
Nauji Ablavai ?
Peter V. Cacchione. 
Kas Remia De Gaulle?
Žinios iš Maskvos.

Rašo R. M1ZARA

Republikoną dienraštis New 
Yorko Sun skelbia, jog neuž
ilgo tenka laukti “naujų kon- 
spiratorių” atidengimų* — 
naujo skandalo, kurin bus 
įtraukta daug žymių amerikie
čių,—atsieit: naujų ablavų.

Washingtone ir New Yor
ko mieste slaptai darbuojasi 
specialistai, kurie “tiria“ ir 
“aiškina“ “didžiulį komunistų 
©špionažą.’’

Būsią iškelta visa eilė as
menų, suokalbiavusių išduoti 
didžiausią Amerikos paslaptį 
— matyt, atominės bombos 
paslaptį.

Betgi Molotovas pareiškė, 
jog atominė paslaptis Sovie
tams jau nebėra jokia paslap
tis. . .

Kaip ten bebūtų .dienraštis 
Sun rašo:

“Ši byla bus pats didžiausias 
įvykis Jungtinių Valstijų isto
rijoje.”

žiūrėsime, kas gi ten bus!
★ ★ ★

New Yorko miesto tarybos 
narys, Petras V. Cacchionis, 
buvo pirmutinis komunistas, 
užėmęs tokią žymią vietą New 
Yorko valstijoje.

Jau tik šis faktas parodo 
jo gabumą, jo ryžtą, jo ener
giją ir liaudžiai atsidavimą.

Net didžiausias komunistų 
politinis priešas buvo privers
tas pripažinti Cacchione’iui 
pagarbą ‘kaipo žmogui, nesi- 
siekusiam nieko asmeniniai, o 
dirbusiam vyriausiai tam, kad 
pagerinti liaudžiai gyvenimą.

šis italų kilmės amerikietis, 
šis kovotojas ir visuomeninin
kas, savo gyvenimu ir darbu 
rodyte rode kiekvienam ame
rikiečiui darbo žmogui pavyz
dį, kaip reikia dirbti, kad ga
vus plačiojoje visuomenėje 
pasitikėjimą ir pagarbą.

Petro V. Cacchion’io mirtis 
—didžiulis nuostolis ne tik 
Jungt. Valstijų Komunistų 
Partijai, bet ir visai niūjorkiš- 
kei padoriajai visuomenei ir 
visai Amerikai.

Jis mirė, bet šlovingi jo 
darbai niekad nemirs.

★ ★ ★
žinių agentūra ONA atiden

gė šaltinį, iš kurio Francijos 
degaullistai sėmėsi pinigus 
savo kampanijai praėjusiems 

.municipaliniams rinkimams 
finansuoti.

Pasirodo, jog už De Gaulle 
nugaros stovėjo visa eilė stam
bių Francijos kapitalistų, ne
sigailėjusių milijonų frankų 
propagandai už degaullistus.

Gavo jie pinigų ir iš Angli
jos.

Kaip stambieji Vokietijos 
kapitalistai išaugino Hitlerį, 
taip stambieji Francijos kapi
talistai siekiasi išauginti De 
Gaulle.

O stambių kapitalistų Fran- 
cijoje šiandien yra daug.

★ ★ ★
Savaitraščio New Republic 

korespondentas Maskvoje, 
Alexander Kendrick, praneša, 
jog svarbiausios Tarybų Są
jungos spaudoje šiandien ži
nios yra tos, kurios byloja apie 
ekonominį šalies pakilimą.

O pakilimas milžiniškas. 
Daug fabrikų įvykdė šių mė
tų penkmečio plano kvota li
gi lapkričio 7 dienos.

Anglies gamyba jau pasie
kė prieškarinį kiekį.

Plieno gamyba—taipgi.
Maisto užtenkamai—jo ne

mažai bus eksportuota.
Naujos milžiniškos krautu

vės atsidarinėja Maskvoje. Šis 
miestas paskutinių dešimties 
mėnesių bėgyje pakeitė savo 
išvaizdą: nauji apartmentna- 
miai ,naujos krautuvės, nau
jos įstaigos dygsta diena iš 
dienos.

Apie naująjį karą Tarybų 
Sąjungas piliečiai nenori nei 
prisiminti.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

No. 263 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Lapkričio-Nov. 11, 1947 Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Komunistu Partijos Pirmininkas Fosteris Šaukia Sulaikyt 
Tokį Neteisėtą “Policinės Valstybės Teroro Žygį”

Reikalauja Negaišuojant Paskirt $600,000,000 Francijai, 
Italijai, Austrijai; o Paskui Dar 16 iki 20 Bilionų

FOSTERIO TELEGRAMA TRUMANU1-
SULAIKYT PLANUOJAMAS ABLAVAS

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

MARSHALL RAGINA YPAČ KARINIAI 
STIPRINT VAKARĮ] EUROPĄ

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas Wm. Z. Foster ir 
generalis jos sekretorius 
Eugene Dennis pasiuntė 
prezidentui Trumanui tele
gramą, kurioje ragina už
draust masinę medžioklę 
prieš komunistus ir jų šali
ninkus.

Ablavas prieš raudonuo
sius planuojąs generalis 
Jungtinių Valstijų prokuro
ras Tomas C. Clark su sa
vo bendrais valdžioje. Apie 
tai pranešė žymus advoka
tas 0. John Rogge, buvęs 
specialis Clarko padėjėjas 
teisingumo d e partmente. 
Rogge’s pranešimas sakė:

Speciale grand džiūrė 
New Yorke, sudaryta pagal 
Washingtono Neamerikin. 
Veiklos Komiteto sumany
mą, tačiaus, nerado faktų 
prieš tariamus “sovietinius 
šnipus” ir vadinamus “pa
vojingus r a u donuosius.” 
Generalis prokuroras reika
lavo juos įkaitinti, bet 
grand džiūrė neįkaitino. 
Todėl teisingumo depart- 
mentas, vado vau jamas 
Clarko, sugalvojo urmines 
ablavas, panašias į raudo
nųjų medžioklę, kurią po 
Pirmojo pasaulinio karo su
ruošė tuometinis generalis 
prokuroras Palmer’is.

Fosterio - Denniso teleg
rama reikalauja, kad, prez. 
sulaikytų tokias ablavas ir 
kad panaikintų tą specialę 
grand džiurę. Jųdviejų tele
grama sako:

“Teisingumo departmen- 
tas, matyt, rengiasi numes
ti šalin Amerikos konstitu
ciją ir daryti tokius atviro 
teroro veiksmus, kokiais 
pasižymi policinė valstybė.*”

0 kuomet griebiamasi jau 
tokių desperatiškų priemo
nių, tęsia Fosteris-Dennis,

BUVĘ PETROVO SĖB
RAI JAU REMSIĄ BUL

GARIJOS VALDŽIA
Sofija, Bulgarija. — 14 

seimo narių, buvę Petkovo 
partijiečiai, p a s i ž a d ėjo 
remt Tėvynės Fronto val
džią. Petkovas, vadinamas 
valstiečių vadas, tapo su
šaudytas kaip svetimų 
kraštų agentas, Bulgarijos 
išdavikas.

VISA LIETUVA IŠKILMINGAI MINĖJO SPALIŲ REVOLIUCIJOS SUKAKTI
Vilnius, lapkr. 8. — Vil

nius ir kiti Lietuvos mies
tai, miesteliai ir kaimai 

iškilmingai minėjo 30-meti-

Visa tai, aišku, džiugina ta
rybines tautas, bet gąsdina jų 
priešus užsienyje!

Beveik dar pusantro mene
sio ligi Naujų Metų. Per tą 
laikotarpį kiekvienas ir kiek
viena darbuokimės:.

Dienraščiui Laisvei naujiems 
prenumeratoriams gauti.

Padėti Lietuvių Namo Ben
drovei apsirūpinti su Kultūri
niu Centru.

tatai rodo, kad reakcininkai 
neranda jokio įstatymiško 
pagrindo nei faktų savo at
akoms prieš Komunistų 
partiją, prieš darbininkų 
judėjimą ir prieš rėmėjus 
velionio prezidento Roose- 
velto politikos.

' Medžioklė prieš raudo
nuosius buvo taikoma tam, 
kad paveiktų specialę kon
greso sesiją juo greičiau ir 
daugiau paskirt lėšų* vaka
rinei Europai prieš komu
nizmą.v

■ I ■ I ■ B ■ !! ,   ................................ ... . ■ ■■ i. <

Reuther Puola Kitus 
Auto. Unijos Vadus

Atlantic City, N. J.— De
šinysis CIO Automobilių 
Darbininkų Unijos pirmi
ninkas Valteris Reutheris 
savo kalboje unijos suva
žiavime pasakojo, būk uni
jos vice-pirmininkai R. J. 
Thomas, Richard T. Leo
nard, sekretorius iždininkas 
George Addes ir kiti kairie
ji “bandę pervest” šią uniją 
Johnui L. Lewis’ui, federa
cinės Mainierių Unijos pir
mininkui. Reutheris prišne
kėjo ir kitų išmislų prieš 
vadinamus raudonuosius li
nijos centre. Jis iš anksto 
buvo pasigarsinęs, kad 
“šluosiąs” juos laukan.

Reutheris kiek pirmiau 
sauvališkai pranešė val
džiai, kad unijos direktoria- 
tas sutikęs padaryt prieš- 
komunistinę priesaiką, pa
gal Tafto-Hartley-o įstatys 
ma. v

Pablogėjo Graikijos 
Būkle, Sako Trumanas

Washington, lapkr. 10.— 
Prez. Trumanas sakė, nors 
Amerikos pagalba monar
chinei Graikijos valdžiai, 
girdi, išgelbėjo tos šalies 
laisvę, bet visai nepagerėjo 
ekonominė Graikijos būklė, 
o karinė monarchistų padė
tis net dar pablogėjo. (A- 
merika, pagal Trumano mo
kymą, paskyrė $300,000,000 
paramos graikų monarchis- 
tam karui prieš partizanus 
ir atspirčiai prieš komuniz- 
mą.) 

nę socialistinės Spalių Re
voliucijos sukaktį, kaip pra
neša Petraitis. Didžiausios 
iškilmės įvyko sostinėje 
Vilniuje. Bet skaitlingos 
džiaugsmo demonstracijos 
ir masiniai susirinkimai, 
paradai taipgi ir visur pa
gerbė tą sukaktį — Kaune, 
Klaipėdoj, Šiauliuose, Pane- 
vėžyj ir kituose miestuose.

Ypač džiaugsmingas ūpas 
reiškėsi Utenos, Telšių, 
Trakų ir kitų apskričių kai
muose, kur tos šventės iš
vakarėse dar pirmą kartą 
sužibėjo elektrinės lempu
tės valstiečių namuose.

Dar Toli Gražu Esame nuo 
Pasibrežto Tikslo

Visus ir Visas Prašome Tuo jaus 
Įsigyt Lietuvių Namo Bendroves

Šerų bei Suteikti Paskolų
Atidėliojimas Trukdo Įsteigimą Kultūrinio Centro
Pereitą sekmadienį įvykęs dienraščio Laisvės meti

nis koncertas, kaip ir tikėtasi, davė gražios paramos Lie
tuvių Kultūriniam Centrui. Koncerte parduota nemažai 
Šerų bei gauta paskolų. Prisidėjusių surašą galėsime pa
skelbti tiktai rytdienos Laisvėje.

O vis tiek dar gana toli šaukia nuo pasibrežto tikslo. 
Mums dar reikia virš penkiasdešimt tūkstančių dolerių. 
Todėl visi prašomi pasiskubinti įsigyti šėrų. Žinome, kad 
šimtai draugų tą reikalą atidėliojate. Tas kaip tik prail
gina vajų ir trukdo Kultūrinio Centro steigimą.

Sekamieji asmenys prisidėjo:
ŠERAIS

Joseph J. Dobrow, Jr., Brooklyn, N. Y.
Ona Dobinis, Brooklyn, N. Y.
Peter Grabauskas, Brooklyn, N. Y.
Juozas Lelionis, Brooklyn, N. Y.
Leonard Urbonas, Newark, N. J.
Napoleon Kisielius, Brooklyn, N. Y.
Ilse Bimba, Brooklyn, N. Y.
ALDLD 32 kuopa, New Haven, Conn.
James Shaskas, Philadelphia, Pa.
Jurgis ir Marcelė Kazlauskai, Elizabeth, N. J.

SUGAUTAS ŽMOGŽUDIS, NUGŠOVĘS SVETIMOS ŽMONOS 
VYRA IR TĘVA IR PAGROBĘS JA PAČIA

Rockford, Ill.f:j— Farme- 
ris Glenn Marsh, 28 metų, 
nušovė Katrės Andersonie- 
nės vyrą, Vernoną Ander
soną, kaimyną’ farmerį, ir 
jos tėvą G. Muhrleiną. Mė
gino nušaut ir jos motiną, 
bet jau revolveris neveikė. 
Tuomet žmogžudis įsivarė 
į automobilį nušauto An
dersono pačią ir pleškėjo 
tolyn, iki policininkai paga
vo jį ties Morris, ’ III., 60 
mylių nuo Rockfordo.

Atvažiavus prie Morris 
pakeleivių stovyklos, Mar
shas sumanė pasisamdyt 
namuką nakvynei. Ąnderso- 
nienė neva sutiko. Jis išėjo 
nakvynės ieškoti, palikda
mas Andersonienę automo
bilyje. Tuomet jinai pasiė
mė Marsho paliktą revolve
rį ir leidosi bėgti linkui ke
lio. Andersonienė sustabdė 
vien# pravažiuojantį auto
mobilį ir paprašė, kad nu
vežtų ją pas šerifą. Ji pra
nešė šerifui apie žmogžudį 
Marshą, buvusį jos mylėti-

Vilnius mirgėjo raudono
mis vėliavomis, tarybinių 
vadų paveikslais ir obalsi- 
niais plakatais. Miestas 
skambėjo dainomis ir muzi
ka.

Į didžiąją Tarybų aikštę 
Vilniuje suėjo 60,000 žmo
nių.

Karinių jėgų parade 
maršavo lietuviški Tarybų 
Armijos -junginiai — pėsti
ninkai, artileristai, gvardie
čiai, tankistai.

Demonstruodami atmar- 
šavo į aikštę su vėliavomis 
tūkstančiai darbininkų: iš 
elektrinių įrankių fabriko

$100.00
100.00
50.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00 

nį. Šerifas gi išjudino Illi- 
nojaus ir trijų kaimyniškų 
valstijų policiją, taip kad 
žmogžudis buvo greit su
čiuptas.

Andersonienė prisipaži
no, kad ji slaptai mylėdavo
si su Marshu; bet dabar 
jau nemylinti jo, kaip 
žmogžudžio.

Suprantama, jog Marsh 
bus nubaustas mirčia elek
tros kedėje. Jis paliks gra
žią savo žmoną Audrę, 27 
metų, su trimis kūdikiais. 
Nušaudamas A n dersoną, 
Marshas jau padarė našlai
čiais du mažus Andersonų 
vaikus.

Andersonas su savo žmo
na buvo nuėję pas jos tė
vus kur Marshas ir nužudė 
jos vyrą ir tėvą, susibarus 
dėl to, kad Marshas lenda 
prie Andersonienės.

Anglijoj įvesta ir bulyių 
racionavimas — po 3 sva
rus per savaitę suaugusiem 
ir po pusę tiek vaikam.

Tigro, odos gamyklos Lais
vės, iš audyklų ir kitų įmo
nių. Sumaršavo ir Vilniaus 
Universiteto ir Mokslų A- 
kademijos studentai, pro
fesoriai - mokslininkai, me
nininkai ir vidurinių moky
klų mokiniai.

Pramarsuojancius p r o 
tribūną aikštėje sveikino 
stovintieji ant jos Tarybi
nės Lietuvos prezidentas 
Justas Paleckis* Liet. Ko
munistų Partijos sekreto
rius Sniečkus ir kiti žymie
ji valdininkai ir visuomenės 
darbuotojai. Demonstran
tai, iš savo pusės, entuzias-

•»

Washington, lapkr. 10.— 
Amerikos valstybės sekre
torius Marshallas ragino 
tuojau paskirti apie $600,- 
000,000 paramos Francijai, 
Italijai ir Austrijai. Kalbė
damas senatorių ir kong- 
resmanų bendrame komite
te dėl užsieninių reikalų, 
Marshallas smerkė Sovietų 
Sąjungą, kad jinai, girdi, 
“trukdo vakarinei Europai 
atsigriebti” po karo.

Apie greitąją, paramą 
Chinijos tautininkų Chiang 
Kai-sheko valdžiai Marsha-

Japonijos Pastumdėlis 
Nuvertė Siamo Valdžią

Bangkok, Siam. — Feld
maršalo Luango Pibulo 
Songgramo vadovaujami, 
karininkai nuvertė premje
ro L. D. Nawasawato val
džią Siame, pietin. rytinė
je Azijoje. Songgramas pir
miau tarnavo japonams o- 
kupantams, kaip jų pastum
dėlis, o Siamo diktatorius. 
Dabar užgrobęs valdžią, jis 
paėmė savo globon ir nepil
namečio karaliuko Fumibo- 
lo Aduldeto pavaduotojus. 
Karaliukas, 19 metų am
žiaus, lanko mokyklą Švei
carijoj. Buvęs Siamo kara
lius, vyresnysis jo brolis 
Ananda Mahidol buvo nu- 
šauktas palociuje 1946 m.

Siamas yra 200,000 ketv. 
mylių šalis su* 9,000,000 
žmonių, v

Rakietiniai Amerikos 
Lėktuvai Atom-Bombom

Washington. — Ameri
kos karinio laivyno virši
ninkai sakė, kad jau baigia
mas ištobulint rakietinis 
lėktuvas, kuris skri- 
siąs iki 1,500 mylių per 
valandą. Tas lėktuvas, iš 
tolo vairuojamas radijo 
bangomis, galėsiąs nešti ir 
atomines bombas. Šitaip 
Amerikos karininkai atsi
liepia į Sovietų užsieninio 
ministro pareiškimą, kad a- 
tomų bomba* “jau seniai ne 
sekretas” Sovietam, kaip 
praneša N. Y. Herald Tri
bune korespondentas.

tiškai sveikino tarybinius 
vadus.

Paleckis, vyri ausybes 
vardu sveikindamas Tarybų 
Lietuvos darbo žmones su
kaktim didžiosios Spalių 
Revoliucijos, pareiškė, jog 
žengiant į ketvirtąjį Tary
bų valdžios dešimtmetį, Lie
tuvos žmonės yra pasiryžę 
drauge su kitomis tarybinė
mis tautomis dėti visas pa
stangas, kad pasiektų nau
jų laimėjimų.

Paleckis sakė, jog Lietu
vos liaudis, kaip ir kitų ta
rybinių tautų žmonės, atra
do tikrąjį kelią į progresą

LA1SVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

lias ketino vėliau paaiškin
ti kongresmanų - senatorių 
komitetui.

Jis pabrėžė, kad Jungti
nės Valstijos pripažįsta 
Chiang Kai-sheko valdžią, 
kaip “vienintelę teisėtą 
Chinijos vyriausybę.”

Neoficialiai pranešama, 
kad Marshallas ragins su
teikti Chiang Kai-shekui 
bilioną dolerių paspirties.

Pasak Marshallo, skyri
mas pinigų minimiem kraš
tam ir Chiang Kai-shekui 
turės būti pirmučiausias 
darbas specialės kongreso 
sesijos, kuri susirinks lap
kričio 17 d. O pagal regu
liari Marshallo planą vė
liau, tai per 4 metus turėsią 
būti suteikta vakarinei Eu
ropai dar 16 iki 20 bilionų 
dolerių paramos prieš ko
munizmą, sakė Marshallas.

Prezidento Trumano ko
mitetas praeitos savaitės 
pabaigoje skaičiavo, kad 
gal užteksią viso 12 iki 17 
bilionų dolerių paspirties 
vakarų Europos tautoms 
per 4 metus. O 1948 m. tu
rėsią būti duota $5,750,000,- 
000.

Iš prezidentinio komiteto 
raporto matyt, kad dau
giausiai pinigų bus skiria
ma kariniai-politiniams tik
slams Vokietijoj ir kitur 
vakarų Europoj, taipgi 
plieno ir angį, pramonėms 
ir tokiems fabrikams, ku
rie galėtų ginklavimuisi pa
tarnauti.

Komunistė Pauker™ 
Rumuny Ministras

Bucharest. — Nauju Ru
munijos užsienio reikalų 
ministru tapo garsioji ko
munistų vadovė Ana Pau- 
ker, vietoj G. Tatarescu, 
kuris išmestas už savo ša
lies slaptybių išdavinėjimą 
amerikonam ir anglam. Po 
Tatarescu pavarymo pasi
traukė iš ministrų kabine
to ir trys jo partijiečiai, 
vadinami “liberalai.” Jie da
bar pavaduoti demokrati
nės'valdžios rėmėjais. Šalies 
ūkio ministru tapo kitas ko
munistų vadas Ghorgiu 
Dej. _________

ORAS—Būsią šilčiau.

tiktai tarybinėje santvarko
je.

Apie ūkinę Tarybų Lietu
vos pažangą, be kitko, liu
dija ir tas faktas, kad Vil
niaus fabrikų darbininkai 
jau pagamino didesnius 
dirbinių kiekius, negu buvo 
skirta šiemetiniame plane.

Revoliucijos suk aktyje 
žmonės skaitlingiausiai lan
kę teatrus, judžius ir pra
mogas visuose klubuose, 
knygynuose ir mokyklose.

4

B

Tikri šalčiai pasirodė pie
tinėse Alabamos ir Georgi- 
jos valstijose.

<
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Moteris Aukštojoje Diplomatijoje
Naujoji Rumunijos demokratija energingai rašo 

naują istoriją visose gyvenimo srityse, net ir diplomati
joje. Tiesa, ten dar tebefiguruoja jaunas karalius, bet 
paskutiniai pranešimai sako, kad greitoje ateityje jojo 
karūna nuo galvos bus nuimta ir Rumunija išsirinks pre
zidentą. Pirmu sykiu toje šalyje moteris susilaukė pilno 
ir lygaus pripažinimo.

Štai dabar Ana Pauker, trijų vaikų penkiasdešimt 
aštuonių metų motina, paskirta užsienio reikalų ministre. 
Tai pirmas toks atsitikimas visoje moderniškoje istorijo
je. ' , ,

Ana Pauker yra sena marksiste ir puiki kovotoja. 
Ji yra įžymi veikėja Rumunijos Komunistų Partijoje.

Kuri šalis bus pirmutinė išsirinkti moterį savo pre
zidente?

Italijos Socialistų Vado Pareiškimas
Šiemet Italijoje komunistai ir socialistai bendrai pa

minėjo -didžiosios socialistinės revoliucijos trijų dešimčių 
metų sukaktį. Svarbiausias prakalbas pasakė komunis
tų vadas Togliatti ir socialistų vadas Nenni. Ypatingo 
korespondentų dėmesio susilaukė Nenni prakalba. Jis 
kalbėjo taip, kaip iki šiol retas kuris socialistų vadas yra 
drįsęs išsitarti šių dienų dominuojančiu tarptautiniu 
klausimu.

Tuos, kurie nori izoliuoti Tarybų Sąjungą, Nenni 
pavadino “pasiutėliais ir kriminalistais”, žodžiai, aišku, 
labai aštrūs. Bet jeigu mes įsigilinsime į visą situaciją, 
tai pasirodys, kad jie pilnai teisingi.

Ką gi reiškia pastangos tą milžinišką kraštą bandy
ti izoliuoti? Bandymas izoliuoti reiškia bandymą ją su
naikinti. Tai bandė padaryti Hitleris. Ar jis nebuvo .pa
siutėlis ir kriminalistas?

Taigi, socialistų vadas, matyt, gerai apgalvojęs išta
rė tuos aštrius žodžius.

Kam jis juos taikė, tai dabar korespondentai speku
liuoja. Jie mano, kad jie buvo taikomi Amerikos reakci
niams rateliams. Bet juk tokių, kurie laukia naujo karo 
ir tikisi, kad tame kare socialistinė šalis bus atomine 
bomba nušluota nuo žemės paviršio, randasi ne tik Ame- 

• riko j. Argi ne to trokšta Churchill, Mikolaičik, Nagy, Ža- 
deikis ir jiems panašūs elementai?

Mūsų Vaidmuo Graikijoje
Associated Press praneša (lapkr. 7 d.) iš Graikijos: 

“Dwight P. Griswold, amerikines misijos Graikijai gel
bėti galva, pareiškė šiandien, kad pakankamai yra Grai
kijos Armijai parūpinta kanuolių, amunicijos ir karo me
džiagų nuslopinimui sukilimo.”

O United Press tą pačią dieną praneša iš tos pačios 
Graiikjos: “Po karinio teismo nuteisimo Trikkaloje su
šaudyta vienuolika sukilėlių, Tripolise vienas.”

Tie Graikijos armijai parūpinti ginklai, suprantama, 
yra iš Amerikos, pasiųsti mūsų vyriausybės pinigais, ku
riuos paskyrė Kongresas.

Reikėtų labai gerai pavartyti istorijos puslapius, kad 
suradus panašų vienos šalies kišimąsi į kitos šalies vidi
nius reikalus. Griswold pripažįsta, kad pati Graikijos 
valdžia negalėtų numalšinti žmonių sukilimo. Vadinas, 
mes tą sukilimą numalšinsime!

Kas dar kalba apie Graikijos nepriklausomybę ir 
suverenitetą, tas kalba, taip sakant, iš kepurės.

Baisi “Pasaka” ■
Skaitai žmogus ir nenori tikėt. Atrodo, jog tai nega

limas dalykas. Argi gali taip būti čia, mūsų panosėje, 
Amerikoje, didžiausiam ir turtingiausiam pasaulio mie
ste? ; ;

Štai toji pasaka: Prieš metus laiku buvo įsakyta Ro
bert Mitchell ir jo žmonai išsikraustyti iš buto. Sušilę jie 
ieškojo naujo buto ir nesurado. Su trimis mažais vaikais 
ant gatvės gi neisi. Pagaliau, prieš keturioliką dienų 
susilaukė dvynukų. Dabar visa šeima išmesta iš buto. 
Jų laimė, kad gavo laikinai prisiglausti miesto gerovės 
departmento kambaryje. Septyni žmonės vienam kamba
ryje ! 1

Jungtinių Tautų Čarteris
Vienas dalykas Jungtinių Tautų Čarteryje (Konsti

tucijoje) aiškiai nustatytas, būtent tas, kad naujų narių 
priėmimo procedūra turi prasidėti Saugumo Taryboje. 
Saugumo Taryba rekomenduoja, o Asamblėja užgiria. 
Asamblėja neturi teisės aplikacijų svarstyti, kol negauna 
iš Saugumo Tarybos rekomendacijos.

Toks yra įstatymas. Bet dabar Asamblėjoje pakilo 
kelios šalys ir siūlo šitą Čarterio punktą sulaužyti. Yra 
patiektų rezoliucijų, kurios reikalauja, kad Asamblėja 
be jokių ceremonijų priimtų naujus narius į Jungtines 
Tautas. Netgi nereikalaujama Čarteris pakeisti arba-pa
taisyti. ’ C

Šiandien su sulaužytas vienas Čarterio punktas, ry
toj kitas. Kas tada atsitiks su pačiomis Jungtinėmis Tau
tomis? Tų kraštų delegacijos, kurios yra tokias rezoliu
cijas patiekusios, visiškai, matyt, apie tai nepagalvoja.

Demokratine Spauda ir Komerci-
nes Spaudos "Informacijos

Komercinė spauda labai 
gina “spaudos laisvę”, tar
tum jai tikrumoj ir apeitų 
tikroji spaudos laisvė. Aiš
ku, kad komerciniai spau
dai tas yra reikalinga klai
dinimui 
abelnai 
laisvę.

Kada
Seime pareikalauta suvar
žyti kurstytojai prie naujo 
karo, pašaukti jie prie atsa
komybės, kaipo kriminalis
tai, tai radijo komentato
riai ir komercinė spauda ė- 
mč gvoltu šaukti, kad “So
vietai nori panaikint?’ 
Amerikoje spaudos laisvę”. 
Jie ėmė dangstytis demok
ratija, kurioje būk negali
mas daiktas “varžyti spau
dą”. Ėmė šaukti, kad mūsų 
šalyje “spauda laisva, vi
siems tarnaujanti ir val
džia negali kištis.”

Ar taip yra gyvenime?! 
Kur ir kada komercinė 
spauda užgyrė darbininkų 
streiką? Kur ir kada ko
mercinė spauda talpino raš
tus už streikierius? Nieka
dos tokio stebuklo nebuvo!

Priešingai, k j e k vieno 
streiko laiku buvo puolami 
streikieriai, niekinami, ap
šaukiami, kaipo koki prasi- 

’kalteliai ,kurių streikas pa
stato į pavojų visuomeniš
kus reikalus. Pamenu, kada 
šiemet sustreikavo dalis 
plieno darbininkų, tai ta 
spauda, žinodama, kad yra 
ukvatninkų pirkti naujus 
automobilius, bet jų negau
na, ėmė šaukti: “Jeigu ne 
streikas, tai kasdien būtų 
pagaminama po 8,000 naujų 
automobilių... Jeigu tu nori 
automobilį pirkti, bet ne
gauni, tai kalti streikie
riai!” Tai atviras kiršini- 
mas piliečių prieš streikie
rius.

Kodėl ^streiko laiku ko
mercinė spauda' užpildyta 
vien prieš streikierius raš
tais? Kodėl rašo tik už bo
sus - kompanijas? Ar strei- 
kierių vadai ir patys strei
kieriai negali parašyti? Jie 
gali, bet jų raštai netalpi- 
narni.

Kodėl raštai telpa vien už 
fabrikantus ? Todėl, kad pa
ti spauda, patsai laikraštis 
yra fabrikas, kurį gali iš
leisti tik milionierius arba 
grupė' turčių. Komercinės 
spaudos savininkai turi sa
vo- fabrikus, kur jiems ga
mina popierą. Prie išleidi
mo Chicagoje Tribune tech
nikų, biznio , ir redakcijos 
skyriuje dirba virš 3,000 
žmonių! Prie New York 
Times dirba dar daugiau. 
Gi jeigu priskaityti dar tų 
laikraščių darbininkus, ku
rie gamina popierą, kurie 
yra užsienyje koresponden
tais, tai dubeltavai susida
rys dirbančių skaičius. Kas 
gali išleisti komercinį dien
raštį kelių milionų kopijų 
kasdien, prie kurio paga
minimo dirba keli tūkstan
čiai žmonių, jeigu ne milio
nierius?

Jau vien ta padėtis lei
dėjus pastato greta su plie
no, anglies, automobilių ir 
kitais fabrikantais. Aišku, 
kad jų reikalai vienodi, 
kad jie turi būti prieš kėli
mą darbo žmonėms algų, 
prieš darbo unijas, prieš 
liaudies demokratiją. Norė
ti, kad milionierių spauda 
tarnautų darbininkams — 
būtų paparasta svajonė.

liaudies, kaip ir 
kalbos apie 'piliečių

Jungtinių Tautų

Pastaruoju laiku didieji 
komerciniai dienraščiai įsi
gijo nuosavas radijo stotis. 
Ten dirba šimtai žmonių. 
Dar daugiau. Kaip gi ko
mercinis dienraštis rašys 
už streikierius, kuomet jis 
gauna iš fabrikantų riebiai 
apmokamus skelbi mus ? 
Vien automobilių kompani
jos į metus išleidžia apie 
$50,000,000 skelbimams. Pa
našiai yra su cigarečių ga
mintojais, su drabužių, ap
siavus rakandų gamintojais 
ir kitais.
' Prie to, Jungtinėse Vals
tijose, pabaigoje 1945 metų 
buvo 1,744 komerciniai 
dienraščiai, gi žinių agentū
ros tik trys — United 
Press, Associated Press ir 
International News Ser
vice, neskaitant kelių ma
žesnių. Tos žinių agentūros 
yra milžiniškos įstaigos, 

! kurių metinė apyvarta sie
kia daugelio milionų dole
rių.

Associated Press 1938 
metais užsienyje turėjo tik 
36 korespondentus, gi 1947 
metais jau virš 800 kores
pondentų ir fotografistų, 
kurie buvo apsigyvenę 47 
atskirose šalyse. Taip AP 
direktoriams raportavo Mr. 
E. L. Ray. Tokią armiją 
žmonių užlaikyti reikia 
daug pinigų, jų žinių, pa
veikslų ir kitokių “infor
macijų” persiuntimui rei
kia dar daugiau pinigų. Kas 
gali užlaikyti tokią armiją 
žmonių ir panešti išlaidas, 
jeigu ne dideli turčiai?

Tai ar nuostabu, kad 
minimų žinių agentūrų ko
respondentai yra tendenci- 
niai, kad jie Lenkijoje, Ju
goslavijoje ir kitose liau
dies demokratinėse respub
likose landžioja, prielankiai 
rašo fabrikantų, dvarponių, 
vyskupų ir kitų nedarbo 
žmonių naudai? Argi jie 
galėtų ten būti, algą gauti 
ir rašyti už darbininkus, 
valstiečius, liaudies inteli
gentiją, kuomet jų raštai 
taikomi komercinei spau
dai?
Tendencinės “Informaci j os”

Komercinės spaudos lei
dėjai ir redaktoriai gvoltu 
šaukia, kad būk Tarybų 
Sąjungoje, Lenkijoje, Bul
garijoje, Čechoslovakijoj ir 
kitose liaudies respublikose 
jų korespondentus perse
kioja, varžo, būk ten 
“geležinė uždanga”, 
kurią nenori praleisti 
formacijų.”

Kokios gi tos “informa
cijos”? Štai keli pavyz
džiai.

Kada balandžio 
1946 metais, New 
Jungtinių Tautų ų Saugumo 
Taryboje ėjo karšti ginčai 
Irano klausimu, tai iš Tehe
rano, balandžio 25 d., Asso
ciated Press perdavė “ži
nią”, kad: “Užsienio ap
žvalgininkas, kurio vardas 
negalima pasakyti, nes jis 
bijo keršto, pranešė, jog 
virš 300 Sovietų tankų įva
žiavo į Azerbeidžaną (Ira
ną) iš Kaukazijos...” Apie 
savaitę buvo tokio turinio 
“informacijos”, o vėliaus 
pasirodė, kad tai buvo gry
nas išmislas! "

Gegužės mėn., Ii946 me
tais komercinės spaudos 
“informacijos” iš Chinijos 
buvo: “Chinijos komunistų 
vadai važiuoja į Maskvą 
tartis su Molotovu.” Gi Mo-

spauda

yra 
pro 
“in-

*
mėnesį,
Yorke,

Tokioje tarptautin. organizacijoj, kokia yra Jungti
nės Tautos, griežtai reikia laikytis kiekvieną Čarterio 
punkto, jeigu norima, kad ji tarnautų tanų kam buvo su
kurta. *

lotovas tuo kartu buvo ne 
Maskvoje, bet Paryžiuje — 
Jungtinių Tautų konferen
cijoje.

Mr. William H. Newton, 
Scripps - Howard kores
pondentas neapsirūpino Ta
rybų Sąjungos viza įvažia
vimui į Daireno prieplauką. 
Kada jis nebuvo įleistas, tai 
sušuko, kad būk “Sovietai 
davė Amerikos karo laivui 
ultimatumą i dvi valandas 
prieplauką apleisti.” Vė
liau pąaaiškėjo, kad visas 
tas skandalas apie “ultima
tumą” buvo išmislas. Jis 
buvo reikalingas tiems, ku
rie nori bloginti Amerikos 
ir. Sovietų Sąjungos santy
kius.

Gegužės 13 d., 1947 me
tais iš Bucharesto, Rumu
nijos, “informavo”, kad 
“Rumunija išvežė į Sovietų 
.Sąjungą 400 vagonų ameri
kinių miltų, kurie buvo pa
siųsti Rumunijos žmonėm.”

Tą pat dieną Rumunijos 
vyriausybė užginčijo, kad 
tai melas. Ji' sakė: “Nei 
-mažiausias amerikinių gru
dų ar miltu kiekis nėra iš
vežtas į Sovietų Sąjungą. 
Ir vien todėl nebuvo išvež
ta 400 vagonų, nes nei vfeno 
vagono miltų iš Amerikos 
negavome.”

Kaip komercinė
linkus platinti jai patinka
mas tendencijin^s žinias, 
parodo “informacija” apie 
maršalo “Žukovo areštą”. 
Gegužės 21 d., 1947 m., As-, 
sociated Press žinia iš Lon
dono sakė, kad Londono 
laikraščiai išspausdino ži
nią, kad Sovietų Sąjunga 
areštavo maršalą G. Žuko
vą ir pasodino 15 pietų į 
kalėjimą. Sakė, kad žinia 
gauta iš amerikinės radijo 
stoties Frankforto, Vokie
tijoj. Buvo užklausta ame
rikinė radijo stotis Frank- 
forte, iš ten gautas atsaky
mas, kad nieko nežino apie 
maršalo Žukovo areštą, kad 
iš tos stoties buvo praneš
ta, kad Bulgarijos vyriau
sybė nuteisė vieną genero
lą ant 15 metų kalėjimo,-ir, 
Londono laikraščiai sumai
šė su Sovietų maršalu Žu
kovu, bet Amerikoje veik 
visi laikraščiai dideliais 
antgalviais i š s pausdino: 
“Report Zhukov Is Jailed”, 
nes jiems labai norėtųsi, 
kad Žukovas būtų areštuo
tas.

Ne vienas koresponden
tas viešai protestavo, kuris 
nebijojo netekti darbo, 
prieš jo žinių iškraipymą. 
Taip korespondentą^ Theo
dore H. White protestavo, 
kad jis savo korespondenci
jų iš “Komunistų Chinijos’’ 
negalėjo pažinti išspausdin
tu “Times” ir žurnale 
“Life.”

New York Times, 12 d. 
gruodžio, 1946 metais, pa
talpino kelis paveikslus, kur 
buvo rodoma, kaip Sovietų 
Sąjungoje gamina tankus, 
karo lėktuvus ir pareiškė, 
kad tai yra paveikslai “Be
hind Iron Curtain”; rašė, 
kad Sovietai ruošiasi karui 
— gaminasi daug ginklų.

Sovietų dienraštis “Izves- 
tija” iškėlė viešumon, kad 
tie paveikslai buvo laike 
karo, 1944 metais prisiųsti 
Amerikon, parodyti kaip 
Sovietų liaudis ‘ gamina 
ginklus nugalėjimui mūsų 
bendro priešo — hitleriškos 
Vokietijos ir jos sėbrų.

Bet gal labiausiai pagar
sėjo “informacija”, kaip 
Stalinas bonka mušė marša
lą Timošenko. Tą melagin
gą žinią platina ir dąbar

William Wyler (ant stalo), kurio direkcijoje buvo pa
gaminta Academy Award (orizą) gavusioji filmą 
“Best Years,of Our Lives.” dėkoja Melwyn Douglas, 
Paulette Goddard ir Edward G. Robinson už dalyvavi
mą radijo programoje, kuri ragino amerikiečius su
stabdyti Neamerikinių Veiksmų Komitetą nuo “išspar- 

dymo gyvųjų šviesų iš Teisių Biliaus.”

Tribune kores- 
į Maskvą, idant 
Amerikos žmo-

kurie turčiams nepatinka. -
Mūsų gi, liaudies demok

ratinė spauda, kaip dien
raštis “Laisvė”, visada bu
vo, yra ir bus liaudies pu
sėje, tikrosios demokratijos 
pusėje. Liaudies didžiuma, 
tos liaudies valia, tai ir yra 
tikroji demokratija.

Dabar eina dienraščių 
Laisvės ir Vilnies vajus už 
naujus skaitytojus, už at
naujinimą p r e n umeratų. 
Mes pasitikime, kad kiek
vienas skaitytojas, kuris 
skaito mūsų laikraščius, pa
galvos ir pagal išgalę jų 
reikalams pasidarbuos.

Tik prisiminkite tokius 
svarbius klausimus: Kas 
stojo už pašalpą bedar
biams ir seneliams pensiją? 
Mūsų dienraščiai už tai sto
jo, kuomet komercinė spau-

“Keleivio” rūšies gazietos.
Kada pereitą pavasarį 

Maskvoje lankėsi republiko- 
nų vadas Haroldas EI Sta- 
ssenas, matėsi su Stalinu, 
reikalavo 
Herald - 
pondentą 
jis galėtų
nėms teikti “informacijų, 
tai Stalinas sutikdamas su 
reikšme teisingų informaci
jų, betgi priminė pareikšda
mas :

“Mes laikėme trijų vals
tybių konferenciją Tehera
ne , kur gerą darbą atliko
me draugiškoje .dvasioje; 
tačiau vienas Amerikos ko
respondentas pasiuntė ka- 
blegramą, kurioje jis sakė, 
kad ten maršalas Timošen
ko dalyvavęs ir kad per 
pietus aš kirtęs maršalui 
Timošenko į veidą. Bet fak- da tik juokus darė, vadin
tas yra, kad Timošenko, dama bedarbius “bomais.” 
ten nebuvo. Apie 30 žmonių 
matė, jog nieko panašaus sų spauda nuo pirmos die- 
neatsitiko; tarp tų žmonių nos Hitlerio įsigalėjimo Vo- 
buvo Churchillas, feldmar- ’ 
šąląs Alan Brooke, admiro
las William D. Leahy ir ki
ti. Tačiau, korespondentas 
pasiuntė tą melagingą pra
nešimą, kuris ir buvo pa
skelbtas Amerikoje.”

Čia suminėjome tik kelis 
“perlus” komercinės spau
dos “informacijų.” 
kartą teks priminti 
U

Kitą 
kiti 

perlai” ir nurodyti, kaip 
ta pati komercinė spauda 
moka tik keliomis eiliukė- 
mis “informuoti” savo skai
tytojus apie tuos įvykius,

Prisiminkite tą, kaip mū-

kietijoje nurodinėjo, kad 
pasauliui gręsia karas, baisi 
nelaimė, šaukė į kovą už 
taiką. Tada komercinė 
spauda turėjo kitą poziciją.

Prisiminkite, kad, kuo
met karas prasidėjo, mūsų 
dienraštis šaukė visus į 
veiklą, kad priešas būtų su
muštas.* Mes niekados nenu
stojome lygsvaros. Mes ne- 
nusigandome nei Hitlerio 
tankų, nei “blitz-kriegų.” 
Skaitykite “Laisvę”, platin
kite ją, padėkite jai. v

D. M. šolomskas.

Geležinkeliečių Miestelis
VILNIUS. -- Aplink Radvi

liškio stotį po aro palikusių 
griuvėsių vietoje per 20 mė
nesių išaugo naujas geležinke
liečių miestelis.

Iš abiejų pusių 
lio nutyso plačiais 
kvartalais dešimtys
statų . Patogiai įrengtuose bu
tuose 
mos. 
vesta 
telio 
j e.

gelezinke- 
ir tiesiais 
naujų pa-

gyvena gelžkeliečių šei- 
Kiekvienam namui pra- 
elektra^ radijo. Mies- 

gatvės skendi želmeny-

Anksčiau Radviliškyje te
buvo viena .pradžios mokykla. 
Dabar mieste veikia trys pra
džios mokyklos ir gimnazija, 
kuriose mokosi apie 2 tūks- 
tanęių vaikų. Darbo jauni
mui įsteigtos vakarinės mo
kyklos. Jas lanko 205 jau
nuoliai ir męrgaitės.

Garvežių bei vagonų depo, 
kelio ir ryšio distancija gau
siai aprūpinti nauja technika. 
Eksploatacijai per d uotą 
nine, stiklo fabrikas, 
nas; veikia dešimtys 
kombinato artelių bei
kitų komunalinių-buitinių įmo
nių.

Per sekančius stalininio 
penkmečio metus Radviliškio 
miestas dar labiau išaugs.

pie
niai ū- 
p ram
dau g

Jau dabar garvežių depo sta
tomi nauji bendažinis ir ke
liamasis cechai. Mieste sta
tomi nauji gyvenamųjų i^amų 
kvartalai, šiuo metu statybi
ninkai mūryja dar 15 gyvena
mųjų namų sienas, ruošiamos 
aikšteles geležinkelių ir ama
tų mokyklų pastatams statyti.

žymiai pagerėjo geležinke
liečių materialiniai-buitinė pa
dėtis. Tarybinės valdžius me
tais daugelis geležinkeliečių 
su valdžios pagalba pasistatė 
sau namus-kotedžus. šalia 
kiekvieno tokio namelio užves
tas vaisių sodas, daržas. Dau
guma darbininkų laiko kar
ves, kiaules bei naminius 
paukščius.

Tarybų Sąjungos 30-sias me
tines miestelio darbuotojai su
tinka naujais gamybiniais lai
mėjimais. Mazgo gclžkelie- 
čiai pirmieji Lietuvos kelyje 
baigė pasirengimą darbui žie
mos sąlygose; iškrovimo bei 
pakrovimo darbų planas čia 
sistcmatlškai viršijamas. Prieš 
reikšmingąją Spalio sukaktį 
apie 200 šeimų įsikurdins nau
jai atstatytuose patogiai 
įrengtuose butuose.

P. Šumaitis. J 
1947 m. spalio 7 d. f
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Tarybų Lietuvos Že
mes ūkio Laimėjimai

(Pasikalbėjimas su LTSR Žemės Ūkio Ministru K. Liaudžiu)

Karas ir hitlerine okupaci
ja padarė Lietuvos žemės 
ūkiui milžiniškus nuostolius. 
Tarybinė vyriausybė tuojau 
po Lietuvos teritorijos dalies 
išlaisvinimo, dar tebevykstant 
karo veiksmams, ėmėsi likvi
duoti vokiškosios okupacijos 
padarinius žemės ūkyje.

Dar nepraslinko ir trys me
tai nuo Tarybų Lietuvos iš
laisvinimo, o visose žemės ūkio 
srityse pasiekta pažanga, ku
ri visiškai neįmanoma buvo 
buržuazinės santvarkos sąly
gose.

šitą pirmiausia galima pa
aiškinti tuo, kad tikraisiais 
Lietuvos žemės ūkio šeiminin
kais tapo darbo valstiečiai. 
86 tūkstančiai bežemių ir ma
žažemių gavo 638,000 hekta
rų žemės, anksčiau priklau
siusios dvarininkams ir vokiš
kiesiems kolonistams. Nauja
kuriai gavo apie 90 milijonų 
rublių kreditą tam, kad jie 
galėtų įsikurdinti savo ūkiuo
se, jiems buvo išskirti trobe
siai ,dideli kiekiai žemės ūkio 
inventoriaus buvo jiems ati
duoti nemokamam naudoji
muisi. Darbo valstiečiai, ku
riems tarybinė vyriausybė 
teikia visokeriopą paramą, 
deda visas pastangas kuo 
greičiau užgydyti žemės 
ūkiui karo padarytąsias žaiz
das, užauginti gausų derlių, 
padidinti karvių, arklių ir kitų 
naminių gyvulių skaičių.

Jeigu Smetonos laikais trak
torius Lietuvoje buvo reteny
bė, jį tebuvo galima pama
tyti tik viename kitame dva
re, tai dabar naujakurių ir 
kitų darbo valstiečių žemės 
sklypuose nuo ankstaus ryto 
iki vėlaus vakaro galima iš
girsti traktorių burzgimą, ku
rie padeda valstiečiams ap
dirbti žemę. 58 esančių res
publikoje mašinų - traktorių 
stočių, kurios turi daug šim
tų traktorių, šiais metais tei
kė darbo valstiečiams pagal
bą. Mašinų-traktorių stotys 
jau baigė įvykdyti joms duo
tą šiais metais uždavinį.

Respublikos tarybiniuose 
ūkiuose žemės ūkio darbai 
mechanizuoti. Kiekvienas ta
rybinis ūkis turi savo trak
torius ir automašinas.

žemės ūkio mechanizacijos 
d i d ė i i m a s leido, šių me
tų pavasario sėją praves
ti žymiai a u k š t e s n i a - 
me agrotechniniame lygyje, 
kaip praeitais metais. 500 
respublikoje įsteigtų javų va
lymo punktų išvalė sėklas, 
kiekvienoje apskrityje esan
čios sėklų kontrolės labora
torijos patikrino sėklų daigu
mą. Valstiečiai ši pavasarį 
gavo daugiau kaip 50 tūkstan
čių tonų mineralinių trąšų. Su 
MTS ir MANP pagalba vals
tiečiai sėją baigė 10 dienų 
anksčiau kaip pernai. Respu
blikoje pasėta 120 tūkstančių 
hektarų vasarojaus daugiau, 
kaip praeitais metais. Dešim
tys tūkstančių hektarų dirvo
nų buvo išarti ir paversti gra
žiai žaliuojančiais pasėlių plo
tais.

Pavasario sėjos metu Kėdai
nių apskrities valstiečiai, ta
rybinių ūkių- bei MTS darbuo
tojai pakvietė visus respubli
kos valstiečius ir kitus žemės 
ūkio darbuotojus įsijungti į 
socialistines lenktynes kovoje 
dėl aukšto derliahs ir gyvuli
ninkystės išvystymo. Kėdainie
čių kvietimas rado karštą at
garsį. Nuo pat pirmųjų pa
vasario sėjos dienų prasidėjo 
atkakli kova dėl aukštesnių 
derlių.

šiuo metu jau paaiškėjo 
socialistinio lenktyn i a v i m o 
rezultatai. Visoje respubliko
je išaugintas gausus derlius. 
Ypatingai puikių rezultatų 
pasiekė žemės ūkio pirmūnai. 
Panevėžio apskrityje, Troškū
nų valsčiaus valstiečiai išaugi
no po 100-110 pūdų žiemken

čių grūdų iš hektaro 2,000 
hektarų plote. Kėdainių ap
skrityje daugiau kaip 20 
tūkstančių hektarų plote vidu
tiniškai buvo gauta po 80 pū
dų grūdų iš hektaro, o pir
maujančioje Dotnuvos vals
čiaus Ramėnų apylinkėje vals
tiečiai surinko 150 hektarų 
plote po 110 pūdų grūdų iš 
hektaro. Krakių valsčiuje, 
Davidiškių kaime buvo su
rinkta 155 hektarų plote po 
125 pūdus žieminių kviečių iš 
hektaro. Tos pat apskrities 
Žeimių tarybiniame ūkyje bu
vo pirmą kartą įsteigtos aukš
to derliaus grandys. Buvusio 
dvaro kumečio Prano žme- 
jausko grandis gavo po 125 
pūdus kviečių iš hektaro 10 
hektarų plote, 156 pūdus ru
gių—10 hektarų plote ir 187 
pūdus miežių — 12.2 hekta
rų plote.

Kaišedorių taryb i n i a m e 
ūkyje aukštojo derliaus gran
dis vadovaujama grandininko 
Pranckevičiaus, 20 hektarų 
plėtė gavo po 112 pūdų vasa
rinių kviečių “Gražučiai,” iš
vestų Dotnuvos selekcijos sto
ties darbuotojų,

Turtingą derlių surenka 
aukšto derliaus grandys Vy
žuonų, Miroslavo ir kitose- že
mės ūkio kooperacijos draugi
jose. Pašvitinio žemės ūkio 
kooperacijos draugijoje gauta 
po 100 pūdų žiemkenčių grū
dų iš hektaro.

Tarybiniai ir valstiečių 
♦ūkiai, išauginę aukštus grūdi
nių kultūrų derlius, šiemet 
žymiai anksčiau kaip praei
tais metais atsiskaito su vals
tybe. Daugiau kaip 70 respu
blikos tarybinių ūkių iki rug
sėjo mėnesio pradžios įvykdė 
metinį grūdų pristatymo planą 
ir pristatė, viršum plano šim
tus tonų grūdų. Rugsėjo mė
nesio pradžioje, Vilniaus, Aly
taus, Švenčionių, Zarasų ir 
Utenos apskrityse daugiau 
kaip 50,000 darbo valstiečių 
įvykdė visus įsipareigojimus 
valstybei.

Greitais tempais praeina 
šiemet žiemkenčių sėja. šį 
rudenį respublikoje bus apsė
ta žiemkenčiais apie 640 
tūkstančių hektarų žemės 
plotas. Sėja vyksta aukštame 
agrotechniniame lygyje, griež
tai prisilaikant šiemet vy
riausybės patvirtinto agrono- 
minimumo. Tūkstančiai hek
tarų žemės apsėjami derlin
gomis, atspariomis šalčiui 
žiemkenčių sėklomis, kaip tai 
Dotnuvos selekcijos stoties 
“Aukštieji” rugiai, kviečiai 
“Akuototieji,” “Pergalė” ir 
kiti.

Smetoninėje Lietuvoje vals
tiečiai beveik negalėjo pasi
naudoti agronomų patarimais. 
Jie gyveno tik stambesniuose 
centruose ir svarbiausia, ap
tarnaudavo dvarininkų ūkius. 
Dabar kiekviename valsčiuje 
yra po 1-2 agrotechnikos, ku
rie sistematingai duoda vals
tiečiams patarimus.

18 tūkstančių hektarų plo
te pradėtas cukrinių runkelių 
nuėmimas. Cukriniais runke
liais šiemet respublikoje apso
dinta 6 tūkstančiais hektarų 
daugiau kaip 1940 metais. 
Bulvių pasėlių plotai šiemet 
pasiekė prieškarinio lygio. 
Pirmosios bulviakasio dienos 
parodė, kad bulvių derlius 
šiemet yra vidutiniai apie 30- 
40% aukštesnis, kaip praei
tais metais.

Jeigu okupacijos metais li
nų pasėlių plotai buvo suma
žėję iki 40 tūkstančių hekta
rų, tai šiais metais jau baigia
mi nurauti linai 77 tūkstančių 
hektarų plote. Didžiąją linų 
pasėlių dalį sudaro aukštos 
kokybės linai “Vaižgantas” ir 
“llgūnėliai,” kurių anksčiau 
Lietuvoje tebuvo sėjami nežy
mūs plotai.

Dvigubai padidėjo šiais me
tais melioracijos darbų apim
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tis. 5 tūkstančiai hektarų 
plotas, kur anksčiau augo tik 
viksvos, buvo nusausintas. Vi
sa šita žemė bus apsėta paša
rinių žolių mišiniu. Dideli 
plotai buvo atkariauti iš van
dens Kupiškio apskrityje, Ku
pos upės baseine ir Rokiškio 
apskrityje šedekšnos upės ba
seine.

Sparčiai atkuriama respubli
kos gyvulininkystė. Jau 1946 
metais arklių skaičius respu
blikoje padidėjo 23% ir stam
biųjų raguočių — 16.4 nuoš. 
Raguočių veislei pagerinti 
šiemet suorganizuojama apie 
1,700 kergimo punktų, iš ku
rių 650 priklauso žemės ūkio 
k o o p e r a c ij os d r a u g i j o m s.

Šiemet valstiečiai savo 
ūkiuose užaugins apie 1.0 
tūkstančių veislinių buliukų.

Respublikoje šuo rg an i z u o- 
tuose žemės ūkio kooperati
niuose kergimo punktuose pa
statyta daugiau tūkstančio 
juodgalvių veislės avinų ir 1,- 
300 anglų baltųjų ir edelšve- 
nų kuilių.

Dideli darbai buvo nuveikti 
šiemet arklių skaičiaus padi
dinime ir jų veislės pagerini
me. Arklių veislės gerinimas 
Lietuvoje dabar vyksta plati
nant 3 pagrindines veisles — 
“Ardėnų,” “žemaitukų” i r 
“Rusų ristūnų.”

Gyvulininkystės išvystymui 
žymiai padeda geros pašarų 
bazės sudarymas, šiemet dau- 
giametinėmis pašarinėmis žo
lėmis ir kitomis pašarinėmis 
kultūromis buvo apsėta dau
giau kaip 230 tūkstančių hek
tarų. Tarybiniuose ūkiuose 
plačiai pradėtas praktikuoti 
žolių pašarų silosavimas.

Dideli laimėjimai pasiekti 
ir paukštininkystės srityje. 
Greta Panevėžio viščiukų peri
nimo stoties, kuri šiemet davė 
tarybiniams ir valstiečių 
ūkiams dešimtis tūkstančių 
legornų veislės viščiukų, nau
jos viščiukų peryklos steigia
mos Marijampolėje, Klaipėdo
je ir Vilniuje. Neseniai nau
ja paukščių ferma buvo įsteig
ta Aniškiu tarybiniame ūky
je. Visuose tarybiniuose ūkiuo
se steigiamos fermos.

Sparčiai atkuriama respu
blikos sodų ūkis ir bitininkys
tė., Didelę reikšmę sodų at
kūrime turi žemes ūkio koope
racijos draugijos. Jos turi 
įsisteigę keliolika medelynų, 
kuriuose auginamos ir plati
namos tinkamos mūsų kraš
to sąlygoms vaismedžių ir 
vaiskrūmių veislės. 1946 me
tais respublikos medelynuose 
buvo išauginta dvigubai dau
giau medelių, kaip 1945 me
tais, o šiemet medelynai duos 
daugiau kaip pusę milijono 
medelių. 1945-6 metais ir 
1947 metų pavasarį respubli
kos soduose buvo pasodinta 
daugiau kaip 500 tūkstančių 
jaunų vaismedžių ir vaiskrū
mių, šimtai naujų sodų užves
ta naujakurių ūkiuose.

Pasibaigus karui, Lietuvos 
bitynuose liko tik 1/6 dalis bi
čių šeimų. Jau 1946 metais 
bičių šeimų skaičius padidėjo 
dvigubai ir pasiekė 70 tūks
tančių. šiemet buvo išleista 
tūkstančiai naujų spiečių. Vy
riausybė paskyrė bitėms mai
tinti ateinančios žiemos mė
nesiais didelius kiekius cu
kraus. Jau dabar galima 
tvirtinti, kad ' iki penkmečio 
pabaigos respublikos bitinin
kystė ir sodininkystė pasieks 
prieškarinį lygį.

Tokie, trumpais bruožais, 
Tarybų Lietuvos žemės ūkio 
laimėjimai, kurie buvo pasiek
ti šiais metais.

Juozas Bulota.
Vilnius, 1947 m. rugs. mėn.

Washington. — Liudija
ma, kad generolas Bennett 
E. Meyers prąše $50,000 iš 
lėktuvų fabrikanto Ho war- 
do Hughes, bet pastarasis 
nedavė.

Trumanas sake, speciale 
kongreso sesija pirmiausiai 
turės parūpinti «paramos 
vakarinei Europai, tik pas
kui gales Ikitiis klausimus 
spręsti.

Iš NACIONALES KONFERENCIJOS 
ATEIVIŲ TEISIŲ GYNIMUI

----------- I 
fašistinį veikimą. Jis sakė, kad 
mes pavojingai nedakainuoja- 
me reakcijos pavojaus užpuldi
nėjimo ir varžymo ateivių-sve- 
turgimių teisių. Ši nacionalė 
konferencija privalo išdisku-

šią nacionalę konferenciją 
sušaukė Ateivių Teisių Gynimo 
Komitetas sveturgimių teisių 
gynimui. Konferencija įvyko 
spalių 25 ir 26 dd,, , Holenden 
viešbutyje, Cleveland, Ohio.

J konferenciją atvyko iš vi
sų keturių Amerikos kampų 376 
delegatai, kurie atstovavo 325 
organizacijas, tarpe kurių ra
dosi 37 vienetai unijų.

Kaip delegatai, taip ir paša
liniai svečiai — simpatizato- 
riai, visi, kurie tik dalyvavo 
konferencijoje, turėjo užsire
gistruoti ir pasimokėti po $2 
įžangos konferencijos lėšų pa
dengimui.

Reikia atiduoti kreditas ko
mitetui, kuris taip rūpestingai 
prirengė dienotvarkę, paskirs
tydamas konferenciją į keturis 
skyrius, k. a.: 1) Naturaliza
tion, 2) Deportation, 3) Immi
gration, 4) Discrimination.

Visi keturi skyriai turėjo po 
tam tikrą skaičių delegatų ir 
laikė atskirai mitingus. Dėl to, 
į trumpą laiką buvo atlikta 
tiek daug darbo.

Be to, kiekvienas delegatas 
aplaikė net po 12 puslapių 
spausdinto rašto, kuriame bu
vo nušviesta visos deportacijos 
bylos, diskriminacijos faktai 
ir 1.1. Supažindinimui delegatų 
su kovos darbais buvo patiekta 
tas kiekvienam.

Pirma Sesija

Atidarydamas konferencijos 
pirmą sesiją, Komiteto pirmi
ninkas S. Nowak savo reikš
mingoje kalboje apibūdino po
karinį ir svarbų istorijos mo
mentą ir nurodė, kokiose žiau
riose ideologinio karo sąlygose 
įvyksta Ateivių Teisių Gynimo 
Konferencija.

Po to sekė skaitymas pasvei
kinimu.

Konferenciją sveikino buvęs 
šiq$ šalies vice-prezidentas 
Henry Wallace. Jis savo svei
kinime sako, kad Amerikos re
akcininkai pradėjo laužyti atei
vių teises, kas reiškia laužymą 
civilių laisvių, pamatinių lais
vių, garantuotų visiems, kaip 
čiagimiams, taip ir ateiviams.

Wallace sako: — Mes turi
me įsipareigoti ginti mažumų 
teises. Mes turime baigti su 
prietarais ir diskriminacija. 
Sveturgimiai piliečiai ir nepi- 
liečiai turi būti apginti nuo 
atakų. Kas juos puola, tie yra 
demokratijos ir progreso 'prie
šai.

Skaitytas sveikinimas nuo 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidento W. Green. Jis pa
reiškė, kad ateiviai, piliečiai ir 
ne piliečiai, turi turėti savo 
konstitucines laisves ir teises. 
Jiems tas teises garantuoja pa
matiniai šios šalies įstatymai. 
Jis sako: — Mes tikime į de
mokratiją ir laisvę lygią vi
soms klasėms kaip namie, taip 
užsienyje.

Be virš tolinėtų pasveikinimų 
buvo labai daug kitų pasveiki
nimų nuo žymių organizacijų, 
k. a.: Lee Pressman, General 
Counsel /Congress of Industrial 
Organizations, Grant Oakes, 
president United Farm Equip
ment ir Metal Workers of Ame
rica, Douglas' L. MacMahon, 
secretary, Transport Workers 
Union of America; Daniel Ho
ward, superintendent of Edu
cation, Windsor, Connecticut; 
Millen Brand, Hollywood, Ca
lif., ir nuo įvairių kitų žymių 
asmenų ir organizacijų. Pasvei
kinimais ir apgarsinimais už
pildyta net 28 puslapių atmin
čiai žurnalas.

Su pasveikinimais suplaukė 
aukų $1,319.01), tai puiki para
ma dėl šio prakilnaus darbo.

Kalbos

Abner Green, A. T. G. K. na- 
cionalis sekretorius, aiškino, 
kad ši Nacionalė Konferencija 
turi svarbiausią užduotį pateik
ti programą veikimui, kad ap
gynus Amerikos demokratiją.

Kiekviena ataka prieš sve- 
turgimius silpnina demokrati
nes teises Amerikos žmonių ir 
tuo pačiu kartu silpnina orga- 
zuotų darbininkų kovas prieš 

suoti: deportacijos, diskrimina
cijos, imigracijos ir pilietybės 
problemas ir patiekti objekty- 
vę veikimui programą apgyni
mui demokratinių laisvių ir tei
sių visų Amerikos žmonių, čia 
gimusių, sveturgimių, piliečių 
ir nepiliečiu.

Toliau sakė: — Mes su šia 
proga išreiškiame didelę padė
ką organizacijoms ir pavie
niams, visoje šalyje, kurie su 
finansine ir morale pagalba ir 
kooperacija pagelbėjo Naciona- 
lei Konferencijai įvykti. Su to
kia nuolatine pagalba ii' koo
peracija — rėmimu, bus gali
ma pravesti šios Nacionalės 
Konferencijos nutarimai gyve- 
niman ir atmušti reakcijos ata
kas ant mūsų demokratinių ir 
konstitucinių teisių!

Po jo kalbėjo Carol King. Ji 
yra A. T. G. K. patarėja. Ji, 
kaipo gabi advokatė, daugiau-' 
šia pasidarbavusi ateivių tei
sių gynime. Jos pagerbimui 
įteikė jai gražią dovaną — ra
šomą plunksną.

Apart tų, kuriuos aš čia su
minėjau, buvo apie 15 kalbė
tojų, gaila, kad čia nėra vietos 
paminėti jų vardus. O apie pra
kalbų gerumą negali būti nei 
kalbos.

Antra Sesija

Antra sesija susidėjo iš ra
portų ir diskusijų. Raportai bu
vo išduoti šiais klausimais: pi
lietybės, imigracijos, diskrimi
nacijas, deportacijos. Toliau tę
sėsi nominacijos komiteto į A. 
K. S. G. bordirektorius.

Tuose klausimuose buvo pla
čios ir pavyzdingos diskusijos.

Daugiausia ėmė balsą tie, ku
riuos skaudžiausia paliečia re
akcija. Tie, kurie paskirti ant 
deportadijos listo. Jie visi yra 
geri kalbėtojai, žymūs unijų 
veikėjai ir Komunistų Partijos 
nariai, kurie kovoja už pažan
gą ir progresą.

Ant deportacijos listo yra 
sužymėta virš 100 asmenų.. Tik 
protestai ir vieningas darbinin
kų veikimas gali juos išgelbėti 
nuo deportavimo.

I ELIZABETH, N. J. ELIZABETH, N. J.
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| Sietyno Choro Oktetas, vadovybėje J. Simelevičiaus. 
a

1 t

Į Liberty Hali
• 269-73 Second St., Elizabethporte.
I

Durys atdaros 3:30 v. dieną — Programa 4-tą v. 
I \

I a: pavidis radio orkestrą gros ŠOKIAM

Programoj Dalyvauja: ' t
. Brooklyno menininkai suvaidins vieno veiksmo juokingą komediją—“Mirties 

Lažybos, vadovybėje Jono Juškos; Dainuos pagarsėjusi dainininkė Biruta 
Ramoškaitė, iš New Yorko. Taipgi Šie tyno Choras, vadovybėje Walter Žuko ir 
Sietyno Choro Oktetas, vadovybėj J. Simelevičiaus sudainuos gražių daine- 
liU- v ... . - ' , 1

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. —Rengėjai.

Veikimo Programa
šioje šalyje randasi apie 6,- 

000,000 nepiliečių. Pagelbėjimui 
patapti piliečiais Ateivių Teisių 
Gynimo Komitetas išleido tuo 
klausimu atatinkamą brošiūrą, 
kurioje yra labai daug naudin
gų patarimų. %

šis komitetas rūpinasi ne tik 
pilietybės, bet ir visais kitais 
klausimais. Jis parūpina advo
katus patekusiems į nelaimę.

Konferencija nominavo ir iš
rinko net 100 asmenų į.komi
tetą. Jų tai'pe įeina ir du lietu
viai : Jonas Gužas iš Brooklyn, 
N. Y. ir Antanas Daukša iš 
Grand Rapids, Mich.

Konferencija priėmė įvairiais 
klausimais 15 rezoliucijų.
* Kadangi ant deportacijos są
rašo stovi pirmoje vietoje per
sekiojami reakcijos: Peter Ha- 
risiades (graikas), R. R. Mar
tinez, Dpvid Balint, Charles 
Kratochvil, Mrs. Harwath, 
Kondo Dimitroff, John Na'besh- 
ka, Juan Diaz, Peter J. War
hol, Martin Karasek, John Šau
to, Michel J. Obermejer, Anton 
Jay (lietuvis), tad apie juos ir 
kalbėta.

Virš minėti asmenys depor
tuojami dėl to, kad jie yra ko
munistais arba simpatizuoja 
Komunistų Partijai.

Kadangi Jungtinių Valstijų 
konstitucija užtikrina laisvai 
protauti kiekvienam piliečiui 
laisvę, tad išnešta protesto re
zoliucija prieš imigracijos »vir
šininkus ii- prieš neamerikinį 
komitetą, kuriame persekioja 
nieko nenusikaltusius asmenis.

Konferencija pasisakė prieš 
vartojimą teroro ir diskrimina
cijos prieš negrus.

Konferencija stato reikalavi
mą, kad būtų panaikintas ne- 
amerikinis komitetas ir paliuo- 
suotos jo persekiojamos nekal
tos aukos.

Konferencija išnešė protesto 
rezoliuciją prieš įsileidimą į 
Ameriką Hitlerio buvusių pa- 
gelbininkų, fašistų — kvislin- 
gų.

Konferencija pasisakė už įsi
leidimą į šią šalį 100,000 i.švie- 
tintų žydų, kurie randasi Vo
kietijoje, koncentracijos kem
pėse.

Abelnai imant, konferencija 
buvo pavyzdinga ir delegatais 
bei organizacijomis skaitlinga. 
Ji atliko daug naudingų ir pa
vyzdingų darbų. Ateivių Teisių 
Gynimo Komitetas turės daug 
darbo, nes kiekvieną dieną ran
dasi daugiau nukentėjusių nuo

Waterbury, Conn.
Vilijos Choras rengia gražų 

metinį koncertą 16 d. lapkričio 
(Nov.) 1947, 103 Green St.,
kaip 7:30 vakare.

Koncerto programos pildyme 
yra pasižadėję Ignas Kubiliū
nas ir Akvilė Siaurinto iš So. 
Boston, Mass., vietinis Vilijos 
Choras, po vadovyste Gert. 
Ulinskas, merginų kvartetas, 
jaunų vaikinų trio ir dainuos 
solo Vilijos Choro mokytoja 
Gert. Ulinskiutė.

*'• Kaip matom iš virš nurody
mų, koncerto programa/bhs la
bai turtinga. Todėl Waterburio 
ir apylinkės lietuviai kviečiami 
atsilankyti ir paremti mūsų 
koncertą. Jūsų atsilankymas 
priduos daugiau energijos ir 
drąsos Vilijos Chorui veikime. 
Prie to, padėsite sukelti finan
sų kelionei į Rytinių Valstijų 
Meno Festivalį, kuris atsibus 
27, 28, 29 ir 30 dienomis lap
kričio, 1947, Brooklyn, N. Y.

Taipgi yra kviečiami nauji 
nariai - dainininkai į Vilijos 
Chorą. Pamokos atsibūna kas 
ketvirtadienis, 7:30' vai. vaka
re, 103 Green St., Waterbury, 
Conn.

Dainuoju.

Redakcijos Atsakymai *
Leyanai Liaudansky, Bos

ton, Mass. — Tamstos eilu
tės, aukojamos tėvui, bus 
išspausdintos Laisvėje lap
kričio 15 d.

Roman-Stashis, Alhamb
ra, California. — Jei tam
sta jau sulaukėte 65 metų 
amžiaus ir esate mokėję, 
gyvendamas Cam bridge, 
Mass., į Social Security 
fondą mokesčius, tai, mes. 
manome, jūs turite teisę 
gauti senatvėje tam tikrą 
sumą, nepaisant to, kad jūs 
gyvenate Kalifornijoj, o ne 
Cambridge’ujė. Bet ge
riau bus, jei pasiteirausite 
tuo klausimu atitinkamose 
vietose, valdiškose įstaigo
se.

reakcijos aukų, šį komitetą pri
valo remti visais galimais bū
dais ne tik organizacijos, bet 
ir pavieniai, visi išmintingi — 
geros valios žmonės.

Delegatas—S. V.

Biruta Ramoškaitė
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Atsiminimai iš Praeities
f

Binghamton, N. Y.

(Tąsa)
Buvo pasklidę žinios, kad svetimšaliai 

Pekine žiauriausiu būdu jau išžudyti, o 
ir kiniečių įstaigos tai patvirtindavo. 
Laikraščiuose jau buvo talpinami nekro
logai apie “žuvusius.” Patys apsuptieji 
apie savo būklę pranešti negalėjo, nes 
pasiuntiniams buvo uždrausta susisiekti 
su savo vyriausybėmis. Bet visgi vėliau 
prasiskverbė žinios, kad svetimšaliai te
besilaiko apsupti savo kvartale/ Iš pa
siuntinių buvo nužudytas tik Vokietijos 
pasiuntinys baronas Ketteleris.

Visas pasaulis sekė Pekino tragedija 
ir rūpinosi ar atsilaikys apsuptųjų sau
jelė, ar suspės tarptautinė kariuomenė 
juos išvaduoti. Pabudęs kinų karingas 
aktyvumas privertė susijungti prieš juos 
ir priešingiausioms jėgoms. Prancūzai ir 
rusai kovojo greta vokiečių ir anglų, 
amerikonai greta japonų. Tačiau tarpu- 
savaus nepasitikėjimo ir pavydo jų tarpe 
buvo daug. Angiai buvo pijcti, kad jie ne
suspėjo pasiųsti tiek jėgų, kad jie galė
tų vadovauti šiam žygiui į Pekiną ir 
stengėsi su japonų pagalba sumažinti 
rusų reikšmę. Nemaža buvo ginčų dėl 
vyriausios vadovybės. Pagaliau, Vilhel
mui II pasiūlius, vyriausiu vadu buvo 
pripažintas vokiečių feldmaršalas gra
fas Valderze kaip vyriausias karišku 
laipsniu, o, be to, Vokietijos pasiuntinio 
nužudymas suteikė vokiečiams pirmeny
bės teisę vadovavime tai baudžiamajai 
ekspedicijai .Išlydėdamas savo karius į 
tą ekspediciją, Vilhelmas savo kalbose 
ragino juos negailestingai keršyti kinie
čiams už vokiečiams padarytą skriaudą. 
O vokiečių patriotinė spauda žiūrėjo į 
grafą Valderze, kaip į būsimą Kinijos 
likimo lėmėją. Rusai su prancūzais turė
jo net paskelbti tuo reikalu priešingų 
paaiškinimų.

Tarptautinė kariuomenė, po mėnesio 
užėmus Tian-Czinį, jau artinosi prie Pe
kino. Jau besiartinančios tarptautinės 
kariuomenės akivaizdoj, kiniečių genero
lai ir “boksieriai” stengėsi suskubti už
imti apsuptąjį svetimšalių kvartalą ir 
įvykdyti skerdynes. Iki pat paskutinio 
momento kvartalas buvo patrankų ap
šaudomas. Tie šūvių garsai paskubino 
tarptautinę kariuomenę užimti Pekiną. 
Mirties baimėj porą mėnesių gyvenę 
svetimšaliai buvo išvaduoti.

Pekiną užėmus, ir taip ne labai dar
nusis, tarptautinės koalicijos koncertas 
galutinai iširo. Vokiečiai buvo linkę at
keršyti už savo pasiuntinio nužudymą 
kuone galutinu Kinijos užėmimu. O Ru
sija buvo linkusi greičiau baigti konflik
tą ir susitaikyti. Didžiosios valstybės 
pareikalavo iš Kinijos vyriausybės su
mokėti 65 milijonus svarų sterlingų kon
tribucijos ir nubausti mirtimi vienuoli- 
ką aukšfų valdininkų, jų tarpe du cieso- 
riškos giminės kunigaikščius. Keistos tai 
buvo derybos, kur civilizuotos ir kultu- • 
ringos Europos valstybės reikalavo nu
kirsti galvas eilei aukštųjų mandarinų, 
o Kinijos vyriausybė derėjosi dėl teisės 
leisti keliem jų patiem nusižudyti, du 
pasmaugti, o kunigaikščiams—hercogui 
Lanui ir sosto įpėdinio tėvui princui 
Tuanui dovanoti gyvybę ir nubausti juos 
tik teisių atėmimu. Šių bausmių vykdy
mas prasidėjo 1901 m. pradžioj galvų 
nukirtimu dviem mandarinam, šioj egze
kucijoj dalyvaujant oficialiem atstovam 
ir tarptautinės kariuomenės dalim. Di
deliu žiaurumu, ištisų miestų ir kaimų 
sugriovimu ir tūkstančių žmonių nužu
dymu ir nuskandinimu^buvo numalšinti 
paskutinieji “boksierių” bandymai pasi
priešinti svetimiesiems. Toji ekspedicija 
prieš kiniečių bandymą apsiginti prieš 
baltųjų pavojų baigėsi ciesoriaus-bogdi- 
chano brolio kelione į Berlyną, kur jis 
atsiprašė Vilhelmą už Vokietijos pasiun
tinio nužudymą tų riaušių metu.

Kinijoj pamažu grįžo ramumas ir se
noji tvarka, kurios nekintamumu rūpi
nosi mandarinų armija. Senosios ciesč- 
rienės įr bogdichano dvaras, kuris buvo 
pabėgęs iš Pekino,. 1902 m. pradžioj vėl 
grįžo į Pekiną, puošnių didžiūnų ir dva
riškių lydimas. Abiem kelio pusėm, per 
penkias anglų mylias dviem eilėm klūpė
jo kiniečių kareiviai, o už jų klūpėjo ir 
lenkėsi prieš valdovus kiniečių liaudies 
minios. O vis tik tas “boksierių” sukili
mas buvo didelis smūgis Kinijos senajai 
tvarkai. Nuo to laiko kinai vis daugiau

pradėjo civilizuotis ir sekti toli prašoku
sius juos japonus.

Rusijos politikai šie Kinijos įvykiai 
turėjo didelės reikšmės. Rusų patriotai 
turėjo progos pasididžiuoti, kad Pekiną 
užėmusiai rusų ir japonų kariuomenei 
vadovavo rusų generolas Linevičius, nes 
feldmaršalas Varderzė nebuvo atvykęs. 
Rusai vėl norėjo vieni patys skyrium su
sitarti su Kinija dėl Mandžiūrijos, kurią 
jie buvo užėmę riaušių metu. Bet tai ne
pasisekė, nes pasipriešino Anglija ir 
Amerikos Jungtinės Valstybės. O 1902 
m. Anglija ir Japonija sudarė sąjungą 
Kinijos ir Korėjos teritorinei neliečia
mybei ginti. Tais pat metais Rusija tu
rėjo pasirašyti Pekine konvenciją, kuria 
ji pasižadėjo per 18 mėnesių palaipsniui 
atitraukti savo kariuomenę iš Mandžiū
rijos “jei neiškils riaušių ir kitų valsty- . 
bių elgesys nesutrukdys.” Toji paskuti
nė sąlyga buvo klastinga ir sudarė pa- 

' grindą ne tik tarptautiniams, nesusipra
timams, bet ir vidujiniams ginčams tarp 
Mandžiūrijos prijungimo šalininkų ir 
priešų.

’’NESĄMONINGOS SVAJONĖS” 
NERIMSTA

Didysis rusų rašytojas grafas L. Tol
stojus 19.02 m. sunkiai susirgo ir jau 
manė greit mirsiąs. Jis jautėsi esąs rusų 
tautos sąžine ir jautriai pergyveno savo 
tautos vargus. Ne kartą jis rusų ir už
sienio spaudoj reiškė savo mintis .apie 
Rusijos opią vidaus politikos būklę. Da
bar jis sumanė- kreiptis laišku į carą, 
kuriam norėjo atvirai viską išdėstyti.

“Nenoriu mirti,” — rašo Tolstojus 
Nikalojui II, — “neišreiškęs tamstai at
virai, ką'manau apie tamstos ligšioline 
veiklą, kiek gero atnešė jūsų viešpatavi
mas milijonams žmonių ir tamstai pa
čiam, ir kaip daug žalos jis gali atnešti, 
jei eis toliau tuo pačiu keliu. Rusijos 
trečdalis yra taip vadinamos “sustiprin
tos apsaugos būklėj,” o tai reiškia be
veik visiškai beteisę sauvalės būkle. 
Slaptosios ir saugumo policijos armija 
diena iš dienos vis didėja. Kalėjimai, 
tvirtovės ir arešto namai perpildyti ne 
tik šimtų tūkstančių įvairių nusikaltė
lių, bet ir daugybės taij) vadinamų “po
litinių nusikaltėlių,” kuriais dabar lai
komi ir darbininkai. -Cenzūra uždrau
džia viską tokia sauvale, kokios nebuvo 
net keturiasdešimtųjų metų priespau
dos laikais. Niekada dar religinis perse
kiojimas nebuvo taip žiaurus, o kasdien 
jis darosi dar žiauresnis. Miestuos ir di
deliuos pramonės centruos sutelktos ka
riuomenės dalys, kurios su ginklais ran
kose siunčiamos prieš liaudį. Daugely 
vietų jau įvyko kruvinų brolžudiškų ko
vų. Tokios valstybės santvarkos vaisiai 

*jau aiškiai matomi: tas šimtas milijonų 
valstiečių, kuriais remiasi Rusijos jėga 
ir galybė, metai iš metų vis labiau su- 
vargsta, ir skurdas pas mus pasidarė 
paprastu reiškiniu ...” v

Taip rašė ryškiausias rusų visuome
nės atstovas Tolstojus, kurį 1901 m. Po- 
bedonoscevas, Sinodo nutarimu, atskyrė 
nuo pravoslavų bažnyčios, kaip eretiką. 
Bet Tolstojus buvo “nesipriešinimo pik
tam” šalininkas ir neskelbė jokios revo
liucinės kovos. Kitaip elgėsi slaptos re
voliucinės partijos, kurių jau spėjo įsi
kurti visa eilė. Šios partijos nerašė laiš
kų carui ir neįtikinėjo valdininkų, bet 

. pradėjo varyti atkaklią agitaciją prieš 
caro valdžią, skleidė atsišaukimus, pro
klamacijas, ragino žmones į demonstra
cijas ir į atvirą kovą. Bet ir visai nere- 
voliucinės grupės, padorioji bajorijos ir 
buržuazinių grupių dalis, matydama di
delę pažangą kitose Europos valstybėse 
ir, dėl Rusijos valdžios reakcinio užsi
spyrimo bei sustingimo, gręsiančių re
voliuciją, stojo opozicijon prieš valdžią, 
reikalavo reformų, reikalavo pažangos 
žygių.

Caras Aleksandras III per trumpai 
valdė, kad būtų galėjęs pamatyti kokia 
sėkla išdygo iš jo pasėtųjų reakcinių 
reformų.' Šios sėklos vaisius teko skinti 
jo sūnui Nikalojui II, kuris sėdėjo soste 
su tvirtu pasiryžimu ne tik nieko nekeis
ti, bet dar stiprinti savo tėvo pradėtąją 
kryptį.

(Bus daugiau)

. (Tąsa)
Jūs tik žinote: smirno, na le
vo, krugom, marš! Jum, sa
ko, padavė virvę ir jūs čionai 
atėjote užtraukt kilpą gyvy
bei, kuru yra daug vertesnė 
idėjos atžvilgiu, negu jūsų vi
sų. čia teismo pirmininkas 
sustabdė Vrublewskį su pa
reiškimu, kad jei jis dar kar
tą panašiai išsitars, > tai bus 
išvytas iš Dvinsko. Tada 
Vrublewskis pasuko į kitą pu
sę ir pradėjo piešti mano gy
venimą. Aš ir ’šiandieną ne
suprantu, kaip jis sugebėjo 
taip nupiešti mane, kad aš 
ten sėdėdamas pasijutau ti
kru angelu ir man tik sparnų 
trūksta!

Antrą valandą nakties, 1906 
metų gruodžio 14-tos rytą, 4 
puspulkinirikai ir pulkininkai 
ir pirmininkas general-major 
Dombrowski išeina į savo 
kambarius pasitarimui išnešti 
nuosprendį. Pulkininkų visos 
pavardės' vokiškos — jų da
bar neatmenu. Teismabutis 
tuščias — tik aš, kareiviai ir 
advokatai. Mat, teismas buvo 
slaptas —- prie uždarų durų. 
Praėjo kokia 15 minučių ir į 
salę pradeda eiti oficieriai 
visokio rango ir apstoja ma
ne, žiūri ir laukia, kaip aš re
aguosiu ant išnešto man mir
ties bausmės sprendimo. Ko
kia bus išraiška veido to gra
žiai apsirengusio jauno vai
kino? Ir tai kalba atvirai, 
kad net aš girdžiu*

Pagaliau atsidaro durys, 
ant estrados pasirodo teisėjai 
ir užima savo vietas. Genero
las skaito nuosprendį: Ka
dangi nebuvo darodyta, kad 
aš kur nors aktualiai dalyva
vęs teroristiškame akte, bet 
faktas esąs, kad nuo mažų 
dienų esąs nepataisomas grio
vikas egzistuojančios card 
valdžios, tai nuosprendis toį^: 
atimt man visas pavaldinio ir 
žmogaus teises, konfiskuoti vi
są mano turtą (kurio aš ne
turėjau) ir pasiųsti mane sun
kiųjų darbų kalėjimai! “bez 
sroka,” t. y., iki gyvos gal
vos !

įteikia matyti nusivilimą 
ten susirinkusių oficierių. 
Vienas sako: “piš”... Kitas: 
“mes laukėme kilpos”. . .

Teismo komedija pasibaigė. 
Teisėjai sulindo į savo kamb- 
rį, ' nepatenkinti oficieriai su 
blizgančiomis uniformomis 
pradėjo skirstytis. Advokatai 
Jonas Vileišis ir Andrius Bu
lota atsisveikino su manim 
ir pasakė: “Nenusimink. Turi 
gerų draugų ir persiūki inom, 
kad nekaltas. Kovosime to
liau.”

Pagaliau ir mane veda. O 
lauke audra — sniegas ir bai
siai šaltas vėjas perskrodžia 
iki kaulų... pagaliau jau 
kalėjime — šilta.
, Negalėjau užmigti nei t# 
naktį, nei kitą. Teismo spren
dimas nuėjo užtvirtinimui ka
rinio apskričio Vilniuje gene
ral gubernatoriaus. Gal būt 
taip ir praėję — general gu
bernatorius gal ir nepažiūrė
jęs būtų pasirašęs ir pabaigta. 
Bet Bortkevičienė ir advoka
tai dirbo. Tuo laiku Petras 
Vileišis buvo Vilniaus miesto 
majoro pavaduotojas, o tikra
sis majoras Venclavskis buvo 
kur tai išvažiavęs, tai Bort
kevičienė prašė Vileišio, kad 
jis atkreiptų dėmesį general 
gubernatoriaus į tą bylą. Ne
žinau, kaip ten buvo,„bet įvy
ko tas, ko nebuvo visų teismų 
istorijoje caristinėj Rusijoj. 
Buvo tūkstančiai atsitikimų, 
kad mirties bausmė buvo pa
keičiama katorga ar net visai 
dovanojama, tik, žinoma, per 
patį carą, bet kad katorga bū
tų mainoma ant katorgos, to
kio atsitikimo ‘ nebuvo. Tai 
buvo toks begėdiškas teismo 
sprendimas, pasirengiant tik 
gubernatoriaus pranešimu, 
kad karinis gener. gubernato
rius suteikė man “malonę,” 
išbraukė teismo sprendimą ir 
patvarkė, kad nekaltam už
teks 15 metų katorgos! Apie 
tai gavau pranešimą 1906 m.

Rašo SIMONAS JANULIS

gruodžio 23, už 10 dienų po 
teismo. Tuojau atėmė iš ma
nęs mano drabužius ir apvilko 
katorgininko uniforma, kaip 
priguli, su geležiniais pan
čiais 12 svarų sunkumo ir ne 
po ilgam atsidūriau Vitebsko 
kalėjime. Ten buvo gerai. 
Politinių kalinių buvo daugy
bė — jų tarpe apie 15 uni
versiteto studentų, 4 mokyto
jai ir “Vitebski Golos” redak
torius Vasiliev. Kalėjimo vir
šininkas buvo pažangus žmo
gus ir politiniam kaliniam vi
duje kalėjimo davė pilną lais
vę. Mūsų kameros dienos 
laiku buvo atdaros ir mes su
eidavome visi kartu. Visokius 
laikraščius įleisdavo. Studen
tai daugumoje buvo social- 
revoliucionieriai, duodavo 
prelekcijas, vis sukdami ant 
savo kurpalio.

Kaip tik pribuvau į Vitebs
ką, gavau laiškus ir nuo Fe
licijos ir Jozefos, kad nenusi
minčiau, kad rūpinsis apie ma
ne, ir kartu prisiuntė ir pinigų.

Reakcija žiaurėja. Vitebs
ko gubernatorius sužinojo ko
kiu tai būdu, kad politiniai 
kaliniai naudojasi negirdėtom 
kalėjime “laisvėm.” Mūsų 
gerasis viršininkas buvo pra
šalintas, o mums atimtos vi
sos buvusios laisvės. Mes pali
kome persekiojami ir uždary
ti savo kambariuose. Paskel
bėme bado streiką — badavo
me 7 paras ir laimėjome, nors 
laike bado vienas numirė. Bet 
mūsų laimėjimas tęsėsi tik 
apie 2 savaites. Vieną naktį 
užplūsta kalėjimą kareiviai ir 
visus politinius kalinius paima 
po 4 ir po 5 ir išveža į kitus 
plačiojoje Rusijoje kalėjimus.

Aš ir dar 5 draugai atsira
dome Strumų Centraliniame 
Katorgos kalėjime, netoli 
Palocko, Vitebsko guberni
joj. Tai buvo 1907 -’me
tais, spalių mėn. T e n ra
dome jau seniau pribuvusių 
17 politinių katoržninkų — 
kitokių ten nesiųsdavo. Nors 
tenai “laisvės” jau neturėjo
me, bet jau radome, kad jie 
turi susisiekimą su pasauliu 
ir partija nelegališku būdu, 
be kalėjimo cenzūros. Aš pa
sinaudoju tuo “paštu” ir ra
šau laiškus ir Felicijai ir Jo
zefai. Nevalia turėti laikraš
čių, bet knygų, jei kas pri
siunčia, gali turėti. Bortkevi
čienė man prisiunčia visokių 
knygų — ypač naujus leidi
nius pažangiųjų rašytojų.

Visi politiniai kaliniai' esa
me viename kambaryje, ir 
kaip alkanas planuoja, kaip 
gauti pavalgyti, taip mes die
ną ir naktį planuojame ir sap
nuojame, kaip gauti laisvę.

Aš čia gyvenu kaip “po
nas.” Felicija ir Jozefą aprū
pina manė ne tik pinigais, bet 
Jozefą tankiai prisiunčia ir 
“posylką” — bundulį arbatos, 
cukraus, lašinių ir kitokių gė
rybių. Mūsų tarpe buvo bied- 
nuolių, kuriems niekas nieko 
neprisiųsdavo, tai aš skaičiau- 
si tenai “Krezas” ir visiems 
pripirkdavau machorkos rūky
mui. O valgis tam kalėjime 
buvo baisiai prastas, žmonės 
pradėjo sirgti “cinga” — ba
do liga, žmogus pasidaro la
bai “riebus” — sutinsta.

Jau ir 1908 metai. Galvo.- 
jame dieną ir naktį, kaip pa
bėgti ir sugalvojame planą, 
kurio patys išpildyti negali
me — reikia didžios pagalbos. 
Kreipiamės pas Polocko soc. 
dem. kuopą, kur būta gerų 
vyrų. Tarpe politinių kalinių 
čia buvo, ir 3 žydai, nuteisti 
ant ilgų metų . katorgos. Tie 
nuo savęs atsikreipė pas Po
locko žydų secialistų kuopą. 
Tos dvi organizacijos sudarė 
planą mūsų pabėgimui.

Ne pro šalį bus priminti, 
kad nė vienas iš tų darbuo
tojų mūsų nepažino pirmiau 
ir nematė nei vieno po pabė
gimoj o žmonės statė net savo 
gyvybę pavojun, gelbėdami 
nepažįstamus jiems draugus! 
Tai ve kur pasireiškė stiprybė 
idėjos! Jie tik gavę mūsų

vardus, patikrino, ar iš tikrų
jų mes politiniai kaliniai, ir 
gavę, užganėdinantį atsakymą 
nuo draugų, metėsi darban. 
Tai buvo milžiniškas darbas 
ir reikėjo keleto šimtų rublių. 
Kiek kuris galėjo, sukrapštė 
pas savo gimines ir pasiuntė 
jiems. Bet vis dar trūko. Mat, 
reikia gaut civiliai drabužiai 
dėlei 18 vyrų, tiek pat revol
verių, kad nepaleisti į mišką 
beginklius žmones. O prie to, 
reikia nupirkti valtis persikė
limui per plačiąją Dviną, ku
ri, persikrausčius, bus paleis
ta žemyn,po vandeniu. . . Rei
kia į paskirtą valandą iš Po
locko atvaryti ją 8 viorstus 
prieš vandenį. Reikia nukirsti 
iš visų pusių kalėjimo telefo
no ir telegrafo vielas už mi
nutės pirm pabėgimo — tam 
reikia keleto vyrų ir prietaisų.

Pabėgimas a t i d ėliojamas 
dėlei stokos pinigų. Vieną 
atmintiną man dieną, 1908 m., 
rugpjūčio 2-rą, gaunu per 
nelegališką “paštą” laišką nuo 
Felicijos, kad ji gavo 80 rub
lių nuo Virbališkio valstiečių, 

•kad perduoti man. Rašo taip: 
Buvo veštuvės Itkonių kaime 
Petro čiurlio dukters. Vestu
vės buvo iškilmingos ir buvo 
labai daug žmonių. Laike ves
tuvių pats čiurlis priminė i 
jiems, kad jie linksminasi ir 
dainuoja, tuo tarpu mūsų bu
vęs «raštininkas, kuris daug 
prisidėjo išliuosavimui to kai
mo nuo caro dragūnų, kanki
nasi kur nors katorgoje. Ir 
bematant ten buvo suaukota 
80 rublių. Tai didelė krūva 
pinigų pagal tuos laikus. Ka
dangi jie nežinojo, kur aš, tai 
tuos pinigus pasiuntė “ūki
ninko” redaktorei F. Bortke- 
vičienei.

(Bus daugiau)

Philadeiphijoj kunigų su
agituoti katalikai pikietuo- 
ja judamuosius paveikslus 
“Forever Amber” ir “Out
law”.

Palaidojus Marijoną Beke- 
rienę buvo duota užkandžiai 
Lietuvių svetainėje. Susirinkę 
parėmė Civilių Teisių Kon
gresą, kuris gina liaudies lais
vę. Aukavo sekamai:

J. K. Vaičekauskai $10. 
Alex Beker ir Helen Blenke- 
vičienė po $5. Mary Kazlaus
kienė $3. A. J. žemaičiai, J. 
M. Luzinai ir A. J. K. Nava
linskai po $2.

Po $1 aukavo: A. Barzda- 
vičienė, K. Jozapaitienė, V. 
Zmitraitė, V. Kaminskienė, 
A. Pagiegala, Henry Kanen- 
cey, O. Girnienė, H. žukienė, 
J. Gabužis, J. Strolis, A. Tva- 
rijonienė, H. Pagiegalienė ir 
Girios Draugas.

Po 50 centų : A. Zmitra, A. 
Kireilienė, Stf. Eavans, Chas. 
Didžiulionis, L. šimuliunas ir 
F. žiburys 25c. Viso aukų su
rinkta $44.75. Aukų rinkėjos 
taria visiems aukavusiems šir
dingai ačiū.

A. Žemaitienė,
J. K. Navalinskienė.

' Frank Maldakį užgavo au
tomobilius spalių 5 d. Buvo 
ligoninėje, dabar jau grįžo į 
namus ir sveikata eina geryn, 
nors dar vaikščioja tik ant 
kriukių. Jis yra LDS 6 kp., 
LLD 20 k p. narys ir dienraš
čio Laisvės skaitytojas. Na
riai raginami aplankyti drau
gą, kuris sveikas būdamas or
ganizacijoms darbavosi.

Taipgi automobiliaus buvo 
užgautas Povilas Balčiūnas, 
Laisvės skaitytojas. Po valiai 
sveiksta. Serga N. Skrebienė ir 
Jadvyga Kaminskienė. Vi
siems ligoniams linkiu greitai 
pasveikti.

J. K. Navalinskienė.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Wm. 
Green pareiškė pritarimą 
streikuojantiem Čilės mai- 
nieriam.

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . . 
17-įewels. S33.75

Man’s BULOVĄ...richly styled 
accurate and depend-.. .always 

able.

Now is (he time to choose the perfect gift 
.. .a Parker “51”spcn and matching pencil. 

The demand will be great . . . §o avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

♦17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

ROBERT LIPTON
Jeweler

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite -Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c |

Iš 5-ių patrovii 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 ms 
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė Pr* 
Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. ,

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom 
. ..n' k ------

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antr., Lapkr. 11, 1947



ALDLD Reikalai
Knyga Jau Siuntinėjama

Šių metų knyga — “Vidur-, 
amžių Istorija,” kurią redaga
vo profesorius A. Kosminskis, 
jau atspausdinta ir siuntinė
jama kuopoms. Siuntinėja tie
siai iš “Liaudies Balso” spaus
tuvės. Išsiuntinėjimo darbas 
truks apie mėnesį laiko, bet 
tūlos kuopos jau gaus ją šio 
mėnesio susirinkimams. Todėl, 
narių pareiga skaitlingai susi
rinkimus lankytu

Baigiamas “Šviesos” No. 4
Jau baigiamas spausdinti ir 

“Šviesos’ ’No. 4, kuris dar šį 
mėnesį bus išsiuntinėtas vi
siems nariams, “šviesą” priva
lo gauti visi nariai, kurie mo- 
Ha po $1.50 į metus, ir neima 
anglų kalboje knygų.

Jeigu kurie negauna, dėl 
antrašo netikslumo, tai tuo
jau apie tai praneškit mums.

Centro Komiteto Balsavimai
Dabar eina Centro Komite

to narių rinkimas dėl 1948- 
1949 metų. Visoms kuopoms 
yra išsiuntinėta blankus su 
kandidatų surasti. Balsavimai 
turi baigtis šį mėnesį ir pra
džioje gruodžio. Iki 10 dienai 
gruodžio blankos turi būti 
grąžintos į centrą. Kuopų val
dybų pareiga sušaukti skait
lingus susirinkimus. •

Lietuvių Kultūros Centras
Lietuvių Namo Bendrovė 

nupirko didelį namą, 30,000 
ketvirtainių pėdų įtalpos. 
Namas yra gražus, mūrinis, 
neseniai statytas ir gražioje 
vietoje. Jis turi didelę svetai
nę, kitą mažesnę, užtektinai 
vietos visiems nKisu centrthms * • 
ir spaustuvei.

Namas pirktas “cash” už 
$135,000, bet tūli pataisymai 
ir persikraustymas reikalauja

ŽODYNAS 
Lietuviškai - Angliškas

Angliškai - Lietuviškas
A. Lalio žodynas

Nauja iaida
Išleido dr. D. Pilka

Kaina 12 dolerių 
Reikalaukit iš

DR. D. PILKA 
546 E. Broadway

South Boston 27, Mass.

dar apie 25,000. Jau šimtai 
draugų ir draugių pirko Lie
tuvių Namo Bendrovės šėrų 
arba suteikė paskolų. Bet iki 
Naujų Metų dar reikia su
kelti $60,000 už šėrus ir pa
skolas.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Centras pirko šėrų už 
$200. Prašome visas apskritis, 
kuopas tuojau pasipirkti nors 
po vieną Šerą. Prašome visus 
narius pirkti šėrų, o kurie ga
li, tai suteikti ir paskolų. Ne
sibijokite, namas geras ir jū
sų pinigai yra užtikrinti!

Dienraščių Vajai
Dabar turime vajų už nau

jus skaitytojus ir senų at
naujinimą “Laisvės” ir “Vil
nies.” Abu yra lietuvių liau
dies dienraščiai, abu gina 
liaudies demokratines teises. 
Visų kuopų ir narių pareiga— 
prisidėti prie šio vajaus. Mūsų 
Draugija yra kultūros ir ap
švietus organizacija ir jos pa
reiga platinti liaudies demo
kratinius dienraščius ir spau
dą.

Taip pat, Kanadoje drau
gai turi 15-kos metų “Liau
dies Balso,” savo savaitraščio 
sukaktį. Kanadiečius reikia 
paremti visiems.

Dėkui už Aukas
Draugijos Centro Komite

tas išsiuntinėjo kuopoms blan
kų parinkti aukų į Knygų 
Fondą. Tas reikalinga, nes 
viskas labai pabrango. Eilė 
kuopų ir narių nuoširdžiai jau 
atsiliepė į prašymą. Gavome 
sekamai aukų :

LLD 84 kp. Paterson, per 
Stanley Wolf prisiuntė $26 
aukų.

LLD 6 kp. Montello, per 
Gco. Shimaitis prisiuntė $19 
aukų. Aukavo sekamai: Iš 6 
kp. iždo $15. Po $1: Gco. 
Shimaitis, Helen Bindzevičie- 
nė, P. Mickevičienė ir K. Si- 
reikienė.

LLD 161 kp. Seattle, per 
M. Baltrušaitis prisiuntė $17. 
(Aukavusių vardai jau pa
skelbti korespondencijoje).

LLD 77 kp., Cliffside, per 
Ch. Steponavičių .prisiųsta 
$11. Aukavo: Iš kuopos iždo 

■ $5. Po $1: Geo. Stasiukaitis, 
K. Mažeikienė, K. Steponavi
čius, J. Pečiulis, J. Bakūnas 
ir K. Derenčius.

LLD 8-ta Apskr., per K. 
Pakšienę, $10.75. Aukavo: po 
$1: Ch. Yutis, K. Pakšienė, J.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkite* pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai .

660 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 šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Morkevičia; po 50 centų: J. 
Baltutis, Ch. Kisielis, Gus 
Venckus, J. Baubonis ir Adam 
Lorens; gi A. Leneck 25c.

Marijona Bekerienė, Bing
hamton, pirm mirties paskyrė 
Knygų Fondan $10. Pinigai 
gauti per J. K. Navalinskie- 
nę.

LLD 6-tos Apskr. Philadel
phia apylinkė ,paaukavo $10. 
Pinigai gauti per A. Lipčius.

LLD 139 kp. Coleman, per 
J. Cherry aukavo $10.

LLD 187 kp. Chicago, per 
J. Yuris aukavo $10.

LLD 83 kp., Muskegan, per
A. Mališauskas prisiuntė $7. 
Aukavo: J. Stasiūnas $5; P.
B. Kaupas ir A. Mališauskas 
po $1.

LLD 145 kp., Los Angeles, 
per J. M.fAlviną $6.50. Au
kavo: Iš LLD 145 kuopos iž
do $5. Karolis Pečiulis $1 ir 
vienas narys 50 centų.

Antanas Č e k anauskas, 
Springfield, aukavo knygų 
fondan $5.

LLD 14 kp., Minersville, 
per V. Ramanauskas prisiun
tė $5.

LLD 103 kp., Hudson, per
C. K. Urbonas aukavo $5.

Liudas Kisielius, sekretorius 
137 kp., Montreal, rašo, kad 
kuopa išrinko komisiją parin
kimui aukų, taipgi nutarė su
rengti parengimą, kurio pel
nas bus skiriamas į Knygų 
Fondą.

Visoms kuopoms, draugams 
ir draugėms tariame širdin
gai ačiū už aukas! Prašome 
parinkti aukų ant blankų. At
minkite, kad jeigu ir kelis do
lerius gausime iš kuopos, tai 
bus didelė parama. Knygos 
yra gpriausi žmogaus drau
gai. Lietuvių Literatūros Drau
gija leidžia knygas, žurnalą, 
organizuoja ir vienija lietu
vius veiklai už geresni ir ma
lonesnį gyvenimą.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD (TK Sckretor. 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Elizabeth, N. J.
Svarbu Visiems Žinoti

Lapkričio 16 d., Elizabeth- 
porte įvyks koncertas ir ba
lius, Lietuvių Laisvės svetainė
je, 269-73 Second St. Tai bus 
parengimas LDS Trečios ap
skrities ii- vietos LDS 33 kuo
pos.

Koncertas bus nepaprastai 
geras, nes dainuos operetiška 
dainininkė Biruta Ramoškai
tė ir Sietyno Choras iš Newar- 
ko. Reiškia, koncertas bus vie
nas iš geriausių.

Visi lietuviai, kąip Eliza
beth, taip ir iš plačios apylin
kės prašomi atsilankyti. Po 
koncerto bus šokiai.

A. Skairus.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
* Frank’ Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimų.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

Tel. MArket 2-5172

Levis A. Berne, United Office and Professional 
Workers vice-prezidentas atsivežė ir savo sūnų i CIO 
konvenciją, kurioje aprodinėja ir aiškina jam unijų 
veiklos rekordus, išstatytus parodai laike konvencijos.

FLORIDA
Iš Politikos Lauko į

Floridos valstijos žmonės, 
ypač darbininkai, gali di
džiuotis ir džiaugtis, turėda
mi Washingtone Claude Pep
per, kovingą savo senatorių. 
Tai vienintelis senatorius, ku
ris visuomet drąsiai, atvirai ir 
pasiryžusiai veda kovą val
džioje prieš bile kokius fašis- 
tuojančių reakcionierių pasi
ūloj imtis, jis visuomet gina di
džiumos paprastų žmonių rei
kalus.'
• Jau visas svietas žino, kaip 
Nc-Amerikinis Komitetas — 
raganų gaudytojas — atsimu
šė su kakta Į 1 lollywood’o ra
šytojų, gamintojų ir aktorių 
kietą siehą. Čia irgi senatorius 
Claude Pepper buvo pirmas, 
kuris davė I lolly wood’o šau
le i a m i e m s nukryžiavo j imu i 
žmonėms patarimą ir padrą
sinimą. Ir to viso rezultatas 
išėjo toks, kad Ne-Amerikinis 
Komitetas, norėdamas surasti,, 
ir nukryžiavoli komunistus, — 
pats save politiniai nusikry-] 
t. • iziavojo.

Kuomet Washiiigtone tarpe 
iš Holly woo d s u ša u k tų ž m o- 
nių prasidėjo tyrinėjimas iri 
komunistų jieškojimas, tai vi
si Floridos laikraščiai, tiek sa
vo žiniose, tiek editorialuose, 
nesitvėrė džiaugsmu, kad da
bar komunistam bus jau ga
las! Bet kuomet judžių ga
mintojai, rašytojai ir aktoriai, 
vieton “spaviedotis,” užataka- 
vo patį Nc-Amcrikinį Komite
tą už laužymą šios šalies kon
stitucijos, už žmonių laisves 
paneigimą ir kuomet komite
tas staiga nutraukė tyrinėji
mą, tai tie patys laikraščiai, 
su dideliu nusiminimu, jau ki
tokią dainą užtraukė :

“Tampa Morning Tribune” 
“dūmina” No-Amerik.ini Ko
mitetą — raganų . gaudytojus 
— už tai, kad šis viešai, o ne 
slaptai tą visą procedūrą at
likinėjo. Gi senatoriui Pep- 
per’iui, kuri pirmiau smerkė, 
jau atiduoda kreditą už jo 
drąsą su patarimais Hollywoo
d’o aktoriams. :

“Orlando Morning Senti-1 
nei” dienraštis, lapkričio 1-mą 
d., štai koki netikėtą editoria- 
lą parašė :
“Antras Raganų Medžiojimas

Susprogo

“Antru kartu, laikė kelių 
mėnesių, kongresinio komite
to tyrinėjimas susprogo į pa
čių tyrinėtoje snukius.

“Pirmas buvo Howard 
Hughes, iš Hollywood, išdir
bėjus ir orlaivių budavotojas< 
kuris padarė iš ‘bttnčiaus’ gar- 
b i n gų . še h a to r i ų ‘ ‘ m o n k es ’ 
(beždžiones — J. V.).

“Aną dieną a House Com
mittee stajgiai uždarė savo 
medžiojimą ant Hollywood 
komunistų, be jokio prirody
mo. Nei vienas raudonasis 
nebuvo suriestas.

“Tyrinėjimai daug lėšuoja.

Iššaukti juos be jokio pirm tu
rėjimo įstatymiško pamato, 
ant kurio būtų galima ištyri
nėti, mums atrodo, eikvojimas 
pinigų.

“Kas nors turėtų pradėt su
tvarkyti kongresą.”

Tai netikėtas laikraščio už
važiavimas N e - A m e r i k i n i a m 
Komitetui. Tačiau nemanyki
te, kad komercinei spaudai ir 
tūliems reakcionieriams pa
gailo tų žmonių, kuriems no
rima atimti laisvė. O ne! Jie 
pyksta ant Ne-Amerikinio Ko
miteto tik todėl, kad šis ko
mitetas pats save susikompro
mitavo.

J. Vilkelis.

Indusai Kašmire Sukertą 
įsiveržusius Mahometonus

Si‘i naga r, Kašmir. — In- 
dusu kariuomenė sumušė a- 
|)ie 800 ginkluotų įsiveržė
lių iš mahometoniškojo Pa
kistano ir jų talkininkų, 
Kašmiro mahometonų. In
dusai nukovę 300 iki 500 
priešų už penketo mylių 
nuo Srinagaro, Kašmiro 
sostinės. Indijos lėktuvai ir 
šarvuoti automobiliai ypač 
daug nuostolių padarę pa
kistaniečiams ir jų bend
rams kašmiriečiams maho
metonams.

(Kašmi ro kunigaikštija 
yra šiaurinėje Indijoje. In- 
dusas jo kunigaikštis prisi
dėjo prie Indijos valstybės, 
išsiderėdamas sau vietinę 
savivalda. O dauguma kaš
mi riečių esą mahometonai.)

V25

Toronto, Canada
Paminėjo Svarbią Sukakti

Švietimo Komisijos pastan
gomis,. buvo surengtas gražus 
vakaras Lietuvių svetainėj pa
minėjimui 15 metų sukakties, 
kaip eina Kanados lietuvių 
laikraštis Liaudies Balsas. 
Reikia pripažinti, kad vakaras 
buvo gana įspūdingas, nors 
linksminančių gėrimų nebuvo.

Už taip vadinamo garbės 
stalo buvo susodinti Liaudies 
Balso darbininkai ii* daugiau
siai dėl jo naudos nuveikusieji 
draugai ir jų draugės, Mor- 
kiai, Kilikevičiai, Janauskai, 
Ylai, Strazevičiai, Kevėžai, 
Degučiai, Dabrovolskienė. 
Prie kito stalo buvo susodinti 
draugijų atstovai, Sūnų, ir 
Dukterų Draugijos pirmos 
kuopos, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 162 kuopos, Dar
bo Progresyvės Partijos Lie
tuvių Kliubo, Bangos, meni
ninkų. Publikos buvo pilna 
salė, kuri buvo susodinta 
taipgi už stalų. Buvo kavos 
ir užkandžių.

Vakarą atidarė S. Karvelis. 
S. Žostautas nušvietė laikraš
čio ir jo darbininkų pergy
ventus vargus budavojant Ka
nados lietuvių laikraštį. Bai
giant jam savo įžanginę kal
bą, laikraščio darbininkams ir 
pirmiesiems jo budavotojams 
buvo ’prisegtos rožės, o jų 
draugėms — gėlių bukietai.

Paskui buvo pakviesti iš 
eilės pakalbėti laikraščio dar
bininkai, jo steigėjai ir buda- 
votojai, organizacijų atstovai.

Vienu žodžiu tariant, toron- 
tiečiai labai įspūdingai pami
nėjo Kanados lietuvių laikraš
čio jubiliejų. Padaryta labai 
graži peržvalga pergyventų 
laikų, atsiekimų ir prieš akis 
stovinčių užduočių.

Visi kalbėtojai, kurie tik 
kalbėjo, nurodė, kad buvo 
pergyventa daug ir didelių 
sunkumų/ bet padarytas dide
lis progresas. Visų viltis, kad 
ateityje mes atsieksime dar 
daugiau, ypatingai turėdami 
išaugusį ir sutvirtėjusį laik
rašti Liaudies Baisa.

Gėles įteikė Strazevičiūtė, 
Mikšiūtė ir Naruševičiūtė. 
Prie svečių vaišinimo dirbo 
Leišienė, Bernatavičienė, Lau- 
rusevičienė, Barčienė, Rušie- 
nienė ir Murauskienė.

Kitas Vakaras
Su šiuo vakaru, tačiau, ne

užsibaigė torontiečių jubilie
jinė veikla. Lapkričio 29 d., 
Ukrainų svetainėj, 300 Bat
hurst St., bus dar didesnis pa
rengimas.

Man teko*sužinoti, kad ko
mitetas kviečia daug svečių 
dainininkų ir (dainininkių. 
Garsiosios čikagietės daininin-

A

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Stevėn Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
• PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-ML8

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKIME PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

z PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Antr., Lapkr. 11, 1947

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NAMŲ DARBININKE:
Guolis ant vietos. Maža šeima. Gausus 
Huoslaikis. Transix>rtacija užmokėta. Mrs. 
Ch. W. Jablon, 854 Ocean Ave., Brooklyn.

Arba skambinkite Buckminster 2-1527. 
Užmokėsime už telefoną.

(265)■

kės — K. Abekienė ir A. 
Kenstavičienė — sutiko daly
vauti jubiliejiniame Liaudies 
Balso koncerte. Taipgi jau pa
sižadėjo radio dainininkės B. 
ir J. Juraitytės, montrealie- 
tės. Taigi, jau keturios vieš
nios dainininkės! O toron- 
tiečiai turi nemažai ir savo jė
gų-

Esu tikras, kad šis Liaudies 
Balso koncertas bus vienas iš 
gražiausių, kokius kada toron- 
tiečiai turėjome. Pradėkit 
rengtis jau dabar. Reporteris.

Tiktai Sovietiniai Ginklai 
Sukakties Parade

Maskva. — Minint 30-me- 
tinę Sovietų sukaktį, įvyko 
galingi paradai ir demons
tracijos. Armijos daliniai 
maršavo vien tik su gamin
tais Sovietuose ginklais ir 
įvairiais įrengimais. Ameri
kos ambasadorius gen. Bed- 
del Smith neatvyko paradų 
stebėti, nors buvo kviestas. 
Įvairių kitų kraštų at
stovai buvo tarp tos iškil
mės stebėtojų.

Tuo tarpu Stalinas ilsėjo
si Sochi apylinkėje, Kauka- 
zijoj.

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

LLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
lapkr. 12 d., 7:30 v. v., 103 Green 
St. Malonėkite dalyvauti, nes reikės 
balsuoti už viršininkus j Centro Val
dybą 1948 metams. Taipgi yra ir 
kitokių svarbių reikalų aptarti, nes 
spalių mėnesį susirinkimo neįvyko 
dėl tam tikrų priežasčių. •— F. Sekr.

(262-263)

ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
lapkr. 12 d. 8 v. v. 408 Court St. 
Nariai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes bus renkama darbininkai į 
Apskrities Koncertą. Taipgi reikės 
išrinkti atstovus ir į Apskrities 
Konferenciją.—Fin. Sekr. (262-263) 

s—----------------------------------------------- g

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

B------------------------------------------------- ci

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-869d
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Kas Yra Tas Angliškas 
Blokas?

NEPAPRASTA! GRAŽUS IR SVEČIAIS 
TURTINGAS BUVO DIENRAŠČIO

Ar Galėsime Sugrąžinti 
PR Rinkim y Sistemą

Veteranas Nusižudė

Spaudoje ir per radiją daž-, ma Centro Komitetas 1948-9 
nai girdime apie anglų-saksų ' metams. Nariai gaus tik iš 
bloką, kitais žodžiais Angli-1 spaudos išėjusią šių metų kny- 
jos — Jungtinių Valstijų poli- gą — “Viduramžių Istoriją.” 
tiką. Ką reiškia tas blokas ?{ Norinti pasimokęs duokles už 
Ar blokai tarnauja taikai?' 1949 metus, kad palengvinus 
Kokius siekius turi anglo-sak- kuopos valdybai darbą.
sų blokas? Ar jis yra vieniu-i Po susirinkimo D. M. se
gas? * lomskas kalbės apie anglo-

] šiuos ir eilę kitų klausimų saksų bloko reikšmę. Visi Ha
duos atsakymus D. M. šėloms- riai privalo būti. Kviečiami 
kas šį ketvirtadienį, 13 d. lap- Laisvės skaitytojai ir taip 
kričio, Laisvės Svetainėje, į simpatikai. Ateikite visi, kam 
419 Lorimer St. | rūpi sužinoti ir daugiau apie

Tą vakarą įvyks Lietuvių ! Lietuvių Kultūros Centro na- 
Literatūros Draugijos 1 kuo- mą, nes bus pranešta vėliausi 
pos susirinkimas. Bus renka- i įvykiai. Valdyba.

pro- 
turin ingos. Tačiau

pačių gra-

Rytiniu Valstijų Festivalio Žinios

Dienraščio Laisvės koncertai 
kas metai būna* gražūs, 
gramos 
šiemet, reikia pripažinti, tu
rėjome vieną 
ži ausiu jų.

Gre*ta to, kad programoje 
dalyvavo žymūs dainos ir mu
zikos meno talentai, šiemet 
programa buvo balansuota: 
kiekvienas numeris programo
je — kas nors skirtingo. • Iš
vengta vienodumo, kuris 
tais ir geras, gerų talentų 
gramas nuobodina.

Programą pradėjo
Choras, vadovaujamas Jurgio 
Kazakevičiaus. Choro mer
ginos uniformuotos, laiptiško- 
se 
vęs 
gai 
d ė, 
v o

V. Cacchione. Tiktų, sakė jis, 
kad mes pagerbtume sekunda 
tylos. Publika atsistojo pa
garbai to, kuris kovojo už ei
linių žmonių, tokių kaip mes, 
reikalus.

kar- 
pro-

Aid o

Jau liko tik apie pora sa
vaičių iki šio visų laukiamo 
didžiulio menininkų sąskri- 
džio. šis menininkų sąskri- 
dis — Rytinių Valstijų Festi
valis neapsirubežiuoja vien 
tik rytinių valstijų meninin
kais; jame bus menininkų iš 
Chicagos, Detroito ir kitų to
limesnių nuo New Yorko mies
tų. Taipgi bus išstatyti kūri
niai - eksponatai lietuvių dai
lininkų iš daugelio miestų 
Amerikoje — iš toli ir iš arti.

Festivalis prasideda su Pa- 
dėkavonės diena (Thanksgiv
ing Day), lapkričio 27, ir tę
sis iki lapkričio 30. Pagal su- 
siregistravimą Festivalyje da
lyvaujančių menininkų, atro
do, kad ne mažiau tūkstan
čio dalyvių : dainininkų, akto
rių, dailininkų, muzikantų, 
ir tt., dalyvaus Festivalyje.
Svečiams Artistams Kambarių 

Klausimu

Festivalio programos daly
vių grupės, norinčios turėti 
kambarius bendrai grupėmis, 
susisiekite su Hotel Piccadilly 
manageriu Mr. Roy Moulton, 
C/o Hotel Piccadilly, 227 W. 
45th St., New York 19, N. Y. 
Tokios grupės prašomos pasi
skubinti savo rezervacijas pri
siųsti ne vėliau lapkričio 15 
dienos, pranešant, keli bus jū
sų grupėje ir kelioms ir ku
rioms dienoms kambariai re
zervuojami.
. Festivalio komiteto narys ; 

Harry Mitkus susitarė su Ho
tel Piccadilly ir gavo sekamą 
pranešimą iš ten:

Dear Mr. Mitkus: When 
the Lithuanian Fine Arts: 
League holds its festival in 
Brooklyn next month, we 
shall be pleased to accommod- i 
ate part of your group, offer
ing the following:

30 double-bedded rooms 
and bath at $6; 20 twin-bed
ded rooms and bath $6 to $7. 
We do hot have any single 
rooms to offer, and if any of 
your people would want to go

three or four to a room, we 
can offers the following: 
Room with bath for three per
sons* $9; room with two dou
ble-beds and- bath for $11.

Virš minėtos kainos yra dėl 
vienos dienos ir į jas viešbu
čio taksai nėra įskaityti.
Reikalinga Vietinių Lietuvių 

Pagalba

žinoma, daugelis festivaliu 
atvykstančių artistų i)- svočių 
norės gauti nakvynes pas lie
tuvius; kai kurie pas savo 
draugus ir pažįstamus, o kiti, 
kurie čia neturi giminių, 
draugų ar pažįstamų, bus rei
kalingi pagalbos suj ieškoti 
jiems nakvynes pas Brooklyno 
ir apylinkės lietuvius.

Kadangi šis festivalis rei
kalauja milžiniško darbo ir 
vienam rengimo komitetui jo 
yra iki ausų, tai rengimo ko
mitetas prašo tuos Brooklyno 
ir apylinkės lietuvius, kurie 
galėtų priimti festivaliu at
vykstančius svečius, pranešti 
rengimo komitetui, kiek sve
čių ir ant kelių dienų jūs ga
lėsite priimti. Adresuokite sa
vo pranešimus apie kamba
rius: Harry Mitkus, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn 6, N.Y., ar
ba pridnokite savo pranešimus 
Laisvės raštinei, kuri perduos 
juos festivalio rengimo komi
tetui.

Festivalio Rengimo 
Komiteto Narys,

J. Byronas.

RADO BUŠĄ

Aštuntos Avė. busų korpo
racijos viršininkai nustebo, 
kada iš policijos juos pašaukė 
ir paklausė — ar pametėt bu- 
są ? Jie nesitikėjo pametę, 
tačiau dėl visko įsakė savo de- 
partmentams patikrinti. Pa
aiškėjo, kad busas buvęs iš
vogtas iš garadžiaus ir palik
tas Bronx gatvėje. Apie jį 
policija sužinojo automobilis
tams pasiskundus, kad busas 
kliudo pravažiuoti.

Shirley Temple naujoje Warneriu filmoje “That Hagen 
Girl,” rodomoje Strand Teatre, Broadway ir 47th St., 

New Yorke. Scenoje Ted Weems su savo orkestrą 
ir kiti.

gretose choras susigrupa- 
ir gerai susimokęs, žavin- 
ir drąsiai dainavo. Atro- 
kad kiekvienas žino sa- 

dalį ir ją energingai iš
pildo, nesimatė ausi ištempus 
klausančiųsių kito. Ne veltui 
iš choro publika reikalavo vis 
daugiau dainų ir po progra
mos bile kuriame salės krašte 
girdėjosi: 
ras! Ot

Aidas !
Lietuvos 
dainavo 
grįžk, Kaimas pabunda 
bėga Šešupe, 
akompanavo 
kaitė.

Antruoju programoje išsto
jo Stasys Kuzmickas, bassas, 
dainingasis mainų srities at
stovas iš Shenandoah, akom
panuojamas. Ald'onos Ander- 
son-žilinskaitės. Galingai jis 
sudainavo Kalvį. Taipgi dai- 

| navo Kaip daug tu merginų 
ir Plaukia Nemunėlis. Tai ne
paprasto pajėgumo balsas ir, 
rodos, vis po biskį augantis 
muzikai išk ūme.

Sekė muzikos Ansamblis 
Vyturėlis, vadovaujamas Edw. 

' židžiūno-Sidney,. susidedantis 
į iš stygines muzikos, armonikos 
i ir piano. Vyturėlis i 
dzin teikė kelis 
vien tik muzikos, o 
sykiu su Merginų 
joms dainuojant,
Jungtinių Tautų himną, Aš 
po skvernu besinešdams gita
rą ir Kaip miela.

Albertas Vasiliauskas, gra
žiabalsis tenoras, pradėjo su 
meilės arija iš operos Martha. 
Antrąją dainavo lietūvišką— 
Jojau dieną. Prašomas dau
giau, dar sudainavo Plaukia į 
sau laivelis. - Jam taipgi akom
panavo Aldona Anderson.
, Longinas A. B'uinis, smui- 

j kininkas, mūsų koncerte gir- 
į dėtas pirmu 4<artu. Puikiai 
jis valdo smuiką ir jau galįs 
geros muzikos kurti, čia jis 

j išpildė savo kompozicijos Ru- 
daakė mergelė. Taipgi g.rie- 

■ žė numeri iš Symphonic Es- 
pagnole ir porą priedinių nu
merių. Labai gražų piano 
akompanimentą įdomiai išpil
dė Aldona Anderson. Pasi
traukė publikos entuziastiškai 
tebeprašomas daugiau.

Biruta Ramoškaitė išstojo 
su Neverk, matuše ir su dei
mantų arija iš operos Faust. 
Ji iš tikro žėrėjo džiaugsmingu 
gyvumu ir dainavo nuostabiai 
taip šias, taip sekamas tris 
lietuviškas ir anglišką, kurių 
publika vis prašė daugiau. 
Publikai niekad negana jos 
dainų. Ji dar dainavo Oi mo
čiut, močiute! Skauda man 
galvele, Žydėk žydėk, bijūnė
li, Only a Rose. Birutai 
akompanavo Elsa Fiedler.

Kosciuszko Šokikų Grupė, 
spalvingai pasipuošusi tauti
niais kostiumais, baigė progra
mą. Pirm šokių jų armonis* 
tas taipgi sugrojo porą gaba
lų muzikos.

Vakaro vedėjas Rojus Mi- 
zara programos pertraukoje 
trumpai pranešė, kad brook- 
lyniečiai šiandien po pietų iš
lydėjome žymų pilietį, New 
Yorko Miesto Tarybos narį, 
toje taryboje darbo žmonių ir 
bendrai liaudies atstovą Peter

“Ale chorai, cho- 
puikiai dainuoja!” 
pradėjo Amerikos ir 

himnais. Paskiau 
Dul dul dūdelė, Su- 

, Kur 
Pianu Aidui 

Sylvia Pužaus-

tas kalbėti Antanas Bimba. 
Pasveikinęs ir pareiškęs padė
ką atvykusioms ar kaip ki
taip šj koncertą parėmusmms, 
Bimba paprašė paramos per- 
kraustymui dienraščio Laisvės 
i naują Lietuvių Kultūrini 
Centrą. Taipgi prašė neper
traukti Šerų pirkimo vajaus. 
Netikėtai gausus buvo atsilie
pimas, keli tūkstančiai gauta 
aukomis ir serais.

Prisidėjusių vardus matysi
te spaudoje prie pirmiausios 
progos.

Visapusiškai pavykusį po
pietį užbaigė smagūs šokiai 
prie Pavidžio Orkestros, skait
lingam jaunimui linksmaujant 
čia, o senimui linksmai tėmi- 
jant jaunimą, o kitiems kituo
se kambariuose puotaujant.

Publikos turėjome labai gra
žios — daug brooklyniečių ir 
gerą atstovybę meno mėgėjų 
ir Laisvės patrijotų iš apylin
kių ir net iš> Ponnsylvanijos ir 
Bostono.

Mūsų žmones priprato šei
mų ir draugų sąskridžius riš
ti su dienraščio- Laisvės pra
mogomis. Iš to būna dien
raščiui Laisvei naudos ir pa
tiems džiaugsmo — vienu at
silankymu, viena diena susi
tinka juo daugiau saviškių.

Laisviečiai linksmus ir dė
kingi visiems teikiantiems ga
limybę tokioms įspūdingoms 
dienraščio iškilmėms. Rep.

George Feltovich, 35 m., 
laivyno veteranas, rastas už
dusęs gasu savo kambarėlyje, 
242 Carlton Ave., Brooklyno.

BAR & GRILL

t

Pra
nu me rius 
užbaigai 

Kvintetu, 
sugrojo

Lietuviška Aludė
DEGTINĖ, VYNAS 

IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

atei-šios dienos iki 
rinkimų prikalbins 
vieną asmenį išeiti 
ir balsuoti už PR, 

pažangiausią, darbi-

Edward Ganeles, veteranas, 
buvęs sugrįžęs iš karo pažeis
tais nervais, o dabar iš naujo 
susijaudinęs dėl savo tėvo 
mirties, iššoko pro langą mir- 
tin iš apartmento . Jo motina 
bandė jį sulaikyti už skvernų 
ir šaukė pagalbos, bet nepa
jėgė išlaikyti. Motina gyvena 
225 W. 25th St., New Yorke.

nas nuo 
nančių 
nors po 
balsuoti 
m ės tą
pinkams ii* visiems tikriesiems 
d e m o k ratam s tarn a u j an č i ą
rinkimų sistemą atgausime se-J 
kamuose rinkimuose, ateinam H/l* -ti rudenį. Bet... ir vėl tas j MlIlCS iRUlOJO KcttO 

bet-privalome daugiau tuomi'p 1- 1 n;
rūpintis, daugiau toje linkmė- ’ L dllduUŲ Vivlld 

«

ie darbuotis. L. K. N.

prezi

2,356
1,523

Visi daviniai rodo, kad ga
lima. Ir daleistina, kad net 
praėjusiuose rinkimuose ga
lėjome išsaugoti nuo atšauki
mo. Kai})?

Skirtumą tarp laimėtojų 
prieš PR ir pralaimėjusių PR 
šalininkų buvo tik 249,719 
balsu. *

Viso piliečių mieste (turin
čių teisę balsuoti) šiuo tarpu 
yra apie 4 milionai. Didžiau- 
sis užsiregistravusių balsuoti 
skaičius buvo apie pusketvir
to milioTio 1944 metu 
(lentiniuose rinkimuose.

šiemet užsiregistravo 
248, o PR balsavo* tik 
207,. '

Tiktai 936,462 balsavo prieš 
PR. ši buvo veik aukščiausia 
skaitlinė balsų, kokią demo
kratų ir republikonų reakci
onieriai gali sumobilizuoti aiš
kiai priešdarbininkišku klau
simu, kokiu buvo reikalavi
mas panaikinti PR. Jie ne
praleidžia nebalsavę savo 
naudai.

Proporcionalės atstovybes 
(PR) šalininkams likosi neiš
naudoti tokie šaltiniai':

Virš milionas nesiregistra- 
vusių piliečių, kuriuos visuo
met reikia pasiekti pirm re
gistracijų.

Apie 360,000 užsiregistra
vusių, bet nėjusių balsuoti pi
liečių.

Apie pusė miliono balsavu
sių kitką, bet ne PR.

Tai vis masės eilinių žmo
nių. Tarp jų, jeigu būtų pa-1 
siekti, jiems gerai išaiškinta, 
lengvai galėjo 
pustrečio 
žmonių, 
Bet. . .'

Bet jų
Tačiau

nirnui nėra pamato, 
si balsavusieji už 
PR 586,743 piliečiai kiekvie-

atsirasti tie 
šimto tūkstančių 

kad išlaikyti PR.

nepasiekėme.
liūdesiui ir nusimi-

Jeigu vi-
išlaikymą
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Į Fotografas
i Traukiu paveikslus familijų, ves- ! 
|tuvių, kitokių grupių ir pavienių.' 
J Iš senų padarau 
I naujus paveiks- 
| lūs ir krajavus
♦ sudarau su ame- 
| rikoniškais. Rei-
• kalui esant ir 
i padidinu tokio 
| dydžio, kokio pa-

I
 geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, ;; 

Kampas Broadway Jr Stone Ave.
i prie Chauncey St., Broadway Line "
J Tel. GLenmore 5-6191 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Ne, Ne Sapnas
po 

jūs 
pa- 
pa-

Jeigu jūs važinėjate 
j Long Islandą mašina, gal 
Į pravažiuodamas tūlą vietą 
i manysite susapnavęs ar 
i klydęs . Bellporte, kur stovėjo
50 tonų sverianti metodistų 
bažnytėlė, rasite tuščią vietą. 
Tačiau tokią pat bažnytėlę 
jūs pamatysite Massapequa 
Park L. L

Mieste įvairios organizacijos 
keleriopai ir daugelyje vietų 
minės pirmojo karo paliaubų 
dieną.

Pradėjus su majoro prokla
macija ,visos miesto apskritys 
turės po paradą, o New Yor- 
kas — net du, vienai grupei 
pasiruošus maršuoti į rytus, 
kitai į vakarus.

Daug organizacijų pravedė 
panašias apeigas sekmadienį.

Bažnytėlė praėjusį penkta
dienį tapo pervežta iš vienos 
vietos Į kitą, 35 mylias, po ke
lis blokus abiejuose mieste
liuose sausžemiu ir paskiau 
Great South Bay vandenimis. 
Dabar ją rasite prie Park 
Boulevard ir Moore Ave.

Lynn Crombie, 60 m., sulai
kytas teismui kaltinimu, kad 
jis mirtinai užgavęs automo- 
biliumi Steve Stregos ir pabė
gęs iš nelaimės vietos.

PAJIEŠKOJIMAI r

Susidūrusios dvi auto ma
šinos prie 125th Street ir 5th 
Ave., New Yorke, sužeidė ten 
pasitaikiusį pynatų pardavinė
toją Arthur Camprules.

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

GYDYTOJAS

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

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

ir Pagal Pasitarimais.
Ir

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

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

Tel. SOuth 8-5569

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj._____________v

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

TONY’S

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

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 puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

August Gustas 
BELLAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
/ SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BJi? & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus 
’ RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

■ Tel. E Vergreen 4-8174

JOHN BURBULIS
Savininkas

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.

Kasdięn 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 )Antr., Lapkr. 11, 1947
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