
30-tasis er 31-masis? 
Advokatai ir SLA. 
Klerikalu Gramatika. 
Mes. . . “Nuoširdūs Grio

vėjai.” 
Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyn© $8.00

Kopija 5c

LA1SVE-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally

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

Telephone: Stagg 2-3878

Šiemetinis dienraščio Lais
vės koncertas, kuris Įvyks ry
toj, lapkričio 9 dieną, Brook
lyn©, iš eilės bene bus 30-tasis 
ar 31-masis.

Vadinasi, per 30 metų mū
sų dienraštis suruošdavo po 
vieną koncertą, — didžiulį, 
šaunų, iškilmingą, — į kurį 
atvykęs kiekvienas, pamiršęs 
dienos rūpesčius ir vargus, 
smagiai pasidžiaugdavo daina 
ir muzika.

šiemet (rytoj) bus tas pats. 
Kuris koncertai) atvyks, susi
tiks draugų ir prietelių, su ku
riais ilgai nebuvo susitikęs.

Tam juk tokios pramogos, 
kaip koncertai, ir ruošiamos!

Be to, kiekvienas, atvykęs 
k o n c e r t a n, sutvirtins savo 
dienraštį, geriausį savo bi
čiulį. i n formuotoją ir kelrodį.

Nuoširdžiai kviečiame kiek
vieną Laisvės patrijotą, gy
venanti Didžiajame New Yor
ke ir apylinkėje, lapkričio 9 
dieną, būti Labor Lyceum sa
lėje!

★ ★ ★
Ketvirtadienio Laisvėje til

po įdomus SLA Nario straips
nelis dėl pildomosios tarybos 
nominacijų.

Mano dėmesį atkreipė rašy
tojo akmenėlis mestas į “vis
ką einančiųjų“ gardelį:

' “Pereitas SLA seimas bu
vo laikytas prie pat Massa- 
c h u se tts d u r ų ; se i m e daly
vavo keletas Massachusetts 
lietuvių advokatų ir patsai 
Bagočius, kaipo tos valstijos 
advokatas ir buvęs ilgus me
tus SLA prezidentas, neži
nojo, k a d Massachusetts 
valstijoj yra įstatymai, ne- 
paveliną organizacijai būti 
be atskiro iždininko!

“Piki. ' Taryba sužinojo 
apie tuos įstatymus tiktai 
prieš pačius rinkimus. Tikra 
komedija !. . .

Pridėti prie to tenka tiek: 
ir dabartinis SLA prezidentas 
yra advokatas ir net buvęs tei
sėjas.

Iždininkas advokatas ; 
“pats“ Pijus Grigaitis — taip
gi!...

Visi jie buvo SLA seime, 
tačiau nei vienas nežinojo 
įstatymėlio, pagal kurį Massa
chusetts valstijoje veikia fra- 
ternalės organizacijos! •

Na, o busimajame SLA sei
me, matysite, tie patys vyrai ir 
vėl aiškins įstatymus, ir vėl 
gniauš žodį tiems, kurie drįs 
juos kritikuoti, sakydami: 
Mes esame dideli vyrai, ad
vokatai; mes visą žinome, o 
jūs!...

★ ★ ★
Andai J. Tysliava Vienybė

je pažymėjo tą faktą, kad 
mūsiškė Lietuvių Namo Ben
drovė mėnesio laikotarpyje 
surinko $75,000 Kultūriniam 
Centrui pirkti.

čikakos klerikalų Draugas, 
pacitavęs p. Tysliava, nuo sa
vęs prideda:

“Mums atrodo, jog komu
nistai nuoširdžiai dirba grio
vimo darbą ...”

įsigijimas didžiulio pastato 
Marijonų Draugui yra *“nuo- 
širdus griovimo darbas“!...

šis klerikalų pasisakymas 
suteikia mums raktą į klerika- 
lišką gramatiką.

Kai pažangieji darbo žmo
nės ką nors stato, klerikalai 
rašo—“griauna,“ dar pridėda
mi : “nuoširdžiai griauna.“

Kai fašistai ką nors ardo, 
griauna, — klerikalai rašo: 
“jie stato.“

Mussolinis, Franko ir Hit
leris jiems buvo “nuoširdūs 
statytojai.“

Tarybų Lietuvoje šiuo me
tu, pagal klerikalus, eina 
“nuoširdus griovimo darbas“

(Tąsa 5 pus.)

Lietuviui Kultūrinio
Centro Reikalai

Mūsų Finansinis Vajus Vėl Smarkiai 
Pagyvėjo; Bet Reikia Dar $53,475

Išgulintieji Prašomi be Jokio 
Delsimo Pasipirkti Šerų 

Bei Suteikti Paskolų
NAMAS JAU MŪŠf RANKOSE; SKUBIAI 

RUOŠIAMASI ATIDARYMUI
Šiandien surašąs prisidėjusių prie namo nupirki

mo jau gerokai ilgesnis, negu buvo vakar. Visi ženklai 
rodo, kad panaujintas atsišaukimas greitos paramos 
visur randa karšto pritarimo.

Labai džiugu, kad mūsų organizacijos pradeda su
sidomėti šiuomi vajumi. Kuopos viena po kitos pasiper- 
ka Šerų. Dar mažai tesame girdėję iš kliubų ir šiaip 
vietinių organizacijų, bet tikimės, kad ir jos neatsiliks 
nuo šio gražaus kultūrinio darbo.

Pradžioje mėnesio eina organizacijų susirinkimai. 
Kiekvienam susirinkime turėtų šis vajaus reikas Iškilti. 
Specialių laiškų organizacijoms nesame siuntinėję. 
Šį paraginimą per laikraštį prašome skaityti nuošir
džiausiu prašymu.

Kaip jau daug kartų esame pabrėžę, mes norime, 
kad Lietuvių Kultūrinis Centras priklausytų plačiau
siai visuomenei. Todėl, juo daugiau pavienių ir organi
zacijų įsigys Namo Bendrovės šėrų, tuo platesnėms 
masėms Centras priklausys.

Sekami asmenys prisidėjo su Šerais bei paskolomis:
ŠERAI:

Victor Seperis, Brooklyn, N. Y. $150.00
Frank Kudro, Lockport, N. Y. 50.00
Walter ir Alma Marin, Los Angeles, Calif. 50.00 
Albert Wesley, Brooklyn, N. Y. * 25.00
ALDLD Branch 14, Minersville, Pa. 25.00
ALDLD 216 kuopa, Brooklyn, Conn. 25.00
L. Končius (Bitininkas), No. Abbington, Mass. 25.00 
Liet. Moterų Apšv. Kliubas, Los Angeles, Calif. 25.00 
ALDLD 145 kuopa, Los Angeles, Calif. 25.00
Kazys ir Antanina Marcinkus, Los Angeles, Calif. 25.00 
John J. ir Mary A. Pupis, Pasadena, Calif. 25.00 
Lillian Grannas, Ozone Park, N. Y. 25.00
Edward Grannas, Ozone Park, N. Y. 25.00
Ignas Urbonas, Great Neck, N. Y. 25.00

PASKOLOS
William Skodis, Brooklyn, N. Y. $1000.00
___ L----------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------

Sovietų Sąjunga Pasiruošus ir Budi Prieš 
Karo Kurstytojus, Pareiškė Sovietų 
Ginkluotų Jėgų Ministras Bulganinas

Maskva. — Maršalas Ni
kolajus A. Bulganinas, So
vietų ginkluotų jėgų minis
tras, ragino apsigynimo jė
gas “visuomet būti pasi
ruošusias prieš naujo karo 
kurstytojus.” Savo įsakyme 
minėjimui socialistinės re
voliucijos 30-metinės sukak
ties Bulganinas pareiškė: 
“Mūsų tėvynės rubežiai turi 
būti neprieinami mūsų prie
šams.” (

Maskva ir kiti didmies
čiai, pagal Bulganino įsaky
mą, pasveikino revoliucijos 
sukaktį 30 salvių šūviais iš 
patrankų.

“Naujo karo kurstytojai, 
— sakė maršalas Bulgani
nas, — turėtų atsiginti, ko
kį gėdingą galą priėjo jų 
pirmatakai, Vokietijos ir 
Japonijos imperialistai: jie 
kasė duobę kitiems, bet pa
tys i ją įkrito.

“Pastarojo karo pasėkoj 
neapsakomai pakilo tarp
tautinė Sovietų Sąjungos į- 
taka ir gimė naujosios liau
diškos demokratijos kraš

tai.
“Socializmo ir demokra

tijos jėgos sustiprėjo; kapi
talizmo jėgos nusilpo.

“Sovietų Sąjunga tapo 
pirmaujančios socialistinės 
kultūros šalim ir pasaulinės 
pažangos ir civilizacijos 
tvirtove.

“Tūkstančiai svarbių pra
monės įstaigų šiemet viršija 
programą antriesiems me
tams Stalininio Penkmečio 
plano.

“Sovietų žmonės didžiuo
jasi sovietinės santvarkos 
viršenybe prieš kapitalisti
nę sistemą.

“Šalys su naująja demok
ratija ir plačiosios žmonių 
masės ištisame pasaulyje 
remia taiką mylinčiąją So
vietų Sąjungos politiką.

“Ginkluotos Sovietų jėgos 
sutinka šią 30-metinę Spa
lių Revoliucijos sukaktį su 
naujais pasisekimais kari
niame ir politiniame pasi
ruošime.”

ORAS.—Būsią lietaus.

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Lapkričio-Nov. 8, 1947

MIRE PETER CACCHIONE, 
KOMUNISTAS NEW YORKO 
MIESTO TARYBOS NARYS

PETER V. CACCHIONE, 
brooklyniętis k o m u n i s t as, 
New Yorko Miesto Tarybos 
narys, mirė nuo Širdies ligos, 
sulaukęs 50 metu amžiaus.

Plačiau apie Cacchione’s 
gyvenimą ir veiklą skaitykite

New Yorko ir Apielinkes 
Žiniose.

Sovietai Boikotuoja 
Vadinamą Jungtiniu 
Tautą “Seimelį”

Lake Success, N. Y.—Po
litinis Jungtinių Tautų sei
mo komitetas užgyrė Ame
rikos sumanymą įsteigt sei
mo komisiją, kuri nuolat 
posėdžiautų nuo vieno iki 
kito seimo. Tai būtų vadi
namas “seimelis”, kuriame 
dalyvautų po vieną atstovą 
nuo “kiekvienos” Jungtinės 
Tautos. Už tokį seimelį bal
savo 43 delegatai, prieš jį 
pasisakė Sovietų Sąjungos 
ir penkių jos kaimynų at
stovai. Nuo balsavimo susi
laikė 6 arabiškų kraštų de
legatai.

Tas Amerikos sumany
mas siūlo plačią “seimeliui” 
galią svarstyti ir tyrinėti 
įvairius tarptautinius daly
kus.

Sovietų dele'gatas And
rius Višinskis su savo drau
gais smerkė šį Amerikos 
planą, kaip laužymą Jungti
nių Tautų konstitucijos ir 
bandymą apeiti Jungt. Tau
tų Saugumo Tarybą. Višin
skis pareiškė, jog Sovietai 
nedalyvaus tokiame netei
sėtame seimelyje.

Argentinos atstovas taip 
isismarkino, kad grasino 
Sovietam pašalinimu iš 
Jungtinių Tautų organiza
cijos, jeigu jie /neklausys 
daugumos nutarimo. Višin
skis atsakė: “Per striuka 
tarp Argentinos ranka.” 
Anglijos atstovas H. Shaw
cross sakė, jeigu Sovietai 
boikotuos tą seimelį, tai 
girdi, “laužys Jungtinių 
Tautų čarterį.”

PATARIA GIMDYMO 
KONTROLĘ MERGINOM

Swindon, Anglija.— Svei
katos viršininkas šiame 
mieste ragino žymiųjų mo
terų klubą duot patarimus 
keliolikinėrųs merginoms, 
kaip apsisaugoti nuo kūdi
kių gimdymo. Dabar gi 
merginos su savo “pavami- 
kais” kūdikiais taip perpil
do ligonines, kad nelieka 
vietos kitiem ligoniam.

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Molotovas Sako, Amerikonai 
Apsigaudinėja, Pasitikėdami 
Atom-Bomba Pajungt Pasaulį

------ :------- -------------- ra---------------------------------------------

A

u

“Atominė Bomba Jau Seniai Nebėra Sekretas,” Užreiškė 
Molotovas; Pabrėžė Sovietų Kovą už Taiką; Pasmerkė 
Amerikos Politiką Kaip Siekiančią Užviešpataut Pasaulį

Maskva. — Sovietų už
sienio reikalų ministras 
Viačeslavas Molotovas lap
kričio 6 d. užreiškė: Nors 
'Jungtinės Valstijos laiko 
atomų bombą svarbiausiu 
savo įrankiu svetimiems 
kraštam aprėpti ir pasaulį 
užviešpatauti, tačiaus “jau 
seniai nebėra atominės 
bombos sekretų.”

Savo kalboje Didžiajame 
Teatre Molotovas, minėda
mas 30-metinę socialistinės 
Spalių Revoliucijos sukak
tį,, pareiškė:

Sovietai Gina Taiką ir 
Tautų Bendradarbiavimą
— Visi taikos draugai,— 

kurie sudaro daugumą gy
ventojų kiekvienoje šalyje, 
— gali pasitikėti, jog So
vietų Sąjunga visomis jėgo
mis gins pasaulinę • taiką. 
Sovietų Sąjunga stoja už 
visuotino tarptautinio ben
dradarbiavimo išvystymą.

Kaip drg. .Stalinas sakė 
gerai žinomam amerikonui 
Haroldui Stassenui, Sovietų 
Sąjunga ir Jungtinės Vals
tijos gali bendradarbiauti. 
Skirtumai jų santvarkoje 
nėra svarbu, kas liečia ben
dradarbiavimą. Vokietijoje 
ir Jungtinėse Valstijose 
buvo panašios ekonominės- 
santvarkos, bet vis tiek į- 
vyko karas tarp jų.

Amerikos Politika ir 
Karinės Bazes

Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos užsieninė politika 
dabar pagrįsta visai skir
tingais pamatais, priešin
gais Stalino nužymėtai poli
tikai. • 1

Jungtinės Valstijos, daž
nai kartu su Anglija, ima 
sau vis naujas ir naujas ba
zes kariniam laivynui ir oro 
jėgoms visose žemės rutulio 
dalyse ir perima savo glo- 
bon net ištisus kraštus, y- 
pac jeigu jie yra arti So
vietų Sąjungos. Tos karinės 
bazės nėra taikomos apsi
gynimui: jos yra pasiruoši
mas užpuolimui.

Įvedama Amerikonam 
Vokietijoj Pamokos 
Prieš Komunizmą

Berlin. — Amerikos ar
mijos vyriausybė Vokietijoj 
įveda kareiviam pamokas 
prieš komunizmą. Įsakyta 
visiem jiem verstinai lan
kyti tas “klases” paskirto
mis dienomis kas savaitę. 
Tose “lekcijose” bus prie
šingai dėstoma Ir Sovietų
Są jungos “istorija” nuo 
bolševikinės revoliucijos iki 
šiol.

(New Yorko Daily Wor
ker rašo, kad patys naciški 
vokiečiai jau gana moko 
jankius prieš komunizmą.)

u

Bendras anglų-ameriko- 
nų generalis štabas, įsteig
tas karo metu, dar ir šian
dien palaikomas; aišku, jog 
jis palaikomas ne taikos 
tikslais, bet bauginti kitus 
kraštus galimu užpuolimu.

Jungtinės Valstijos neno
ri sugrąžinti Danijai Green- 
landijos salos. Egiptas tei
sėtai reikalauja, kad anglų 
kariuomenė pasitrauktų iš 
jo žemės. Anglija atsisako 
pasitraukti, o Amerika re
mia Anglijos imperialistus 
tokiuose dalykuose.

Apsigaudinėjimas 
Atomine Bomba

Jungtinių Valstijų rate
liai, siekiantieji vis daugiau 
užsienių apimti, o nepasiti
kėdami vidujine savo stip
rybe, keistai apsigaudinėja, 
patys save — jie pasitiki 
atominės bombos sekretu, 
nors to sekreto jau seniai 
nebėra.

• Atominė bomba, kaip ži
noma, yra ne apsigynimo į- 
rankis, bet užpuolimo gink
las. Daugelis žmonių yra 
pasipiktinę, kad Jungtinės 
Valstijos ir Anglija nelei
džia Jungtinėm Tautom pa
daryti galutino nutarimo, 
kuris uždraustu atominius 
ginklus.

O atsisakymas uždrausti 
atominius ginklus apdengia 
imperialistus gėda ir prieš., 
juos nustato teisingus žmo
nes visose tautose.
Marshallo - Trumano Pla

nai ir Artėjąs Krizis
Daug trukšmo keliama 

apie Marshallo planą, Tru
mano mokymą ir kitus A- 
merikos planus; planuoja
ma pagalba Europai, pagaly 
ba Chinijai ir t.t. Kai kam 
galėtų atrodyti, kad Jungti
nės Valstijos jau seniai iš
sprendė naminius savo 
klausimus ir dabar, girdi, 
reikią tiktai kitus kraštus 
sutvarkyti, padiktuoti jiem 
politiką ir net jų valdžių są
statą nusakyti.

Gal Jungtinės Valstijos

Valdžia Netarpininkauja 
Neprisiekusiom Prieš 
Komunizmą Unijom

Washington. — Valdinė 
Darbo Santykių Komisija 
atsisakė tarpninkauti sep
tynioms Darbo Federacijos 
ir CIO unijoms jų ginčuose 
su samdytojais ir klausi
muose dėl unijos pripažini
mo. Tai todėl, kad tų unijų 
vadai neprisiekė raštu, jog
jie ne komunistai ir nepri
taria jokiai komunistinei 
organizacijai. Tarp unijų, 
kurias ta valdinė komisija 
atmetė, yra ir didžioji Dar
bo Federacijos Spaustuvių 
Darbininkų unija.

ir turi kokią naminę prog
ramą savo ūkiui išvystyti 
ateinančiam laikotarpiui. 
Tačiaus Amerikos spauda
dar nieko apie tai nesako. 
Užtat begaliniai pralobę iš 
Antrojo pasaulinio karo, 
Amerikos kapitalistai ir 
valdžia su tais lobiais visur 
daro spaudimą Europoj if 
Chinijoj, Graikijoj ir Tur
kijoj, Pietų Amerikoje ir 
Viduriniuose rytuose.
Nepasimokinę iš Vokietijos 

Likimo
Sykiu Molotovas nurodė 

demokratinių teisių naiki
nimą Jungtinėse Valstijose. 
Jis priminė, jog panašiai 
darė Vokietijos naciai, 
ruošdamiesi pasaulį užvieš
pataut. Bet monopoliniai 
Amerikos kapitalistai nepa
simokino iš Vokietijos liki
mo ir su “tokiu pat aklu
mu veržiasi užviešpataut 
pasaulį”. O kai kurie socia
listų vadai kęliose Europos 
šalyse padeda imperialisti- 
nėm ir prieš-demokratinėm 
jėgom.
Sutarčių Laužymas, Hitleri

nių Jėgų Naudojimas
Molotovas kaltino Ameri

ką ir Angliją už Krymo ir 
Potsdamo sutarčių sulaužy
mą; už nenaikinimą fašiz
mo palaikų ir už buvusių 
hitlerininkų naudojimą su
vienytame -anglų-amerikonų 
ruožte, iš kur jie grūmoja 
toms šalims, “kurios vergiš
kai nepasiduoda anglų- 
amerikonų planams dėl 
viešpatavimo Europoj.

Bet demokratinių tautų 
prieš-imperialistinė stovyk
la atrems naujus užpuolimo 
pasimojimus, kaip užtikrino 
Molotovas.

Kapitalizmas “ant 
Paskutinių Kojų”

“1917 metų revoliucijos 
pasisekimas parodė, jog ka
pitalizmas atsistojo 
ant paskutinių savo kojų. 
Dabar mes gyvename tokį 
laikotarpį, kur visi keliai 
veda į komunizmą,” užreiš
kė Molotovas.

Atsikūrimo Darbai 
Po Karo

— Nuo 1917 iki 1940 m. 
Sovietų pramonės gamyba 
12 sykių aukščiau pakilo, 
sakė Molotovas. —. Jeigu ne 
karas, tai mes šiandien tu
rėtume daugiau reikmenų 
ir įvairių dalykų, negu bet 
kuri šalis Europoj ar kur 
kitur. Žemės ūkio derlius 
šiemet 58 nuošimčiais virši
jo pernykščią. Pernai saus
ra sužalojo derlingiausias 
sritis.

Per 9 pirmuosius 1947 m. 
mėnesius 103 nuošimčiais į- 
vykdyta Penkmečio progra
ma šiems metams. Pramonė 
bendrai jau pagamina tiek 
dirbinių, kaip 1940 metais.

— Mums negręsia ekono-
minis krizis, be kurio jokia 
kapitalistinė šalis negali 
gyventi — sakė Molotovas. 
Pas mus nėra ir nebus ne
darbo... Ir mes su pasitikė
jimu martuojame į komuni
stinę visuomenę.”
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Aplankė Ameriką ir “Pasitaisė”
Vokietijos socialdemokratų vadas Schumacher buvo 

pakviestas aplankyti Ameriką ir pasikalbėti politiniais 
klausimais. Jį kvietė mūsų vyriausybė. Čia jis padarė 
keletą pareiškimų, nukreiptų, suprantama, prieš Tarybų 
Sąjungą. ’

Dabar ponas Schumacher jau vėl Berlyne amerikie
čių okupacijos zonoje. Sugrįžo jis visiškai “pasitaisęs” 
žmogus. Prieš tai jis griežčiausiai reikalavo, kad Vokie
tija būtų suvienyta, sulieta į vieną valstybę su viena 
centraline vyriausybe. Dabar jau jis kalba už tai, kad 
Vokietija turės būti padalinta į rytus ir vakarus.

Schumacher, žinoma, reiškia ne savas mintis. Jam 
taip buvo padiktuota kalbėti. Jis pakilo į vadus iš kitų 
malonės. Jį iškėlė okupacinės jėgos.

Balsavimų Rezultatai New Yorke
Ko labiausiai bijota, tas įvyko. Proportionates *re- 

prezentaęijos (“PR”) sistema, geriausia ir demokratiš- 
kaiusia rinkimų sistema, kuri buvo per dideles pastan
gas 1)936 metais įvesta New Yorko mieste, tapo nušluota. 
Prieš ją susivienijo didžiosios partijos — demokratai ir 
republikonai. Amerikos Darbo Partija, Liberalų Partija 
ir Komunistų Partija negalėjo atsilaikyti.

Šioje kovoje labai didelį vaidmenį suvaidino komer
cinė spauda. Kaip ir paprastai didžiaisiais klausimais, ir 
šį sykį jai pavyko užnuodyti balsuotojų protą. *

Dabar miesto taryba pereis į dviejų partijų rankas. 
Ją valdys demokratai. Viena kita vieta teks republiko- 
nams. Darbiečiams, liberalams ir komunistams bus sun
ku jon patekti.

Tačiau, aišku, susipratę žmonės desperacijon nepuo
la. Jau daromi planai kitais metais proporcionalę atsto
vybę (“PR”) sugrąžinti. Vėl bus balsavimas, vėl bus re
ferendumas. Gal isterijos audra praus iki kitų metų ru
dens, daug žmonių atsipeikės ir,supras savo klaidą.

Didelė pažangos ir demokratijos nelaimė šį sykį bu
vo tame, kad nebebuvo LaGuardijos. Jis turėjo neapsa
komai daug pasekėjų. Jis buvo karščiausias UPR” šali- 
ninkas. Jis būtų padaręs įtakos į šimtus tūkstančių bal
suotojų.

Majoras O’Dwyer pasiliko nuošaliai. Jis , pareiškė, 
kad jis nenori savo aukštą vietą panaudoti pakreipimui 
balsuotojų vienon ar kiton pusėn. Bet tai buvo tik for
malus “neitrališkūmas”. Visi majoro pagelbininkai dar
bavosi sušilę prieš “PR.” Jeigu majoras būtų buvęs tik
rai bešališku, jis nebūtų leidęs savo pagelbininkams pa
naudoti miesto laiką ir pinigus propagandai prieš “PR.” 
Čia, reikia pasakyti, O’Dwyer padarė neatleistiną klai
dą. _____________

Mažesni s •Blog ūmas
Mississippi .rinkimuose senatoriaus vietą laimėjo tei

sėjas Stennis. Tos vietos labai norėjo išgarsėjęs reakci- 
jonierius atstovas Rankin. Jis sakė, kad jis turi pava
duoti nabašninką Bilbo, kuris visą gyvenimą pašventė 
niekinimui ir persekiojimui negrų.

Gerai, kad Rankin nelaimėjo. Bet sunku pasakyti, 
kiek geresnis bus senatorius Stennis. Jis irgi tiki į “bal
tųjų žmonių pirmybę”, jis irgi stoja už diskriminaciją 
prieš negrus.

Anglijoje Pavojinga Kryptis
Prancūzijoje municipaliniai rinkimai davė degaulis- 

tams netikėtą laimėjimą. O tai reiškia laimėjimą reakci
jos ir fašizmo. Po gen. de Gaulle vėliava susibūrė visos 
dešiniosios, reakcinės partijos. Jis dabar grūmoja Rama- 
dier valdžiai ir reikalauja visuotinų parlamento rinki
mų. Jis reikalauja pakeisti konstituciją taip, jog jis, ta
pęs šalies prezidentu, galėtų būti jos diktatoriumi.

Nemažiau pavojinga situacija susidarė Anglijoje. 
Ten irgį šiomis dienomis praėjo municipaliniai rinkimai. 
Darbiečiai pralaimėjo šimtus vietų. Konservatoriai už
grobė pozicijas tokiuose miestuose, kuriuose darbinin
kiškas elementas yra labai stiprus.

Ten irgi konservatorių partijos vardu Churchill rei
kalauja, kad darbiečiai tuojau paskelbtų visuotinus rin
kimus. Jis mano, kad dabar konservatorių partija lai
mėtų ir padarytų galą darbiečių “socializmui.” Kad dar
biečiai nebegali jaustis tvirtais valdžioje, nors parlamen
te tebeturi didelę daugumą; tai aišku. Anksčiau ar vė
liau turės pasiduoti konservatorių spaudimui ir paskelbti 
naujus parlamento rinkimus.

Italijoje Romą užgrobė dešinieji. Krikščionys demo
kratai susivienijo su fašistais, išsirinko savo majorą ir 
tik iš savo žmonių sudarė miesto tarybą. Kairiosios par- 

' tijos negavo nė vienos vietos!
Tuo būdu visur aiškiausia kryptis į dešinę. Visur 

buržuazija pradeda atsigriebti ir atsikariauti prarastą
sias pozicijas. Šitose pastangose jai puikiai patarnauja 
senoji socialdemokratija.

Tik ten jai nesiseka, kur naujoji demokratija įsiga- 
' Įėjo. Lenkijoje ir Balkanų kraštuose ji senųjų pozicijų 

atgauti nebepajėgia. Ir ten, žinoma, ji nenori geruoju 
pasiduoti. Mikolaičik, 'Nagy, Petkov, Maniu ir kiti tos 
rūšies elementai desperatiškai bandė sulaikyti progresą

Aš dalyvavau Lietuvos 
T S R delegacijos sąstate 
Maskvos miesto 800 metų 
sukakties iškilmėse š. m. 
rugsėjo men 7T0 dd. ir no
riu pasidalinti savo įspū
džiais su Jūsų laikraščio 
skaitytojais.

Maskvos miesto šeiminin
kai mums parodė daug sve
tingumo, labai gerai priėmė 
visus atvykusius svečius ir 
parodė visa, kas tik yra 
įžymesnio Maskvoj. Svečių 
pageidavimu buvo organi
zuojamos individualinės ir 
grupinės ekskursijos..

Man teko būti Maskvoj 
tuoj karui pasibaigus, 1945 
m. ir tai ką dabar pamatė
me mane nustebino, mes vi
si stebėjomės padaryta pa
žanga. Daugelyj gatvių te
ko matyti naujų, didelių 
statybų, pagrindiniai atre
montuotų namų; didžiuma 
Maskvos gatvių yra asfal
tuota, tramvajai pakeičiami 
troleibusais, išorinė Mask
vos išvaizda yra puiki. Su
sisiekimo stebuklas — Mas
kvos metropolitenas nuolat 
plečiamas, statomos naujos 
linijos su puošniomis meniš
komis skulptūromis pada
bintomis stotimis.

Šių dienų Maskva—didžiu
lis valstybės administraci
nis, kultūrinis, politinis ir 
pramonės centras. Maskva 
—naujos tarybinės demo
kratijos pasaulinis centras, 
viso pasaulio darbo žmonių 
vilties nešėją, pasaulinės 
taikos' didžiausias laidas, vi
sų pavergtųjų tautų užta
rytoja. Ties jos sienomis 
1941 m. pabaigoj gavo pir
mą smūgį fašistinės gaujos, 
po mūšio ties Maskva pa
saulis pamatė, kad Hitlerio 
sukurta armija nėra nenu
galima. Taigi nestebėtina, 
kad į Maskvos 800 metų su
kaktį atvyko visų 16 sąjun
ginių respublikų atstovai, 
autonominių resppblikų bei 
didesnių miestų atstovai ir 
30 užsienio valstybių at
siuntė savo delegacijas.

Neišdildomą įspūdį paliko 
iškilmingas posėdis didžia
jame teatre. Po Maskvos 
Vykd. Komiteto pirmininko 
drg. Popovo pranešimo apie 
Maskvos praeitą kelią, pra
sidėjo visų sąjunginių , res
publikų delegatų sveikini
mai, taip pat ir kai kurių 
didesnių miestų atstovų 
sveikinimai. Daug specia
lių pasveikinimų gauta iš 
užsienio. .

Visos kalbos buvo per
sunktos viena mintimi — 
dirbti, kad atkurti tai, kas 
sugriauta, vykdyti 'stalini
nio penkmečio planus, grei
čiau užgydyti karo padary
tąsias žaizdas ir sukurti są
lygas perėjimui į komunis
tinę santvarką. Pertraukos 
metu teatro kuluaruose, ir 
Maskvos gatvėse teko gir
dėti kalbantis visomis Tary
bų Sąjungos tautų kalbo
mis.

Didžiojo teatro salėje gre
ta vienas kito sėdėjo gene
rolai, ministrai, akademi
kai, Baltarusijos ir Molda
vijos valstiečiai, Uralo ir 
Donbaso darbininkai, žmo
nės auginą Uzbekistano 
medvilnę ir Krymo vynuo
ges. Ant daugelio krūtinių 
kabojo Tarybų Sąjungos 
Didvyrių žvaigždės ir Stali
no premijų laureatų žen
klai. Buvo tautiniais dra
bužiais pasipuošusios Kir
gizijos, Uzbekijos, Molda

vijos ir Lietuvos moterys.
Mes buvome “Dinamo” 

stadijone, talpina n č i a m e 
apie 90,000 žiūrovų ir iki 
10,000 sportininkų. Pasta
tas savo išvaizda primena 
senovės graikų teatrą. Ta
rybinis . sportas — fnasinis 
sportas. Imponuojantį vaiz
dą sudaro tūkstantinių ko
lektyvų išėjimas į aikštę. 
Varžybom buvo parinktos 
taip tobulos grupės, kad be
veik nė viena neturėjo per
svaros.

Neišdildomą įspūdį mums 
padarė rugsėjo 8 dienos va
karas: jau dienos metu 
Maskvos gyventojai traukė 
į aikštes, į parkus, sporto 
aikštes. Čia geriausi Mas
kvos artistai ' demonstravo 
savo meną. Sutemus visur 
užsidegė šviesos; vitrinos, 
didieji namai, blokštai ir til
tai buvo gausiai iliuminuoti. 
Labai puošniai buvo iliumi
nuotas Kremlius. Visi, kas 
tiktai galėjo judintis, išėjo 
į gatves ir aikštes, sustojo 
bet koks transporto judėji
mas miesto centre. Minių 
minios žmonių traukė į 
Raudonąją aikštę. Minių 
nuotaika pasiekė aukščiau
sio entuziazmo kai i9 vai. 
vakare išgirdome per radi
ją valstybinį himną ir kai 
dangus nušvito tūkstan
tiais prožektorių ir įvai
riaspalvėmis r a k i e t omis. 
Aukštai virš miesto giedra
jame danguje išryškėjo Le
nino ir Stalino portretai. Iš 
'tolo iš Maskvos priemiesčių 
girdimas buvo patrankų sa
liutas. Ilgai Maskvos gy
ventojai nesiskirste.

Maskva turi didžiuosius 
kultūrinius lobynus, jie vi
siems žiūrovams prieinami. 
Maskvoj veikia apie 70 mu
ziejų. Teko pabuvoti šiuo 
kart tik kai kuriuose iš jų. 
Labai didelį įspūdį padarė 
Tretjakovo galerija, kur 
surinkti rusų tautinio meno 
šedevrai, ypač gausiai pa
vaizduoti dailininku XIX 
šimtmečio ir tarybinių lai
kų darbai. Didžiausi meno 

..lobynai yra sukrauti Krem
liuje, ypač Ginklų Rūmuose.

Kiekvienas atsilankęs į 
Maskvą skaito sau už par
eigą atsilankyti į didingą 
mauzoliejų, kur ilsisi Leni
no kūnas.

Netoliese atskirame di
džiuliame name telpa Leni
no muziejus. Čia.gali kiek
vienas susipažinti su doku
mentais ir daiktais Lenino 
asmenį liečiančiais. Milži
nišką įspūdį padaro didžiu
lė gedulo salė, kur išstatyta 
pomirtinė kaukė ir Lenino 
rankų pomirtiniai modeliai. 
Čia pat kabo Lenino laido
tuvių atvaizdai. Minios 
žmonių lanko šį muziejų ir 
kiekvienas išeina pasisėmęs 
dar didesnės pagarbos šiam 
žmonijos genijui.

Dar teko pabuvoti Ostan
kino rūmų muziejuje Mask
vos priemiestyje. XVIII 
šimtmety grafas Šeremetje- 
vas čia įrengė . puošnius 
rūmus diduomenei ir užsie
nio svečiams palinksminti. 
Grafo Šeremetjevo turėta 
tuomet 200,000 baudžiau- 
nihkų. Jų būklė kaip ir ki
tų dvarų baudžiauninkų bu
vo labai sunki, baudžiaunin
kai gyveno sulūžusiose lūš
nose, tankiai kentė badą, 
bet grafai šeremetjevai tų 
pačių baudžiauninkų ranko
mis sugebėjo sukurti tokias 
meno vertybes, kurios ir

dabar stebina žiūrovus. Mes 
matėme ištisą paveikslų ga
leriją, puošnias . sales,, tea
trą, koncertų salę sū labai 
gražiomis kolonomis ir 
medžio raižiniais. Viskas 
buvo padaryta rankomis pa
čių baudžiauninkų, net ar
chitektų būta baudžiaunin
kų. Ostankino būta teatro, 
kur buvo vaidinama pran
cūzų ir rusų dramos ir ope
ros, visi artistai buvo grafo 
Šeremetjevo , baudžiaunin
kai. Ostankino meno ver
tybės liudija apie tai, kokie 
dideli gabumai yra rusų 
liaudies gelmėse. Šis mu
ziejus dabar vadinamas 
baudžiauninkų meno muzie
jumi.

Maskva didėja, plečiasi ir 
tobulėja. Ypatingai rūpi
namasi gyventojų gerbūvio 
pakėlimu. Statoma daug 
gyvenamųjų namų, šiais 
metais iš Saratovo srities į 
Maskvą atvestos degamo
sios dujos ir dabar skirsto
mos į Maskvos gyventojų 
butus.

Iškilmių dieną įvyko dau
gelio daugiaaukščių pasta
tų kertinių akmenų padėji
mas. Tuose namuose tilps 
įstaigos ir Maskvos dirban
čiųjų patogūs butai .

Pamatę kaip Maskvos gy
ventojai moka sėkmingai 
dirbti ir kaip iškilmių me
tu jie moka gražiai links
mintis, mes su pakelta nuo
taika, pasiryžę sekti jų pė
domis, apleidome Maskvą. 
Mes džiaugiamės, kad kele
tą dienų pabuvojome Mask
voj, kur anksčiau mokėsi 
daugelis senosios kartos lie
tuviškų inteligentų, kur 
1882 metais kilo J. Basana
vičiui mintis leisti pirmą 
lietuvišką laikraštį. Iš tos 
Maskvos žiauriais vokiečių 
okupacijos metais, kai Lie
tuvos liaudžiai gręsė pavo
jus likti: išnaikinta, per 
Maskvos radiją sklido lietu
viu kalba vilties žodžiai * ir 
skatinimas kovoti su oku
pantais. Šfcindieninė Mask
va yra geriausias laidas to, 
kad karo nuniokotas mūsų 
kraštas bus atstatytas ir 
kad lietuvių tautos kultūra 
tautinė savo forma ir soci
alistinė savo turiniu sukles
tės. <

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Broliškųjų Respublikų 
Parama Tarybinei Lietuvai

Rašo
L. LEVINIENĖ

Į Lietuvos TSR mašinų- 
traktorių stotis paškuti- 
niuoju metu atvežta ’ iš 
Charkovo traktorių gamy
klos 24 nauji vikšriniai 
traktoriai.

Šios mašinos paskirstytos 
tarp Kauno, Mažeikių, Kė
dainių, Joniškio apskričių 
MTS.

Kaunas.—“Sodybos” ga
mykloje suorgan i z u o tas 
naujas konservų cechas, 
kur bus kęnservuojamos 
slyvos, obuoliai, agurkai ir 
grybai. Cechui įrengti di
delę pagalbą suteikė broliš
kų respublikų konservų ga
myklos. Iš Odesos gauta 
pusiau automatinės staklės

ir atsteigti kapitalizmo nevaržomą viešpatavimą. Juos 
gerai inspiravo užsieninės reakcinės jėgos. Tačiau visos 
jų pastangos buvo veltui.

konservų dėžučių dangte
liams užtaisyti, taip pat iš 
Odesos ir Leningrado gau
ta didelė partija gatavų 
dangtelių.

Lietuvos respublikos miš
ko gamyklos gavo iš Tiūme- 
nės “Mechaniko” mašinų 
statybos gamyklos naują 
įrengimų partiją.

. ?‘Kenos,” “Liepos” ir “Ši
lutės” lentpjūvėse bus 
įrengti 3 nauji pabėgiams 
piaustyti kreizai.

Kėdainiai.
atstatyta

Kėdainiūo s e 
odos gamykla,
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Kuo Gyvena Lietuvos 
Žmonės?

LAIŠKAS Iš VILNIAUS.—RAŠO L. RUTĖNAS
VILNIUS. — Blogi “Sanda

ros,” kaip ir kitų jos draugų 
bei vienminčių reikalai. Pa
dėtis Lietuvoje klojasi visiš
kai ne taip, kaip jie nori: 
kraštas sparčiai užgydo karo 
ir okupacijos padarytąsias 
žaizdas, iš griuvėsių kyla nau
ji fabrikai ir gamyklos, lau
kuose išauginamas gausus 
derlius, miestuose ir kaimuo
se auga kultūros ir švietimo 
įstaigų tinklas . . . Kiekvienas 
naujas fabrikas Lietuvoje, 
kiekvienas naujas derlius, 
kiekviena nauja mokykla — 
tai smūgis visiems darbo Lie
tuvos priešams, kurie nori įti
kinti, kad be fabrikantų, ban
kininkų, pirklių, namų šeimi
ninkų, dvarininkų Lietuva tu
rinti žlugti.

Reakcinė* spauda, matyda
ma Tarybų Lietuvos laimėji
mus, pradeda leisti j orą įvai
rius prasimanymus, kuriuos 
būk tai, praneša kokios tai 
paslaptingos radijo stotys, 
anoniminiai pabėgėliai, miti
niai raudonarmiečiai, ii’ . kiti 
šaltiniai, kuriuos nesunku bū-' 
tų surasti redakcijų bendra
darbių stalčiuose.

“Sandaros” 1947 m. birže
lio 13 d. numeris pateikia sa
vo skaitytojams nepaprastą 
sensaciją: “Lietuvos žmonės 
gyvena gandais ir spėlioji
mais.” Ir prasideda visų tų 
gandų išvardijimas. Jie su
fabrikuoti taip kvailai, kad 
kiekvienas protingas žmogus 
tuoj pastebės, jog jie eina ne 
iš Lietuvos, o iš “Sandaros” 
bendradarbių siauro proto.

štai vienas iš tų prasimany
mų, kad “Jungtines Valstybės 
susitarė sustabdyti sovietišką 
agresiją.” “Sovietiška agresi
ja”! “Sandara” iškišo hersti- 
nę ylą iš savo paslaptingų 
gandų maišo ir visi jos gan
dai iš karto subyrėjo. Vargu 
ar “Sandara” rastų Lietuvoje 
žmogų, kuris suprastų, kas tai 
“sovietiška agresija.” Už tat 
kiekvienas Lietuvoje žino, kas 
po karo tikrai varo agresiją 
pasaulyje, žino Lietuvos žmo
nės, kas stato karines bazes 
per tūkstančius mylių nuo sa
vo šalies ribų, kieno globoja
mose šalyse siaučia pilietiniai
karai, kas padeda nuslopinti 
kolonijinių ir pusiau koloni
jinių tautų laisvės kovą, kas 
remia pusiau fašistinius, 
feodalinius režimus, kas 
savo pinigais siekia suardyti 
kitų tautų laisvę ir suverenu
mą. Žino apie visa taj Lie
tuvos žmonės, ir žino jie ne iš 
gandų, bet iš faktų . Bet ži
no Lietuvos^žmonės ir kitą da
lyką: jie matė, kaip per jų 
šalį žygiavo armijos, siekusios 
užkariauti visą pasaulį ir kaip 
vėliau “pasaulio užkariauto
jai” bėgo galvotrūkčiais • iš 
Lietuvos, vejami tarybinės ka
riuomenės, nešusios laisvę ir 
išganymą. Jie niekuomet ne- 
užrųirš tos pamokos, kuri jų 
akivaizdoje buvo duota im
perialistinių avantiūrų mėgė
jams. Jie žino taip pat, kad 
1947 m. tai ne 1939 metai, 
kad imperialistų jėgos smar
kiai susilpnėjo, o pasaulio 
tautos, išgyvenusios * baisaus 
karo kančias,, nenori paaukoti 
savo kraują už tuos, kurie 
šiandien norėtų pajungti visas 
šalis kai kuriems finansiniams 
magnatams, žino taip pat
Lietuvos žmonės, kad Tarybų 
Sąjunga stovi kaip nepajudi
nama taikos tvirtovė ir jie ra
miai dirba savo kūrybinį dar-

kuri buvo vokiečių smar
kiai sunaikinta. Gamykla 
duoda kraštui1 įvairios rū
šies odos išdirbinių.

Tauragė. Pastarosiomis
dienomis Šilalės MTS gavo 
iš broliškų -respublikų apie
10 naujų staklių.

Vilnius. 1947 rugsėjo mėn.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Šeštad., Lap kr. 8, 1947

bą, būdami tikri, kad dabar 
jokie imperialistai negali pa
sikėsinti j Lietuvos laisvę bei 
nepriklausomybę.

Veltui “Sandara” mėgina 
įtikinti kvailius, kad Lietuvoje 
į anglų ir amerikiečių ginklų 
siuntimą Graikijai ir Turkijai 
žiūrima kaip į “pasaulio iš
ganymą.” “Sandara,” žino- 
pia, svafoja, kad Lietuvoje 
būtų toks fašistinis režimas, 
kaip Turkijoje, arba toks mo- 
narchistinis - teroristinis re
žimas, kaip Graikijoje—Ura
chų dar pasaulyje yra! Ta
čiau Lietuvoje į rėmimą tur
kų ir graikų gaivalų, dar va
kar bendradarbiavusių su 
hitlerininkais — su tais, kurie 
mūsų kraštą aplaistė šimtų .
tūkstančių nužudytų žmonių '
krauju, žiūrima kitaip negu 
“Sandaros” redakcijoje.

Vargu ar Lietuvoje atsiras
tų nors vienas id įjotas, kuris 
tame matytų “pasaulio išga
nymą.” “Pagalba” tų, kurie 
išbadėjusius graikus maitina 
durtuvais, nieko pasaulyje ne- 
gali suvilioti. Negali ji ir nie
ko įbauginti. “Sandaros” pa
saka apie tai, kad Lietuvoje 
visi gyvena turkiškais ir grai
kiškais gandais, yra tiek 
kvaila, kiek ir juokinga. Lie
tuvos liaudis, žinoma, su gilia 
simpatija seka didvyrišką 
graikų liaudies kovą prieš im
perialistus. Graikijos pavyz
dyje’ ji mato, kokias nelai
mes neša liaudies masėms tie, 
kuriems tautos ir šalys yra fik 
žaislai jų imperialistiniame 
žaidime. Vienintelis jausmas, 
kurį Graikijos ir Turkijos įvy
kiai sukelia Lietuvoje, tai — 
kokia laiminga Lietuva, kad ji 
savo įstojimu į tarybinę tautų 
šeimą galutinai išėjo iš impe
rialistų orbitos ir gali šiandien 
laisvai dirbti ir kurti.

Savo* falsifikuotą istoriją 
“Sandara” baigia šlykščiais 
prasimanymais apie “sovietiš
kus karo pasirengimus?’ Pa
našiais melais “Sandara” gali 
maitinti tik kvailius. Lietuvo
je darbo žmonės labai gerai 
žino,'kas kalba apie karą ii’ 
kas nori karo. Jie žino, kokio- * 
se šalyse yra finansinių mag
natų, kuriems karas naudin
gas. ~Jie žino, kad tarybines
liaudies vadovai kalba apie 
vieną dalyką: apie taiką ir 
darbą. Taikos ir tarybinės 
liaudies kuriamojo darbo rei
kalui jie ir skiria visą sava 
veiklą, visas savo pastangas. < 
Tarybinė liaudis, visų pažan
giųjų pasaulio jėgų remia
ma, apgins visuotinės taikos 
reikalą, nežiūrint visų karo 
kurstytojų pastangų. Tuo tiki 
ir tai tvirtai žino Lietuvos dar
bo žmonės.

Lietuva gyvena ne gandais 
ir spėliojimais, kaip tatai 
svaičioja “Sandara.” Ji gyve
na, kaip ir visa Tarybų 
šalis, savo didžiuoju kū
rybiniu -darbu. -Ji gyve
na savo penkmečio planu, 
kurio dėka sistematingai ke
liamos respublikos ekonomika 
ir kultūra.

Kiekviena diena atneša lie
tuvių tautai vis naujus laimė-.» 
jimus kūrybinio darbo fronte, 
žiniomis iš to didžiojo darbo 
fronto ir gyvena Lietuvos žmo
nės. Gandais, prasimanymais 
ir šmeižtais' gyvena tie užsie
nyje, kurie neapkenčia Lietu
vos ir jos liaudies bei svajoja
apie senosios išnaudotojų Lie
tuvos atkūrimą. Visiem tiem 
mes patartumėm prisiminti, 
kaip po Spalio socialistinės re
voliucijos b a 11 a g v ardiečiai 
emigrantai metai po metų 
laukė Thrybų valdžios sužlu
gimo bei buržuazinės-dvari- 
ninkiškos Rusijos restauravi
mo ir ko jie susilaukė.

Proga tokiam susimąstymui 
dabar puiki: greit Tarybų ša
lis švenčia savo 30 metų .su
kaktuves . . .

Vilnius, 1947 m. spalis.
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B. PRANSKUS

Socializmo Idėjos Priešspalinėj 
Lietuvių Literatūroj

Vienas pirmųjų lietuvių rašytojų, ar
čiau susirišusių su tų laikų Lietuvos dar
bininkų sąjūdžiu ir kova, savo kūryboj 
kėlęs ne tiktai vargdienių gailėjimosi ir 
darbo žmonių užuojautos motyvus, bet ir 
socialistinės santvarkos įkūrimo uždavi
nį, buvo Jonas Biliūnas. Jau pačiuos pir
muosiuos jo eilėraščiuos randame tokių 
nedviprasmiškų posmų apie darbininkų 
revoliucinę kovą ir jos tikslus. Eilėraš
ty “O saulė saulute” jis rašo:

Visur neteisybė! Tuo tarpu kai vieni 
Be vargo ir triūso kraun turtus 

didžiausius,
Vargšai darbininkai kas naktį ir 

diena
Dėl labo pirmųjų kenč vargus 

baisiausius. .
J. Biliūnas kalba apie darbininkų kla

sinį susipratimą:
Lai spinduliai tavo apšvieč 

darbininkus
Fabrikuos, urvuos, po stogu šiaudiniu, 
Lai duod jiems pažinti savo

viršininkus,
Kurie jiems uždėjo jungą geležinį.
J. Biliūno poezijoje — bene pirmą 

kartą lietuvių poezijoje — atsiranda ir 
raudonosios vėliavos, kaip revoliucinės 
socialistinės kovos simbolis:

Tai ž'mkim iš vieno mes drąsiai 
pirmyn,

Raudoną vėliavą iškelkim,
Ir pančius nelaisvės numetę tolyn,
Ant amžių vergiją prakeikim.

(“Draugams”)
Tos darbininkų klasės kovos ir socia

lizmo idėjos dar ryškiau atsispindėjo ei
lėje J. Biliūno apysakaičių. Apie tą švie
sų* socialistinį rytojų svajoja nusižudy- 
damas bedarbis Laurynas apysakaitėje 
“Be darbo,” o streikuojančių darbinin
kų demonstracijoj švenčiant Gegužės 
Pirmosios šventę (“Pirmutinis strei
kas”) mes jaučiame jau ir darbininkų 
laimėjimo artumą:

“Eina ji ramiai, rimtai, iš palengvo: 
nesigirdėt nei juokavimo, nei dainų. Iš
blyškusios merginos, pasilenkę, pajuoda
vę seniai ir jauni vaikinai, — visi aprū
kę, paišini tik ką darbą pametę, fabrikus 
palikę. Viršum jų minios tai vienur, tai 
kituę matosi nešamos sprogstančių me
džių šakelės, plevėsuoja ant lazdų iškel
tos raudonos skaros. Kaip plati upė plau
kia iškilmingai ta galinga srovė žmonių, 
tik dabar pajutusių savo vargus, skriau
das prispaudimą, — plaukia ramiau iš 
palengvo.”

J. Biliūnas socializmo idėjų kilme anų 
laikų lietūvių literatūroj nebuvo vieni
šas. Iš labiau pasižymėjusių reikia pa
minėti bene žymiausiąjį anų laikų socia
listinės spaudos poetą Jovarą (J. Krikš
čiūną). Tiesa, Jovaro poezijoje socialis
tinėms idėjoms trūksta reikiamo konkre
tumo ir aiškumo, jos reiškiamos daugiau 
bendromis laisvės, teisybes, brolybės są
vokomis, ar prašvintančių, rytų, aušrų, 
saulių ir 1.1, vaizdais — simboliais:

Iš priespaudos senos 
Sunkios ir kruvinos 
Išeis žmonių daugybė; 
Ir vargšų nebebus, 
Kovoj vargai'pražus— 
Žydės graži teisybė.

(“Viltys”)
Arba:

Tikėk, kad sprogs visi žiaurumai, 
Išnyks tautybių priešingumai. 
Pasauly žus tuščia didybė, 
Užviešpataus tikra brolybė.
Tiesa smakams nagus nulauš, 
Tautoms nauja aušra išauš.

(“Tikiu”)
Sn^hlizmo idėjų galima rasti ir poe- 

h T Vnčio-Knkšto eilėraščiuose, — tiek 
verstiniuose iš kitų tautų revoliucinių, 
socialistinių poetų, tiek ir originaliuose, 
ypač rašytuose išvykus J. Mačiui-Kėkš- 
tui į Ameriką ir ten kiek glaudžiau su

sirišus su darbininkų judėjimu ir kova 
(eilei*. “Raudonas vėlukas,” “Viomingo 
klony” ir kit.). Tą patį reikia pasakyti 
ir apie kitą tais laikais kiek ’labiau pa
sireiškusį poetą Baltrušaitį-Mėmelę, pa
ruošus} vieną pirmųjų lietuviškų revo
liucinių ir socialistinių dainų rinkinėlį, 
bendradarbiavusį iš pradžių Lietuvos, o 
vėliau Amerikos lietuvių socialistinėj 
spaudoj, telkusį Amerikoj apie save ir 
kitus pradedančius darbininkus ir socia
listinius poetus ir rašytojus, kurių .kūri
nių antologiįą “Atžalos” vėliau (1920 
m.) jis surinko' ir suredagavo. Paskuti
niųjų 19-to amžiaus ir 20-to amžiaus 
pradžioje revoliucinėj, socialistinėj spau
doj yra visa eilė autorių, kurie ilgainiui 
nepasižymėjo kiek reikšmingiau lietuvių 
literatūroj, bet kurie savo eilėraščiuos 
ar apysakaitėse taip pat kėlė socialisti
nes, klasių kovos ir buržuazinės tvarkos 
nuvertimo idėjas.

Kad pirmosios revoliucijos metu ir re
akcijos metais lietuvių literatūroje, net 
ir arčiau susijusioje su revoliuciniu sąjū
džiu ir socialistine spauda, mes vis dėl
to turime neperstiprius socializmo atsi
spindėjimus, kad keliamos socializmo idė
jos tėra dar gana miglotos, pusiatoni- 
nės, kad ir pas tuos rašytojus, kurie reiš
kė socialistinę mintį, kartu galima rasti 
ir svetimos, net visai prieštaringos ideo
logijos — visa tai buvo, pirmiausia, pa
ties Lietuvos proletariato, kaip pagrin-' 
dinio revoliucinio socializmo ideologijos 
nešėjo, nepakankamas politinio subren
dimo rezultatas. Lietuvos proletariatas 
tais laikais dar neturėjo savo bolševikiš
kos, tikrai marksistiškos partijos, kūri 
būtų telkusi apie save revoliucinius rašy
tojus, auklėjusi ir vedusi juos nuosakaus 
revoliucinio socializmo keliu.

Naują ir šį kartą daug nuosakesnį so
cializmo idėjų pasireiškimą lietuvių lite
ratūroj mes matome kartu su nauju dar
bininkų judėjimo ir revoliucinės kovos 
pakilimu prieškariniais 1912-1914 me
tais ir karo metu. Pasireiškia naujos li
teratūrinės jėgos, kurių kūryba ne tik 
atskirais bruožais liečia socializmo idė
jas, bet kurioms revoliucinė socialistinė 
ideologija yra pagrindinė kūrybos esmė. 
Prie tokios kūrybos eina ir vienas kitas 
iš senesnios kartos rašytojų - veikėjų, 
kurie reakcijos metais neatsišliejo nuo 
revoliucijos ir darbininkų kovos. Vienas 
iš tokių buvo V. Mickevičius - Kapsukas, 
reakcijos metais atsidūręs caro kalėji
muose ir katorgoj, vėliau trėmime, iš ten 
prieš pat karą pabėgęs užsienin, dirbęs 
tarp revoliucinių Anglijos ir Amerikos 
lietuvių darbininkų, 1$17 metais grįžęs 
į Rusiją y1 pasidaręs vienu iš Lietuvos 
Komunistų Partijos (bolševikų) kūrėjų. 
Jau caro kalėjimuose V. Kapsukas para
šo apybraižų ir apysakaičių knygą “Ca
ro kalėjimuose,” persisunkusią revoliuci
ne dvasia, kurioje atsispindi ne tiktai iš
tverminga kovotojo - revoliucionieriaus 
kova prieš caro valdžią, jos valdininkus 
— įvairius kalėjimo viršininkus ir žan
darus, ne tik šiurpi kalėjimo būklė, bet 
ir nesvyruojąs tikėjimas nauju revoliu
cinės kovos pakilimū, socialistinės revo
liucijos pergale. Tai yra pirmas lietuvių 
literatūroje didesnis revoliuciniai 'socia
listinės dvasibs kūrinys.

Gyvendamas užsieny, V. Kapsukas 
yra parašęs ir daugiau atskirų apysakai
čių bei literatūrinės kritikos rašinių, 
kuriuose taipgi atsispindėjo jo aiški so
cialistinė, marksistinė pasaulėžiūra.

Po 1905 metų revoliucijos literatūro
je pasireiškia eilė naujų žmonių, dau
giausia paprastų darbininkų’, emigravu-, 
šių reakcijos metais iš Lietuvos į Ame
riką, Angliją ir ten veikusių socialisti
nėse organizacijose, bendradarbiavusių 
socialistinėje spaudoje. Vienas žymesnių 
ju tarne buvo dramaturgas'Br. Vargšas 
(mires >916 metais), parašęs kelioliką 
dramos kūriiTėlių, kurių tarpe yra ir aiš
kios socialistinės dvasios išraiškos 
(“Paskutinė banga” ir kit.). Iš kitų tar-

(Tąsa ąnt 4 puslapio)

Montevidejuje, Urugvajaus sostinėje, lie
tuvių gyvena neperdaug, bet jie juda, kru
ta, — veikia tiek visuomeninėje, tiek me
ninėje srityse, š. m. liepos mėnesį Monte
videjuje buvo pastatytas urugvajiečio Al
bino Ragausko parašytas gyvasis paveiks
las, pavadintas “Liepos 21-moįi.” Tai buvo 
kas nors naujo'ir įdomaus. Platoką pasta
tymo recenziją pateikė J. Geglys urugvajie
čių “Darbe” (š. m. rugpiūčio 2 d. laidoje). 
Mūsų scenos mėgėjams, tikimės, bus įdo
mu susipažinti su šiuo veikalu ir jo pasta
tymu, todėl čia paduodame recenziją išti
sai. J. Geglys rašo:

Po tokiu užvardijimu tapo perstatytas 
Centro scenoje, Albino Ragausko sukurtas gy
vasis paveikslas. Sukurtas taip vykusiai, kad 
negalima nei aprašyti tais pačiais žodžiais, 
kuriais būdavo aprašomi minimo autoriaus 
ankstyvesnieji kūriniai. Tai geriausias veika
las iš visų sukurtų išeivijoje.

PIRMAS VEIKSMAS
Mūsų tėviškės vaizdų suderinime, mergina 

baltais rūbais vaizduoja Tarybų Lietuvą. Ji 
nepaprastai graži, žavėjanti. Jos rankose Ta
rybinė vėliava. Štai valstietis iš laukų atsisto
ja prie jos, fabriko darbininkas ateina iš ki
tos pusės. Ateina ir daugiau darbo žmonių — 
vyrų ir moterų, su darbo įrankiais. Valstie
čiui iškėlus pjautuvą, o miesto darbininkui — 
kūjį, sudaro sąjungos ženklą, — ženklą, išreiš
kianti viltį į skaisčią darbo žmonių ateitį.

Toliau vaizdo atmainoje matome ir Lietu
vos priešus: buvusius dvarininkus ir fabri
kantus. Jie biaurisi nauja santvarka ir svajo
ja apie grąžinimą senosios. Vaizdui kintant, 
matome mokyklinio amžiaus vaikučius žai
džiančius Tarybinės Lietuvos globoje. Vaiz
dai visą laiką keičiasi, tik mergina, vaizduo
janti Tarybų Lietuvą, nejuda. Vaikučiai nu
stoja šokę, pakelia penkių kampų auksinę 
žvaigždę ir valandėlei sustingsta. Publika, su
sižavėjusi reginiu, ploja. Ploja ilgai ir karš
tai, nes jaučia, kad tie vaikučiai naudosis vai
siais naujosios santvarkos.

Gal ne vienas perbėgome mintimis anuos 
skurdžius laikus. Todėl, kaipgi nesigėrėti, ži
nant, kad tos juodos dienos jau nepasikartos! 
Tai buvo trumpa minutėlė, kurioje publika 
užsilaikė lyg magiko lazdele užburta. Veika
lo artistai nekalba, o tai leidžia dar giliau 
skęsti svajonėse. O taip saldu yra svajoti, kuo
met žmogus svajoji apie geresnę būklę!...

Bet, štai, šūviai, dundėjimasAišku — 
karas! Scenon įbėga nacis, ten gilumoj triukš
mas, gaisrai, vaitojimai. Nacis griebia vaiką 
už gerklės ir iškėlęs sviedžia į ugnį, žiūrovai 
krūptelia. Tiesa, jie ugnies nemato, bet apie 
ją sužino iš vaizdų atpasakotojo, kuris jaus
mingai kalbėjo nuo pradžių iki užbaigos.

L.M.S. Veikla
Rašo L. JONIKAS

Linksma Naujiena Scenos Mėgėjams— 
. Naujas Veikalas

Tik vakar baigėme spausdinti naują 
scenos veikalą, kurį už dienos kitos iš- 
siuntinėsim LMS nariams. Tai Rojaus 
Mizaros trijų veiksmų komedija “Ponas 
Amerikonas” , ,

Šis jau ketvirtas scenos kūrinys išleis
tas LMS Centro šiais metais — ir, vei
kiausia, bus paskutinis. Apie priežastis 
vėliau.

“Ponas Amerikonas” — nemažas vei
kalas. 41 puslapio knyga ir pilna} pa
kaks užpildymui viso vakaro programos, 
be jokių pridėčkų. Pastatyti lengvas, be 
iškaštingų scenerijų ir kostiumų. Vaidy- 
lų reikia 14-kos: 8 vyrų ir5 6 moterų. 
Veikalas parsiduoda po 50 centų egzem- 

" pliorius.
Biskis “Iš Vidaus”

' Dabar pakalbėkime trupučiuką apie 
sąlygas, su kuriom Centras susiduria lei
džiant scenos veikalus; dainas ir t.t., ta
da bus aišku, kodėl sakau, kad “Ponas 
Amerikonas” gal bus paskutinis mūsų 
leidinys šiais metais.

Kaip kiekvienas mūsų kultūrinis dar
bas, taip ir menas, finansiniai nėra pel
ningas. Nors Centro Komiteto nariai vi
si aukoja savo laiką ir darbą, bet susidu
riame su tokiom problemom, jog reikia 
šauktis profesionalų pagalbos. Bandėme 
patys susidoroti išleisdami vieną veikalą 
savom jėgom —-suklupome. Trūksta 
mums ne tik techniškų priemonių, bet ir 
patyrimo. Dėl to du paskutiniuosius lei
dinius, “Marčią” ir “Ponas Ameriko
nas” davėme atspausti (ant mimiogra- 
fo) profesionalam. Pakalbėkime apie 
paskutinįjį.

“Pono Amerikono” spausdinome 300 
egzempliorių. Sąskaita '— $150.40. Iš
eina krislelytis daugiau kaip po 50 cen
tų egzempliorius. LMS nariai —- organi
zacijos ir pavieniai — kurie mokasi pil

Nuo čia prasideda Lietuvos naikinimas. 
Raudonąją vėliavą išgelbsti partizanai. Lietu
viškieji tautininkai jai prisega trispalvę vė
liavą. Bet nacis, svaigdamas pergale, dabar 
ir jų neužkenčia ir, nutrenkęs žemėn trispal
vę, užkabina vėliavą su svastika ir uždeda 
naują vardą “Ostland.”

Ak, kaip negera ant širdies šioje minutė
je! Gražioji Lietuva dabar tik liūdnas silu
etas, su retežiais ant rankų, pešiojama ir nie
kinama. Scenoje tas viskas užsitęsia tik mi
nutę kitą, bet žiūrovams ši minutė pavirsta į 
valandą ir net į ištisą epochą, ir jie ją per
gyvena tyliai, dramatiškai.

Kaip biaurus .tikram lietuviui tas “ostland” 
vardas ... Ir susijaudinimas pasiekia to laips
nio, kad, rodos, iš akių ašaros ims ir išsiverš, 
ir krūtinę kaip tai spaudžia. '

Bet, štai, ir vėl pasikeitimas scenoje. Na
ciams einasi prastai, girdisi, kaip jie muša
mi iš Lietuvos. Scenoje pasirodo generolas 
černiachovskis ir pakelia Lietuvą nuo žemės.

ANTRAS VEIKSMAS
Dabar publika jau randasi prieš išlaisvintą 

Lietuvą, kurią vėl apsupa darbininkai ir vals
tiečiai, inteligentai, — vyrai ir moterys. Vėl 
jai grąžinta tarybinė vėliava, nuimamas “ost
land” ir grąžinamas vardas “Tarybų Lietu
va.”

Toliau parodoma, kaip užsienio lietuviai 
pribūna su parama. Pirmiausia šiaurės ame
rikiečiai ir kanadiečiai, o paskiau argentinie- 
čiai, braziliečiai ir urugvajiečiai. Visa tai pa
rodoma su atitinkamais užrašais. Paskutiniame 
pasikeitime mergina deklamuoja eilėraštį, siir 
kurtą taipgi paties autoriaus.

Užsidarius uždangai, publika ilgai, ilgai 
ploja.

Kritiko akimis sekant šį vaizdą, jei ką būtų 
galima prikišti, tai tik tą, kad Lietuvą va
duojant, scenoje turėjo būti .“nudėtas” bent 
vienas prūsokas. Tada publika būtų turėjusi 
pilnesnį širdies atsigavimą ir pats išvadavimo 
aktas būtų buvęs stipriau užakcentuotas. Bet
gi šioje* pastaboje nesu visai tikras. Geriau 
tegul apie tai spręs pats skaitytojas,,

Veikale dalyvavusieji asmenys yra šie: A. 
Čaplikaitė, J. Kibirkštis, J. Stanulis, J. Šče- 
beda, A. Matonis, L. Abračinskas, V. Kano
pa, S. Strumskis, L. Brazytė, G. Rasikas, O. 
Lukaševičiūtė, A. Valionienė ir K. Kaušienė.

Po to Cerros jaunuolių choras, vadovauja
mas Petro Lapinsko, sudainavo keletą daine
lių. Sudainavo gražiai, kaip niekados ir už tai 
buvo publikos iššauktas pakartoti.

Meninei programai užsibaigus, publika, pa
siskirsčius kieme, bufete, skaitykloje, komen
tavo pergyventą vaizdelį, sveikino autorių ir 
linksminosi ligi vidunakčio.

ną metinę duoklę po $5, veikalą gauna 
veltui. Nariams, perkantiems ant syk už 
dolerį ar daugiau, duodame 25 nuoš. 
nuolaidą — taip sako mūsų Konstituci
ja. Lengvai galite apskaičiuoti kiek “pel
nysime.”

Aišku, LMS ne pasipelnymo tikslais 
sukurta. Bet viskam yra ribos. Kada iž
das ištuštėja, nei profesionalas patar
naus tau bargan, nei popieros svaro ne
gausi veltui iš kompanijos.

Dėl to LMS Centras nesigėdi kaip ka
da ir auką priimti. Ypatingai esame dė
kingi Lietuvos Draugui už tokią stambią 
auką. O prie progos pasivėlinsiu tarti 
širdingą padėkos žodį viso Centro Komi
teto vardu Rojui Mizarai, kuris nieko 
nereikalavo už parašymą komedijos, “Po
nas Amerikonas.” Dėkui tau, drauge Ro
jau!

Mažas Prašymėlis:
\

Liaudies Teatro grupių, chorų, kultū
rinių organizacijų LMS nariai! Už die-' 
nos-kitos gausite “Ponas Amerikonas.” 
Nepadėkite ant lentynos. Susišaukite 
valdybas ir veiklesnius narius, paskai
tykite, padiskusuokite ir nusitarkite pa
statyti komediją dar šią žiemą.

Kultūrinės organizacijos, dar nepri
klausančios Lietuvių Meno Sąjungoje, 
irgi rimtai apsvarstykite šį pasiūlymą. 
Kaip vėliausią scenos leidinį, taip ir ki
tus mielai parduosime ir nepriklausan- 
čiom LMS organizacijom.

Nors Pavėlintai
Nors, pavėlintai, bet bent per šią skiltį 

reiškiame širdingiausius linkėjimus 
LMS nariui, autoriui ir dramos meno 
veikėjui Jonui Juškai.

Išmintingai pasielgė brooklyniškiai 
menininkai įvertindami Jono Juškos 30- 
ties metų veiklą lietuviu liaudies teatro 
srityje. Ilgiausių metų tau, drauge Jo
nai!

Kalbės Kanterburio Dekanas

Niūvarko ir apylinkės mies
tų žmonėms ateina dar nebūta 
proga. Proga pamatyt ir iš
girst tą nuoširdųjį pažangos ir 
demokratijos veikėją, rašytoją 
ir visuomenininką Hjulet 
Džionsoną. Hewlett Johnson, 
dean of Canterbury, autorius 
garsiosios knygos “Tarybų 
Galybė,” “Tarybų Rusija nuo 
karo laikų” ir daugelio kitų 
raštų, bent kelis kartus ke
liavęs po Europą ir neseniai 
sugrįžęs iš Tarybų Sąjungos, 
atvažiuoja Amerikon su neil
gu prakalbų maršrutu, šitas 
įžymusis anglikonų bažnyčios 
perdėtinis kalbės Niūvarke 
ketvirtadienio vakare, kaip 
pusė po»8, lapkričio (Nov.) 
13 d., 1947 m,, didžiojoj 
Mosque Theatre patalpoj, 
1020 Broad St.

Prakalbas rengia Tautinė 
Amerikos ir Tarybų Draugiš
kumo Taryba (National Coun
cil of American-Soviet Friend
ship, Inc.), N. J. skyrius. 
Greta paties to garbingojo 
svečio nebuvėlio, kalbės dar 
keli įžymūs J. V. ir Tarybų 
Sąjungos atstovai. Pareikš 
jie mums tikrąsias, žinias apie 
tarptautinės taikos ir draugiš
kumo svarbą.

šitas didžiulis sambūris pa
minės 30 metų sukaktį nuo 
įsikūrimo Tarybų Sąjungos, 
taipgi 14 metų sukaktį nuo 
pripažinimo diplomatinių san
tykių tarp J. V. ir T. S. R. S. 
Šiemet šitas apvaikščiojimas 
turi ypatingos svarbos ir ne
pavaduojamo ženklingumo. 
Dabar, kada įd ūkusi karinė 
histerija pasiekė nematyto ir 
negirdėto čiukuro, šitos pra
kalbos dar kartą storai pabrėš 
tą pamatinę tiesą, kad viso 
pasaulio taiką ir saugumas ry
mo ant draugiškumo ir susi
pratimo J. V. ir Tarybų Są
jungos žmonių .

• čia nėra reikalo daryt kaž
kokią didelę agitaciją dėl ši
tų prakalbų. Kiekvienas šiek 
tiek apdairesnis pilietis pasi-1 
stengs jų neapleisti. Svarbu 
tik, kad atsimintumėt dieną ir 
vietą.

Panašus ir savo maštabu, ži
noma, daug didesnis mitingas 
bus šį sekmadienį, lapkričio 9 
d. Niujorko mieste, St. Ni
cholas Arena, 69 W. 66th St., 
N. Y. C. Greta paties Hjuleto 
Džionsono, kalbės Tarybų Są
jungos atstovas (ambasado
rius) Čekoslovakijoj ir Jungti
nių Tautų posėdžiuose V. A. 
Sorinas, taipgi žymioji ekono
mikos mokslininkė Marė van 
Klyk, rašytojas ir pedagogas 
Korlis Lamontas, elektrikų 
profsąjungos atstovas Rosas 
Niksonas ir kunigas Viljamas 
Melisas.

Dalyvaukime visi ir atsives- 
kime draugų ir pažįstamų į to
kį nepavaduojamai svarbų mi
tingą ir pirma nebūtas pra
kalbas. Jonas Kaškaitis.

KATAYA LEPANOVA, ky
lanti nauja jauna aktorė, įsi
mylėjusios į daktarą rolėje 
naujoje Tarybų Sąjungos fil- 
moje “The Miracle of Dr. Pe
trov,” Stanley Teatre, 7th 
Ave. ir 42nd St., New Yorke. 
Priedams teberodoma gražioji 

techni-spalvė “Russian 
Ballerina.”

3 puslapis—Laisvė (Liberty, 
Lithuanian Daily), 

Šeštadienis, Lapkričio 8, 1947.



Atsiminimai iš Praeities
(Tąsa)

Raštininkauju. Užėjo ruduo 
— lietus ir purvas. Mano po
nas kraustosi j miestą Pariči— 
ir aš 'tenai. Ten dar geriau. 
Nereikia važinėti, paštas čia 
pat. Darbo pora valandų. Visą 
laiką laisvas. Mieste daug in
teligentijos — ypač žydų, uni
versiteto studentų, su kuriais 
jau buvau spėjęs susipažinti. 
Susipažįstame arčiau. Pasiro
do, kad ten yra didelė’Balt- 
gudijos socialdemokratų gru
pė, o žydų tai beveik visas 
jaunimas priklauso. Po biskį 
jie pradeda mane supažindin
ti su Markso ir Engelio teori
jomis — duoda visokių kny
gučių skaityti. Mieste daug 
darbininkų prie laivų dirba ir 
čia pat didelis Puščino dvaras 
su 20 tūkstančių dešimtinių 
žemės. Dvare didelė dirbtuvė 
degtinės dirbimui. Ten dirba 
daug darbininkų. Gerokas jų 
būrys priklauso prie soc. do
moki*. partijos. Slapti susi
rinkimai, paskaitos, pamokini-* 
mai apie Markso teoriją, poli
tinę ekonomiją ir t.t.

Aš įstoju į partiją. Greitai 
prabėga žiema. Jau pavasaris 
ir 1 gegužės. Tą dieną pava
karį, kaip tik darbininkai iš
ėjo iš’dirbtuvės, prasidėjo de
monstracija. Staiga atsirado 
minios ant gatvių ir su raudo-

Socializmo Idėjos Priešspa- 
linėj Lietuvių Literatūroj

(Tąsa nuo 3-čio f)us.)
po galima paminėti kiek žymiau pasi
reiškusius apysakininkus J. Svyrūnėlį, 
Seną Vincą, poetus Aurę Žvaigą (R. Ži- 
džiūną), Žemutį Svyruoklį ir t.t Kai 
kurie iš šių draugų ir toliau pasiliko 
Amerikos lietuvių darbininkų revoliuci
nėj literatūroj, tebedirbdami joje ir ligi 
šių dienų (J. Kaškaitis, K Mizara-Rą- 
soda, St. Jasilionis-Buolio sūnus ir kit.). 
Tai buvo pirmas žymesnis pačių darbi
ninkų įsitraukimas į literatūrą, mūsų li
teratūros mokslo bei kritikos visiškai ne
ištirtos ,nors tiek savo kilme, tiek savo 
raštu, tematika, ideologija, literatūri
nėm įtakom toji socialistinė emigrantinė 
literatūra arčiau siejasi su bendru Lie
tuvos gyvenimu i rliteratūra, o ne su 
specifiškai amerikietišku gyvenimu.

Dar arčiau ir betarpiškiau siejosi su 
Lietuvos darbininkų sąjūdžio pakilimu 
ėjęs prieš, karą Rygoj socialdemokratų 
darbininkų laikraštis “Vilnis,” kuriame 
bendradarbiavo ir pabėgęs iš trėmimo V. 
Kapsukas. “Vilnyje” spausdino pirmuo
sius savo kūrinius J. Janonis, pradėjo 
bręsti kaip revoliucinis poetas Artūras 
Regratis (K. Šlaitas) ir kiti. Nemažų 
gabumų poetas buvo ir kurį laiką buvęs 
“Vilnies” redaktorius V. Rekašius, kuris 
karo metu buvo ištremtas į Sibirą, po 
Vasario revoliucijos dirbo bolševikų par
tijoj (Maskvoj ir kit.) ir kuris buržua
zinės Lietuvos laikais kaip Lietuvos ko
munistų partijos narys, 1920 metais bu-

* vo žvėriškai Žemaitijoje budelio Plecha
vičiaus nužudytas. Keletas jo eilėraščių 
tilpo 1917 m. “Tiesoje” (Petrograde). 
Nemažus J. Rakašiaus poetinius gabu
mus ir aiškų revoliucinį ir socialistinį 
nusiteikimą matome kad štai ir iš šio jo 
eilėraščio “Viltis” rašyto 1915 metais ir 
savo laiku niekur nespausdinto:

Te visa taip tamsu ir klaiku 
Ir žemę apgaubusi laiko 
Akloji naktis amžina;
Nors debesys juodi ir stori— 
Ryškėjo aušrelė jau ore 
Dienužės viltim nešina ..„ 
Išsprukusio saulės ratylo 
Prabilus varsuotoji byla 
Patamsio miglas išblaškys, 
Ir laisvės su džiuguliu diena 
Pro ašarų pilną blakstieną 
Pažvelgs į varguolių akis.
Jau skamba daina rytmetinė, 
Tik teneužšąla krūtinė, 
Tegu neataušta širdis.
Jau vyksta gražiausios svajones, 
Nebėra daugiau abejonės 
Jau baigias baisioji naktis.

Tačiau, be abejonės, aukščiausio lite
ratūrinio atsispindėjimo šis naujas re- 
voliuciniai-socialistinio darbininkų sąjū
džio pakilimas rado pačioje Lietuvoje, o

karo metu — Rusijoj Juliaus Janonio 
poezijoje, kuri jau pilnai priklauso revo
liucinei, proletarinei literatūrai. Šiam 
rašiny nėra reikalo plačiau gvildenti Ju
liaus Janonio poeziją — ji jau gana pla
čiai mūsų skaitytojams žinoma. Reika
linga Čia dar kartą pabrėžti J. Janonio 
poezijos ir visos jo bolševikiškos veiklos 
tiesioginį vaidmenį idėjiniam ir praktiš
kam lietuvių darbo žmonių paruošime 
Spalio revoliucijai, kovai už socialistinę 
revoliuciją. Socializmo idėjoms reikšti jis 
rado ne tik labai gražius ir aiškius “Nau
jojo Ryto,” “pasaulio, kurs it pumpuras 
da sprogsta,” “šviesios ateities,” į kurią ’ 
“pasaulis jau tiesia ir lygina kelią per 
aukštį kalną” ir kitus panašius simbo
lius, bet ir konkrečias ne mažiau vaiz
džias išraiškas “Iš darbininkų katekiz
mo”:

Geruoju negausim mes nieko, 
Mes laimę pasieksim per kovą; 
Todėl negailėkime nieko: 
Mums Marksas tebus už vadovą.
Arba šaukime “Pūslėtosioms 

rankoms”:
Tad, rankos pūslėtos, veidai 

prakaituoti,
Ko lauksit? Nejaugi da galit 

dvejoti,
Ar skursti per amžių, ar būvį besotį 
Nuverst ir gėrybes bendras 

išvaduoti?
Dar aiškiau, nuosakiau ir stipriau J. 

Janonis tai išreiškė savo priešmirtinia
me testamente:

“Persiskirdamas su gyvenimu, nieko 
kito negaliu jums palinkėti, kaip tik 
dirbti, dirbti ir dirbti revoliucinės social
demokratijos darbą, neįsileisti į organi
zaciją oportunizmo ir juo greičiau ženg
ti prie galutinio tikslo realizavimo — so- 
cialės revoliucijos. Nesulaukiau aš jos, 
bet jums, Draugai ir* Draugei, likimas 
gal bus malonesnis ir jūs išvysite naują 
atgimusį pasaulį.

Dvasia ir aš gyvenau. Paskutinė mano 
mintis -— tai prisiminimas, kad jau at
siranda ženklų, rodančių, kad socializ
mas jau pradeda vykdytis ir kad jokia 
mūsų gadynės vaidentuvė negalį įsivaiz
duoti tų'"įstabių visuomenės ir asmens 
išorinio ir vidutinio gyvenimo permainų,, 
kurios paseka pilną socializmo tvarkos 
įvykinimą. Linksmu šypsuliu sveikinu 
jus, sakydamas: Tegyvuoja socializmas! 
Tegyvuoja jo vykintoja — revoliucinė 
socialdemokratija!”

Su šiais J. Janonio testamento žodžiais 
ir kovos obalsiais širdyse ir sąmonėje 
lietuvių darbo masės tiesioginiai ėjo 
šturmuoti kapitalo tvirtoves Didžiojo 
Spalio dienomis.

Vilnius,
1947 m. spalio mėn.

Rašo SIMONAS JANULIS

na vėliava ir dainomis patrau
kė per miestą. . .

Už 3-4 dienų po to užplū
do tą nedidelį miestą daugy
bė žandarų ir jų viršininkų ir 
prasidėjo begalinis tyrinėji
mas. Po 3 dienų tyrinėjimo 
įvyksta areštai. Areštuoti du 
studentai; vienas iš jų — 
Šklovskis, sūnus laivų savinin
ko, 3 'darbininkai ir vienas 
jaunos krautuvėlės savininkas. 
Juos tuojau išgabena į Bob- 
ruiską laivu to paties šklovs- 
kio, o iš tenai jau į Minską.

Aš taip pat gavau “dova
ną.” Pasišaukė mane mano 
ponas, tas “bajorų vadas.” 
Negalėjau pažinti jo — toks 
jis buvo piktas, net pamėlyna
vęs. . . Sutiko mane su keiks
mais ir pareiškė, kad aš turė
jau būti išvežtas į Minską 
kartu su tais buntovšČikais, 
tik jis nenorėjęs ir negalėjęs 
įvelti savo aukšto vardo į to
kią buntovščikų “baisią bylą” 
prieš Jo Didenybę carą! Tai 
aš išlikau neareštuotas, ir jis 
turėjęs tiesiog maldauti žan
darų pulkininko, nes jis ir 
sapnuoti negalėjęs, kad jis pe
ni ir moka algą buntovščikui 
prieš carą. (Jis buvo baisus 
monarchistas ir apie, carą ki
taip netardavo, kaip “Ego Ve- 
ličestvo”—jo didenybė.)

Jis mane paliuosuoja nuo 
darbo ir prisako griežtai tuo
jau išsikraustyti iš namų ir 
miesto. Ir neužmoka man už 
3 savaites algos. Aš jau ir ne
beprašiau. 4

Ant greitųjų susirinkau sa
vo mantą ir už poros valandų 
atėjo laivas. Plaukiu link Bo- 
bruisko. Ir kad, “nesuteršti” ir 
teisėjo vardo, jau pas jį nesu
stojau. Išlipęs iš laivo tiesiog 
į geležinkelio stotį nuėjau ir 
patraukiau linkui savo Uk
mergės.

Nežinau, bet spėju, kad ma- 
po gerasis teisėjas turėjo už
tektinai nemalonumų už savo 
rekomendaciją.

Na, tai jau ir Ukmergė., čia 
man ir vėl nauja staigmena. 
Nueinu pas Povickus, randu 
tik tarnaitę, o daugiau nieko. 
Mano globėja Jozefą, sako, 
apsivedė su dvarponiu inžinie
rium Okuličių ir gyvena jau 
dvare, kur nors už Troškūnų, 
bet vietos tarnaitė nežino. 
Taip pat ii* jos motina išva
žiavus tenai.'

Baladojuosi po .Ukmergę 
geroką laiką. Sutinku savus 
pažįstamus ir ponstvą ir či- 
nauninkus — Po viekų famili- 
jos draugus, kurie žinojo, kad 
jie mane myli ir globoja. Jie 
žada man kur nors surasti 
tinkamą darbą.

Ir surado. Pridavė reko

mendacijos laiškus pas že
miečių viršininką Kupiškyje, 
kur pribuvęs buvau pasiųstas 
į raštinę į nežinomą man mies
tuką Šimonis, už apie 60 viors- 
tų nuo Ukmergės. Pabuvus 
porą menesių ir kaip buvo ža
dėta, likau paskirtas “laikinai 
pildančiu valsčiaus raštininko 
pareigas.” Tai buvau pirmas 
lietuvis “katalikas” į tokią 
vietą caro laikais Lietuvoje 
patekti,—žinoma, laikinai.

Apie metus laiko išbuvau 
ten raštininku ir tuo pat kar
tu dalyvavau su Kupiškio apy
linkės socialdefnokratąis revo
liuciniame judėjime. Pabai
goje vasaros 1905 m. iš Šimo
nių suspėjau pasprukti nuo 
arešto ir ištrėmimo. Kupiškio 
apylinkėje nelegaliai gyvenau 
iki 17 spalių mėn. manifesto. 
Spalių men. manifestas pa- 
liuosavo" visus politinius kali
nius ir, žinoma, tuos, kurių 
nespėjo suareštuoti—jų tarpe 
ir mane. Tuojau po to buvau 
išrinktas jau per žmones už 
raštininką į Virbališkio vals
čių. Apie tai jau buvau ra
šęs, tai neverta atkartoti.

Pabaigoje gruodžio po ne
nusisekusio antro visuotino 
streiko reakcija pradėjo šėlti 
visu, žiaurumu su baudžiamai
siais būriais ir begaliniais šau
dymais žmonių. Aš buvau irgi 
suareštuotas.

Apie 18 metų atgal aš Lais
vėje aprašiau savo 7 metus 
katorgos ir du pabėgimo. Tve
nai dažnai figūravo raidės 
“F. B.,” tai reiškė. Felicija 
Bortkevičienė. Tais laikais aš 
negalėjau jos įvardinti, 'neš 
jau Lietuvoje viešpatavo mano 
kaimyno A. Smetonos fašistinė 
diktatūra.

Čia prasideda tikra istorija 
apie tai, kiek ji nuveikė ir nu
kentėjo liuosuodama mane iš 
katorgos ir kaip atsiekė savo 
tikslą. Ar gr tik manim vie
nu ji rūpinosi? Aš nežinau 
apie kitus, . bet apie save čia 
papasakosiu.

Aš jau kalėjime, žinios nie
kam perduoti negaliu. Sėdžiu 
“vodinočke” —- vienas kamba
ryje 4 žingsnių ilgumo ir 3 
platumo. Laiškų rašyti ne
duoda iki noištirs tardytojas 
(sledovatel). Bet Felicija su
žino ir jau prie vartų kalėji
mo! Nori pasimatyti. Jai( at
sako, “negalima.” Prašo per
duoti man maisto ir papirosų. 
Sutinka. Gaunu glėbį visokių 
gėrybių ir nežinau nuo ko ir 
iš kur. Prasideda tyrinėjimas. 
Mėgina prisegti tai vieną, tai 
kitą prasikaltimą ir turi duoti 
jiems atskaitą, kur tuo laiku 
buvai ir liudytojus. Bet nieko 
prikabinti negali.

Apie už 3 mėnesių po suareš
tavimo gaunu laišką nuo Bort- 
kevičieųės nelegališku būdu. Ji, 
mat, surado būdą. Ji rašo: “Ne
sibijok. Advokatas seka tavo 
bylą, o tarp Kupiškėnų išdavi
kų nesiranda, bet vis tik tu 
sausas neišeisi, tau prisieis ke
liauti bent ant 3 metų ant lais
vos poselenijos, geriausiam at
sitikime, į Archangelską, o gal 
i*r į Sibirą. Bet tai nieko — 
pamatysi svieto, gudresnis pa
liksi. Pažiūrėk, kiek jau stu
dentų, profesorių ir daktarų iš
keliavo į Sibirą.”

Jau 10-tas mėnuo sėdžiu ka-

Įėjime. Patyrinėja ir vėlei pa
lieka ramybėje.

Turiu priminti, kaip neseniai 
rašiau, kad Panevėžio mieste 
buvo Apskričio teismo spren
džiama 16 politinių bylų už 
daužymą monopolių, paštų, mu
šimą urėdninkų ir už sunkiai 
sužeidimą žandaro. Viso buvo 
apie 50 kaltinamųjų ir džiūrė 
visus išteisino! Džiūrė buvo be
veik išimtinai iš valstiečių.

Paskutinė byla buvo jau ne 
politinė: miške gyvenantis vien
kiemio ūkininkas'buvo kaltina
mas dirbime degtinės. Čia pat 
akcizninkai turėjo kaipo daro- 
dymą rastą pas jį katiliuką ir 
dūdas — pilną darodymą, kad 
jis nelegaliai dirbo degtinę. 
Džiūrės nutarimas: NEKAL
TAS. Po teismo pirmininkas at
sikreipė prie “zasedatelių” pir
mininko su klausimu, kuo va
dovaudamiesi • jie išteisino tą, 
jau ne politinį, prasikaltėlį, kada 
aiškus darodymas čia pat bu
vo? Pirmininkas valstietis nuo 
Linkuvos, Juozas Naruševičius, 
gerai ’ kalbantis rusiškai, atsa
kė teismo pirmininkui štai ką: 
Pas visus valstiečius yra 
toks sentimentas, kad nuo 
“kaznos” valdžios nusukti ar 
paimti nėra prasikaltimas ir 
nėra nuodėmė, nes valdžia, mūr 
su neklausus, apkrauna mus 
nepakeliamais mokesčiais ir kai 
mes neišgalime jų apmokėti, 
tai apvagia mumis viešai-vidu- 
ryje dienos, išvesdama paskuti
nę karvutę ir arkliuką, palikda
ma mus elgetomis. Ip tai tęsia
si per amžius. Nusukt nuo val
džios, tai ne prasikaltimas, tik 
atsiėmimas dalelės savo tur
to .. .

Ne po ilgam po to teismo 
Kauno gubernijoje buvo pa
skelbta “čerezvičiainoje polože- 
nije” — iTepaprastas stovis. 
Dabar už bile prasikaltimą by
lą buvo galima perduoti karo 
teismui, o ten jau darodymų ne
reikia.

Tuojaus po paskelbimo nepa
prastos padėties pradėjo pas 
mane lankytis beveik kasdieną 
jau karinis tyrinėtojas ir kan
kino mane klausimais’ po 2 — 
3 valandas. Aš ant galo pa
klausiau jo, tai kodėl gi jūs 
jau neįveliate į Anykščių pri- 
stavo užmušimą? Mat, aš jau 
buvau kalėjime apie 2 mėnesiu, 
kai jis buvo užmuštas. Jis at
sakė: Ar žinai ką nors apie 
tai? žinoti ir' nepranešti val
džiai yra dar didesnis prasikal
timas, negu pats aktas, nes ta
da būtų buvę, išvengta piktada
rystės ir kaltininkai būtų buvę 
suimti. Paskui jis- pasakė, kad 
valdžia žino, kad užmušime 
pristavo Orlovo, jo švogerio 
Anciutos ir Kovarske Pilipen
ko, vadovavo Justinas Baltušis, 
bet jie nežino, kas jo sėbrai bu
vo. Nežinau, ar Justinas, kuris 
gyvena Chicagoje, tuo laiku bu
vo dar Lietuvoje, ar jau Ame
rikoje, bet jei jį būtų sugavę 
apie pavasarį 1906 metų, tąi jį 
būtų pakorę bent 5 kartus ... 
(Justinas Baltušis jau miręs.— 
Red.). »

Kaip veikė tuo laiku caro ka
riniai teismai, duosiu vieną pa

-vyzdį. Nuo Kovarsko buvo su
areštuoti du vaikinai — Ra- 
čiuga ir Masys — pusbrolis De
troito advokatės Masytės — už 
menką politinį prasikaltimą. 
Račiuga, matomai, mylėjo daug

kalbėti ir didžiuotis, kad jis 
daug žino apie revoliucinį ju
dėjimą ir pasakė, kad jis žinąs, 
kas užmušė pristavą Orlovą. 
Girdėjo tai keletas kriminalis
tų ir vienas iš jų pranešė kalė
jimo viršininkui. Tuojau tyri
nėjimas ir karo teismas. Teis
me tas kriminalistas jau liudi
jo tik tą, kad Račiuga sakęs 
tik tiek, jog jis ’girdėjęs apie 
tą užmušimą. Bet teismo nuo
sprendis buvo — Račiuga pa
karti, o Masį, kurio niekas ne
skundė ir kuris tvirtino, kad jis 
nieko nežino, visam amžiui ka- 
lėjiman tik už tai, kad jis kar
tu su Račiuga buvo suareštuo
tas, tuo būdu turėjo žinoti. Ra
čiuga buvo pakartas, o Masys 

REIKALINGOS
MERGINOS IR MOTERYS

Mieravimui ir atrinkimui tabako.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

5 DIENŲ SAVAITĖ 

Kreipkitės Gatavai Dirbti 

Transported! a Suteikiama

HALE TOBACCO
WAREHOUSE

Main St., Gildersleeve, Conn. Tel.: Gildersleeve 1212 

VAKARAIS: Telefonas GILDERSLEEVE 4563-R

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 šeštadieni jvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra- 
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

į Specialistai Pritaikymui (
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

išbuvo pančiuose 11 metų ir tik 
caro valdžią nuvertu^, buvo pa- 
liuosuotas iš Smolensko kalėji
mo.
- 1906 m. lapkritis. Mano in
kvizitoriai nustojo lankyti ma
ne. Gaunu pranešimą, slaptą, 
nuo Bortkevičienės, kad daly
kai baisiai blogi, kad advoka
tas sužinojo, jog aš būsiu per
duotas karo teismui ir mano 
gyvybei gręsia pavojus ,nes jei 
jie Žino, kad pavojingas caro 
valdžiai, tai atranda ir būdus 
atsikratymui. .Gaunu prane
šimą ir nuo Jozefos Okūličie- 
nės. Rašo: Nenusimink, išgel- 
bėsime, pastatysime geriausius 
advokatus!

(Bus daugiau)

(262)

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSŲS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikėš išmokėti gydytojui.

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

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. tel. EVergreėn 4-ŠS02
' «

Paul Gustas Funeral Home,
INC. >

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

Du kambariai šermenim, didelis puikia^ įruoštas 
, kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šeštad., Lapkr. 8, 19



Lowell, Mass

skaitytojų vajaus 
Reikia prisipažinti, 
mus šis klausimas 
prastai, nors ir yra

Tr su Lietuvių Kultūrinio 
Centro Šerais reikėtų darbą 
geriau pavaryti, nors jau ir 
čia padaryta graži pradžia. 
Lowellis yra žymi kolonija 
veikimo žemlapyje, tad ir rei
kia neatsilikti nuo kitų mums 
lygių kolonijų.

Chicago, III
L. P. Kliubo Gražus Parengi

mas ir Laisvės Vajus
Pirmučiausia imkime Lais

vės naujų 
klausimą, 
kad pas 
stovi gana
šis tas jau daroma.

Jeigu pasakyčiau, kad Lo- 
wellyje nėra kam darbuotis 
dėlei savo, darbininkiško dien
raščio, tai veikiausias kas nors 
iš lowelliečiu imtų ir gerokai 
supyktų, kam Karsonas taip 
užgaunančiai išeina su tokiu 
įtariamu pareiškimu. Kas 
nors pasakytų: 
žiūrėkite, mse

neblogai;

buojamės gana

Tas. tiesa, 
darome, bet 
dieną turėtų 
svarbiausia, 
šiandien visa

“Tai netiesa! 
čia turime or
ias palaikome 

mes turime šį ir tą 
ko nors dar- 
energingai.”

Mes daug ką
ne tą< kas šian- 
būti mums užvis 
Prie kurio darbo 
pažangioji lietu

viška visuomenė įsitraukus.
Tai yra stiprinftnas pažangio
sios spaudos. Darbuotis, kiek 
pajėgos leidžia, Laisvės ir Vil
nies vajuose.

Mūsų spauda, mūsų organi
zacijų stovis ir jų susirinki- ] 
mu lankymas . Tai ve, kur Į 
glūdi progresyvio 
aukštoji prievolė.

Dar turime gražaus laiko 
draugai, ir tą laiką sunaudoki 
me šiems svarbiems tikslams i

Lapkričio paskutinėje die
noje (Nov. 30), kada New 
Yorke jau baigsis Meno Są
jungos rytiečių dainų festiva
lis, tai pas mus Lowelly įvyks 
Lietuvių Piliečių Kliubo me
tinis šaunus ban k i etas, nuosa
voj salėj, 14 Tyler St.

Prie šio ban kieto yra ruo
šiamasi gerai ir dedamos pa
stangos, kad metų paminėji
mas, kaip nauja-nuosava vie
tovė įsigyta, būtų kiltingas ir 
tinkamai atžymėtas.

įžanginio tikieto kaina bus 
$2. Sulyg šių dienų kainų 
aukštumo, tai tikietas nebran
gus, tačiau svečiai bus vis- 
kuomi puikiausiai patenkinti, 
kaip ir pirmesniuose parengi-

(muose. (
Taigi ir šiame reikale, kaip 

ir kitais reikalais, reikia vi
siems gerai darbuotis. Tikie- 
tai tuoj bus ant rinkos; juos 
turint, reikia eiti pas žmones 
ir kviesti j bankietą, kalbinti 
užsirašyti Laisvę arba Vilnį, 
arba Liaudies Balsą.

žmonės pamylės m ū s ų
lietuvio ] idėjas, jeigu jie arčiau susi

pažins su jomis. Mūsų tiks- 
I las yra ginti demokratiją ir 
kovoti už didesnę pažangą.

J. M. Karsonas.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kalbom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
'STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Rcligijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
8TAGO 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
I

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

6fi« GRAND ST. BROOKLYN. N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Skaitlingas Veikėju Susirinki
mas Užgyrč Vilniai Stiprinti

Planą
Vilnies svetainėje įvyko gan 

skaitlingas susirinkimas pir
maeilių mūsų organizacijose 
veikėjų. Pirmininku išrinktas 
J. Stalioraitis . Po 
tracijos pranešimo 
disk usijos.

Administracijos 
papildė redakcijos i

Diskusijos buvo labai geros. 
Apkalbėta pasunkėjus iš prie
žasties didelio brangumo Vil
nies padėtis. Užgirtas seka
mas planas:

Sukelti dienraščio skubiam 
sustiprinimui $15,000.

Padaryti tai šiais būdais:
1. Atsišaukti i visus skaity

tojus ir visus pažangius lietu
vius, kad aukomis prisidėtų 
prie to fondo sukėlimo.

2. Kelti klausima visose lie
tuvių darbininkų organizacijo
se, kad jos aukotų dienraščio 
paramai.

3. Raginti visas pažangias 
organizacijas suruošti koncer
tus ar kitą pramogą Vilnies 
naudai.

4. Prašyti, kad organizacijos 
skirtų dalį pelno dienraščio 
reikalams nuo savo naudai 
rengiamu pramogų.

5. Kalbinti visus pažangius 
lietuvius būti “Vilnies” ben
drovės nariais, pasiperkant po 
vieną ar kelis bendrovės Še
rus. Raginti ir tuos, kurie jau 
yra nariais, bet turi ištekliaus, 
pasipirkti daugiau bendrovės 
Šerų.

6. Stropiai dalyvauti Vilnies 
vajuje* gavimui naujų skaity
tojų ir panaujinimui senų.

čia pat ant vietos po $100 
pasižadėjo duoti Ambrose 
Stalnionis, M. Butvilas, P. Mi- 
kulėnas, K. Matukaitis ir J. 
J. Bagdonai.

Keletas pasižadėjo po $50, 
taipgi keliolika po $25.

Po vieną Šerą nusipirko:
Dolores Pažarskas, Emilija] 

Pažarskas, Adolfas Pažars
kas, M. Mozūra, Betty Miller.

I. Lapinskas aukojo $10, A. 
Jonikienė pasižadėjo aukoti 
$25.

Ant vietos aukojo po dešim
tinę keletas dalyvių.

Sprendžiant pagal šį skait
lingą susirinkimą, užmanymas 
bus nesunku pravesti ,nors ims 
kiek laiko.

a dm in iš
šok ė ilgos

pranešimą 
nariai.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Vąlandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėlioinis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kanp. Inman St, tirti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name 

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172 ‘

'i k1*?T / 4

. Tikimasi, kad chicagiečius
paseks kiti.

Būtinai reikia Rockforde ir 
Grand Rapids suruošti Vilnies 
naudai koncertus. Vietos vei
kėjai turėtų paimti sales, o 
programos pildyti dalyvius 
parūpins pati Vilnies adminis
tracija.

Susirinkimas praėjo entuzi
astiškai . Rep.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

dėl to, kad ten žmonės sutelk
tomis pajėgomis atkuria nacių 
sugriautą šalį, stato fabrikus, 
tiesia geležinkelius, gražinda
mi mūsų tėvų kraštą.

Mus, kurie nuoširdžiai ir 
pasiaukojusiai darbuojamės, 
kad juo greičiau Brooklyno 
pažangioji visuomenė naudo
tųsi puikiuoju Kultūriniu Cen
tru, klerikalai vadina “nuo
širdžiais griovėjais”!. . .

Broliai
prantate tokią savo 
vadų” nevalyvą politiką?

Ar matote, kur jie jus ve
da?!. . .

katalikai: ar jūs su- 
“dvasios

ALDU) 7-tos Apskrities 
Šaukiama Metinė

Konferencija

turi

Apskrities sekretorė drau
gė Lukienė. jau senokai išsiun
tinėjo visoms kuopoms laiš
kus, kad rinktų* delegatus ii' 
prisiųstų skaitlingas atstovy
bes i LLD 7-tos Apskrities me
tinę konferenciją, kuri yra 
šaukiama lapkričio 16 dieną, 
11 vai. ryte, Liet. Pik Kliubo 
viršutinėj salėj, 318 W. Broad
way, So. Boston, Mass.

Veikiausia kuopos jau
išrinkusios savo delegatus. Bet 
jeigu kuri kuopa dar nerinko, 
tai privalo tuoj išrinkti. • Rei
kia, kad mūsų apskrities vi
sos kuopos būtų atstovauja
mos; ar ji didele, ar maža 
kuopa, turi turėti savo dele
gatus ir raportus iš kilonijų 
veikimo. .Tik tokiu būdu ap
skrities komitetas žinos gerus 
veikimus ir silpnumus tūlose 
kuopose.

Taigi visi bandykime šią 
konferenciją padaryti bei 
rėti bei turėti skaitlingą 
stovais ir svečiais.

Šių metų konferenciją 
kia turėti didelę, nes turėsime 
gražių raportų iš komiteto nu
veiktų darbų iš paskirų kolo
nijų.

Vienok svarbiausia bus tas, 
kad skaitlingoje, didelėje kon
ferencijoje galėsime išspręsti 
tinkamiau ir prisirengti prie 
gereinio veikimo kitais me
tais. Atminkime, kad kitos 
vasaros didieji piknikai turi 
būti geriau sutvarkyti ir dar 
našesni, negu iki šiol -būdavo.

Tokiems ir tam panašiems] 
klausimams reikia labai pla
čiai suvažiuoti, kur visokie pa
tyrimai būtų galima suben
drintiir stFglausti vieningam 
cftdel iam darbui. Prakalbų iri 
kitokių maršrutų klausimas ir
gi privalo rūpėti visoms kolo
nijoms ir jų veikėjams .

Suvažiuokime 
v o mintis, kaip 
mėm sustiprinti 
gųjį veikimą.

, 7 Apskr. Pirm.
J. M. Karsonas.

tu
ri t-

pasisakyti sa- 
geriau galėtu- 

savo pažan-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

is hereby 
1(1500 has 

I to sell bi
Section

Daniel J.
Teamsters ir 
prez. William Green prakalbos tos unijų sąjungos kon
vencijoje.

Tobin iš International Brotherhood of 
kiti tos unijos delegatai klausosi AFL

WORCESTER, MASS
Iš Tarptautines Pramogos
Lapkričio 2 d. šio miesto 

Komunistų Partijos skyrius 
buvo surengęs vakarą. Tai 
buvo ketvirtas parengimas iš
vakarėse miesto viršininkų 
rinkimų. Mišrios publikos at
silankė apie trys šimtai. Pu
bliką sudarė įvairių tautų ir 
rasių žmonės, kurie draugin
gai ir vieningai klausėsi H. 
Do Grigory prakalbų.

Vakaro pirmininkas taipgi 
pasakė gerą paaiškinimą apie 
rinkimu svarba. Perstatė 
jauną viešnią iš New .Yorko 
Betty Sanders ,kuri pritarda
ma gitara' skambiai ir 
padainavo gerą kiekį

organizatoriai

mą.
apsupi- 
pri ošin
ant ato- 
liaųdies

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ELEKTRINIŲ PRESŲ 
OPERATORES 

FRED GOAT CO. 
314 DEAN ST., BROOKLYN 

(260)

UŽBAIGĖJOS
IR RANKOM ATLAPŲ TAISYTOJOS

Prie Vyriškų Siūtų • 
Nuolatinis Darbas 

Aukščiausios Aitros Garantuojamos.

TAYLORED CLOTHES
321 Greenwich St., N. Y. C. 

(Arti Chambers St.) 
Tel. WAIker 5-8505

(261)

Cherbourg, Franc. — Iš
gabenta 1,052 Amerikos ka
reivių lavonai į Jungtines 
Valstijas palaidoti.

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau darbininko dirbti . ant 
ūkės. Dirbame daugiausia su jpio- 
derniškom mašinom. Su atlyginimu 
susitarsime. Prašome rašyti seka
mu antrašu: A. Oga, R. D. 1, 
Easton, Pa. (259-270)

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

žaviai 
dainc- 

viešnia 
pasakėElizabeth 

labai svarbią prakalbą bėga
mais šalies ir tarptautiniais 
klausimais, aiškindama kapi
talistinės tvarkos žalingumą 
darbo žmonijai ir progresui.

Sakė, kad ir po Pirmojo 
Pasaulinio Karo (1911-1918 
m.) reakcija. Amerikoje siau
tė, ypatingai 1919-20 metais 
buvo žiauriai puolami darbi
ninkai ir jų unijos. Bet ta
da Amerikoje buvo tik apie 
pustrečio miliono organizuotų 
darbininkų, o daba]- jau yra 
apie 27,000,000 ir reakcijai 
notai p lengvai bus galima pa
smaugti darbo žmonių judėji
mą.

Komercinė spauda ir radijo 
komentatoriai didžiuojasi re
akcijos siautimu ir Ją persta
ta galinga, bet jeigu atsimin
ti šių dienų Amerikos darbi
ninkų susipratimą i)- organi
zuotumą, tai .reikia suprasti, 
kad ir demokratines liaudies

jėgos yra daug galingesnės. 
Pravarymas Tafto-Hartley bi-_ 
liaus prieš organizuotų darbi
ninkų valią turės savo pasek
mių j būsimus rinkimus.

Naujo karo
turi atsiminti, kad dabar Eu
ropoje jau ne ta padėtis, kuri 
buvo 1919 metais. Tada buvo 
tik viena Sovietų Sąjunga, dar 
jaunutė ir silpna, kurią puo
lė pasaulinis imperializmas. 
Tada kapitalistinės šalys ga
lėjo sudaryti Sovietų

Dabar kaip tik 
Reakcijos viltys

minės bombos negaus 
pritarimo ir karo kurstytojams 
nepadės.

Nepaisant reakcijos dūkimo, 
komercinės spaudos ir radijo 
komentatorių propagandos, 
liaudis nepasiduoda ant “rau- 
donbaubių” reakcinės meške
rės. šiandien Amerikoj ne 
vien darbininkai, ,bet daug 
studentų, profesionalų nesi- 
gąsdina žodžio “komunistų,” 
bet jie nori žinoti tiesą apie 
komunistus. Jie nori žinoti, 
kodėl komunistai atsirado ir 
ko komunistai nori? Liaudis 
nori žinoti, kodėl kalbama 
apie demokratinę -laisvę, o 
komunistų kandidatams pasto
ja kelią?

Į parengimą įžanga buvo 
$1.50. Kovai už liaudies .tei
ses aukų surinkta $98.85.

Parengime Buvęs.

Bendro ligoninėms fondo 
vajuje moterų divizija jau su
kėlusi $124,947. Kvotą yra 
nusistačiusi $1 85,000.

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770
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F otografas
Traukiu paveikslus fąmilijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su
rikoniškais. Rei
kalui esant Ir 
padidinu toki 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Kntnpa* Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Un* 

Tel. GLenmore 5-6191

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS , i
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 4

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

LicenseNOTICE
No. III. I 
undersigned .......... .
at retail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Lnw at. 274 Nostrand Ave., 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to 
bo consumed ON Oio premises.

.1. 1’IEZZO

given that License No. 
; been issued to the 

wine and liquor 
107 of the Alcoholic 
it. 634 Fylton St. & 

Borough ol Brooklyn, 
to lie consumed ON

MORRIS

been

Brooklyn. 
__ . ...............   ON

KRANK N. NICHOLAS
& MICHAEL

NOTICE is hereby 
RL RL 10489 h; 
undersigned to sell beer, 
at retail tinder Section 
Beverage Control Law 
43 Lafayette Ave., 
County of Kings, 
the premises.

INDIA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13992 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1834 Coney Island Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed OFF 
the premise.

JOSEPH RAAB & DEBBY RAAB

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2048 lias been issued tn the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law 
at 1580 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ON the 
premises.

C ELITE • BOWLING ACADEMY

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

GREEN STAR BAR & GRILL
j LIETUVIŠKAS KABARETAS

I
 Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina ; 

pas “Green Star Bar arid Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. S
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAJS. 

Geriausias Alus Brooklyne £
PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI 1

| 459 Grand Street, Brooklyn, N. Y. j

įj (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

S pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) —šeštad., Lapkr. 8, 1947
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Visi j Didžiąją Dienraščio Laisvės Iškilmę 
Sekmadienį, 9-tą Ląplc, Labor Lyceum

Pobūvis Didžiajam 
įvykiui Atžymėti

Praeitą ketvirtadienį (va
kare) generaliniame Tarybų 
Sąjungos konsulate (Park 
Ave., prie 68th St., Manhat- 
tane) įvyko gražus pobūvis 
30-ties metų sukakčiai pami
nėti nuo- Spalio Revoliucijos 
užsiliepsnojimo.

Tarp kitų žymių dalyvių, 
buvo Andrius Višinskis su du
krele, Gromyko su 
Ukrainos užsienio 
ministras Manuilskis. 
dalyvavo daug kitų 
diplomatų iš Jungtinių

Bet daugumą sudarė 
kiečiai, — artistai, 
visuomenininkai, 
pareigūnai ir tt.

Kaip žinia, Tarybų Sąjun
gos konsulatas yra naujoje 
vietoje — 680 Park Ave. Tai 
nuosavas Tarybų Sąjungos pa
statas: erdvus, gražus—pilnai 
tinkąs būti generaliniu konsu
latu tokiai didžiulei šaliai, ko
kia yra Tarybų Sąjunga.

Svečius formaliai priimdinė
jo generalinjs konsulas Loma
kinas su žmona ir Andrius Vi
šinskis su dukrele.

žmona, 
reikalų 
Taipgi 
kraštų

ameri- 
švietėjai, 

organizacijų

Canarsie linijos traukiniai 
antradienio rytą buvo sulai
kyti virš valandą laiko barten- 
deriui James Daly kaip nors 
pakliuvus po vieno traukinio 
ratais.

Linda Cornet
DARNELL • WILDE •
Richard Georw
GREENE • SANDERS

Darryl F. Zanuck ptrstato
“FOREVER AMBER”

Techni-Spalvoinis
* Ii Puikus Asmeny Vaidinimas Scenoje ”

VELOZ ir YOLANDA 
Extra I

Sid Cacser. naujausia komedijos sensacija

ROXY 7th Ave. ir 50th St.

TODĖL, KAD JIE VISI 
TURĖJO “KĄ NORS 

DĖL TO DARYTI!
LAURA T. HOBSON turėjo 

parašyti novelę, kuri nuste
bino 20,000,000 skaitytojų 
Cosmopolitan Magazine ir 
tapo vienu perkamiausių 
veikalų šiais laikais!

20th CENTURY FOX “Ką 
nors dėl To Padarė” 
—ir nupirko judžiam teises.

MOSS HART parašė judžiams 
veikalą.

ELLA KAZAN dirigavo jį.
DARRYL F. ZANUCK pasi

rinko jį kaip savo asmeninį 
kūrinį.

Iš visų Hollywoodo žvaigždžių, Kuriuos Norėjo “Ką 
Nors del To Daryti,” šios buvo parinktos...

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! .
WaahinKton, D. C.: Komitetas <1C1 NeameHkinės Veiklos tęsia kvotimus tariamų 
Holbwoodo komunistų. India: Matyk milžiniškų gyventojų persikraustymų Punjabe! 
Milionai Sikhų ir Indusų traukia j Indostanų! Švedija: Rusija laimi* didelį tarp
tautini soccer loSimų! Anglija: Karaliaus Jurgio V statulų atidengia jo 
karalius Jurgis VI. Graikija: Amerikinės pagalboj didumas dramatiškai parodo
mas naujausiose filmose iš Athenų f Vokietija: Rubežiaus sargai sučiumpa 

kuojamų valgių šmugelninkus f Matyk Naujausių March of Time . . .
"T-MEN IN ACTION"

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway it 46 St.

sūnų*
sto-

• RADIO CITY MUSIC HALL •
• TEATRINE TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER •

_ Giliai įdomus judis iš Kalingos. plačiausiai perkamos novelės i . .
• SPENCER TRACY * LANA TURNER * ZACHARY SCOTT •

: “CASS TIMBERLANE” Z
• su •
• Tom Drake * Mary Astor * Albert Dekker •J Paremtas SINCLAIR LEWIS apysaka *
• Metro-Goldwyn-Mayer Judis •
• DIDŽIOJOJ SCENOJ: "CONTINENTAL” . . senosios Vienos linksmybė ir • 
_ romansai meiorjintrame vaidinime, paruoštame Leonidoff’o, scenerijos Bruno Maine...
• su Rockettes, Cnor de Ballet. Glee Club. Music Hali Simfonijos Ork. vadovybėje
• Alexander Smallens.

Gregory Dorothy John
peck • McGuire • garfield

Ir kitiems garsiems charakteriamę vaidinti—

Celeste Holm, Anne Revere, June Havoc 
Albert Dekker, Jane Wyatt, Dean Stockwell.

“GENTLEMAN’S AGREEMENT”
Pradžia LAPKRIČIO 11

MAYFAIR 7th Avenue ir 47th St.

po

Paskutiniu sykiu primena
me, jog dienraščio Laisvės me
tinis koncertas įvyks lapkri
čio (Nov.) 9-tą, Labor Lyce
um, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne. Pradžia 3:30 
pietų. Įžanga $1.50 ir 
Vien šokiams 60c.

Programoje Dalyvaus:
Longinas Buinis, smuikinin- 

k as.
Stasys Kuzmickas, bassas.
Biruta Ramoškaitė sopra

nas.
Albertas ' Vasiliauskas, te

noras.
Aido Choras, vadovybėje

Liaudis Liūdi Cacchionės 
Kovotojo už Jos Reikalus

Peter V. Cacchione, komu
nistas New Yorko Miesto Ta
rybos narys iš Brooklyno, stai
ga mirė praėjusio ketvirtadie
nio popietį, lapkričio 6-tą nuo 
širdies atakos.

Cacchionės mirtis sąvo neti
kėtumu ir nuostolingumu lyg 
griausmas trenkė šimtus tūk
stančių jo draugų darbininkų 
judėjime. Tiesa, kad visi žino
jo, jog jo sveikata silpna, kad 
jo pareigos sunkios, jų be ga
lo daug..Tačiau sunku buvo da- 
leisti, kad taip brangaus žmo
gaus galėtume tuojau netekti, 
kad jo pareigos buvo iki pas
kutinės valandos atliekamos vi
suotinu sukaupimu paskiausių- 
jų pajėgos rezervų.

Kauncilmanas Cacchione mi
rė vos sulaukęs 50 metų. Tiktai 
šio mėnesio 1-mą jis minėjo sa
vo gimtadienį faktinai, o praė
jusio rugsėjo 7-tą minėjo ofi
cialiai Brooklyno komunistų jo 
pagarbai suruoštame piknike, 
Rockaway pajūryje, kur daly- 

Edward Sidney-

šokikų Grupė.
Radio Orkestrą

Jurgio Kazakevičiaus.
Stygų Ansamblis Vyturėlis, 

vadovybėje 
židžiūno.

Kosciuško
Pavidis 

gros šokiams po koncerto.
Kviečiame visus girdėti-pa- 

matyti puikią programą ir 
linksmai pabuvoti su draugais 
brooklyniečiais ir iš apylinkių 
ir su svečiais iš tolimų mies
tų . Svečių, kaip ir visuomet 
Laisvės koncertuose, tikimės 
daug.

Iki pasimatymo dienraščio 
Laisvės koncerte šio sekmadie
nio popietį, Labor Lyceum!

bendrai
pasiūlė

vi-

lapkričio 6-tą, buvo 
pasiūlymas patai- 

taisykles. 
Benjamin 
komunis- 
Taisyklių 
susirinkti

JLWashingtona

vaVo daug tūkstančių žmonių. ( 
Cacchione savo mirties die

ną, lapkričio 6-tą, atbuvo sa
vo pareigas Miesto Tarybos po
sėdyje, kur jam teko išklausy
ti reakcinių tarybos narių pa
naujintas atakas ant darbinin
kų judėjimo vardan pralaimė
jusios PR (proporcionalės at
stovybės balsavimų sistemos). 
Be kitko, Queens reakcininkas 
Quinn pasiūlė tarybai -reikalau
ti kongreso uždrausti komunis
tų partiją. Ir visi 
Queens kaunsi Įmanai 
nacišką rezoliuciją reikalauti 
miestavos švietimo tarybos iš
mesti iš Queens Kolegijos vir
šininkystės daktarą Harold 
JLenz kam jis leidžia jaunimo 
organizacijai American Youth 
for Democracy gyvuoti.

Paskutinis „Cacchi onės 
Pasiūlymas Tary bai.

Paskutiniu 
suomenei naudingų pasiūlymų 
taryboje, 
Cacchionės
syti Miesto Tarybos 
Jisai ir jo draugas 
J. Davis, New Yorko 
tas, reikalavo, kad 
Komitetas turėtų 
“Jjent kartą bėgiu menesio.”

Komitetas, svarbiausis tary
boje, dabar yra skaitomas gerų 
pasiūlymų ir rezoliucijų kapais. 
Visos įteiktos Miesto Tarybai 
rezoliucijos turi eiti į tą komi
tetą, o tik jam raportavus pa
siūlymai gali būti svarstomi— 
priimami ar atmetami. Nenori
mus leisti svarstyti pasiūlymus 
komitetas gali išlaikyti ir išlai
ko ilgiausį laiką, pasiteisinda
mas neturėjimu susirinkimo.

Taryba, pagaliau, nutarė ko
mitetui susirinkti ateinantį 
trečiadienį.

Davis ir 
reikalavo 
žiaurumus

Sugrįžęs 
pasėdžio, 
chione pasiskundė žmonai jau
čiąsis pavargusiu ir nuėjo į sa
vo kambarį ilsėtis. Tai buvo jo 
paskutinis, visuotinas pailsis.

Buvimo Miesto Taryboje me
tais, pradedant 1941, iki mir
ties, Cacchione yra pasiūlęs de- 
sėtkus miesto gyventojų gero
vei naudingų sumanymų.

Daug Cacchionės pasiūlymų 
tapo priimti tarybos. Būda
mi didžiumoje, kitų partijų at
stovai taryboje nenorėjo da- 
leisti, kad komunisto 
mas būtų priimtas ir 
tams 
riški, 
j am i 
biskį

• kiami ir priimami kaipo kurio 
kito kaunsilmano rezoliucija. 
Cacchione visuomet tokias ki
tų perdirbtas ir jų vardus pa
siūlytas rezoliucijas energingai 
remdavo. Jis sakydavo — 
svarbu, kad priimami geri įs
tatymai, o kreditus, kada prie 
to prieisime, atsirinksime bile 
kada. ■

Istorija neužmirš Cacchionės 
darbų visuomenės gerovei. O tų 
darbų buvo daugybė. Jisai va
dovavo bedarbių kovoms už pa
šalpą, veteranų maršavimui į 

už bonus. ’Jis ko-

Cacchione taipgi 
tyrinėti policijos 

Harleme.
iš Miesto Tarybos 

kaunsilmanas Cac-

pasiūly- 
komunis- 
populia- 
reikalau-

kredituotas, tad
masių stipriai
pasiūlymai būdavo kitų

■pakeičiami ir vėliau įtei-

Peter V. Cacchionės
Šermenys-Laidotuvės

Kaunsilmanas Cacchione bus 
pašarvotas Livingston Manor, 
Nevins ir Schermerhorn Sts., 
centralinėje Brooklyno dalyje.

Masinės išlydėjimo į kapi
nes apeigos įvyks sekmadienį, 
lapkričio 9-tą, 12 valandą die
ną. Sale atdara nuo 9 ryto.

Tikimasi, kad tūkstančiai Vi
sokio darbo žmonių atvyks iš
leisti pirmą ir žymiausį iki šiol 
Brooklyno darbininkų atstovą 
didžiausio pasaulyje miesto ta
ryboje.

Nebegali Išparduoti 
Mėsos

ko-

Kas turėjo pakankamai pi
nigų, tas niekad netaupė mė
sos, net karo laiku juodaja
me turguje gaudavo. Ir 
bar teisinasi, būk kainos 
liamos dėl stokos. Bet-—

New Yorko turgaviečių 
misionierius Schulz raportavo, 
kad praėjusią savaitę į New 
Yorką atvežta 5,000,000 sva
ru mažiau mėsos. Priežastis: c
turgus čia perdaug jau užvers
tas mėsa dėl to, kad dėl ne
svietiškai aukštai užkeltų kai
nų biednuomenė nebeišgali 
mėsos pirktis.

K o m i s i o n i e r i u s, žinoma, 
pasakė ne tais žodžiais, 
sakė, kad mėsos perviršis 

vartotojų atspa- 
tas aukštas kai-

tą 
Jis 
su-

sikaupė “dėl 
rūmo” prieš 
n as.

Kainos vis tebekeliamos.

MIRĖ
am-Joseph Neanius, 72 m.

žiaus, gyveno 22 Ten Eyck 
St., Brooklyne, mirė namuose, 
lapkr. 5 d. Kūnas pašarvo
tas graboriaus J. Garšvos ko
plyčioje, 231 Bedford 
Brooklyne. Laidotuvės 
lapkr. 8 d., šv. Traicės 
nėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną, dvi dukteris ir keturis 
anūkus. Laidotuvių pareigo
mis rūpinasi graborius J. 
Garšva.

Ave., 
įvyks 
kapi-

Paul Rudakas, 73 m. am
žiaus, gyveno Nichols Rd., 
Huntington, L. L, mirė lapkri
čio 6 d. Kūnas pašarvotas 
graboriaus E. W. Shalins-Ša- 
linsko koplyčioje, 84-02 Ja
maica Ave., Woodhavene. 
Laidotuvės įvyks lapkr. 10 d., 
Šv. Jono kapinėse. Paliko nu
liūdime dukterį Julią, žentą 
Vincą Petronį ir du anūku. 
Velionis buvo gerai žinomas 
ri dgewood'jeciams.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius Šalinskąs. ‘

. Juozas Kscenaitis, 58 m. am
žiaus, gyveno 2457 DeVoe Ter., 
Bronx, N. Y., mirė lapkr. 6 d., 
Bellevue Ligoninėj. Kūnas pa
šarvotas koplyčioj, 649 Pro
spect1 Ave., arti E. 152nd St., 
Branx, N. Y. Laidotuvės įvyks 
lapkr. 10 d., Šv. Raymond kapi
nėse. Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Oną, sūnus Albiną ir 
Juozą, dukteris Amelia ir Bi
rutę ir žentą Kazimierą Pietz. 
Laidotuvių pareigomis rūpinasi 
graborius F. W. Shalins-Šalins- 
kas.

žmonių teises 
suteikė darbo 

vilčių kaipo

vojo už darbo 
rinkimuose ir 
žmonėms naujų 
pirmasis komunistas tapęs iš
rinktu į New Yorko Miesto Ta
rybą. Savo darbais ir elgsena 
visame Cacchione aukštai išlai
kė darbo žmonių kovojančios' 
■partijos atstovo garbę. Tad jis 
buvo du kartu iš naujo išrink
tu.

Paskiausiuose rinkimuose, 
1945 metais, Cacchione buvo 
išrinktas pirmuoju, daugiausia 
gavęs numerio 1-mo balsų.

Draugo Vinco Paukščio 
67-tas Gimtadienis

Praėjusio ketvirtadienio va
karą draugų V. ir A. Paukščių 
butan buvo susirinkęs jų drau
gų būrelis atžymėt Vinco 67- 
tą gimtadienį—paskutinį kaip 
samdomojo darbininko. Jei 
jo sveikata dar tarnaus, jis 
bus nuo darbo atleistas seka
mų metų birželio 30-tą dieną 
—su valstybinės apdrąudos 
trupinėliu.

Kaip gal visi 'Laisvės skai
tytojai žino, drg. Paukštys yra 
ilgai ėjęs Laisvės redaktoriaus 
pareigas. Būdamas per daug 
nervingu, iš redaktorystės 
sitraukė ir nuėjo dirbt į 
ležies dirbtuvę, kuį jau 
dirbo, rodos, 18 metų.

Su lyg įstatymu, Vincas 
turėjo' būt iš darbo 
dveji 
buvo 
šymo 
n i u.
mėnesio 
jam dirbt todėl, kad jis savo 
darbą dar labai gerai atlieka 
ir galėtų (ir norėtų) jį atlikt 
dar per ilgoką laiką, 
dirbt 

pa
ge

jau 
atleistas 

motai atgal, bet to ne
padaryta dėl jo užsira- 
d veja is metais jaunes- 
Iki sekamų metų liepos 

darbdaviai leidžia

liai an 
jam nebūsią leidžiama 
kad nepadaryt prece- 
kitiem, kurie to am- 

būdami darbui jau ne- 
o vis dar nenorėtų skir- 
s'avaitine algele. •

(lento

tinka, 
t is su

Drg. Paukštys yra dar labai 
vikrus, apdairus, energingas. 
Kiek .jis Richmond llill’io ir 
East New Yorko lietuvių pa
žangiečių kolonijai reiškia, 
tai gal trumpiausiai ir go
riausiajai apibūdino neseniai 
įvykusiam Aido Choro kon
certe skelbdamas tos koloni
jos pažangiečių z kuopų ren
giamą bankietą drg. A. Velič
ka: “Vakarienę rengia Paukš
tys ir vaišins paukštiena.” Tų 
kuopų gyvavime draugai 
Paukščiai reiškia labai daug.

Jam sueigėlė surengta vy
riausiai draugės Paukštienės 
giminaitės Elenos Eeiferienės 
rū pėsčiu.

Paskutini žodį sueigėlėj tar
damas, drg. Paukštys humo- 
ristiškai nusiskundė: “širdis 
per greit bėga, bet toliau 
graboriaus nenubėgs”. . .

Drg. Paukštys visą savo gy
ventąją amžiaus dali atidavė 
darbininkų judėjimui, už tai 
mes visi atiduodam jam aukš
tą pagarbą ir linkime dar gra
žiai, linksmai pagyvent!

World Tourists, Inc.
(Įsteigta nuo 1927 m.)

SENIAUSIA ir GERIAUSIA 
PUNDELIAMS

Į Sovietų Sąjungą, su jau 
apmokėtais muitais ir j 

visas pasaulio šalis.

Maisto Pundeliai, Naūji ir 
Padėvėti Drabužiai 

t
L. Mes cheminiai išrūkome
2. Mes pundelius apdraudžiamo
3. Mes duodame nuolaidų

organizacijoms.
UŽSAKYKITE PUNDELIO 

NUMERIU
PAVYZDINIS STANDARDINIS 

DRABUŽIŲ PUNDELIS
PUNDELIS B 10L

2-3/4 jardai urynų vilnų materijos 
moteriškam siūtai ; 2 jardai pamušalo 
(rayon medf.inxos), 1 pora moterišku 
čeveryku ; 8 jardai drukuolos bovel- 
ninčs materijos suknelėms; 2 rank
šluosčiai : I pakelis -adatų (įvairių) ;
3 špūlės siūlu ; 2 Kabalai muilo.

VISO $38.47, įskaitant apdraudę.

PAVYZDINIS STANDARDINIS 
MAISTO PUNDEWS

PUNDELIS WT-8
1 sv. spaghetti, 1 dėžė salmonų, 3 
pakeliai sriubos, 1 sv. ryžių. 1 dėžutė 
Spry, 1 dėžė medaus, 1 pieno milte
lių. I Vj sv. lašinių, 1 sv. sviesto.

VISO $15.04, įskaitant apdraudę.

Yra ir Kitų Standardinių Maisto 
ir Drabužių Pundelių 

MES TURIME LEIDIMĄ SIŲSTI 
22 SVARŲ PUNDELIUS

Mūsų Kita. Agentūra.

BOSTON, MASS. 
Tremont Travel Bureau 

1160 Columbus Ave.
ŠEŠTADIENIAIS ATDARA VISĄ DIENĄ

Rašykite, telefonuokite arba 
ateikite del mūsų katalogų 

ir kitų smulkmenų.

WORLDTOURISTS
incorporated

18 W. 23rd St
NEW YORK 10. N. Y.

Žymus Anglas Kalbės 
Newyorkieciu Mitinge

D. N. Pritt, narys Anglijos 
Parlamento ir karaliui Patarė
jų, darbietis, išskris iš Angli
jos šį penktadienį.

Pritt specialiai atvyksta 
kalbėti newyorkieciu masi
niame mitinge šį sekmadienį-, 
lapkričio 9-tą, St. Nicholas 
Arena, 69 W. 66th St., New 
Yorke. Pradžia 2:30 po pie
tų.

Mitingą rengia National 
Council for American - Soviet 
Friendship paminėti Tarybų 
Sąjungos 30 metų sukaktį ir 
14 metų nuo įsteigimo diplo
matinių ryšių tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos.

Mitinge kalbės ir kiti žymūs 
asmenys, tarpe kitų ir Tary
bų Sąjungos delegacijos 
Jungtrnių Tautų Seime narys 
V. A. Zorin, Tarybų ambasa- 
d ori us Čech osl o vak i j ai.

Arti prie krašto platformos 
stovėjęs, Thomas O’Sullivan, 
iš Astoria, paslydo ir tapo 
BMT traukinio aplamdytas 
Canal St. stotyje, pritrėkštas 
prie platformos. Jam sulaužė 
abi kojas.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Prašome nepamiršti, kad jvyks 
puiki pare, lapkr. r 22 d. Ruošia 
Brooklyno Našliai, gyvanašliai ir 
viengungiai. Liet. Am. Piliečių Klu
be, 280 Union Avė. Pradžia 7:30 
v. v. Tikietas $3 asmeniui. Bus duo
dama geri, skanūs'*'užkandžiai. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. Gera Orkestrą šokiams. — 
Kviečia Rengėjai. (260-261)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

,, , , ( 1—2 dienomValandos: j n o .t 6—8 vakarais 
Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

į Peter Kapiskas

JOHN BURDULIS
Sayininkas^

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

LIETUVIS APRŪPINA AKINIAIS 
Turi 15 metų patyrimo prie optiškų stiklų gamybos.

Egzaminuoja akis ir pritaiko akinius.

i 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.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) šeštad., Lapkr. 8, 1947

Prašome Namui Talkos
Šeštadienį prašome talkos 

visai dienai.
Turintieji, prašomi atsineš

ti savo darbo įrankiu.
Visi prašomi į talką. Tal

komis sutaupysime tūkstan
čius dolerių ir greičiau paruo
šime namą atidarymui.

Namo Komisija. 
t

M. Bovinienė Dar Vis 
Ligoninėje

Aidietė M. Bovinienė dar 
vis tebėrą Horace Harding li
goninėje (Queens Boulevard, 
netoli Grand St., Elmhurstyj).

Lankymo valandos: dieno
mis nuo 2 iki 4 vai. po pietų, 
vakarais—nuo 7 iki 8 :30.

žaisdama su savo deiman
tiniu žiedu, vertės $450, Mrs. 
Helen Rabinowitz jį paleido iš 
rankų ir žiedas nusirito į ryną. 
Švaros department© darbinin
kai turėjo leistis į ryną jai žie
dą atrasti.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertu, Bwiklettj, 
Veituvių, Sneirinkimy ir 1.1. Puikai 

ftelčiui au naujnueiaia |taiayn>aia.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

TeL SOuth 8-B5R9

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: j 3?ryle
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

- ---------------------------------------------------------1

I

Peter j
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
■ T




