tų) ruošimąsi 
sauliniam karui ir prieš 
Wall, Stryto ' traukimą lin
kui fašizmo, i Mes sykiu su 
milionais Anįerikos darbi
ninkų ir. pažangūnų kovoja
me už Amerikos žmonių 
gyvenimo reikalus ir demo
kratines jų teises; ir mes 
nesiliausim kovoję už tarp
tautinę darbininkų vienybę, 
už taiką mylinčių' tautų 
bendradarbiavimą, ypač už 
draugiškumą tarp Ameri
kos ir Sovietų žmonių, kaip 
svarbiausio pagrindo taikai 
išlaikyti.”

ir demokra- 
įi Trečiam pa-

Anglijos Toriai Reikalauja 
Naujų Seimo Rinkimų

nar 
Mikolaičiko 
Londoną.

Washington. — 
sekr:t:" TT— 
kalavo 
siųs 
r ui

• Prekybos 
i’etor. Harrimanas rei- 

daugiau gazolino 
ti Chinijos valdžiai ka- 
prieš komunistus.

Siūloma Europoj Laikyti 
Jungtiniu Tautų Seimą

Flushing Meadow, N. Y. 
— Francijos ir Švedijos at
stovai siūlė kitą Jungt. 
Tautų seimą Europoj laiky
ti. Jau pirmiau Sovietai sa
kė, jog seimas Europoj pi
giau atsieitų ir būtų artes
nis daugumai delegatų. 
Anglai stojo už Jungt. Tau
tų seimų laikymą Ameri
koj.

Chicago.— Labai trūksta 
vietos kalėjimuose.

MARSHALL NEDUODA ŽODŽIO
IŠMESTIEM TARNAUTOJAM

♦

Washington. —■ šeši val
džios tarnautojai neseniai
buvo išmesti iš vietųztodėl, 
kad generolo Marshallo
valstybės departmentui jie 
atrodė “negana ištikimi” 
arba “nesaugūs.” Išmestųjų 
advokatai dabar kreipėsi į
valstybės departmentą su
tokiu prašymu; Priimt jų 
pareiškimus kaip savano
riai garbingai pasitraukian-

išjuclina miegalius ir padrąsi
na skeptikus.

Tačiau svarbiausia mums, 
brooklyniečiams, meninė šven
tė bus sekamą sekmadienį, 
lapkričio 9 d., Labor Lyceum 
salėje, — dienraščio Ląisvės 
metiniame koncerte.
. Kiekvienas ir kiekviena 
kviečiamas prie jos ruoštis!

čių arba suruošt tardymą, 
kur jie galėtų iš savo pusės 
statyti klausimus kaltinto
jams.

Marshallo pavaduotojas 
Robertas A. Lovett atmetė 
prašymą.

Išmestųjų advokatai pa
reiškė, kad valdžia netei
singai eilgiasi su tais žmo
nėmis, visai panašiai, kaip 
daroma “policinėse, totali
tarinėse šalyse.”

Tų žmonių bylą vedė 
Thurman Arnold, buvęs 
Jungt. . Valstijų generalio 
prokuroro padėjėjas; Paul 
A.. Porter, buvęs kainų ad
ministratorius, ir Abe For
tas, buvęs Amerikos vidaus 
reikalų sekretoriaus pava
duotojas.

London. — Miestų tary
bų rinkimus sekmadienį 
Anglijoj laimėjo reakcinin
kai, Winstono Churchillo 
koriservatai, kitaip vadina
mi toriai. Buvęs premjeras 
Churchįllas todėl reikalau
ja, kad esamoji darbiečių 
valdžia paleistų seimą, pa
skelbtų naujus rinkimus ir 
pasitrauktų iš vietos. Bet 
suprantama, darbiečiai lai
kysis iki 1950 m., kada išsi- »

Amerikonai Teis 
Kruppą ir Kitus 
Hitlerio Patronus L 

t

Nurnberg, Vokietija. — 
Amerikonai traukia teis
man Alfredą Kruppą, did
žiausią ginklų ir amunici
jos fabrikų savininką Eu
ropoj, ir 11 jo direktorių. 
Kruppas ir bendrai kaltina
mi, kad jie finansiniai pa
dėjo Hitleriui užgrobt Vo
kietijos valdžią ir sąmoksle 
su juo ginklavo vokiečius 
Antram pasauliniam karui. 
Sykiu bus teisiami ir 20 
buvusių aukštų hitlerinių 
valdininku.

Kruppas taip pat kaltina
mas, kad jis pajungė į ver
gų darbą tūkstančius sve
timtaučių, kuriuos naciai 
sugabeno iš įvairių kraštų.

PAKISTANO PROTES
TAS

Lahore, Pakistan. — Pa
kistano valdžia užprotesta
vo, kad Indija prijungė sau 
Manavadarą, mažą valsty
bėlę vakariniame Indijos 
pussalyje Kathiaware. Ma- 
navadaro kunigaikštis yra 
indusas, o dauguma jo pa
valdinių esą mahometonai.

Jugoslavija ištrėmė N, Y. 
Times korespondentą A. M. 
Brandelį už priešiškus pra
nešimus.

baigs terminas dabartinio 
seimo, kuriame jie turi dau
gumą atstovų.

Šiuose rinkimuose kon- 
servatai laimėjo 636 vietas 
miestų tarybose, darbiečiai 
prarado 687
43; liberalai

vietas, o gavo 
gavo 46 vie

tas, neteko 48 vietų; komu
nistai prarado visas 9 turė
tas vietas; nepriklausomieji 
laimėjo 170 vietų, o neteko 
135.

Vokiečių Socialistų
Vienybės Partijos 
Planas Vokietijai

Berlin. — Vokiečiu 
cialistinės Vie 
(socialistai - 
pasiūlė tokį p 
kų Kontrolės 
Vokietijos sui

Surengt visuotinus balsa
vimus, kuriuose piliečiai ga
lėtų pasisakyti, kokios val
džios jie nori.

So- 
nybės Partija 
kom unistai) 
aną Talkinin- 
Tarybai dėl 

tvarkymo:

Tuojau sujungt visus Vo
kietijos ruožtus į vieną val
stybę, perimt į šalies nuo
savybę didžiuosius bankus 
ir trustus, panaikint anglų- 
amerikonų sutartį dėl jų
užimtų Vokietijos ruožtų, 
taipgi ,panaikint rubežius
tarp visų sričių, kurias už
ima talkininkai; dalint dva
rų žiemes bežemiams ir ma
žažemiams vokiečiams.

VANDENBERG PERŠA 
ATSKIRĄ TAJIKOS SU
TARTĮ SU VOKIETIJA

Detroit. — Kepublikonas 
senatorius Vandenberg siū
lė/ Amerikai *c 
taikos sutartį 
jeigu Sovietai 
keturių didžių, 
užsieninių mi 
rencijoj dar r 
tinių - ūkinių 
siūlymų dėl Vi

aryti atskirą 
su Vokietija, 
ateinančioje 

jų talkininkų' 
nistrų konfe- 
epriims poli- 
Amerikos pa- 
okietijos.

REAKCININKAI IŠARDĖ
PAŽANGŪNŲ MITINGĄ
PHIUADEUPHIJOJE
Fašistai Subūrė Padaužas Suardyt Progresyvių Amerikos

Piliečių Protesto Mitingą Prieš Neamerikinį Komitetą
Philadelphia, Pa. — Keli 

šimtai padaužų, vadovauja
mi fašistinių elementų, išar
dė masinį susirinkimą, kurį 
ruošė Progresyvių Ameri
kos Piliečių organizacija, 
Independence aikštėje. Pa
daužos stumdė susirinku
sius žmones, mėtė, smarvės 
“bombas” keleto tūkstančių 
minioje ir ant kalbėtojų

Naujas Karo Lėktuvas 
Skrenda Virš 500 
Mylių per Valandą
'Farmingdale, L. L, N. Y. 

— Čia buvo išmėgintas nau
jas, greičiausias karinis 
lėktuvas Republic P-84 
Thunderjet. Jis, varomas 
perkaitintomis d u j o mis, 
švirkščiančiomis pro uode
gą, lėkė daugiau kaip 500 
mylių per valandą. Šis lėk
tuvas ginkluotas 6 kulko
svaidžiais, kurie bandyme 
iššovė 70,00.0 kulkų, ir gata
vai paruoštas mūšiams.

Valdžia užsakė Republic 
Aviation korporacijai pas
tatyti tokiu lėktuvu už $15,- 
000,000.

Peru Žemės Drebėjime 
Žuvo Bent 50 Žmonių

Lima, Peru. — Per žemės 
drebėjimą Peru respublikoj, 
Pietinėj Amerikoj, žuvo 
bent 50 žmonių; sugriauta 
viena bažnyčia, keli val
džios rūmai ir daug priva
čių namų. Daugiausia nuos
tolių padaryta Andes kalnų 
miesteliuose San Felix, San 
Ramo nir La Merced.

Maskva. — Milionai so
vietinių jaunuolių atsiuntė 
Stalinui pareiškimą su savo 
parašais, kad jie pasiryžę 
sutriuškint bet kokį Sovie
tų užpuoliką.

platformos, kėlė muštynes, 
staugė ir rėkė; “Važiuokite 
atgal į Rusiją!” ir panašiai. 
Policija nemėgino suvaldyt 
bei pašalint trukšmadarius.

Republikoniška mie s t o 
valdyba nepaisė, jog fede- 
ralis apskrities teismas nu
sprendė, kad Progresyviai 
Amerikos Piliečiai gali lai
kyt savo mitingą toje aikš
tėje. Teismas atmetė valdy
bos uždraudimą.

Tarp kalbėtojų buvo gar
susis pažangūnas advoka
tas Francis Fisher Kane, 81 
metų. Iki 1920 m. jis buvo ir 
pačios Jungtiniu Valstijų 
valdžios advokatas Phila- 
delphijoj, bet tais metdis 
pasitraukė, protestuodamas 
prieš Palmerio suruoštas 
“raudonųjų” medžiokles.

Padaužos mėtė visokius 
daiktus į Fisher Kane, ir 
sužeidė jo padėjėją.

Mitingas buvo suruoštas 
protestui prieš kongreso 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetą, kuris taip įžūliai, 
sauvališkai tardė judamųjų 
paveikslų rašytojus ir akto
rius.

Vienas padaužų koman- 
dierių, Harry Enable, pri
šokęs prie mikrofono, šaukė 
balsuot už republikonų kan
didatą į majorus. Kitas rė
kavo: “Aš esu Gerąldo L. 
K. Smitho (amerikinių fa
šistų vado) žmogus šimtu 
procentų: Išvyt visus žy
dus!”

Susirinkime šėlo fašisti
nio kunigo Coughlino ir 
“Krikščionių Fronto” agen
tai, kurie pirm karo ardė 
šaukiamus prieš Hitlerį mi
tingus.

Madison, Wis. — Ketu
riolika studentų organizaci
jų kovoja, kad priverst na
mo savininką priimt atgal 
baltąją studentę įrišę Ale
xander. Jinai buvo išmesta 
iš kambario už tai, kad ją 
parlydėjo negras studentas.

IŠRANDĖTAS MILŽINIŠKAS
HUGHES ORLAIVIS

I

Long Beach, Calif. — 
Fabrikantas .Howard Hu
ghes sekmadienį išbandė 
savo pastatytą didžiausią 
pasaulyje lėktuvą, kuris bu
vo valdžios užsakytas 1943 
m. šiame pirmame bandy
me jis tyčia trumpai lėkė, 
tiktai 1 mylią, p’akilęs viso 
75 pėdas virš vandens.

/ Tas milžiniškas orlaivis 
gali ne tik skraidyti, bet ir 
plaukioti. Jo sparnai ir 
stuomuo pagaminti iš su
klijuotų sluoksniais (ply
wood) lentelių. Lėktuvas 
gali nešti 700 žmonių. Jis 
yra 219 pėdų ilgio ir 320 
pėdų pločio per sparnus. 
Lėktuvą traukia 8 galingi 
motorai.

Nei armijos nei laivyno 
vyriausybė neatsiuntė jokio

savo atstovo į šio lėktuvo 
bandymą, nors jis pagal 
valdžios užsakymą pastaty
tas. Neatvyko nei republi
konas senatorius Brewste- 
ris nei jo bendrai, kurie 
andai kvotė Hughesą, kodėl 
jis karo metu dar nebuvo 
pastatęs to lėktuvo. Kvoti
muose Hughes tvirtino, kad 
jį trukdė aukštieji karinin
kai. Jisai sakė, jog tie kari
ninkai veikę išvien su di
džiosiomis lėktuvų kompa
nijomis, gavusiomis bilionų 
dolerių vertės užsakymus 
iš valdžios. Tam lėktuvui, 
kaip modeliui, valdžia yra 
davus $18,000,000, o. Hughes 
dar savo pridėjęs $7,000,- 
000.

ORAS.—Būsią lietaus.
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Armėnai ir Tarybinė Armėnija
Didelėmis srovėmis iš viso pasaulio kampų armėnai 

plaukia savo gimtinėn šalin, Tarybinėn Armenijon. Ame
rikos spauda skelbia, kad iš čia irgi jau šimtai armėnų 
susiregistravo ir rūpinasi išvažiavimu. Daugelis jų yra 

nti senosios tėvynės 
mo dienas ant savo-

seni šios šalies piliečiai, bet prižadi 
meile jieyruošiasi baigti savo gyveni 
sios žemės.

Daugeliui neaišku, kodėl dar ir
menai iš įvairių šalių grįžta į senąjį kraštą? Patys ar
mėnai atsakymą duoda tokį: Per ilgi 
buvo auka ir įrankis turkų. Mūsų ž 
ir terorizuojami. Tarybų Sąjunga 
kančių ir suteikė mūsų tautai neprikl

labai pasiturinti ar-

s metus mūsų tauta 
monęs buvo žudomi 
mus išgelbėjo iš tų 
ausomybę tarybiniųAclIlUlU U OUUVlIYv I11UOU UcXUUdl 11CĮJI 1I\1 d UOVMIJ UCVA J *^1111 u. 

tautų šeimoje. Mes trokštame, kad mūsų tauta gyvuotų
ir klestėtų. Ji turi visas progas. Ir kąi mums mūsų girn

ai mus kviečia grįž
ti ir prisidėti darbu prie tautos pakėlimo, mes su meile
tines šalies durys plačiai atsidarė ir k

ir ryžtu grįšime ir darbuosimės.
• Mes, lietuviai, nedaug težinome 

menus. Mūsų ryšiai su jais labai tolirhi. 
ma yra tas, kad milžiniška amerikieči 
karštai pritaria tarybinei Armėnijai i 
kutinių destėko kito metų ramybe, ..... .. ....... .......
kraštui suteikė Tarybų Sąjunga. Arinenų tarpe randa
si labai pasiturinčių žmonių. Sakoma, kad nemažai jų’ 
yra milijonierių klasėje. Bet ir tie turtingieji simpati
zuoja senajam kraštui ir jį nuoširdžiai remia.

apie Amerikos ar- 
Bet mums žino

ti armėnų dauguma 
r džiaugiasi ta pas
kiria jų gimtiniam

Kitas Jungtinių Tautų Laimėjimas
Jau kalbama apie Jungtinių Tautų Asamblėjos pa- 

litinės komisijos priimta rezoliuciją prieš karo kurstyto
jus. Dabar galima atžymėti ir kitas lĮaimėjimas. Asamb
lėjos Socialinė, Humanitarinė ir Kultūrinė Komisija be
veik vienbalsiai priėmė rezoliuciją prieš skleidimą klai
dinančių, neteisingų žinių, kurios kursto žmones prieš 
žmones, tautas prieš tautas. Diskusijos ėjo ištisas pen
kias dienas. Iš sykio rezoliucijai priešinosi tos pačios jė
gos, kurios kovojo prieš rezoliuciją, pasmerkiančią karo 
kurstytojus. Argumentai irgi buvo tie patys: rezoliucija 
paneigianti spaudos ir žodžio laisvę. Bet sveikas protas 
paėmė viršų. Tapo įtikinančiai nurodyta, kad tai nieko 
bendro neturi su spaudos ir žodžio laisve.

Originališka, aštresnė rezoliucija buvo patiekta Ju
goslavijos delegato. Joje buvo ne tik pasmerkiamos ne
teisingos, klaidingos žinios, bet reikalaujama, l*ad tokių 
žinių sugalvotojai ir platintojai būtų baudžiami. Paga
liau Francijos delegatas patiekė kompromisą: pasmerkti 
tokias žinias ir jų platintojus, bet nieko nesakyti apie 
jų baudimą arba persekiojimą. Su tuo kompromisu suti
ko 49 delegatai, prieš balsavo tik vienas.

Reikia, žinoma, storai pabrėžti, kad šitokios rezoliu
cijos neturi, taip sakant, “dantų” ir nesuvaldys piktada- 

Tių. Bet svarbu jų morališka įtaka pasaulyje. Kiekvienas 
žinos, kad tarptautinė organizacija yra psmerkus tokią 
propagandą, kiekviena valdžia turės pasiimti tam tikrą 
atsakomybę už draudimą savo šalyje tokią propagandą 
vesti. Tarptautinė opinija ne tik pasmerks tuos, kurie 
užsiims karo kurstymo arba klaidingų žinių skleidimo 
propaganda, bet ir tuos, kurie ją toleruos.

Tai visa stiprina Jungtinių Tautų prestižą ir padeda 
pasaulį apvalyti nuo tautinės ir rasinės neapykantos, nuo 
ginkluotų konfliktų pavojaus.

demonstrantų 
Demonstran- 

už valdyti d e 
mitingą,

KARTOJASI
Dienraštis Vilnis rašo f 

Paryžiaus policija ataka
vus 35,000 
prieš fašizmą, 
tai norėję
Gaulle šalininkų 
bet policija protektavus fa
šistinį elementą.

Paryžiuje, taigi, pasikar
toja, kas buvo 1938 ir 1939 
metais.

Vokietijoj, Amerikos zo
noj, pradedama propaganda 
prieš komunizmą. Tai irgi 
pakartojimas tos propagan
dos, kuri smarkiai vesta 
prieš karą, pradžioje nacių 
agresijos. Tik šį sykį pro
paganda bus vedama ne po 
Goebbelso direkcija—Goeb- 
belso jau nėra. Jis trūnija 
po žeme, šį sykį propagan
da bus vedantar mūsų itiili- 
tarinės valdžios Vokietijoj 
priežiūroje, bent taip sako 
AP pranešimas iš Berlyno.

Londone fašistai irgi la
biau kelia galvas. Jie puldi
nėja darbininkų mitingus 
ten. Londone irgi pasikarto
ja, kas buvo prieš karą.

Vėl pasikartoja, kas buvo 
prieš karą, skirtumas betgi 
dabar yra tas, kad prieš ka
rą fašizmas vyravo, buvo už
simojęs demokratijas sunai
kinti. Dabar fašizmas gaiš
ta. Pakartojimas to, kas bu
vo prieš karą, yra desperatiš
kos fašizmo likučių pastan
gos dar bent kiek bledies pa
daryti, dar bent kiek sukliu
dyti žygiuojančią x pirmyn 
Europos liaudį, smarkiai 
besi p lėtoj ančią demokratiją.

Tai yra priešmirtinės 
stangos, paskutinių jėgų 
koncentravimas.

Tai rodo, ir Amerikos 
pitalizmo nesuvaldomą
mę. Bijojami, kad Amerikoj 
gali*ateiti, kas jau yra Euro
poj, mūsų šalies pelnagro- 
biai, turėdami .savo rankose 
valdžią, stengiasi pastatyti 
ant kojų parblokštą, sudri
busį Europos fašizmą ir pa
naudoti jį prieš žygiuojančią 
pirmyn Europos liaudį.

Tos pastangos gerokai ken
kia Europai. Jos smaugia 
laisvę kitur, ir pačioj Ame
rikoj, bet jos nueis niekais. 
Fašizmas bus galutinai su
triuškintas.

pa- 
su-

bai-

Nudege Nagus
Staiga, nelauktai ir netikėtai, Neamerikinės Veiklos 

Komitetas nutraukė Hollywoodo tyrinėjimą. Komiteto 
pirmininkas Thomas pareiškė, kad Komiteto nariai bus- 
užimti kitais darbais ir tuo būdu tolimesnis tyrinėjimas 
atidedamas. Tačiau visi žino, jog tai yra netiesa, jog tai 
tik pasiteisinimas. |

Tyrinėjimas nutrauktas todėl ir tiktai todėl, kad 
Komitetas atsimušė į kietą visuomenės protestų sieną. 
Paskutinės kelios dienos ypatingai pasirodė Komitetui 
mizernos. Pašauktieji liudyti prieš save Hollywoodo sce
ninių veikalų rašytojai ir aktoriai atsisakė atlikti Komi
tetui išpažintį iš savo politinių pažiūrų. Jie visi pareiškė, 
kad jie jokios išpažinties niekam nedarys, kad jų politi
nės pažiūros yra jų asmens reikalas, kad Jungtinių Val
stijų Konstitucija ir Teisių Bilius kiekvienam piliečiui 
garantuoja sąžinės ir įsitikinimų laisvę.. Net dešimčiai to
kių liudininkų Komitetas pagrūmojo bausme už “įžeidi
mą” Komiteto garbės. Komitetas kreipsis į Kongresą 
ir reikalus, kad Kongresas pripažintų tuos žmones paže
minusiais Kongresą ir pasiųstų juos metams į kalėjimą. 
Taip buvo padaryta su Eugene Dennis, su Dr. Barsky ir 
kitais radikalais. Manyta, kad ir čia taip lengvai viskas • v • įseis.

Betgi kur galas? Komitetas sakėsi turįs sąraše visą 
šimtą “komunistų”, kurie bus pašaukti Komitetui pada
ryti politinę išpažintį. Bet jis žino, kad visi iki vienam jie 
atsisakys tą padaryti. Tai ar reiškia, kad net šimtas Hol
lywoodo žymiausių rašytojų ir aktorių turės eiti į kalėji
mą? Ką gi pamanys ir pasakys Amerikos žmonės? Ką 
apie tai pamanys visas civilizuotas pasaulis?

Be to, sakoma, kad republikonų partijos aukštoji ko-

PABĖGĖLIŲ PLEPALAI 
IR TIKROVĖ

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo: -

Pabėgėliai, kurie randasi 
Vokietijoj, siunčia' į šią pusę 
Atlanto daug laiškų. Deši
nioji lietuvių spauda pilna jų 
pasakojimų, kas atsitiko su 

. lietuviais. Jie įrodinėja, kad 
jiems pavojinga grįžti, kad 
jie būtų nužudyti arba iš
vežti Sibiran. Girdi, Lietu
voj dabar beveik nėra lietu
vių.

mes galime imti juos 
gryną pinigą? Jokiu

Jūs skaitysite šiame

Ar 
kaip 
būdu. 
Liaudies Balso numeryje K.
Vairo-Račkausko laišką .iš 
Kauno, kuriame jis pasako
ja, I kad jis susitinka Kaune 
su tokiais žmonėmis, kaip 
L. Bistras, J. Navakas i)’ ki
ti Šrrtetbnos laiku visuomeni
ninkai. Kodėl gi jiems nie
ko bloga neatsitiko ?

'Jeigu tokiems stambiems 
Smetonos laikų žmonėms 
nieko neatsitiko, tai kodėl gi 
turi atsitikti kas nors to
kiems, kurie sakosi esą nie
ku nekalti valstiečiai, darbi- 
minkai ar inteligentai? At
sakymas gali būti tik vienas, 
tai yra, arba jie kuomi nu
sikaltę, papildę kriminališ-

kus nusižengimus laike na
cių okupacijoj, arba jie yra 
suklaidiriti ka 
propagandos.

Yra žinomas faktas, kad 
kariški kriminalistai ne 
stengėsi kuo 
vių ištraukti i 
ir pabėgime c 
kuo daugiau 
savęs. Jiems 
be masių1.

Mums yra 
tikėti tokiems žmonėms, ku
rie dabar ra jo iš Lietuvos, 
negu tokiems, kurie išlėkė su

Juo labiau, 
ų- argumentai 

Hitlerininkai 
gą laiką. ' Jie

•o nusižengėliu

tik 
daugiau lietu- 
š Lietuvos, bet 
arbuojasi, kad 
palaikyti prie 

baisu palikti

daug lengviau

nacių armijomis 
kad išbėgusių^ 
nėra nauji. • 
juos skleidė i 
tebeskleidžiairi, tik kitų lū
pomis. - -

Žinios iš Lietuvos
Rašo L. Leviniene

Kultūrinės naujienos.
VILNIUS. — Lietuvos 

TSR Mokslų Akademijos 
bibliotekos knygų fondas 
nuolat papildomas naujo
mis knygomis. Per paskuti
nį laiką biblioteka gavo 
daug vertingų knygų, ku
rių tarpe yra daug moksli
nės literatūros anglų, pran
cūzui ir kitomis kalbomis. 
Iš Maskvos gauta Mendele
jevo, Pavlovo ir kitų įžymių 
rusu mokslininku veikalu. 
Į katalogus įrašyta jau 
daugiau kaip 20 tūkstančių 
naujų knygų, šiuo metu 
bendras bibliotekos knygų 
fondas siekia 320 tūkstan
čių tomų.

Rankraščių skyriuje vyk
sta įtemptas darbas. Tvar
komas pirmojo Lietuvos 
dainų rinkėjo Liudviko Rė
žos archyvas, rašytojos Bi
tės - Petkevičiūtės rankraš
čiai ir kiti.

VILNIUS. — Pasibaigė 
respublikinis geriausiajai 
pjesei parašyti konkursas. 
Konkurso komisija peržiū
rėjo 30 gautų konkursui 
veikalų. “S u g r į ž i mas”, 
“Naujojo gyvenimo staty
boje”, “Sunkus kelias” ir 
kitos pjesės atrinktos Visa
sąjunginiam konkursui. 7 
pjesės žiūri komisijos tei
giamai įvertintos. Autorių 
pavardės bus paskelbtos 
Visasąjunginiam konkursui 
pasibaigus.

MARIJAMPOLĖ.— šio
mis dienomis apskrities a- 
pylinkėms nusiųsta apie 10 
kilnojamųjų 1 bibliotekėlių. 
Šiuo metu apskrities apy
linkėse jau veikia 45 kilno
jamosios bibliotekėlės, ku
rios aptarnauja tūkstančius 
150 apylinkių darbo žmo
nių. Bibliotekėlėse yra

Į daug grožines, agrotechni- 
kinės ir politinės literatūros 
knygų.

KLAIPĖDA.— Klaipėdos 
muzikinė^ komedijos teat
ras šiomis dienomis gastro
liavo Klaipėdos apygardoje 
ir Žemaitijoje. Palangoje, 
Kretingoje, Eržvilky, Jur
barke, Tauragėj ir kituose 
miestuose 
koncertai, 
tūkstančiai 
valstiečių.

Klaipėdos kraštas.—Klai
pėdos krašto valsčiuose ple
čiamas radijo•tinklas. Pas
kutiniuoju metu radijofi- 
kuoti 7 valsčiai: Dobilų, 
Triušelių, Plikių, Kretinga
lės, Mieželių, I Vilkyčių ir 
Dauparų valsčiai.

buvo suruošti 
kurių klausėsi 

miestiečių ir

TARYBŲ LIETUVOS
PRAMON. LAIMĖJIMAI

‘Kovos” taba- 
eistos naujos 
r gilzų stak-

manda pasišaukė Thomas ir pareikalavo, kad jisai tam 
cirkui padarytų galą, kad šitas teroras prieš Hollywoodo 
žmonės gali skaudžiai atsiliepti 1948 metų rinkimuose. 
Tai dėl tų, o ne dėl kitų, priežasčių staiga tyrinėjimas ta
po nutrauktas.

Kai Hollywoodo tyrinėjimas prasidėjo, daug kas 
manė, jog čia bus iškelta aikštėn ir parodyta visa eilė 
filmų su ryškia komunistine propaganda. Nepaisant, kad 
filmų pramonės atstovas MėNutt užsispyręs reikalavo 
Thomaso, kad jis ir jo Komitetas parodytų nors vieną 
filmą, kurioje randasi tos komunistinės propagandos, ne
buvo parodyta nė viena tokia filmą. Tuojau visiems pa
aiškėjo, kad' Komitetas neturi įrodymų. Plačiojoje visuo
menėje pradėjo reikštis pasipiktinimas Komiteto nepa
grįstu užpuolimu ant Hollywood žmonių. ;

Ir taip Neamerikinės Veiklos Komitetas nusisvilino 
nagus. -

Kunigai^ Kurie Savo Protu Vadovaujasi
Jau mūsų skaitytojams gerai žinoma, kad prieš kiek 

laiko Jugoslavijon būvo nuVykę septyni protestantiškų 
bažnyčių kunigai ir pabvežė gana bešališką raportą. Jie 
ten surado ii* sugrįžę pasakė, jog Jugoslavijoje viešpa
tauja pilniausia tikėjimo laisvė. <

Dabar skaitome pranešimą, kad šitą raportą yra už- 
gyrę 2,600 protestantiškų kunigų, jie yra pasižadėję su 
raporto daviniais supažindinti savi bažnyčių žmones.

Tai labai ghažu. Tas parodo tos dvasiški jos pajėgumą 
savistbviškai protauti ir hepasidūoti siautėjančiai iste
rijai. ;

Kaunas. — 
ko fabrike pal 
kemšamosios : 
lės. Fabriko pajėgumas pa
siekė 1950 metams užpla
nuotą lygį. Šiuo metu fabri
ko našumas siekia 4 milio- 
nus papirosų per dieną.

Didelių laimėjimų pasie
kė tekstilės 
ma.” Neseniai pradėjo veik
ti kamgarno cechas, nauja 
dažykla. Tuo būdu “Li
mos” fabrike jau atkurtas, 
pilnas gamybos ciklas.

Atstatomoje 
mykloje pradą j o veikti kal
vių ir kibirų 
miausiu laiku 
į darbą statybinių apkaus
tymo detalių 
cechas.

“Jėgos” fabrike pradėjo 
veikti naujas cechas, aprū
pintas naujomis tarybinė
mis staklėmis.

Tauragė.
pramkombina ;e įrengtas ce
chas odoms išdirbti. Nauja
sis cechas jau išleido aukš
tos rūšies produkciją, Kuria 
bus aprūpintos visos kombi
nato avalynės 'dirbtuves.

Klaipėda, i— Saldainių 
fabrike “Gegužės Pirmoji” 
įrengtos naujos mašinos, 
pradėjo naujai veikti kakao 
cechas.

Klaipėda. — Baigiama 
naujo duonos fabriko staty
ba. Jo gamybinis pajėgu
mas bus 25 i. duonos per 
parą. Jau pradėta montuoti 
mašinos, pastatytą dvi di
delės kepimo

Vilnius. - 
fabrike pastatyta eilė nau
jų mašinų, dulkinimo, vilnų 
maišymo, kai
menėje šiom 
pradėjo veikti 
niu cechas.

Ukmergė. — 
įmonėje mechanizuojamas 
darbo procesas. Praplėsta
me keramikos 
3 nauji presą 
džiovyklos.

fabrikas “Li-

Metalo” ga-

cechas. Arti- 
bus paleistas

ir cinkavimo

Apskrities

krosnys.
“Stumbro

Šimo ir kt. Į- 
lis dienomis 

naujas velti-

Keramikos

ceche įrengti 
,i, praplėstos

Valstybes sekretorius George C. .Marshall sveikinasi 
su CIO prezidentu Philip Murray. ACW prez. Jacob S. 
Potofsky atrodo suinteresuotu ir linksmu klausytoju 
jų pasikalbėjimo.

LIETUVOS APSKRITYSE 
Telšių apskrityje

Telšiuose sparčiai vyksta 
naujosios elektrinės staty
ba. Jau pastatytos sienos, 
atlieti dizeliui pamatai. Gy
ventojai aktingai dalyvauja 
statyboje, o Alsėdžių vals
čiaus darbo valstiečiai atve
žu plytų, i

Į Telšius atvyko Lietuvos 
TSR valstybinis dainų ir šo
kių liaudies ansamblis, va
dovaujamas nusipelniusio 
meno veikėjo Švedo. Pra
džiuginęs savo puikiais 
koncertais , telšiečius, an
samblis koncertavo taip pat 
Luokės, Nevarėnų, Alsė
džių, Varnių ir 1.1, mieste- 

u ' v

liuose.
Telšių, dailiųjų amatų 

mokykloje buvo pernai ati
darytas dailiosios kerami
kos skyrius. 1948 - 1949 
mokslo metais bus išleista 
pirmųjų 30 mokinių laida. 
Rugsėjo pradžioje mokiniai 
suruošė, savo darbų paro
dėlę, kuri aiškiai parodė 
puikius darbo rezultatus. 
Tarp eksponatų didžiulės 
dekoratyvinės vazos, pa
puoštos lietuvių tautiniais 
ornamentais, peleninės ir 
t.t.

Parodėlę aplankė apie 
4,000 žmonių.

Varnių valsčiuje Baltis 
ninku kaime vokiškieji gro
bikai susprogdino tilta. Til
tas jau baigiamas atstatyti. 
Prie tilto atstatymo gausiai 
savo noru prisidėjo vieti
niai darbo valstiečiai.

Rietavos meninės savi
veiklos ratelis prie klubo- 
skaityklos šiomis dienomis 
suvaidino drg. Karbausko 
dramų “Aukso velnias.” 
Vaidinimą žiūrėjo daug 
žmonių. Vaidinimo dalyviai 
yra darbininkų ir valstiečių 
jaunuomenė.

Rietavos sodininkystės- 
daržininkystės mokykla yra 
nemažas x ramstis besivys
tančiai Žemaitijos sodinin
kystei ir daržų ūkiui. Čia 
ne tik ruošiami specialis
tai, Hėt auginami įvairūs 
medeliai ir daržovės, pa
vyzdingai vedamame sode— 
darže. Baigiamos remon
tuoti vokiečių grobikų su
griautos milžiniškos oran
žerijos.

TARYBŲ LIETUVOS 
KRONIKA

Panevėžio, Kauno ir Šiau
lių tarybiniuose ūkiuose šį 
rudenį bus pasodinta apie 
30,000 jaunų medelių. Mede
liai išauginti vaisiniuose 
medelynuose.

Tarybų Lietuvoje visą va
sarą vyko intensyvūs^ me- ■ 
lioracijos darbai. Per šį lai-1

ko tarp į buvo nusausinta 
apie 5,000 hektarų žemės, iš 
griovių išmesta 152,000 
kūb. m. žemės.

Melioracijos darbai dau- -J 
giausia vyko Panevėžio, * 
Kauno, Rokiškio, Kupiškio 
apskrityse.

Tuo pačiu metu respubli
koje vykdomi eksploataci
niai darbai. Apie 70% me
lioruotų vietų iš naujo pra
valyta, .sustiprintos kranti
nės.

Panevėžio ir Biržų aps
krities nusausintose vietose 
pasėtos ilgametės žolės, 
dirva gerai įdirbta. Atei
nančiais metais darbo vals
tiečiai galės jau įdirbti virš 
1,000 ha naujos derlingos 
žemes. *

Panevėžys. Mieste prasi- 
dėjo'rudens krūmokšnių ir 
vaisinių medelių sodinimas. 
Bus pasodinta apie 5,000 
medelių ir *1,000 krūmokš
nių.

Šilute. Šį pavasarį Šilutės 
tarybiniame ūkyje pirmą 
kartą išbandymui buvo pa
sėtas prosas. Naujoji kultū
ra gerai prigijo ir davė pui
kiu derliu. Sekančiais me
tais numatyta apsėti prosu 
didelį žemės plotą.

Joniškio tarybiniame ūky
je pavyko Lietuvos klimato 
sąlygose išauginti gerą pro
sų derlių. . i

Panevėžys. — Liberiš- 'r 
kių tarybinio ūkio agrono
mas žila šį pavasarį, spe
cialiai paruoštame žemės 
plote pasodino aukštos rū
šies pamidorus.

Bandymo rezultatai pasi
rodė labai sėkmingi. Nuo 
kiekvieno krūmelio agrono
mas Žila surinko vidutiniš
kai po 60 pamidorų, sve
riančių po 150-200 gramų 
kiekvienas.- Iš hektaro su
rinkta po 3,000 pūdų pami
dorų.

Kitais metais šis bandy
mas bus pravestas padidin
tame žemės plote.

'Kaunas, šiomis dienomis * 
Kauno botanikos sodas .iš 
broliškųjų respublikų gavo ' 
jaunų vaisinių ir dekoraty
vinių augalų sėklų: naujos 1 
rūšies j obuolių, vyšnių ir 
“jubilėjinių” anksty v ų j ų
vyšnių sėklų. Vėlų rudenį 
šios sekios bus pasėtos.

Šiais metais sode prino
ko turtingas gibridinės rū
šies obelies - “kinietės” der- 

• bus.
Šiauliai. Miesto šiltdar- 

žyje išauginta pirmą kartą 
plačialjapė' agava, kaktusai, 

i palmės ir k t. subtropikos 
[augalai. . <

L. Levinienč. <
Vilnius, K

1947 m. spalio mėn. . -
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Per Trisdešimt Metu
Rašo K. Daugirdas.

1917 metais, sveikinda
mas Didžiąją Spalio Revo
liuciją, aš “Kovoje” rašiau, 
kad Rusijos revoliucija pa
suko tikruoju taku. Praėjo 
30 metų ir per visą tą lai
ką nė kartą neprisiėjo net 
galvoti, kad 1917 metais aš 
padariau klaidą.

Iš tiesų, 30 metų tam at
gal Rusijos liaPdis, bolševi
kų partijos vedama, pasi
rinko naują, tikrąjį taką ir 
juo veda žmoniją iš vienos 
pergalės į kitą ir jos laimė
jimais' stebisi ir džiaugiasi 
viso pasaulio pavergtieji.

Rusijos proletariato revo
liucija 1917 metais negalėjo 
nelaimėti ,nes tuo metu bu
vo susidariusios taip nami
nės, taip lygiai ir tarptau
tines sąlygos ^tokios, kad 
vertė proletariatą kovoti ir 
laimėti tą kovą; kitaip Ru
sija turėjo savo išsivysty
me grįžti į tolimą buvusių
jų laikų istoriją.

Įvykiai ir Laikinosios vy
riausybės, susidedančios iš 
dvarininkų ir fabrikantų, 
elgesys kiekvieną dieną vis 
aiškiau rodė, kad jinai sto
vi ne už liaudį, bet prieš 
liaudį, ne už taiką, bet už 
karo tęsimą, kad ji nenori 
ir negali duoti nei taikos, 
nei žemės, nei duonos. Šių 
dalykų aiškinimas rado pa
lankią dirvą.

Tuo laiku, kai darbinin
kai ir kareiviai vertė caro 
vyriausybę ir naikino mo
narchijos šaknis, Laikinoji 
vyriausybė krypo į monar
chijos išsaugojimą. 1917 me
tų kovo 2 d. ji slaptai pa
siuntė Gučkovą ir Šulginą 
pas carą. Buržuazija norė
jo perduoti valdžią Nikalo- 
jaus Romanovo broliui — 
Michailui. Tačiau kai gele
žinkeliečių mitinge Gučko- 
vas baigė savo kalbą šūkiu 
'‘Tegyvuoja imperatorius 
Michailas,” tai darbininkai 
pareikalavo tučtuojau areš
tuoti ir iškratyti Gučkovą, 
pasipiktinę sakydami: 
“Krienas už ridiką ne 
dėsnis.” Buvo aišku, 
darbininkai atstatyti 
narchijos neleis.

Kuomet bolševikai ruošė
si toliau plėsti revoliuciją, 
Laikinoji vyriausybė tebe
dirbo savo priešliaudišką 
darbą. Balandžio 18 d. Lai
kinosios vyriausybės užsie
nio ministras Miliukovas 
p a r e i škė sąjungininkams 
apie “visos liaudies troški
mą atvesti pasaulinį karą 
ligi sprendžiamos pergalės 
ir Laikinosios vyriausybės 
nusistatymą visiškai laiky
tis pasižadėjimų, kurie bu
vo priimti mūsų sąjunginin
kų atžvilgiu.”

Tuo būdu Laikinoji vy
riausybė prisiekinėjo būti visas Petrogradas ėjo pas- 
ištikima caro sutartims ir kui bolševikų lozungą 
žadėjo pralieti dar tiek “Visa valdžia Tarybom! 
liaudies kraujo, kiek bus , 
reikalinga imperialistams 
“galutinam laimėjimui” pa.- 
siekti.

“Visasąjunginės Komu
nistų (b) partijos istorijo
je” šiuo klausimu pasakyta, 
kad kuomet baland. 19 d. 
apie šį pareiškimą (“Milių- 
kovo notą”) sužinojo darbi
ninkai ir kareiviai, tai ba
landžio 20 d. bolševikų par
tijos Centro Komitetui pa
kvietus protestuoti prieš 
Laikinosios vyriausybės im
perialistinę politiką balan
džio 20-21 dienomis darbi
ninkų ir kareivių masės, ku
rių buvo nemažiau kaip 100 
tūkstančių žmonių, pasipik
tinusios “Miliukovo nota” 
išėjo demonstruoti. Vėliavo
se mirgėjo šūkiai: “Pa
skelbti slaptąsias 
tis!”,

valdžia Taryboms!” Darbi
ninkai ir kareiviai ėjo iš 
miesto pakraščių į centrą, 
prie Laikinosios vyriausy
bės būstinės. Nevos pros
pekte ir kitose vietose įvy
ko susirėmimų su atskiro
mis buržuazijos grupėmis.

Atviriausieji kontrrevo
liucionieriai, kaip generolas 
Kornilovas, šaukė šaudyti į 
demonstrantus ir net davė 
atatinkamų įsakymų. Ta
čiau kariuomenės dalys, ga
vusios tokius įsakymus, at
sisakė juos vykdyti.

Balandžio 20-21 dienų 
įvykiai reiškė Laikinosios 
vyriausybės krizes pradžią.

Tai buvo pirmutinis rim
tas plyšys oportunistinėje 
menševikų ir eserų politiko
je.

1917 metų gegužės 2 d.,

pasistengė, kad ši demons
tracija praeitų su bolševi
kų lozungais. Laike šios de
monstracijos menševikų lo
zungai apie pasitikėjimą 
Laikinąja vyrjausybe, apie 
būtiną reikalą tęsti karą 
skendo milžiniškoje bolševi
kų lozungų masėje. 400 
tūkstančių d e m o n strantų 
žygiavo su lozungais: “ša
lin karą!”4‘šalin dešimt mi
nistrų kapitalistų!”, “Visa 
valdžia Taryboms!”

Tai buvo visiškas menše
vikų ir eserų pralaimėji
mas, Laikinosios vyriausy
bės pralaimėjimas sostinėj.

Tačiau Laikinoji vyriau
sybė, gavusi paramos iš 1- 
jo Tarybų suvažiavimo, nu
tarė toliau tęsti imperialis
tinę politiką. Kaip tik bir
želio 18 dieną Laikinoji vy
riausybė, .vykdydama Ang
lijos bei Prancūzijos impe
rialistų valią, išvarė fron- 

i to kareivius į puolimą, no
rėdama tuo padaryti revo-

sal- 
kad 
mo-

sutar-
“Šalin karą!”, “Visa

masėms spaudžiant, iš Lai- liucijai galą. Puolimas ne- 
kinosios vyriausybės sūdė- pavyko, nes kareivių nuo- 
ties buvo pašalinti Miliuko- vargis,1 jų 
vas ir Gučkovas.

Susidarė pirmoji koalici
nė Laikinoji vyriausybė, į 
kurios sudėtį greta buržu
azinių atstovų įėjo menševi
kai Skobelevas ir Ceretelis 
ir eserai Černovas, Kerens
kis ir kt.

Tuo būdu menševikai, ku
rie 1905 metais neigė leis
tinumą social - demokratų 
atstovams dalyvauti Laiki
nojoje revoliucinėje vyriau
sybėje, dabar rado esant 
leistina, kad jų atstovai da
lyvautų Laikinojoje kontr
revoliucinėje vyriausybėje.

Tai buvo menšeyikų ir 
eserų perėjimas į kontr-re- 
voliucinės buržuazijos sto
vyklą.

1917 metų balandžio 24 
d. įvyko VII bolševikų kon
ferencija ir jos nustatytoji 
linija visais ' pagrindiniais 
karo revoliucijoj klausi
mais: dėl einamojo momen
to, dėl karo, dėl Laikino
sios vyriausybės, dėl Tary
bų, dėl agrarinio klausimo, 
dėl tautinio klausimo ir t. 
t., davė geriausios progos 
išvystyti milžinišką darbą, 
kad užkariautų mases, jas 
kovingai auklėtų ir organi
zuotų. Partijos linija tuo 
metu buvo — kantriai aiš
kinant bolševikų politiką ir 
demaskuojant menševikų ir 
eserų oportunizmą izoliuo
ti tas partijas nuo masių, 
užkariauti daugumą Tary
bose.

Bolševikų darbas davė 
puikių vaisių, ypač Petro
grade.

1917 metų gegužės 30 d.
— birželio 3 d. įvyko Petro
grado fabrikų ir gamyklų 
komitetų konferencija. Šio
je konferencijoje šu bolše
vikais ėjo jau trys ketvir
tadaliai delegatų. Beveik

M

1917 metų birželio 3 (16) 
d. susirinko 1-sis Visos Ru
sijos Tarybų suvažiavimas, 
kuriame bolševikai turėjo 
tik apie 100 delegatų prieš 
700-800 menševikų, eserų ir 
kitų. Leninas šiame suva
žiavime įrodinėjo bolševikų 
partijos linijos teisingumą, 
pareikšdamas, kad tik Ta
rybų valdžia tegali duoti 
duonos darbo žmonėms, že
mę valstiečiams, pasiekti 
taiką, išvesti šalį iš suiru
tės.

Tuo metu Petrogrado 
darbininkų rajonuose ėjo 
masinė kampanija už suor
ganizavimą demonstracijos 
ir įteikimą reikalavimų Ta
rybų suvąžiavimui. Opor- 
tunistinis Petrogrado Tary
bos Vykdomasis Komitetas 
demonstraciją nukėlė į 18 
d. (liepos 1), o bolševikai

nesupratimas 
puolimo tikslo, nepatikėji- 
mas svetimais karininkais, 
sviedinių ir artilerijos sto
ka — visa tai nulėmė puo
limo nepasisekimą.

Žinia apie puolimą fron
te, o paskui apie jo nepasi
sekimą, sukėlė .Petrogrado 
darbininkų ir kareivių di
džiausią pasipiktinimą. Lie
pos 3 (16) Petrograde pra
sidėjo milžiniška demons
tracija. Nepaisant taikaus 
demonstracijos pobūdžio, 
prieš demonstrantus buvo 
pasiųstos reakcinės dalys 
— kariūnu ir karininku bū
riai. Petrogrado gatvės bu
vo gausiai aplaistytos dar
bininkų ir kareivių krauju.

Menševikai ir eserai, są
jungoje su buržuazija ir 
baltagvardiečiais gene ro
jais, nuslopinę darbininkų 
ir kareivių demonstraciją, 
užpuolė bolševikų partiją. 
“Pravdos” redakcijos būsti
nė buvo sudaužyta. “Prav
da,” “Soldatskaja pravda” 
ir eilė kitų bolševikų laik
raščių buvo uždaryta, o lie
pos 7 dieną buvo išleistas 
įsakymas areštuoti Leniną.

Tuo būdu Laikinoji koali
cinė vyriausybė, į kurią įė
jo tokie žymūs menševikų ir 
eserų atstovai, kaip Cerete
lis ir Skobeievas, Kerenskis 
ir černovas, — nusirito į 
atviro i m p e r i a 1 i z mo ir 
kontr-r evoliucijos balą. Vie
toje taikos politikos ji ėmė 
vykdyti karo tęsimo politi
ką. Vietoje demokratinių 
liaudies teisių saugojimo ji 
ėmė vykdyti tų teisių likvi
davimo politiką ir politiką 
ginkluotos jėgos vartojimo 
prieš darbininkus ir karei
vius.

Ko nesiryžo daryti bur
žuazijos atstovai — Gučko- 
vas ir Miliukovas, tai pasi
ryžo padaryti “socialistai” 
L- Kerenskis ir Ceretelis, 
Černovas ir Skobelevas.

Pasibaigė dviejų valdžių 
sistema, nes visa valdžia 
perėjo į Laikinosios vyriau
sybės rankas, o Tarybos su 
jų menševikine eserine va
dovybe virto Laikinosios vy
riausybės priedeliu.

Pasibaigė taikusis revo
liucijos laikotarpis, nes į 
pirmą vietą buvo pastaty
tas durtuvas.

Pasikeitus aplinkybėms 
bolševikų partija perėjo į 
pogrindį, paslėpė savo vadą 
Leniną giliame pogrindyje 
ir ėmė ruoštis sukilimui, 
kad ginklo pagalba nuvers
ti buržuazijos valdžią ir 
įkurti Tarybų valdžią.

Kad gelbėti ponų Rusiją 
ir susidoroti su gręsiančia 
proletarų revoliucija, rug
pjūčio 25 d. buvo organi- 

: zuotas k o n t r-revoliucinis 
generolo Kornilovo sąmoks-

las. Tačiau, kuomet bolševi
kams vedant Petrogfado 
darbininkai, raudongvardie- 
čiai ir kariniai daliniai ir šį 
Kornilovo kontr-revoliucini 
žygį sutriuškino, tai bolše
vikų įtaka dar labiau išau
go ir Tarybų bolševizavi- 
mas taip suaktėjo, kad fa
brikai, gamyklos, kariuome
nės dalys, perrinkdamos sa
vo deputatus, vietoje men
ševikų ir eserų siunčia į Ta
rybas bolševikų partijos at
stovus. Rytojaus dieną, po 
Kornilovo sąmokslo nugalė- 
jinib, rugpjūčio 31 d., Petro
grado Taryba pasisako už 
bolševikų politiką. Senasis 
menševikinis ešerinis Pet
rogrado Tarybos prezidiu
mas su čeheidze priešakyje 
atsistatydina, užleisdamas 
vietą bolševikams. Rugsėjo 
5 d. ir Maskvos Darbinin
kų Deputatų Taryba perei
na į bolševikų pusę.

Tai reiškė, kad pagrindi
nes sąlygos, būtinos sėk
mingam sukilimui, jau bu
vo subrendusios. Vėl į pir
mą vietą iškilo lozungas: 
“Visa valdžia Taryboms!”

Spalio 21 d. į visas revo
liucines kariuomenės dalis 
bolševikai pasiuntė revoliu
cinio komiteto komisarus. 
Per visas dienas ligi sukili
mo kariuomenės dalyse, fa
brikuose ir gamyklose ėjo 
energingas rengimasis ko
vai. Konkrečius uždavinius 
gavo taip pat karo laivai — 
kreiseris “Avrora” ir “Za- 
ria svobody,” o spalio 24 d. 
naktį į Smolnį atvyko Leni
nas, pats betarpiškai paė
męs į savo rankas vadova- 

’Vima sukilimui.
Spalio 25 d. (lapkričio 7 

d.) Raudonoji gvardija ir 
revoliucinė kariuomenė už
ėmė geležinkelių stotis, paš
tą, telegrafą, ministerijas, 
valstybės banką. Laikinoji 
vyriausybė, kuri buvo pasi
slėpusi, naktį iš spalio 25 į 
26 dieną revoliucinių darbi
ninkų, kareivių ir jūreivių 
buvo areštuota.

Ii917 metų spalio 25 d. 
(lapkričio 7 d.) 10 vai. 45 
min. vakaro, kada perga
lingasis sukilimas Petro
grade buvo jau pačiame 
įkarštyje ir valdžia sostinė
je faktiškai buvo Petrogra
do Tarybos rankose, buvo 
atidarytas Visos Rusijos 
Tarybų II-sis suvažiavimas. 
Bolševikai suvažiavime tu
rėjo daugumą. Menševikai, 
bundininkai ir dešinieji ese
rai, matydami, kad jie čia 
mažai kuomi galės pasinau
doti, išėjo iš suvažiavimo, 
pareikšdami, kad jie atsisa
ko dalyvauti jo darbuose. 
Tarybų suvažiavime pa
skelbtame pareiškime Spa
lio revoliuciją jie vadino 
“kariniu sąmokslu.” Suva
žiavimas pasmerkė menše
vikus ir eserus, pažymėda
mas, kad ne tik nesigaili jų 
išėjimo, bet sveikina tai, 
kadangi išėjus išdavikams, 
suvažiavimas pasidarė tik
rai revoliuciniu darbininkų 
ir kareivių deputatų suva
žiavimu.

Suvažiavimo atsišaukime z •
buvo paskelbta:

“Remdamasis darbininkų, 
kareivių ir valstiečių milži
niškos daugumos valia, 
remdamasis įvykusiu Pet
rograde darbininkų ir įgu
los pergalingu sukilimu, Su
važiavimas ima valdžią į 
savo rankas.”

1917 m. spalio 26 d. (lap
kričio 8 d.) naktį II-sis Ta
rybų suvažiavimas i priėmė 
dekretą apie taiką ir tą pat 
dieną priėmė dekretą apie 
žemę. *

Pagaliau II-jame visos 
Rusijos Tarybų suvažiavi
me buvo sudaryta pirmoji 
Tarybų vyriausybė — Liau
dies Komisarų

buvo sudaryta v 
ševikų ir jos pirmininku 
buvo išrinktas Leninas.

Štai šituos pirmuosius re
voliucijos žingsnius jau su
pratome ir mes, gyvenan- 

ir todėl
M

en Iš bol-

tieji Amerikoje, 
“Kovoje”' sveikinome 
kaipo revoliuciją, kuri pa
suko tikruoju taku — pro
letarų revoliucijos taku.

Nuo to laiko praėjo tris
dešimts metų ir jj)er visą tą 
laiką Rusijos proletariatas, 
vedamas bolševiku partijos, 
nei valandėlei nuo to tako 
nenukrypo ir nepaisant, 
kad visą tą laiką, būdamas 
iš visų pusių imperialistų 
apsupime, buvo priverstas 
grumtis su jais, vis tik jis 
sugebėjo ir pilietinį karą 
laimėti ir savo pramonę ir 
žemės ūkį sutvarkyti taip, 
kaip gali sutvarkyti vien 
dirbančiųjų liaudis, panai
kinusi ne vien kitų išnaudo
jimą, o ir gimdahčias tą iš
naudojimą priežastis.

Kova buvo suhki, tačiau, 
kad Rusijos proletariatą to
se kovose visą laiką vedė 
mūšiuose užsigrūdinusi Le
nino partija, ta kova buvo 
laimėta. Tuos Rusijos pro
letariato kilnius žygius 
kiek vėliau suprato ir kitų 
kraštų darbininkai, jų tar
pe ir Lietuvos darbininkai. 
Kadangi Lietuvos darbinin
kams 1918-1919 metais ko
vas prieš savuosius ponus 
nepavyko laimėti, nes tų 
ponų reikalus tuomet gynė 
iki dantų apsiginklavę len
kų legijonieriai ir vokiečių 
kaizerinės armijos, tai vis 
tik jiems tatai pavyko pa
daryti 1940 metais ir mes 
šįmet, kartu su viso pasau
lio darbo žmonėmis, džiau
gsmingai švęsime 30-sias 
Didžiosios Spalio Proletari
nės revoliucijos sukaktuves.

Rusijos proletariatas 
1917 metais, nugalėjęs pa
saulio buržuaziją, 1945 m. 
sutriuškino niekšingiausius 
visos žmonijos neprietelius 
— fašistines Vokietiją ir 
Japoniją, tuomi apsaugoda
mas visos žmonijos pažan
gą ir kultūrą nuo visiško 
sunaikinimo.

Dabar, apgynę pasaulį 
nuo fašistinio siaubo, mes 
vėl gavome progos imtis ra
maus kūrybinio darbo, kad 
užgydyti karo padarytas 
žaizdas ir eidami 1917 m. 
pradėtu taku toliau skinti 
kelią į komunizmą.

Tegyvuoja* D i d ž i o s ios 
Spalio Socialistinės revoliu
cijos 30-sios metinės!

Waterbury. Conn
Iš LAISVĖS VAJAUS

Spalių 25 d. sutarėme su 
draugais Švinkimais aplankyti 
Bethlehem, Conn., lietuvius 
ūkininkus ir panaujinti dien

oraščio Laisvės prenumeratas, 
kurių yra pasibaigusių.

Diena buvo graži—saulėta. 
Iš namų išvažiavome 1:30 vai. 
po pietų, ūkininkus pasiekti 
neilgai truko, nėši atsta apie 
20 amerikoniškų mylių.

Sustojome pas J. Butkų, pa
aiškinome, kad dienraščio pre
numerata pasibaigusi. Sako, 
taip, reikia atsinaujinti, mes 
turime palaikyti savo spaudą, 
kuri gina mūsų reikalus, ir 
draugei Svinkūhienei įteikė 
metinę prenumeratą $7. 'Pasi
kalbame, pajuokaujame, pa
sidaliname mintimis, padėkoję 
ir atsisveikinę ‘ vykstame pas 
kitą ūkininką.

Sustoję pas kitą ūkininką 
nieko namie neradome. Vyks
tame pas drgg. J. Smithus. 
Pirmiausiąi pasitikome d-gę 
Smithienę, pasisveikinome, 
kalbamės, sakome, abejojome, 
kad rasime namie, manėme, 
gal išvykote į vestuves, ku
rios tą dieną pąsitaikė.

Smithienę sako, kur čia 
vyksi į vestuves^ drg. Svinkū-

Taryba. nienė buvo pranešus, kad at- 
Liaudies Komisarų Taryba važiuos dienraščio reikalais,
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Dienraščio Laisves

KONCERTAS
ši SEKMADIENI '

LAPKRIČIO 9 NOVEMBER
Labor Lyceum

949 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.
ĮŽANGA $1.00 IR $1.50 '

J VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA-60c.

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

taipgi New Yorko mieste dainuoja per radiją. 
LONGINAS BUINIS

žymus smuikininkas, mažai girdėtas tarp lietuvių' 
gros solus šiame mūsų dienraščio koncerte.

STASYS KUZMICKAS, Bosas
Jis yra dalyvavęs koncertuose visosę didžiausiose Ar 

j rikes lietuvių kolonijose. Tą i stiprus ir
gerai išlavintas balsas.

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

sižymėjus Carnegie Salėje. Pirmu kartu jie 
dalyvaus lietuvių koncerte.

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

STYGŲ ANSAMBLIS “VYTURĖLIS” 
Vadovaujamas EDWARDO SIDNEY-ŽIDŽIŪNO

Dalyvaus programoje su naujomis dainomis. Prie šios
Stygų Orkestros taipgi yra ir dainininkų grupė, kuri 
skambinant sudainuos gražių Lietuvos liaudies dainų.

AIDO CHORAS
George Kazakevičius mokina Aido Chorą naujų dainų 

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

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

Radijo Orkestrą.
Taipgi bus kitokių su instrumentais numerių, kuriuos 

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

bilietus, nes sėdynės numeriuotos.

tai ir laukėme. Ji pranešė, 
kad jos vyras ir sūnus apžiūri 
karves ir kitus galvijus. Nu
ėjome i tvartą, visur tvarka. 
Smithų sūnus aprodė mums 
ūkį ir mašinas. Kol mes žin
geidumo apimti tą viską ap
žiūrinėj ome, tai Smithienė pa
ruošė tikrą parę — apdėjo 
stalą įvairiausiais valgiais ir 
pakvietė vakarieniauti.

Skaniai valgėme ir kalbėjo
mės apie įvairiausius darbo 
žmonių reikalus ir politinius 
įvykius. Nuo savęs turiu pa
sakyti, kad jeigu daugiau to
kių apsišvietusių ūkininkų bū
tų, tai lengva ir smagu būtų 
palaikyti darbininkiškas judė
jimas.

Prisiminėme apie Lietuvių 
Kultūrinį Centrą, kurį perka 
Brooklyn©. Nagi, drg. Smi-

thas sako į savo žmoną, kad 
pirkime už $200 sau serų, o 
sako, kad reikia ir sūnui nu
pirkti už $100. Ir tuojau pa
davė $300 už serus, čia pat 
pasimoka už dienraštį Laisvę 
prenumeratą $7 ir $3 aukoja 
dienraščio reikalams. Beje, 
užsimoka ir 1948 metų duok
les
D ra u gi j ją.

Smagu būti pas juos, kal
bėtis,. jaustis kaip vienos šei
mos nariams, bet štai jau 10 
vai. vakaro, reikia grįžti į na
mus. Prie progOs vėl aplan
kysime draugingus ūkininkus. 
Atsisveikinę, grįžome į namus 
besidžiaugdami geromis pa
sekmėmis . Didis ačiū Smi
th ams už taip nuoširdžią pa
ramą dsamame reikli e.

S. Meison.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Antr., Lapkr. 4, 1947
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(Tąsa)
Toji savotiška draugystė tarp caro Ni- 

kalojaus II ir kaizerio Vilhelmo II, kaip 
matysime, tęsėsi iki abu šie valdovai 
1914 m. nuvedė savo kraštus prie bai
saus karo. Petrapily pasakojo, kad Vil
helmas dar ir }<aro metu bandęs atnau
jinti draugystę tarp abiejų monarchų. 
Jau karui prasidėjus, buvusioji freilina 
kunigaikštienė Vasilčikova atvežė carui 
N ilgioj ui asmenišką laišką nuo Heseno 
hercogo, bet caras atsisakęs laišką pri
imti, o Vasilčikovą išsiuntęs į savo dva
rą. Rudenį 1915 m. Vilhelmo H kamer- 
geris grafas Eilenburgas per caro rūmų 
ministerį grafą Frederiksą persiuntė ca
rui Vilhelmo II laišką; kuriame Vokieti
jos kaizeris pareiškęs viltį, kad draugys
tė tarp abiejų valdovų galinti būti at
naujinta. Bet caras ant laiško parašęs 
tokią rezoliuciją: “Toji draugystė mirė 
ir aš uždraudžiu apie ją man priminti.”.

Nuo pat Petro I laikų Rusijos carai 
siekė užgrobti Bosforą, Konstantinopolį 
ir Dardanelus, nes laisvą kelią į Vidur
žemio jūrą Rusijai turėti tikrai buyo la
bai svarbu. Iš to kilo taip vadinamasis 
Balkanų klausimas, kuriam Rusija visa
da buvo aktyvi. Išstumti silpnėjančią 
Otomanų imperiją iš Europos ir grąžin
ti kryžių ant garsiosios Konstantinopo
lio šventosios Sofijos katedros, rusų ca
rai laikė savo istoriniu uždaviniu. Tais 
tikslais ėjo Kotrynos 11 metu keli karai 
su Turkija, vėliau kariavo su turkais

“KRYŽIŲ ANT ŠVENTOSIOS 
SOFIJOS KATEDROS!”

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

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

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

Tos garsiai praskambėjusios, anekdo
tiškai istorinės frazės buvo caro Rusijos 
galybės ir išdidaus savimi pasitikėjimo 
pareiškimai. Tikrai Rusijos milžinas — 
didesniąją Europos dalį ir šeštąją viso 
žemės rutulio sausumos dalį užimanti 
valstybė su 150 milijonų gyventojų, su 
begaliniais gamtos turtais, su skaitlin
giausia kariuomene — atrodė nepapras- 

> tai galingas. Juodkalnija — vienintelis 
Rusijos draugas! Tai buvo išdidus pa
reiškimas, kad Rusijai jokie sąjunginin
kai nereikalingi.

Taip, valdovo sostą užimdamas caras 
Nikalojus II gavo iš tėvo valstybę su ge
rai sutvarkytais santykiais užsienio po
litikoj, o ir valstybės viduje, vertinant 
padėtį plačiu mastu, viskas buvo paly
ginti ramu ir tylu. Tik visiškai pogrin- 
din suvarytieji ar po užsienius išblašky
tieji neskaitlingi revoliucionieriai atkak
liai tikino, kad Rusijos milžino galybė 
molinėm kojom laikosi.

Aleksandras III buvo didelis pastovu
mo šalininkas ir nemėgo kaitalioti savo 
ministerių. Pavyzdžiui, per 13 jo valdy
mo metų 11 metų užsienių reikalų mi
nister! u išbuvo N. K. Girsas. Nežiūrint 
išaugusios Rusijos galybės, Girsas lai
kėsi nuosaikios politikos ir vengė nerei
kalingų konfliktų. Jis primindavo Alek
sandrui III, kad Rusijai' netenka tiek 
paties karo bijoti, kiek blogų karo pasė
kų į vidaus gyvenimą. Tuo tarpu prie 
caro Nikalojaus II per 23 metus pasi
keitė 8 užsienių reikalų ministerial ir 2 
ministerijos valdytojai. Nors Girso argu
mento dėl karo pavojingumo caras Ni
kalojus negalėjo nežinoti, o ir pats vis 
dėjosi dideliu taikos šalininku, tačiau 
tuo išmintingu patarimu nesekė ir leng
vai pasidavė priešingos nuomonės pata
rėjų įtakai.

Užsienių reikalų ministeriui Girsui 
mirus, Nikalojus II užsienių reikalų mi
nisteriją pavedė kunigaikščiui Lobano- 
vui-Rotovskiui. Šis kunigaikštis nebuvo 
nuosaikusis ir atsargusis diplomatas, 
kaip jo primtakas, bet buvo linkęs į drą
sius ir aktingus politikos žygius. Jo se
nas planas buvo sąjungoj su Prancūzija 
ir Austro-Vengrija sumažinti Vokietijos 
augančią reikšmę ir'galybę. Vilhelmas 
II buvo jam labai antipatiškas. O Toli
mųjų Rytų politikoj kunigaikščio Loba- 
novo-RostovsKio laikais užsimezgė tas 
painiavų mazgas, kuris vėliau nuvedė 
Rusiją prie didelių ir sunkių įvykių. Jo 
laikais pribrendo, netrukus po jo mir
ties iškilęs charakteringas pasikėsinimas 
įvykdyk seną rusų svajonę — užgrobti 
tuometinę Turkijos sostinę Konstantino
polį (Istanbulą), kurį paisai vadino Car- 
gradu.

tų lengvai pribaigusi “Europos -ligonį,” 
kaip būdavo vadinama Turkija, befkitos 
Europos valstybės, bijodamos’ per dide
lio Rusijos įsigalėjimo, vis labiau pra
dėjo priešintis rusų siekiams. Ypač uo
liai tai darė Anglija, ta tradicinė Euro
pos lygsvaros saugotoja. Kai .1855 m. 
Rusija vėl pradėjo karą su Turkija ir 
jau buvo pasiryžusi savo tikslą pasiekti, 
Anglija subūrė Turkijai saugoti koalici
ją, kurioj dalyvavo Anglija, Prancūzija 
ir-Sardinija. Tas Krimo karas baigėsi 
Sevastopolio užėmimu ir Rusija taikos 
sutarty turėjo pasižadėti nelaikyti Juo
dojoj jūroj savo karo laivų. 1877-78 me
tų kare su Turkija rusai vėl atstatė savo 
garbę ir buvo užėmę beveik visą Europos 
Turkiją, stovėjo prie pat Konstantino
polio, bet vėl Europos valstybės pareika
lavo Turkijos klausimą spręsti Bendrai,

niios dalies savo kariškų laimėjimų vai
sių. “Europos ligonis” — Turkija — dar 
kartą buvo išgelbėtas, nors dar labiau 
apkarpytas, nes Bulgarija įgijo sava
rankumą, Juodkalnija, Serbija ir Rumu
nija b.uvo pripažintos visiškai nepuikiau-. 
somomis valstybėmis, Graikijai buvo su
teikta proga prijungti Tesaliją ir dali

puoti Bosniją ir Hercegoviną, o Rusija 
gavo Besarabiją ir dalį Armėnijos. Dėka 
rusų karams su Turkija Balkanų slavai 
ir graikai įgijo valstybinę nepriklauso
mybę, tad rusai tikėjosi Balkanų valsty
bes būsiant jų įtakoj. Bet didžiųjų Euro
pos valstybių diplomatinių pastangų dė
ka, Rusijos įtaka Balkanuose buvo truk
doma ir kitų įtakų nustelbiama. Po Ber
lyno kongreso ne tik Anglija, bet ir Aus
tro-Vengrija ir Vokietija stengėsi Bal
kanų kraštus paimti savo įtakon. Bulga
rijos, Rumunijos, kuriam laikui net Ser
bijos, sostuose karaliais atsisėdo vokie
čių princai. Graikai pasikvietė Danijos 
princą. Tad žodžiai, kad Juodkalnijos 
kunigaikštis Nikola beliko vieninteliu 
Rusijos draugu, buvo ne tik pasididžiavi
mo, bet ir kartaus nusivylimo žodžiai del 
Balkanų tautų nedėkingumo ir Europos 
diplomatijos klastingumo. Po Berlyno 
kongreso prasidėjo ir tas santykių atki
limas tarp Rusijos ir Vokietijos, kuris 
nuvedė Rusiją į draugystę su Prancūzi
ja, b 1914 m. ir prie karo tarp abiejų mo
narchijų.

Savo veržimąsi į Turkiją ir' karus su 
turkais rusai daugiausia pateisino krikš
čionių ir broliškųjų slavų gynimu, nes 
retai kuri imperialistinė ekspansija 
įvyksta be kurių nors aukštesnių civili
zacijos plėtimo, teisių gynimo ar pana
šių ideologinių sumetimų. Kaip mažai 
priekabių reikia imperialistinei ekspan
sijai, liudija grafo Vittės pasakojamas- 
epizodas apie Abisinijos užgrobimą. Dar 
pirmaisiais Nikalojaus II valdymo me
tais atsirado kažkoks avantiūristas Le
ontjevas, kuris Rusijoj vadinosi Abisini
jos grafu, o Abisinijoj — Rusijos knia- 
ziu. Tas Leontjevas, susipažinęs su Abi
sinija ir įžiūrėjęs kai kurį panašumą 
tarp abisiniečių religijos ir stačiatikybės, 

. pradėjo įkalbinėti rusų aukštosios Visuo
menės įtakingus asmenis susidomėti 
“Abisinijos klausimu.” Esą, abisinai jau
čią didelę simpatija galingajai ir tikybi
niai artimajai rusų tautai ir nesipriešin
tų rusų įtakos įsigalėjimui Abisinijoj. 
Toji Leontjevo propaganda rado prita
rimo tų laikų “politiniuose salionuose,” 
o iš jų “Abisinijos klausimas” įskilo ir 
vyriausybės sluoksniuose. Tuo labiau, 
kad jau buvo gimęs sumanymas paban
dyti įgyti eilę uostų pakeliui į 
sius Rytus, kad rusų laivams 

. priklausyti svetimos malonės.

Toli niuo- 
nereiktų

t

(Tąsa)
Atvažiuoju į miestą Oršą ant 

Dniepro upės. Nuo ten dar 48 
viorstai iki Gory-Gorki. Gele
žinkelio į ten nėra. Važiuoju 
arkliais-diližanu 48 viorstus. 
Jau ir •'Gory-Gorki miestas, ku
riame' yra apie 12-13 tūkstan
čiu gyventojų, beveik išimtinai 
mokiniai*. Tai pirmas, man ma
tytas, jaunuolių miestas. Ten, 
apart miestą vos mokyklos, bu
vo dar ir žemdirbystės mokyk
la 8 klasių su apie 2,000 moki
nių; Rcmeslenoje učilišče, šešių 
klasių, su apie l;500 mokinių, 
iš kurių išeidavo mechanikai ir 
mašinistai. Ten pat buvo ir di
delė dirbtuvė jiem lavintis. Na, 
buvo ir kamarninkų mokykla, 
su apie 400 mokinių. Aplink 
miestų žemė priklauso- toms 
valdžios mokykloms, kur mo
kiniai lavinasi kamarninkys- 
tės. žemės yra apie 2,000 dc- 
sentinų. čia būsiantieji agro
nomai sėja ir valo laukus su 
tų laikų “moderniškom maši
nom.’’ Dar kėlėt. .krautuvių ir 
visas miestas. Tuojau pribu
vęs susiradau butą ir atradau 
tuos du Bortkevičienės globo
jamus mokinius. Vienas iš jų 
buvo suvalkietis — vyras dau
giau (5 pėdų — jau turėjo 
baigti kamarninko mokslą; la
bai linksmas vyras, pavarde 
Leščiu kaitis.

Pasiteiravau nuėjęs 
k y k 1 ą—p a r o d ž i a u s a v o 
lo paliudijimą. Viskas 
Kvotimus man reikės
tik iš geometrijos, kadangi 
kamarninkų nieksiąs beveik 
išimtinai remiasi ant geometri
jos. Iš kitų mokslo šakų man 
kvotimai nereikalingi, nes 
mano gimnazijos paliudijimas 
užtektinai padengia jų moks
lo reikalavimus. Kvotimai bū
sią už 3 savaičių. Reikia pa
duoti prašymas su tuo paliu
dijimu, metrikais ir kitais po
pieriais. Taip ir padariau. Ne 
po ilgam pašaukė mane ant 
“egzamino,’’ kuris tęsėsi gal 
kokias 1.0 minučių. Pasakė at
eiti už savaitės, kai užsibaigs 
kvotimai visų, kurie neturi jo
kių mokslo paliudijimų ir ku
rie per savaitę laiko turės lai
kyti kvotimus iš visų mokslo 
šakų, k. t.; algebros, istorijos, 
geografijos, rusų kalbos, ir

Rašo SIMONAS JANULIS

gauj.ame. Kalbą apie socialis
tus, apie netikusią tvarką, bet 
taip sau lengvai, o Leščiukai- 
tis dominuoja 
duoda mums 
tvarką kitose ša

Pradžioje rugsėjo aš, kaip 
, atėjau į mokyklą, 
valandą ryto laike 
ateiną”” iš raštinės 
raštininkas ir kalba / 
profesorium. Pasta-

ir serijoziškai 
lekcijas apie 
lyse.

j mo- 
moks- 
&erai.

ir laukiame.
ir pradeda 

išlaikiusių 
perskaitė 18

Laukiama diena atėjo. Pri
sirenka pilna didoka salė mo
kinių, apie 250, 
Pribūna valdyba 
skaityti vardus 
kvotimus. Pirma
vardų, priimtų be jokių kvo
timų, kurie turėjo paliudiji
mus (5 ar daugiau klasių gim
nazijos, o po tam visų kitų. 
Praskambėjo ir mano vardas- 
aš priimtas! 42 buvo atmesti 
ir jiems buvo patarta pasimo
kinti dar metus laiko ir tada 
grrįžti ant kvotimų. Po tam 
iššaukė 6 pavardes — tarpe 
jų ir mano, ir paliepė ateiti į 
raštinę. Visi išsiskirstė su pa-' 

i liepimu už 2 dienų ateiti į nio- 
i kyklą ir pradėti mokslo me- 
i tus.

Pasilikome mes (5 ir laukia- 
Pradėjo šaukti į raštinę 

na, pašaukė ir
Paaiškino, kad prie 

dar ,reikia 
političeskoj 
iš ‘pavieto

į me. 
po vieną 
mane, 
mano dokumentų 
paliudijimo “o 
blagonadežnosti” 
viršininko iš Ukmergės ir taip 
pat valsčiaus,., kad nebuvau po 
jokiu teismu ir abelnai esu iš
tikimas caristin.ei valdžiai. Sa
kau, parašysiu ir kai gausiu, 
tai- pristatysiu. Bet tai gal 
ims laiko, sako, mes patys pa
rašysime ‘*i.r paklausime tas 
įstaigas, ir viskas btis gerai.
Aš sutikau. Čia tai ir buvo 
mano didžiausia klaida, kuri 
nusvėrė mano gyvenimą į pel- 

> kės ir vargus. . .
Aš einu kasdiena i moky

klą. Parašiau savo r^gerade- 
mas apie man reikalingus pa
jai Jozefai, 
liudijimus.
nusiperku 
Sakau, tai 
įlinkas;

Jau 3 savaites aš mokyklo
je—linksma! Susiradome dau
giau lietuvių ir latvių—drau-

nieko nepriminda- 
Gaunu pinigų — 

gražią uniformą, 
jau būsiu kamar-

paprastai, 
Apie 10 
pamokų 
koks tai 
su mūsų : 
rasis tuojau pašaukė mane ir 
pasa'kė, kad aš tuojau eičiau į 
direktoriaus aaštinę. 
Mano nusistebėjimui, x 
tenai direktorių ir labai žiau
rios išvaizdos policijos virši
ninką. Direktorius čia pat 
grąžina mano visus dokumen
tus ir. pasportą ir sako, kad 
aš dabar čia nepriklausau ir 
kad mano viršininkas yra šio 
pavieto isprauninkas. Tada 
tas policijos Viršininkas per
skaitė man štai kokį patvarky
mą: Aš į 24 valandas turiu 
apleisti ne tik šitą miestą, bet 
ir rubežius Mogilevo guberni
jos. Jei to nepadarysiu į 24 
valandas, tai bjūsiu suareštuo
tas ir etapu per Lalėjimus bū
siu parvarytas į Ukmergę!

Aš aiškinau, kad tas negali
ma, nes diližanai išeina tik 
už 2 dienų, o pėkščias aš ne
galiu išeiti, nes tik vien knygų 
turiu didelį čemodaną. Tai 
jis sako, kati tas ne jo daly
kas. štai čia pasirašyk, ir 
jei negali išvažiuoti. į 24 va
landas, tai eik kartu su 
nim...

Pasakiau, kįad tikrai 
žinosiu, tai paliko mane, 
sindamas, jog jis pridabos ma
ne ir skaitys valandas...

Ant greitų j lų parbėgau į
būtą, susikrovi. 
ir nunešiau į 
kad man juos 
šą už, 48 vior 
gelžkelis. Dar 
čiukaitį — be v 
atsisveikinom ir I 
tos patraukiau 
Oršos vieškeliu.
20 viorstų ir 
miestuko, jokios 
aš jau gerokai išalkęs ir arti
nasi naktis. Pavijo mane va
žiuojantis balugudis.
sau jo pavežti įminė, jei jis 
link Oršos važiuoja. Jis sa
ko, kad važiuoja į Oršą—na, 
tai gerai, ir aš kaip tik tenai 

Aš prižadu jam ap- 
ir jis sutinka. Na, 

ir važiuojame, kalbamės. . . O 
kiek pas jį skundų ant savo 
baisaus biedno gyvenimo... 
Vaikų turi 7. I Ateina žiema. 
Malkų nėra. Prisirinko, kai 
kur prisikirto pono miške mal
kų dėlei žiemos, kad vaiku
čiai nesušaltų. Pono eigu- 
lis susekė ir jį nuteisė ant 30 
dienų kalėjimai! ir atėmė mal
kas. Jis apeliavo — tai da
bar važiuoja į teismą į pavie
tą Orša.

Pribuvome į Oršą, apie 11 
vai. naktį. Jis užvažiuoja į 
stadalą ir nukinko arklį, čia 

‘pat ir “hotelįs,” kur galimą 
gauti arbatos ir baltos duk
nos.’ Yra porą kambarių per- 
nakvojimui. Klausiu, kiek jis 
nori užmokėt už atvežimą 28 
viorstus. “Na), ka čia mokėsi 
už tokį menkniekį — nupirk 
arbatos ir. baltos duonos, ku
rios aš jau seniai nevalgiau, ir 
bus gerai.” Taip ir padariau. 
Sėdime už didelio stalo ir ge
riame arbatą šu “bulka.” Ma
no vežikas salįo: “Būtų gerai 
nors vieną vodką išsigerti.” 
Sakau, kad monopoliai dabar 
uždaryti — negali gauti, 
sako gausiąs č|ia pat. 
sakau, kiek 
ėjęs pasikalb

traukiu, 
mokėti,

Einu, 
randu

m a

įsva-
grų-

au čemadanus 
deližanų stotį, 

pristatytų į Or- 
‘Stų, kur yra 
■ pamačiau Leš- 
eik apsiverkėm, 

be jokios naš- 
pėkščias link 
Atėjau apie 
niekur jokio 

; krautuvės, o

Aš pra-

Jis 
Na, tai, 

feikia? Jis nu- 
su “lietelio” 

įgrįžęs man sa- 
negerai, nes jis 
isę kvortos, tai 

labai daug pinigų reikia—net 
25 kapeikų! Aš jam tuojau 
25 kapeikas į ranką ir už mi
nutės jau puskvortė pas jį. 
Bet reikia gerti, kad niekas 
nematytų. Senis baltgudys 
tuojau arbalinį stiklą po sta
lu — prikunkiuljavo pusę sti
klo, butelį sau į kišenę, nuda-

žė degtinę su arbata ir nu
traukęs gerą pusę to skystimo, 
atlikusį pasistatė ant stalo. 
Mat, atrodo arbata. Tuojau 
senis pa.linksmėjo-pagyvėjo ir 
pasidarė šnekus. Pradėjo pa
sakoti savo vargus ir bėdas. 
Palikau aš jį tenai, kur jis ir 
snūduriavo per naktį. Aš gi 
gavau kambarį už 15 kapeikų 
ir tuojau užmigau.

Ant rytojaus mano vežikas 
ačiavo man begaliniai ir išėjo 
savais keliais. Aš taip pat iš
ėjau į miestą sužinoti, kada 
išeina traukiniai. Laukiu at
einant mano čemadanų. Per 
dieną peržiūrėjau grąžintas 
man .popieras ir jų tarpe ra
dau policijos paliudijimą, kur 
sakoma, kad aš dar vaikas 
būdamas buvau areštuotas ir 
padėtas po policijos priežiūra, 
nors vėliau ir buvau išteisin
tas.
lis tai visai baisūs—platinda
vo nelegališkas brošiūras ir 
laikraščius ir už tai buvo nu
bausti kalėjimu.

(Bus daugiau)

0 jau mano tėvas ir bro-

Klubo Koncertas Pavyko; 
Laisviečiu Koncerto Lauki&m

Spalių 26 d. klubo audito
rijoj įvyko labai gražus me
niškas koncertas. Programą 
išpildė Worcesterio aušrelie- 
čių vyrų choras, vadovybėj 
chorvedžio Jono Dirvelio ir 
pianistės Julės Rogliūtės 
akompanimento; taipgi solis
tai : .George Mozūraitis, bari
tonas, ir Onutė Dirvelienė, so
prano ; ivisi menininkai, solistai 
ii* choristai, puikiai pasižymė
jo ir mūsų publiką sužavėjo 
savo talentais, paliko malo
nius įspūdžius visiems.

Greta dainininkų dalyvavo 
žymus muzikas pil. J. Obrai- 
tis iš Manchesterio ir puikiai 
pasirodė, buvo lydimas aplo- ' 
dismentais. Gražiai savo rolę 
atliko jauna talentinga Be
verly Johnson, deklamatorė ir 
pianistė; žodžiu, visi koncer
to artistai savo užduotis žave
jančiai atliko. Programai pir- 

Į mininkavo Juozas Pilkauskas.

Spalių

59,204,000 AMERIKIEČIŲ 
TURI DARBUS

Washington.
mėnesyj 59,204,000 žmonių
Jungtinėse Valstijose turė
jo apmokamus darbus, tai 
332,000 daugiau, negu rug
sėjyje, kaip skaičiuoja val
dinis cenzo biuras, sako, da
bar yra tik 1,678,000 bedar
biu.

Lapkričio 16 d., 3 vai. po 
pietų, bus vietos Laisvės Cho
ro meniškas koncertas klubo 
auditorijoj. Laisviečiai, kaip 
šių žodžių rašėjas patyrė, ren
giasi sužavėti mūsų meno mė
gėjus savo programa. Iš ren
giamo koncerto repertuaro, 
kaip skelbimai rodo, šis kon
certas bus šaunus ir yra vil
ties, kad daug žmonių su
trauksią.

(Tąsa 5 pus.)
—

>|lB« U

Peter Kapiskas

Peter i
KAPISKAS Į
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen‘4-8174

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
BTAGG 2-3043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas ręua 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčiom, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinusiai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužeminfom Kabiom.
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
daugybe kitokių daiktų ir daiktelių Kainom.

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
n u žemiu tom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksito, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBEKT LIPTON
• » . Jeweler

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

4 pusi.*—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antr.

L
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Hartford, Conn. CHICAGOS ŽINIOS ELIZABETH, N. J. HELF WANTED—MALE HELF WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

(Tąsa nuo 4-to pusi.)
Klubiečiai nominavo kandi

datus į valdybos urėdus, dau
gumoje iki šiol buvusius klubo 
vadus. Pirmininko urėdui no
minuotas adv. F. Mančiūnas, 
kuris užvadavo ilgametį klu
bo pirmininką Juozą Pilkaus
ką praėjusiais metais. Adv. 
Mančiūnas jaunas žmogus, ta- 
čiaus jo vadovybė klube per 
metus, laiko sudarė^ įspūdį, 
kad jis bus išrinktas.

Klubo socialinė veikla pa
sekminga. Direktorių pirmi
ninkas Juozas Giraitis pareiš
kė nariams, kad šeštadienių 
vakarais rengiami šokiai per 5 
savaites davė pelno virš $300. 
Šokius klubiečiai rengia kas 
šeštadienį. Visų socialinių ir 
meniškų pramogų rengimo ko
misijai vadovauja Juozas Pil
kauskas.

Klubas skolų neturi, jo tur
tas namo, inventoriaus ir pi
nigais jau siekia $100,000! 
Pasekmė* gerų davinių pri
klauso nuo dabartinių genia
liu klubo vadu — direktorių 
ir viršininkų taupios ir berniš
kos administracijos. Padau
gėjus klubo turtui, pakelta na
rių ligoj pašalpa, žodžiu, klu
bas dabar yra mūsų kolonijos 
lietuvių susikaupimo centras 
ir viena iš svarbiausių organi
zacija.

Reikia pasakyti, kad mūsų 
klubas yra visų lietuviškų or
ganizacijų centras^ be skirtu
mo jųjų pasaulėžiūros ir sro
vinių savybių. Klubo durys 
atdaros visų draugijų ir orga
nizacijų skyrių kultūriškai 
veiklai ir visokiems susirinki
mams, taipgi įvairių unijų dar
bininkų susirinkimams. Gar
bė klubo sąmoningiems va
dais, nes nuo jų bešališkumo 
ir sąmoningumo priklauso klu
bo populiariškumas.

Klubietis.

VILNIES KONCERTAS 
GERAI PAVYKO

Vilnies koncertas, Sokolų 
salėj, pilnai gerai pavyko. 
Nesutikau šį sykį nei vieno, 
kuris būtų bent kuo progra
moj/ nepatenkintas.

Programą atidarė LKM 
Choras, su Amerikos himnu, 
o paskui sudainavo “Karvelė
li Mėlynasis” ir dar vieną dai
ną. “Karvėlėlis” nepaprastai 
gražiai išėjo. Chorui vadovau
ja Juozas Kenstavičius.

• Rusų jaunų šokikų grupė 
labai gražiai pašoko. Tie jau
ni žmonės yra geri aktoriai, 
tad šokiai jiems išeina gra
žiausiai. Jų vien vyrų choras 
irgi gražiai padainavo, bet 
šokiu jie kur kas geriau pa
tenkino susirinkusius, kaip 
dainomis.

Paskui sekė ciceriečių du
etas A. Dočkienė* ir C. Sta
nevičienė. Jis gražiai sudai
navo tris lietuvių liaudies dai
nas.

nistas Leončikas. Išėjo labai 
gražiai. Jauni artistai gavo1 
gausių aplodismentų.
. Populiarusis mūsų duetas A. 
Kenstavičienė ir K. Abekie- 
nė labai gražiai padainavo ke
letą dainų. Jas publika irgi 
sutiko ir palydėjo delnų gau
siu plojimu.

Vanda žalis gražiai pašoko. 
Ji yra didelio masto šokikė. 
Graži jos figūra irgi gerokai 
prisideda prie jos gero ta
lento. Reikia Vandą dažnai 
kviesti į programas.

Kozakevičius antru atveju 
dainuoja. Vėl naujesnės tary
binės dainos suskambėjo. Jis 
bene bus vienas geriausių nau
jų tarybinių dainų interpreta
torius. šį sykį, jau “apšilęs,” 
dar gražiau dainuoja. Aidi 
jo balsas tai storai ir smar
kiai, tai vėl pustoniais ir vos 
girdisi, bet malonu klausytis.

Baigdamas jis pridėjo 
“Blochą,” kame jis parodė 
gražiausio vaidinimo.

Susižeidė Alex Skairus

Spalių 20 dieną draugas A. 
Skairus, norėdamas pataisyti 
susitraukusią virvutę 1 prie 
elektros lem’putės, atsistojęs 
ant kėdės ir netekęs balanso, 
nukrito žemyn, smarkiai iš
narindamas šlaunies kaulą.

Iš pradžių manyta, 
šlaunies kaulas įlaužtas, 
X-ray paveikslas parodė, 
n e.

Man teko keletą sykių
Alexian 
Atrodo, 

labai lė-

lankyti

žinias.
panašus elektrinis
•a statomas mūsų

ektrinis buletinas

kad 
bet 

kad

ap

kasdien 
pietų, o 
ant an- 
423.

lankyti A. Skairu 
Brothers ligonbutyj. 
kad eina geryn, bet 
tai.

Jį galima
nuo 1 iki 3 vai. po 
vakarais nuo 7 iki 8, 
tro aukšto, kambarys

A. Skairus vienas iš veiklių
jų LDS III Apskrities komi
teto narių.

Būtų gerai, kad draugas 
Skairus pasveiktų ligi LDS III 
Apskrities rengiamo koncerto 
16 d. lapkričio.

karo fronto
Maždaug 

buletinas V 
mieste ant Ęroad ir E. Jersey 
St.
bus 70 pėdų ilgio ir trijų pė
dų aukščio!.

Prie šio 
bus įvesta 
įdėta 1,176 
čių. Šis į

laikais Čia

bu lėtino įrengimo 
15 mylių vielų ir 
elektrinių lempu- 

“engimas manoma
užbaigti apie 1 d. lapkričio. 
Šis buletinas priklausys Eli
zabeth Dail^ Journal laikraš
čiui.

Pastaraisiais
įvyksta daug užpuolimų, štai 
didžiausiam 2 E I i z a b e t h e 
“Hersh Tower” name, Per
sonai Finance Co. manadže- 
riui Arthur Carlson einant 
laiptais žįjrpyn, tapo prispir- 

s u

name, savinin-

LIGONIŲ APTARNAUTOJAI 
KAFETERIJOS DARBININKAI 

VYRAI VIRTUVĖJE 
APVALYTOJAI

Turi būt patikinti, nuolatiniai bu gerais rekordais. Puikiausios progos.

Kreipkitės asmeniškai j Mr. Wight

NEWARK BETH ISRAEL HOSPITAL
201 Lyons Avenue, Newark, N. J.

(257)

EISENHOWER PAGER
BĖ NEGRĄ PASIUNTINJ

Washington. — Generol. 
Eisenhower davė “įvertini
mo liudijimą” negrui Jame- j 
sui Mclntoshui, generalio 
štabo telegramų ir kitų 
pranešimų išnešiotojų pri- ■ 
žiūrėtojui. McIntosh, 64 
metų amžiaus, dabar pasi
traukia iš tarnybos. Seniau ' 
jis buvo telegramų išnešio
tojas, o nuo 1917 m. tarna
vo, kaip išnešiotojų virši
ninkas.

Steponas Kozakevičius, ope- 
retiškas dainininkas, sutiktas 
griausmingu delnų plojimu— 
taip ir palydėtas. Jisai daina
vo tris naujas Tarybų Sąjun
gos dainas. Ir kaip dainavo! 
Balsas gražus ir stiprus. O jis 
savo balsą taip liuosai, taip 
gražiai valdo. Jisai taipgi yra 
nepąprastai geras aktorius. Ta 
kombinacija padaro jį labiau
siai mėgiamu dainininku.
» Mūsų publika jį labai mėgs
ta.

Profesorius Homer Carey 
pasakė neilgą, bet gerą pra
kalbą apie būsimus lapkričio 
4 Superior teismo rinkimus. 
Jisai kandidatas progresyvės 
partijos sąrašo. Jis trumpai 
apibūdino republikonų ir de
mokratų bendrą surašą, kaip 
prasčiausią. Jis taipgi nuro
dė, koks yra Progresyvės p ar
ti jos sąrašas, ir ragino už jį 
balsuoti.

Profesorius Carey mokina 
teisių Northwestern Universi
tete. Visi Chicagos didieji 
laikraščiai jį užgyrė. x

Jis- pasigėrėjo gražia ir pa
vyzdinga koncerto publika.

Man asmeniškai jis stebėjo
si, kad lietuviai ne vien myli, 
bet ir gerai supranta ir verti
na muziką, dainą. Jis džiau
gėsi susipažinęs su mūsų dai
nomis, abelnai su mumis.

Po pusvalandžio pertraukos, 
programą pradėjo jaunų rusų 
trio—dvi dainininkės ir armo-

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišihimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojąme dėl puotų, pokHių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už Viską.

Valgiais ir gėrimais aptatnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
- Direktorius

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

' 1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Kelis sykius jis iššauktas.
V. Andrulis trumpoj savo 

kalboj apibūdino teisėjų bū
simus rinkimus ii’ pažangių 
žmonių pareigas ryšium su 
tuo. Jis ragino visus dalyvauti 
penktadienio vakare masinia
me mitinge Lietuvių Auditori
joje. Paskui jis kalbėjo apie 
Vilnies reikalus, ragindamas 
susirinkusius prisidėti prie me
džiaginio dienraščio stiprini
mo ir įstaigos plėtimo ir di
dinimo.

Kalba palydėta gausiu del
nų plojimu.

Baigė programą didžiulis 
Roselando Aido Choras, vado
vybėje Daratėlės Yuden. Dai
navo jis ištraukas iš operos 
“Birutė.” Pirma keturi jau
ni aidiečiai — Roger žilis, 
Nancy Roman, R. Misevičius 
ir Walter Mūrelis. Paskui vi
sas choras užtraukė.

Aido Choras vis dar auga, 
tai pagirtina. Dainuoja jis 
smarkiai. Baigė jis progra
mą tinkamai.

Pirmininkavo jaunasis Mi
kas Batutis.

žmonių buvo kupina didžiu
lė Sokolų salė.

Po programos ėjo šokiai 
auditorijoj ir žemutinėj salėj, 
dviem orkestram grojant.

žmonės linksminosi iki vėly
vos nakties.

Gauta aukų ne vien Vilnies 
paramai, bet ir Laisvės namo 
įsigijimui.

Su pasitenkinimu galima 
sakyti: koncertas’ pilniausiai 
gerai pavyko.

Vilnies Reporteris.

Palestinos arabai paskel
bė visuotiną dviejų valandų 
streiką prieš žydus ir an
glus.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

Tol. MArket 2-5172

GERI PIETOS!
Kada norite' gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkąš

417 Lorimer Street 
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

ų kaimyniškame
Alexian Brothers Hospital 

spalių 16 dieną mirė Juozas 
Brazaitis, sulaukęs 80 metų ir 
išgyvenęs Elizabethc net 55 
metus. Priklausė prie Šv. Jur
gio draugystės ir prie Piliečių 
Kliubo. Paliko liūdesyj brolį 
Kazimierą Elizaoethe.

O 22 dieną spalių mirė St. 
Elizabeth Hospital’yj jo 
toris Grace Brazaitienė.

Taipgi, 16 dieną spalių 
re Jonas Subačius, pirmo
ro veteranas, Bronx Veterans 
Hospital’yj. Jis gana ilgai gy
veno pas J. Morkūną, Cran
ford, N. J.

Paliko seserį Oną 
kienę South Boston,

J. Subačius buvo 
63 metus.

tas prie sienos užpuoliko 
revolveriu rankoje, turėjo už
puolikui atiduoti $1,095.

O vienam
kams nebūnant stuboj, plėši
kai išvogę pinigais ir kitais 

^daiktais vertės $1,000.
Gi mūs

Newarke plėšikai iš kaklaraiš
čių kompanijos išvogė net $6,- 
000 vertės kaklaraiščių.

Elizabethietis.

mo-

mi-

Singerio siuvamų

Palubį ns- 
Mass.
sulaukęs

mašinų 
dirbtuvėj dirba daug lietuvių 
ir visi priklauso prie United 
Electrical, Radio and 
chine Workers Local 
(CIO), bet apie unijinį veiki
mą niekas iš ten 
lietuviui neparašo 
spaudai.

Iš pasikalbėjimo 
šios . dirbtuvės darbininkų te
ko sužinoti, kad pabaigoj 
rugsėjo mėnesio iniciatyva 
Eliząbetho CIO lokalo tapo 
laikyta plati konferencija šių 
Singbrio dirbtuvių: Saint Jo
an, Quebec, Canada; Bridge
port, Conn.; South Bend, Ind.; 
Truman, Ark.

Tikslas šios konferencijos 
buvo, tai apsimainyti informa
cijomis ir subendrinti kon
traktinius reikalavimus laike 
būsiančių derybų su Singerio 
konferencija. O ypatingai už- 
megsti tampresnius, bendres
nius ryšius su kanadiečiais 
Singerio dirbtuvės darbiu i n-

...kais.
Bekalbant teko sužinoti, kad 

tūlą laiką atgal foundry (lie
jyklos) departmente už rūky
mą laike darbo bandyta at
leisti iš darbo keli darbinin
kai, bet paskelbtas sėdėjimo 
streikas privertė kompaniją 
grąžinti darban tuos darbinin- 
k u s.

Bet 
kymąe 
mente 
negrai, ir unija už juos ne
užstojo. Tai negerai. Nesi
norėtų tikėti, kad ši taip ko
vinga unija — United Elbc- 
trical, Radio and Machine 
Work e rs (CIO) —galėtų pri
sileisti prie tokios diskrimina
cijos.

Ma-
401

dirbančių

vėlesniu laiku už rū
ta m pačiame depart- 

pavaryta
ir unija

Tai negerai.

Kuric esate buvę New Yor
ke ant Times Square, tai ma
tėte, kaip kiekvieno praeivio 
atydą atkreipia į N. Y. Times 
n a m o pasauliniai žinomas 
elektrinis buletinas, paduo
dantis vėliausias žinias i"š vi
so pasaulio.

Šių žodžių rasėj ui prisime
na tie karo meto laikai, ka
da dažnai būnant New Yorke 
ir praeinant pro Timęs Sq. 
sykiu su milžiniška minia žmo
nių sustodavau ir su džiaugs-' 
m o šypsena net po keletą sy
kių skaitydavau palankias iš

. Pavyzdingos Vestuvės
d. teko dalyvauti

1 verta pažymėti, 
stuvės labai daug 
kitų, todėl apie 

iačiau ir parašyti, 
ieną apsivedė du 

izacijų nariai Wal- 
ir Alma Brcnt. 

prisieką davė tei- 
(moteris) draugų

vestuvėse ir 
kad šios ve 
skyrėsi nuo 
jas noriu pi

Minėtą f 
mūsų organ i 
toris Marinąs 
šliūbą arba 
sėja Adams 
Mokslavecku stuboj. Vedybos 
buvo laisvos—civile metrikaci- 
ja.

Laike prisiekęs keturių me
ili vaikutis Gordon Adams at- 

ant mąžos paduškaitės 
ir pada- 
kad pęr- 

/edžiams. Pabro- 
,. Talandzevičius,

Bagdonienė.
ą Angola Adams 
o jaunavedžiams 
Taipgi užsibai-

nešė 
jaunavedžiui žiedus 
ve teisėjai (Adams, 
duotų jauna' 
lis buvo An 
pamerge—U 

Prieš šliūb
p a d a i n a \ 
“Because.” 
gus, prisiekai dainavo jaunoji 
Mokslaveckicnė, irgi vestuvėm 
atitinkamą c 
You Truly.”

Į vestuvių 
kviesta daug 
draugių 
nizacijų

įvairiais papuošalais ir gyvo
mis gėlėmis. Stubos papuoši
mo triūsas ir garbė priklauso 
draugei M. Mokslaveckienei ir 
jų šeimai.

Įdomu tas, kad sykiu su sve
čiais pietavo ir teisėja Adams. 
Po pietų visi svečiai iš eilės 
pasakė savo pareiškimus ir vi
sų kalbos ir dainos buvo už
rėk ord notos į fonografo plokš
teles.

Toliaus tęsiant vestuvių puo
tą draugas J. Mokslaveckas 
pakele klausimą, kaip atsi
šaukimą į svečius, kad mes, 
kaipo progresyviai žmonės, 
turime atsiminti ir visuomet 
ninius reikalus. Parinkta au
kų dėl dienraščio Laisvės na
mo. Pirmiausiais atsiliepė ant 
to klausimo mūsų jaunave
džiai su $10; kiti svečiai da- 
sidėjo po mažiau, ir aukų dėl 
dienraščio Laisvės susidarė 
$20. Laisvės namui gauta virš 
$200 Šerais ir paskolomis. Tai 
pagirtinas dalykas taip atžy
mėti vestuves. Geros kloties 
Walteriui ir Almai Marinams.

Aukos Dienraščiui Laisvei
Walteris ir Alma Marinai 

$10; po. $1: J. ir M. Moksla- 
veckai, Kranas Shiling, Povi
las Pupis, Leo ir Mary Pe
ters, J. ir Anna Robinson, J. 
Cable, Petras ir Karolina Rc- 
peckai, J. ir A. Bernotai, U. 
Bagdonienė, ir J. M. Alvinai. 
Viso $20.00.

Laisvės namo Šerais ir au
komis rūpinasi A. Talandzevi- 
čiuš, J. Alvinas ir P. Repecka.

M. Alvinienč.

Washington. — Pasibaigė 
bet koks cukraus kontrolia
vimas.

STALIORIAI 
PILNAI PATYRĘ

Nepaprasta proga dirbti vakarinėje
1‘ennsylvanijojc.

KANE MFG. CORP.
KANE, PA. 

ar šaukite WISCONSIN 7-5518 
dėl pasitarimo.

_______ i________ ______________________ (257)

OPERATORIAI patyrę ’prie Singer Mašinų 
dirbti prie sportiškų aprėdalų.

GREELEY MILLS, 718 BROADWAY.
N. Y. C., arti Waverly Place.

(257)

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

ELEKTRINIŲ PRESŲ 
OPERATORES 

FRED GOAT CO. 
311 DEAN ST., BROOKLYN 

(260)

I
Trys plėšikai atėję anksti 

rytą į Prospect Hali, 261 
Prospect Ave., Brooklyne, su
rišę sargą ir porterį, per 3 va
landas laisvai triūsėsi iki at
plėšė šešių pėdų dydžio sau
giąją šėpą. Išnešė $1,000.

J. J. KAŠK1AUČIUS, M. D. B
530 Summer Avenue, J

Newark 4, N. J. 4
HUmboldt 2-7964 įj

m—| | ...... \....................... «

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

į---- 1-------------------- i----------B

ainą — “I Love

puotą buvo su- 
artimų draugų ir 

veik visi mūsų orga
nai’! ai. Taipgi 'sve

čiai įteikė jaunavedžiams įvai
rių dovanėlii 
linkėjimų jų gyvenimui.

Draugės 
triūsu buvo 
skanūs pictūĮ, 
Laike pietų 
čiai gėrėjosi 
prirengimu, 
gėrėjosi

ir daug gerų

E. Slesariūnienės 
pagaminta labai 

ir vakariene, 
ne tik visi sve-
skaniu maistu ir 
bet taipgi labai 

stubos išdabinimu

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

GREEN STAR BAR & GRILL
• LIETUVIŠKAS KABARETAS
Kas nori gražiai laik$ praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 

pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Egzaminuojant Aids, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

i Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St.,

( Brooklyn 11, N. Y.

miiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Fotografas
'Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus

/sudarau su
rikoniškais.

/kalu! esant
padidinu toki 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju

((Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
- 512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. OLenmore 5-6191

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
4

»

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS.«
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Telefonas EV. 4-8698

5 pus!.—Laisvė (Liberty. Lith. Daily)-‘Anti., Lapkr. 4, 1947



NewYorto^yė^2lnloi
Sveikinimas
Jonui Juškai

Kaip žinia, sekmadienį, spa
lių 26 d., įvyko .Jono Juškos 
30 metų meninėje srityje dar
buotės atžymėjimas. Ten bu
vau pasiryžęs būtinai dalyvau
ti ir pasidalinti tuo džiaugs
mu su kitais draugais, kad 
mūsų tarpe randasi tokių pa
sišventėlių ir nenuilstančių 
darbuotojų, kaip Jonas Juška. 
Deja, gaila, to malonumo ne
teko patirti, o vietoj to, pri
siėjo esant nąmie kovoti su 
“šalčiu”. . .

Taigi dabar, nors pavėluo
tai, noriu Jono Juškos atsipra
šyti ir patiekti mano sveikini
mą. Sykiu noriu paberti žiups
nelį minčių, kilusių iš krūtinė- 
nėje susikaupusių jausmų:

Jonas Juška, pasirodo, jau 
virš 30 metų dirba meninėje 
veikloje — vaidyboje, režisū
roje ir net veikalų rašyme, — 
nepaisydamas ,ar kas jį girs, 
ar kas peiks. Ir, reikia pripa
žinti, kad girdisi daugiau jo 
papeikimų, negu iš tikrųjų jis 
būtų užsitarnavęs. O pagyri
mų, kurių per tą laikotarpį sa
vo veikloje yra nusipelnęs, pa
lyginti, gauna tik minimumą.

Mat, kai kurių supratimu, 
Jono darbuotė ne tiek jau at
sižymi kokybe. Jeigu taip ir 
būtų, tai tiems Jono kritikams 
galima priminti, kad Jono 
Juškos darbų kiekybė pilnai 
nusveria ir nustelbia visus ki
tus trūkumus, jei tokių trū
kumu būtu... & »

Virš trisdešimties metų dar
buotės yra netrumpas laikas 
visuomeniniame gyvenime, o 
ypatingai vieno ar kito asmens 
gyvenime, šiandien mažai ra
sime tokių žmonių, kurie savo 

i ’ veikloje dėl idėjos, dėl visuo
menės labo taip ilgai ir taip 
ištikimai pasilaikytų ir, kaip 
Jonas Juška, ^nesvyruojamai, 
vis ryžtingiau veiktų ir dirbtų. 
Tas jo pasiryžimas dirbti ir 
nugalėti visas kliūtis, nepai
sant, kokios jos bebūtų, turi 
didelės svarbos mūsų lietuviš
kame visuomeniniame gyveni
me. Lietuviškas teatras, ku
riam Jonas beveik išimtinai 
atiduoda visą nuo pragyveni
mo užsidirbimo atliekamą lai
ką, juk, rodos, yra pirmaeilis 
įrankis organizavimui, švieti
mui ir harmonizavimui vieny- 
bėn lietuvių išeivijoje. Teat
ras, juk vaizdžiai parodo-at- 
spindi mūsų gyvenimą, trū
kumus ir daugumoje nurodo 
būdus tų trūkumų šalinimui.

Daug dar būtų galima pa
sakyti apie patį Joną Jušką, 
jo nuopelnus ir mūsų visų jam 
pagarbą ir sveikinimus, kurių 
jis yra pilnai užsitarnavęs, bet 
tai paliksiu tolesniam laikui, 
nes žinau, kad tokių progų pa
sitaikys, ateityje. Kiek teko 
girdėti iš jo paties raštų, tai 
jis ir vėl rašo scenos vaizdelį. 
Linkiu jam tame geriausio pa
sisekimo !

O dabar noriu Jonui tik pa
sakyti : Sveikas, Jonai! Mes 
visi, kurie tavo darbą įverti
name, linkime tau tame darbe 
ištvermės ir ant toliau. Juk 
pailsėti dar ne laikas; dar yra 
likę daug nenudirbto darbo.

Taigi, dirbk ir ant toliau, 
kiek išgalėdamas, o mes, kiek 
išgalėdami, iš savo pusės, tau 
gelbėsime ir tavo nuoveikius, 

a tavo darbingumo pavyzdį, vi
suomet atsiminsime ir seksime.

Reikia pasveikinti tie drau
gai, kurie pasirūpino surengti 

’ Jono ilgametės darbuotės at
žymojimą.

Juozas Byronas.

Balsuokite Lapkričio 4-tą;
Balsuokite Anksti!

Balsavimą valandos rinkimų 
dieną yra nuo 6 ryto ir tiktai 
lig 7 vakaro.

Neatidėkite paskutinei va
landai! Balsuokite iš ryto! 
Arba reikalaukite išleisti jus 
iš darbo anksčiau. Jūs turite 
teisę dvi valandas išlikti iš 
darbo balsavimui be atrokavi- 
mo iš algos.

Dėl ko PR balsuoti pir
miausia?

PR yra svarbiausias už vi
sus klausimus, kurie bus šie
met balsuojami. Dėl to būtų 
perdaug iškaštinga klaida pa
vėluoti, užmiršti ar klaidingai 
nubalsuoti.

Dėl ko reikia balsuoti NO?
PR klausimas yra klaidinan

čiai pastatytas, tad labai leng
va padaryti klaidą, jeigu jūs 
pirm to pradėtumėt kitką žiū
rinėti ir užsimirštumėt. Vie
toje klausti tiesiog, ar jūs no
rite ar nenorite PR, klausimas 
yra pastatytas taip:

Ar jūs norite, kad PR būtų 
panaikintas?

Nenorite panaikinti, 'tad

balsuokite NO.
Jeigu jūs užsimirštumėt ir 

nubalsuotumėt su “yes,” tai 
reikštų, kad jūs reikalaujate 
PR panaikinti.

Balsuokite prieš panaikini
mą PR balsuodami NO ir bal
suodami pirmiausia!

Ir būtinai balsuokite už vi
sus Amerikos Darbo Partijos 
išstatytus ar užgirtus kandi
datus eilėje C — American 
Labor.

Kas daryti, jeigu tūli kan
didatai bus ant darbiečių ir 
ant kurios kitos partijos balo
to?

Balsuokite už juos Ameri
can Labor Party eilėje, eilė
je C.

Balsuokite pirmiausia NO, 
kad išlaikyti PR!

Balsuokite amendment^ No.
1 ir Propozicijas Nos. 1, 2 ir 
3 “Yes!”

Balsuokite už visus kandi
datus eilėje C!

Lietuvių Balsuotojų
Komitetas.

Ot Buvo Graži Talka 
Naujajame Name!

Lietuvių
otų

gal 
ėjo 
tu

Tai tie 
galima pasiekti,

vio, 
ku- 
ku-

Desėtkai naujojo 
Kultūrinio Centro patrij 
sudarė masinę talką jo valy
mui praėjusį šeštadienį ir sek
madienį. Per abi dienas 
arti šimtinė žmonių prisid 
šiokiu ar tokiu darbu. O 
Ii dirbo ir per abi dienas

Darbo nudirbo labai daug. 
Tūli kambariai jau pasidgrė, 
anot to amerikiečių posa 
“spic and span, 
riuos
riems turėjome reikiamų įran
kių ir medžiagų. Didžiuma 
atsinešė savo įrankius, o tūli 
dar ir medžiagų, tačiau tai 
milžiniškai talkai vis dar daug 
ko trūko. Moterys pilniausiai 
apsirūpino valymui reikalin
gais skudurais.

Dirbančiųjų užkandžiui Elz
bieta Kasmočienė atnešė di
delį pyragą.

Nudirbta Daug Brangaus 
Darbo

Tų dviejų dienų darbu nu
dirbta daug šimtų dolerių 
vertės darbo. Svarbiausia, 
paskubinta gaj porai savaičių 
paruošimas atidarymui. Keli 
pasamdyti žmonės to nenu
dirbtų per kelias savaites, 
kiek nudirbo šie desėtkai sa
vanorių per dvi dienas.

Susirinkę teatrininkai, su 
savo režisierium Jonu Valen- 
čiu priešakyje, nuvalė visą es
tradą; nuėmė dulkių apėstas

užlaidas, scenerijas, viską pa
ruošė gatavai malioriams stoti 
į darbą.

Kitas būrys vyrų ir moterų 
visas salės kėdes nuprausė, iš
nešė, o malioriai tūlas jau ir 
permaliavojo.

Virtuvėje šaldytuvai, indau
jos, pečiai išvalyti. Pagrin
diniai ręsta urano įrankiai, ka
vos puikūs puodai blizga iš 
vidaus ir iš lauko, šaldytuvų 
grotai atnaujinti, rūdys nu
skustos, žiba. O baras, tas 
gražus baras, taip ir vilioja 
atvykusį svečią klausti: Ka
da įsigersime ?

Ir daug kas kita atlikta. 
Tačiau dar gausybė darbo li
ko ir kitam kartui. Kuomet 
komisija apžiūrės viską, kas 
jau atlikta ir ko trūksta, rei
kia tikėtis, dar bus talkų pra
šoma. Tikimės, kad ateis ne
turėjusieji progos padirbėti 
pirmojoje ir kad vėl ateis 
daugelis jau dirbusiųjų.

Turėjome Daug Svečių
Per abi dienas perleidome 

daugybę svečių, atdaros įstai
gos proga norėjusių pamaty
ti savo naująjį centrą. Na
mo reikalų vedėjas Vincas Če
pulis veda ir veda vis po nau
ją būrį. Atvyko daug vietinių, 
buvo svečių ir iš New Jersey, 
taipgi Connecticut ir Pennsyl
vania valstijų. Rep.

Kas Yra Tas PR? 
Kaip Jį Balsuoti?

Moterys Prašo Jūsų 
Balso už Kandidatę 
Adą B. Jackson

laimėjimų &

Brooklyne Yra Trys 
ALP Kandidatai

Balsavimas—
Dar Ne Viskas

American Labor Party, 
Brooklyne, yra išstačius! tris 
kandidatus.

Viso Brook lyno plotme 
(Kings County) yra renka
mas vienas narys į New Yor- 
ko Miesto Tarybą (City Coun
cil). Darbiečių ir visų pa
žangiųjų kandidatu yra Mrs. 
Ada B. Jackson.

Victor Rabinowitz yra kan
didatas į kongresmanus iš 14- 
to kongresinio distrikto, Broo
klyne. Jis stoja už nacionalę 
kainų kontrolę. Jis taipgi pri
taria paramai karo nukentėju
sių Europoje. Bet jis reika
lauja, kad parama būtų duo
dama ne vaduojantis politika, 
bet pagal reikalą .
, L Philip Sipser yra vienati
niu darbiečių kandidatu į 
valstijos seimelį. Jis reikalau
ja mokiniams nemokamos va- 
žiuotės, nemokamų užkandžių 
mokyklose ir daugiau žaisma-

Reikia balsų saugotojų. Rei
kia ir tų, kurie, jei ir negali 
balsų saugoti, pasidarbuotų 
prie balsavimo stočių įteikti 
einantiems balsuoti kortele su 
priminimu, kaip balsuoti PR. 
Painiai uždėtas ant baloto PR 
reikalauja nuolatinio aiškini
mo, kad jis laimėtų.

Nueikite į artimiausi Am. 
Labor Party klubą gauti sau 
paskirtį tuose darbuose.

viečių.
Vienur, kitur, darbiečiai 

yra užgyrę ir kitų partijų kan
didatus, tad jie bus ir ant dar
bo partijos — American La
bor—baloto.

Kad paremti darbiečius ir 
darbiečių užgirtus kitus kan
didatus, balsuokite už visus 
kandidatus eilėje C.

Ir visose miesto ' apskrityse, 
kur tik randasi darbiečių ar 
jų užgintų kandidatų, jie bus 
eilėje C.

Mes jau ne kartą i apie tai 
rašėme. Tačiau prisidedant vis 
n a u j ii sk a ityto j ų, k u rie gal tų 
pirmesnių pranešimų nematė, 
verta pakartoti, kad visiems 
būtų aišku, del ko darbo uni
jos ir visi geros valdžios šali
ninkai taip uoliai veikia už 
to PR išlaikymą. Ir į<ad būtų 
aišku, dėl ko visokiausio plau
ko reakcininkai taip puola 
PR (proportional representa
tion). |

PR yra ne labai nauja, bet 
demokratiškiausia rinkimų sis
tema, kokią bent kur mūsų 
šalyje turime, štai, kokia ji:

New Yorko Mieste
Bile partijos ar hepartinis 

žmogus pilietis gali būti už
lietas ant baloto, jeigu tik jo 
apskrityje rasis 2,00,0 piliečių, 
norinčių jį nominuoti.

Bile kuris partinis! ar nepar
tinis pilietis gali būti išrink
tas, jeigu jis gaus 7[5 tūkstan
čius balsų rinkimuose. Kiek 
kartų po 75,000 balsų paduo
ta, tiek atstovų miestas renka 
į Miesto Tarybą.

-Tad jokia partinė mašina 
negali kam nors uždrausti 
kandidatuoti, negali svetimų 
balsų paveržti sau.

Kožnas balsuotojas, balsuo
damas numeriais, gali pasi
rinkti ir antrą kandidatą, 
taipgi trečią ar daugiau, jeigu 
jis abejoja, ar jo pats pasi- 
renkamiausias buk išrinktu, 
arba jeigu jis tikisi, kad jo 
pirmasis pasirinktas bus iš-: 
rinktas ir be jo balso.

Jeigu balsuotojo pirmasis; 
pasirinktas permažai gavo 
balsų tapti išrinktu, balsuoto
jas nepraranda balso, jis pri- 
skaitomas antrajam jo pasi
rinktam, ir taip toliau. O jei 
pasirinktasis No. 1 jau išrink
tas ir'be jo bals,b, jo balsas j 
taip pat eis jo ( pažymėtam 
numeriu antru. , Į

Reakcininkams tas nepatin
ka.! Jie nori grąžinti miestą 
prie senoviškos, ,atgyvenusios 
sistemos balsavimų pagal at
skirus mažus distriktėlius.

Pagal senybinę! sistemą nie- 
partijos viršininkų leidimo' 
niekas negali kandidatuoti. 
Tas verčia žmones išsižadėti 
savo pažiūrų, o prisitaikyti 
partijų bosams, j

Pagal senybin ęsistemą nie
kas kitas negalėdavo išrinkti 
savo kandidatų kaip tik už vis 
didžiausia partiją. Jeigu ji tik 
gaudavo biskelių daugiau pu
sės visų balsų, ji pasiimdavo 
visas vietas, kartu ir balsavu
sių prieš tą partiją.

Lai Lietus Nesušlapina 
Nei Vieno Balso

I

Oro pranašai sako, kad 
rinkimų dieną, šį antradienį, 
lapkričio 4-tą, būsią lietaus. 
Tai reiškia apsunkinimą 
tiems, kuriems ireikės eiti bal
suoti pėstiems. Tačiau, lai iš 
to nebūna džiaugsmo nei vie
nam taftijados! prieš darbo 
žmones šalininkui, kuris atva
žiuos »balsuoti su taksiku ar 
su privatiško šoferio vairuoja
mu limozinu.

Laimėjimas PR; daug balsų 
darbo partijos eilėje — eilėje 
C; laimėjimas veteranams bo- 
nų ir fondų namų statybai 
parodys darbo žmonių drau
gams ir priešams visame pa
saulyje, kad raudonbaubiz- 
mas jau atgyveno kaipo prie
monė darbo žmones ir pažan
giuosius skaldyti ir pavergti.

Bloga, kada laivas pavėluo
ja. Bet šį kartą buvo blogiau, 
kada per aukšti atėjo, kaip 
patyrė saržentas Roger Irwin. 
Jis apibegioję daug įstaigų ir 
policiją, kol susirado laivu 
Marlin diena per anksti at
vertą sužadėtinę,

MHŠ*ADA JACJK.SON

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Klubas užginame Mrs., Ada 
B. Jackson kandidatūrą j New 
Yorko Miesto Tarybą ir pra
šome visus gerų įstatymų, 
geros valdžios šalininkus bal
suoti už ją. Ji bus renkama 
Brooklyne — Kings County.

Balsuokite mž ADA B. 
JACKSON eilėje C— Ameri
can Labor Party eilėje!

Kokie Jos Nuopelnai 
Žmonėms

Jų labai daug, trumpame į 
jus atsikreipime Visų neišro- 
k uosi.

Jackson per virs 20 metų 
gyvena Bedford - Stuyvesant 
sekcijoje, darbo žmonių bied- 
nuomenės apgyventoje. Būda
ma iš profesijos mokytoja, 6 
kasdieniniame gyvenime šei
mininkė ir motinaį jinai yra 
vadovavusi šimtams kampani- 

geresnes mokyklas, už- 
mokyklose, 

žaisma-

įstaigą, prisidės prie dar dau
giau pagerinimo miesto, prie 
didesnių 
žmogui.

Už jos išrinkimą, 
išstačiusios partijos, 
Piliečių Unija, Tėvų 
to.įų■ : organizacijos 
daug unijų, Amerikos Moterų 
Kongresas, daug žymių me
nininkų, įskaitant BaUl Robe
son; profesionalų, kelios išti
sos parapijos, daug dvasiškių.

Visį tai yra geriausiu liūdy- 
mu, kad jinai yra plačių liau
dies masių atstovė. Iš to jūs 
galite matyti, jog už ją pra
šome jūsų balso ne kokiu siau
ru feministiniu sumetimu, bet 
išeinant iš goriausių darbo 
žmonėms ir visai liaudžiai lin
kėjimų.

Išeikite balsuoti lapkričio 
4-ta! !

Balsuokite už Adą B. Jack- 
son eilėje C!
. .Taipgi balsuokite viršutinė
je eilėje paskutinį NO už iš
saugojimą, PR — proporciona- 
lės atstovybės balsavimų siste
mos.

greta ją 
pasisakė 

ir Moky- 
skyriai,

Of
*
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Po paveikslais prez. Tru- 
mano ir CIO vice-prezidento 
Alien Haywood ant estrados 
sėdi Bostono katalikų archi- 
vyskūpas Richard J. Cushing 
ir CIO tos srities direktorius 
Frank Ųarmichael, temija

Lietuvių Moterų 
Apšvietos Klubas.

Amalgameitų Unijos virši
ninkai įteikė vyrų ir berniu
kų. drabužių siuvyklų savinin
kams pranešimą, kąd unija 
reikalaus algų pakėlimo tose 
industrijose po visą šalį. Esa
ma apie 1,500 šapų, su 150,- 
000 darbininkų. Arti pusė to 
skaičiaus randasi New Yorke.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas perkel
tas iš antradienio j trečiadieni, 
lapkr.'5 d., 8 vai. vak. Šapolo-Vai- 
ginio įšalėję, 147 Thames St. Visi 
dalyvaukite šiame susirinkime ir 
pasižiūrėkite, gal jau reikės užsimo
kėti duokles. P. Babarskas, sekr.

(256-257)

7

,ių U z 
kandį 
vaikų 
vietos.

vaikams 
prižiūrėtu ves

Henry Lustig, jo giminai
tis E. Allan Lustig, savinin
kai šaunių Longchamps res- 
tauranų, ir jų knygvedis Jo
seph Sobel turėsią eiti į ka
lėjimą keturiems metams (So
bel dviems) už suokalbiavi- 
mą nusukti iš valdžios taksais 
$2,800,000.

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)

ai mėti.

Ji vadovavo ip tebevado
vauja daugeliui protestų prieš 
aukštas kainas. Yra. daug gel
bėjusi unijoms, moterims ir 
tautinėms mažumoms kovoti 
už jų teises ir jas

Ji prieiną perstatyti eilinio 
žmogaus reikalą mąldnamiuo- 
se ir valdinėse įstaigose, šim
tai dėkingų jai žmonių dar
buojasi už jos išriijikimą, ži
nodami, kad jos phsiuntimas 
į Miesto Tarybą, miestui įsta
tymų leidimo aukščiausią 
------------------------- j------

VALANDOS:

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

Tel. SOuth 8-5RG9

\DAM V. WALMUS, D.D.S
DAKTARAS—DENTISTAS

TONY’S

z ____ 1

Paul Gustas Funeral Home,
! INC.
354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.

Skersai gatvės nuo Armory
• LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telefonuokite diedą 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.

9 A. M. — 12 N.: 1 — 8 P. M 
Išskiriant trečiadieni 

ir sekmadieni.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVĘNUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos: 1—2 dienom
6—8 va karais

ais.
4-0203

Ir Pagal Pasitariu);
Telefonas EVergreen

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4 th Street 

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

9—12 rytė
1- 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

August Gustas 
BELT AIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

JOHN BURDULIS
Savininkas

i OPTIŠKŲ STIKLŲ KRAUTUVĖS
121-07 Jamaica Avenue, Richmond Hill, N. Y.

LIETUVIS APRŪPINA AKINIAIS
j « . • 1 3 *

Turi 15 metų patyrimo prie optiškų stiklų gamybos.

Egzaminuoja akis ir pritaiko akinius.

Kasdien nuo 9:30 ryto iki 6. P .M.
Antradieniais ir Ketvirtadieniais nuo 6 iki 9 P. M. 

šeštadieniais nuo 11 vai. iki 4 P. M.

Telephone Virginia 9-2599

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith Daily) Antr.*, Lapkr. 4, 1947
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