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Ar Taftas Veiks, Kaip
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Pirmadieni susirinks abie
jų 80-tojo Jungt. Valstijų 
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FANKAI IR LĖKTUVAI PRIEŠ FRANCUOS STREIKIERIUS
prezidentas Trumanas, kurio 
partija kongrese turi mažumą 
atstovų.

Vyriausi šiai sesijai klausi
mai išspręsti yra du : Mar
shall© plano pravedimas Eu
ropoje ir vis tebekylančių gy
venimo produktų kainų su- 
kontroliavimas Amerikoje.

Atrodo, jog “europiniam 
planui” bus paberta daugiau 
žodžiu nei “amerikiniam pla- 
mu

ginčų,
t r i u

Tru manas 
Kongresuiasmeniskai 

vyriausybės programą.

Atsimename, kaip, tuojau 
po pirmojo pasaulinio karo, 
prezidentas Wilsonas buvo 
sušaukęs specialę kongreso 
sesiją dėl Tautu Sąjungos.

Republikonai ir tuomet turė
jo senate daugumą; senato
riai Lodge. Johnson, Borah 
ir kiti tuomet Įkinkė Į opo
zicijos vežimą savo pasekėjus 
ir Wilsono planas buvo supik- 
liavotas i dulkes: prezidentui 
buvo užduotas žiaurus poli
tinis smūgis.

Šiandien Taftas ir jo bičiu
liai taipgi galanda ginklus.

Kaip plačiai kongrese ko- 

gali pasakyti, — daug pri
klausys nuo to, kaip prezi
dento Trumano šalininkai 
mokės manevruoti.

19 18 metais įvyks prezi
dentiniai rinkimai;
jau pasisakė, 
kandidatūros prezidento vie
tai.

Jeigu taip, tai jis jau dabar 
numato reikalo atsiriboti nuo 
tų prezidento Trumano poli
tinių dėsnių, kurie jį galėtų 
pančioti rinkiminėje kampani-

. Korėjai ir Graikijos “rube- 
Taftasjžių saugojimui” taipgi yra 

kad jis sieksią prasižengimai prieš Jungt. 
Tautų konstituciją, pareiš
kė Višinskis, o tokius ma
nevrus Amerika gali dary
ti, ,girdi, todėl, kad jai už
tikrinta 
dauguma;
įspėjo:

“Jokia 
negali pasilaikyti organiza
cijoje šitokiomis sąlygo
mis.”

Ukrainos delegatas Dmit- 
rius Manuilskis pabrėžė, 
kad amerikonų - anglų blo
kas su savo seimeliu skaldo 
Jungtinių Tautų organiza
ciją. Jis patarė jiems “pa
mąstyti apie rytojų.”

Amerikos žmonės reikalau
ja, kad specialė kongreso se- 

maisto pro-
dūktų kontrolę, 

žiūrėsime, lų 
dėl to pasakys.

republikonai

sykį 
abi

Henry A. Wallace ne 
pareiškė, jog šiuo metu 
stambiosios partijos — demo
kratų ir republ ikonų — yra 
už karą stojančios partijos.

Jei 1948 metais nei viena 
jų savo politikos nepakeis, 
tai Amerikoje gims nauja, 
trečioji — liaudies partija.

Visoje valstijų eilėje šiuo 
metu kunkuliuoja judėjimas 
dėl trečiosios partijos įkūri- į 
mo.

“Wallace turi būti kandida
tu prezidento vietai!” pbalsiai 
kyla vis dažniau ir dažniau.

| Lietuvių Namo Bendrovės 
akcininkų gretas įstojo pati 
žymiausioji Amerikos lietuvių’ 
dainininkė Biruta Ramoškaitė.

Ji pasipirko už $50 šėrų ir 
tuo patapo kolektyve Lietu
vių Kultūrinio Centro savi
ninke.

Ilgametė Brooklyno Aido 
Choro mokytoja, pianistė Al
dona Anderson (Žilinskaitė) 
taipgi įstojo į Lietuvių Na
mo Bendrovę.

Stoja į Kultūrinio Centro 
savininkų gretas ne tik darbi
ninkai, — stoja ir profesio
nalai, stoja menininkai, stoja 
muzikai, stoja biznieriai; sto
ja jauni ir seni !

Ieškome naujų talkininkų, 
naujų akcininkų, nes dar tu
rime sukelti nemažą pini
gų sumą!

Kai šiuos žodžius skaity
tojas skaitys, jų rašytojas

“Seimelis” Skaldo Jungtines! Lietuvių Kultūrinio
Tautas, Kaip Įspėja 
Sovietų Delegatai

Flushing Meadow, N.’Y.
— Nepaisant Sovietų ii t 
draugiškų jiem delegatų kio pat likimo kaip senoji 
protestų, Jungt. Tautų sei
mas nutarė įsteigti nuola
tiniai posėdžiaujančią • ko
misiją, vadinamą “seimelį”. 
Jame dalyvautų po vieną 
atstovą nuo “kiekvienos0 
jungtinės tautos. Už šį 
Amerikos sumanymą balsa
vo 41 delegatas, prieš jį 6; 
nuo balsavimo susilaikė 6 
arabiškų kraštų atstovai.

Sovietų delegatas Andrius 
Višinskis smerkė “seimelį”- 
nuolatinę komisiją, kaip 
anglų - amerikonų pasimo- 
jimą apeiti Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybą ir panai
kinti veto teisę taryboje. 
Višinskis užreiškė, jog So
vietai boikotuos tą komisi
ją ir nesiskaitys su jos ta- 

i rimais. Ta komisija arba- 
“seimelis” yra aiškus Jung. 
Tautų konstitucijos laužy
mas, sakė Višinskis. Ame
rikonų įpirštos komisijos

mašinale balsų 
tačiaus Višinskis

savigarbi tauta

Jugoslavija Prašo Ameriką 
Sugrąžint $51,000,000

Washington. — Jugosla
vų valdžia prašė Jungtines 
Valstijas paliuosuot $51,- 
000,000 Jugoslavijos aukso, 
kuris sulaikytas šioje šaly
je; sako, tas auksas reika
lingas palengvinimui sun
kios ūkinės jugoslavų būk-

f--------------
Sovietai Siunčia Medžiagą
I Rytinę Vokietiją

Berlin. — Spalių mėnesį 
šiemet Sovietai įgabeno $2,- 
000,000 vertės reikmenų į 
savo užimtą rytinę Vokieti
ją. Tarp įgabefitų vokie
čiams medžiagų yra medvil
nė (bovelna), geležies rūda 
ir įvairūs lengvesnieji me
talai.

jau bus Michigano valstijoje.
Seniai ten besilankiau. Mi

chigano lietuvių farmerių gy
venimas pirmą sykį teks ma
tyti.

Užtikrinu, gerbiamąjį skai
tytoją, jog pasistengsiu pa
rašyti, “ką mačiau ir girdė
jau.”

Višinskis pranašavo, kad 
Jungt. Tautos susilauks to-

Tautų Lyga, jeigu tas sei
melis bus įkurtas. Jis pri
minė, jog steigiamoji Jungt. 
Tautų konferencija užgyrė 
paties prezidento Roosevel- 
•to duotą pasiūly
mą, kuomet ji suteikė 
penkiem didiesiem talkinin
kam veto teisę Saugumo 
Taryboje dėl jų vienybės 
taikai išlaikyti. O dabar 
anglų - amerikonų blokas 
ryžtasi tą teisę nušluoti.

Lenkija, Jugoslavija ir 
Čechoslovakija taipgi boi
kotuos nuolatinę seimo ko
misija, pakrikštyta “seime
liu.”'

Žydai Nudėjo 8 Anglus: 
Atkeršijo už 5 Žydų 
Jaunuolių Nužudymų

Jeruzalė.— Slaptieji žydų 
kovūnai, menama, iš Ster- 
no grupės, atkeršijo ang
lam už tai, kad anglų poli
cija ir kariuomenė sušaudė 
penkis žydų jaunuolius — 
tris merginas ir du vaikinus 
— diena pirmiau. Jeruzalė
je keršytojai bombomis ir 
revolveriais nudėjo 3 ang
lų kareivius ir vieną polici
ninką dviejose kavinėse, o 
Jaffoje nušovė keturis iš 
teatro išeinančius anglus. 
Be to, jie sužeidė porą tuzi
nų anglų.

Minimus žydų jaunuolius 
anglai nužudė, beieškodami 
ginklų pas juos.

Kiti Generolai Užtarė 
Gembleri Gen. Meyersą

Washington, lapkr. 14. — 
Yra parodymų, kad gene
rolas Meyers lošdavo “po
kerį” su lėktuvų kompanijų 
viršininkais bei jų agentais. 
Jis statydavo net po $3,000 
ant vieno lošio, ir paprastai 
laimėdavo. Gen. Meyers bu
vo lėktuvų užsakytojas val
džiai karo metu. Be kitko, 
jis tada “pirko” $35,000 
vertės šėrų iš septynių lėk
tuvinių kompanijų, kaip liu
dija vienas faktų rinkėjas 
tyrinėjančiai senato komi
sijai. Tuos šėrus Meyers 
užrašė savo pačiai mergiš
ku jos vardu. Bet gynėsi, 
būk neturįs jokios kompa
nijos šėrų. Gembler jauda
mas valdžios bonais ir ki
tais galais, gen. Meyers pa
sipelnė iš karo milioną iki 
dviejų milionų doleri^. Keli 
kiti oro jėgų generolai į- 
spėjo Meyersą. atsargiau 
elgtis. Bet jie slėpė tokius 
Meyerso žygius nuo val
džios.

London. — Susprogo ka
rinių r akie tų fabrikas.

Centro Reikalai
Nereikia Laukti Prašymų ir Paraginimų; Visi 
Puikiai Suprantate Didelį Kultūrinį Reikalų 
ir Esate Širdingai Prašomi Prisidėt

Iki šiol visas vajus už Kultūrinį Centrą buvo veda
mas išimtinai agitacija per laikraštį. Laiškų nebuvome 
siuntinėję. Tai galimas daiktas, kad daugelis mūsų skai
tytojų laukėte asmeniško prašymo bei paraginimo. Taip 
ir atidėliojote ir laukėte.

Bet prašome šio reikalo nebeatidėlioti. Palyginti 
trumpu laiku turime sukelti dar apie penkiasdešimt 
tūkstančių dolerių. Kiekviena dvidešimtpenkinė svarbu 
ir bus giliai įvertinta.

Kiekvienas susipratęs lietuvis, mums atrodo, gali 
prisidėti prie įsteigimo Amerikos Lietuvių Kultūrinio 
Centro. Mažai randasi tokių, kurie neištesėtų įsigyti 
mažiausia vieną Šerą už $25.

Taip pat vėl esate prašomi suteikti paskolų. 
Prisidėkite taip, kaip ir kiek kas išgalite. 
Sekami asmenys prisidėjo:

ŠERAIS 
Petras Gužauskas, Baltimore, Md. 
Ignas Krivickas, Baltimore, Md. 
George Šalčius, Hoboken, N. J. 
Stanley Jankauskas, Rumford, Me. 
B. Kilas, Rumford, Me. 
J. Gladienis, Rumford, Me. 
Sophia Pidacks, Rumford, Me. 
Beatrice Schneider, Brooklyn, N. Y. 
Adele Kalakaiiskas, Brooklyn

PASKOLOMIS 
Adele Kalakauskas, Brooklyn, N. Y.

Money orderius bei čekius išrašykite ir siųskite se
kamu adresu: Lithuanian Building Corporation, 427 
Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

$400.00

UKRAINA IŠRINKTA Į JUNGT. 
TAUTU SAUGUMO TARYBĄ
Flushing Meadow, N. Y.- 

Jungtinių Tautų seimas iš
rinko sovietinę Ukrainą lai
kinuoju Saugumo Tarybos 
nariu vieton Lenkijos, ku
rios terminas išsibaigia. Už 
Ukrainą balsavo 35 seimo 
delegatai; .15 susilaikė nuo 
balsavimo; pora balsavo už 
Indiją, trejetas neatėjo į 
susirinkimą; du balsai at
mesti kaip netaisykliški.

Ukrainos išrinkimas ta- 
bon buvo užtikrintas, kuo
met Indija ištraukė savo 
kandidatūrą. Vienuolikoje

Chinų Komunistai Užėmė Čiango 
Geležinkelių Centrų; Nušlavė 

20,000 Tautininkų Karių
Nanking, Chinija.—Čiang 

Kai-šeko valdžia pripažino, 
jog chinų komunistai užėmė 
Šihkiąčwangą, svarbų mies
tą ir geležinkelių mazgą vi
duriniai - rytinėje Chinijoj. 
Komunistų radijas pranešė, 
kad jie tuo žygiu sunaikino, 
sužeidė bei nelaisvėn paėmė 
20,000 Chiango tautininkų 
kariuomenės.

Tautininkai skelbia, kad 
jie atliuosavę apsuptus sa
viškius Juline, prie Didžio
sios Chinų Sienos, ir atgrie
bę Tangšaną, nepertoli į 
šiaurvakarius nuo Šangha- 
jaus. Vidurinėje Chinijoje 
veikia apie 100,000 komuni
stų kariuomenės tarp di
džiųjų upių- Geltonosios

e

$100.00 
75.00 
75.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

,25.00

pirmesnių balsavimų Ukrai
na gaudavo daugiau balsų, 
negu Indija, bet trūkdavo 
keleto iki rėikalingų dviejų 
trečdaliu.

Jungt. Tautų Saugumo 
Taryba susideda iš 11 na
rių. Penki didieji talkinin
kai yra nuolatiniai nariai— 
Amerika, Sovietų Sąjunga, 
Anglija, Francija ir Chini
ja, o šeši nariai laikini. Se
kamieji kraštai dabar bus 
laikinais nariais: Argenti
na, Belgija, Kanada, Ko
lumbija, Syrija ir Ukraina.

ir Yangtze. Komunistai jau 
kontroliuoja Geltonąją upę.

Šešių Čiang Kai-šeko pro
vincijų gubernatoriai ant 
greitųjų atlaikė susirinki
mą ir nutarė organizuot 
miliciją Yangtze upei ginti. 
Ši upė yra svarbiausias su
sisiekimas tarp Šanghajaus 
ir vidurinės Chinijos.

visMonarchistai areštuoja 
Daugiau Graikų

Athenai, Graikija.—Slap
toji policija suėmė dar tris 
tuzinus piliečių už tai, kad 
jie dalyvavo, girdi, “komu
nistiniame susirinkime.”

Chicago. — Iš naujo pa
brango grūdai.

Eina Smarkyn Francijos 
Ir Italijos Darbininkų 
Išstojimai prieš Reakciją

Paryžius, lapkr. 14.—“So
cialistinė” Francijos prem
jero Ramadiero valdžia su
būrė tankus, karinius lėk
tuvus ir armijos pulkus 
prieš streikuojančius Mar
seille uostamiestyje darbi
ninkus.

Generalė Darbo Konfede
racija (unijų sąjunga) pa
skelbė visuotiną streiką 
protestui prie š degau- 
llisto majoro diktatoriš
ką sauvalią Marseille. Strei
kuoja ir demonstruoja lai- 
vakroviai, jūrininkai, meta
lo fabrikų darbininkai, raš
tinių tarnautojai ir kt.

Streikieriai protestuoja 
prieš siaučiančias degaųl- 
listų fašistines šaikas. Pa
čiame miesto valdybos rū- 
------------------- r_.. —. ....
Sustiprėjo Partizanų 
Pozicijos Graikijoj 
Prieš Monarchists

Athenai.— Kariniai Ame
rikos atstovai leido Graiki
jos monarchistų valdžiai 
vartoti karui prieš partiza
nus ir dalį tų pinigų, kurie 
buvo skirti “civiliams reika
lams.” Partizanai gana 
daug laimėjo po to, kai 
Amerika paskyrė monar
chistams $300,000,000 pagal 
Trumano mokymą prieš ko
munizmą. Tada monarchis- 
tai žadėjo sutriuškint parti
zanus iki žiemos. Dabar jau 
žiema šiaurinės Graikijos 
kalnuose, o partizanų 
pozicijos dar stipres
nės (kaip rašė N. Y. Posto 
korespondentas).

Amerika Siunčia Dar 90 
Oficierių Graikijon

Washington, lapkr. 14. — 
Amerikos valdžia siunčia 
Graikijon dar 90 oficierių, 
kaip karinės savo misijos 
narius. Bus pasiųsta ir 
daugiau instruktorių, kurie 
mokys monarchistų armijų 
geriau kariauti prieš demo
kratinius graikų partiza
nus.

(Sovietų atstovas Jungti
nėse Tautose, Andrius Gro
myko neseniai tvirtino, kad 
Amerika jau buvo nusiun
tus 18,000 tokių mokytojų 
monarchistams. Ketvirta
dienį newyorkinis radijas 
teigė, kad 1,000 amerikinių 
oficierių fronte komanduo
ja monarchistų žygius prieš 
partizanus.)

SUDEGĖ 6-9 ŽMONĖS 
PROVIDENCE, R. I.

Providence, R. L — Per 
gaisrą sportų-pasilinksmi- 
nimų centre, buvusioje gat-. 
vekarių daržinėje, žuvo 6 
iki 9 asmenų. Keli kiti pa- 
pavojingai sužeisti.
ORAS.—Būsią lietaus.

me degaullistai, klerikalai 
ir tūli “socialistai” puolė ir v 
mušė komunistus miesto 
tarybos narius. Taryboje y- 
ra 24 komunistai ir 25 gen. 
de Gaulle šalininkai. Kai 
kurie užpuolikai šaukė: 
“Valio Hitleriui!”

Fašistai šaudė į demons
truojančius ties valdybos 
jaunuolį nušovė ir daugelį 
rūmu darbininkus; vieną 
žmonių sužeidė.

Darbininkų sąjūdžiai pra
sidėjo iš to, kad miesto ma
joras 50 procentų pabrangi
no važinėjimą gatvekariais 
ir patraukė teisman keturis 
darbininkus, dalyvavusius 
demonstracijoj prieš tą pa
branginimą.

Raita ir pėsčia policija 
užpuldinėja demonstrantus; 
kiti policininkai, važinėda
mi šarvuotais automobi
liais, grūmoja darbinin
kams kulkosvaidžiais.

Streikieriai šaukia “Ša
lin de Gaulle’o valdybą!”

Ramadiero Grūmojimas
Premjeras Ramadier, at

vykęs seiman, karščiavosi 
prieš komunistus; kaltino 
juos už streikų kurstymą 
ir grūmojo visomis karinė
mis jėgomis, “ginti respub
liką.”

Komunistas seimo narys 
Francois Billoux atsakė: 
“Jūs ginate gengsterius de- 
gaullistus, kurie žudo dar
bininkus ir brutališkai už
puldinėja komunistus mies- ' 
tų tarybų narius...”

VERDA SUSIDŪRIMAI 
100 ITALIJOS MIESTŲ

Roma, lapkr. 14. — Ro
moje, Milane, Neapolyje ir 
100 kitų Italijos miestų dar
bininkai streikuoja ir de
monstruoja prieš fašistus ir 
prieš klerikalų valdžią, kuri 
duoda fašistams valią. Siau
čia susikirtimai tarp fašis
tinių elementų ir darbinin
kų. Romos ir kitų didmies-- 
čių gatvėmis dunda tankai 
ir šarvuoti automobiliai, 
grūmodami d e monstruo- 
jantiems žmonėms. Neapo
lyje darbininkai mėgino už- 
kelt raudona vėliavą ant 
miesto valdybos rūmo. 
Streikieriai šturmavo poli
cijos stotis kai kuriuose 
miestuose.

Policija ir milicija ata
kuoja darbininkus ašarinių 
dujų bombomis ir buožė
mis ir grūmoja šaudyti.

Paskutinėmis dienomis 
fašistai užmušė 7 komunis
tinius darbininkus.

Washington. — Republi- 
konų politikierius John 
Dulles siūle karinę Ameri
kos - Anglijos - Francijos 
sutartį prieš Sovietus.

New York. — Beartėjant 
Thanksgivingui (P a d ė kų 
dienai), kalakutai pabrango 
bent 4 centais svarui.
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Rezultatai Labai Menki
Prezidentas Truman patiekė platų raportą apie teikia

mą pagalbą Graikijai ir Turkijai. Graikijai skirtieji 
trys šimtai milijonų dolerių, sako, neužilgo išsisems. Iki 
šiol teikiamos pagalbos rezultatai esą labai menki, jų be
veik nesimato.

Bet prezidentas ragina į tai nekreipti didelio dėme
sio. Tos pagalbos rezultatai pasirodysią vėliau.

• Faktas yra, kad Graikijoje tiktai mūsų parama ta
po sustiprintas fašistinis monarchistinis režimas. Bet 
ten tebeverda civilinis karas, ten liaudis tebėra alkana 
ir beteisė. Pažadas, kad mūsų pagalba ten sustiprins de
mokratiją, pakels liaudies ekonominę būklę, nieko neda
vė.

KODĖL ARGENTINIE
ČIŲ “VIENYBĖ” DAR NE 
SAVAITINIS?

Argentinos lietuvių laik
raščio “Vienybės” No. 54- 
tame numeryje telpa dar di
delis puokštas sveikinimų 
laikraščiui 2-jų metų su
kakties proga, — sveikini
mų, netilpusių 53-čiajame 
nurųęryje, kuris išėjo virš 
18-kos puslapių didumo ir 
buvo kupinas sveikinimų. 
Ten pat skaitome redakcinį 
straipsnį:

Vokietijos Nuginklavimas
Francūzija išėjo su nauju planu Vokietiją išlaikyti 

nuginkluotą. Ji siūlo sudaryti keturiasdešimt metų su
tartį tarpe Francūzijos, Anglijos, Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos. Jos turi sutartyje nustatyti, kad per tą laiko
tarpį visos laikysis išvien prieš Vokietiją ir neleis jai mi- 
litariškai atsikurti.

Visa bėda su tokiu planu yra tame, kad jis nieko ne
reiškia. Jau seniai esame patyrę, kad jokia sutartis nie
ko nereiškia, jeigu didžiosios valstybės tarpe savęs nesu
sikalba. Juk mes turime labai gerą Potsdamo sutartį. Bet 
kas iš jos beliko?

Šiandien daugiausia kalbama apie Vokietijos ekono
minį atstatymą. Pats sekretorius Ąlarshall sako, kad Vo
kietijos ekonominis atstatymas yra širdis visos 
Europos atstatymo. Bet Vokietijos ekono
minis atstatymas ant prieškarinio lygio reiškia jos mili- 
tarinės galybės atstatymą. Hitleris nebūtų pakilęs ir į 
keletą metų nebūtų sukūręs tokios pragariškos karinės 
mašinos, jeigu jis nebūtų turėjęs galingiausios pramonės.

Svarbiausia šiandien yra problema ne keturiasde
šimt metų sutartis, bet “Keturių Didžiųjų” susitarimas 
išvien laikytis ir užtikrinti pasaulyje taiką. Kol nebus 
tarpe tų valstybių vienybės, tol jokia sutartis Vokietiją 
sulaikyti nuo militarinjo'atgijimo bus neverta nė tiek, 
kiek tas popieris, ant kurio ji bus parašyta. Kas to ne
supranta, tas nieko nesupranta ir lošia ugnimi.

Pabaigoje, šio mėnesio susirinks minėtųjų valstybių I 
užsienio reikalų ministrai. Jie dar sykį bandys parašyti 
taikos sutartį su Vokietija. iTaug kas paaiškės — svar
biausia paaiškės tas, kokia Vokietija turės būti ateityje. 
Šis susirinkimas aiškiai parodys, ar dar yra likę kas nors 
iš tos didžiosios koalicijos, kuri sutriuškino hitlerinę Vo
kietiją, ar jau talkininkų keliai visiškai skirtingi?

*
Nauji Milijonai Chinijos Diktatoriui-

Iki šiol teikiama Chiang Kai-šekui parama nebega
linti išgelbėti* jo kailio. Visi mato, kad Chinijoje civili
nis karas krypsta ne ton pusėn, kurion buvo mūsų pa
galba norėta jį pakreipti. Chiang Kai-šeko armijoms ne
siseka.

Todėl turime sumanymą, arba mūsų vyriausybės 
planą Chiang Kai-šeko valdžiai suteikti naują trijų šim
tų milijonų dolerių paskolą. Taip pat esąs greitas rei
kalas, kaip ir Europos gelbėjimas.

Beveik netenka abejoti, kad Chiang Kai-šekas šią i 
didelę dovaną laimės be didelio vargo.

Gen. de Gaulle Siūlomoji “Ašis”
Generolas de Gaulle paskelbė savo programą. Jis sa- j 

ko, kad jis ir jo partija turi aiškų tikslą: namieje sunai-j 
kinti komunizmą, užsienyje suorganizuoti ašį prieš Ta- į 
rybų Sąjungą. Naująją ašį tūrėtų sudaryti Francūzi
ja, Angliją ir Jungtinės Valstijos.

Tos ašies, kaip njatome, misija bus tokia pat, kokia 
buvo Hitlerio organizuotos fašistinės ašies. Aną ašį irgi 
sudarė trys valstybės — Vokietija, Italija ir Japonija.

Gen. de Gaulle užsispyrusiai siekia Hitlerio negar
bingo sosto. Kur Hitleris suklupo, ten jis tikisi laimėti.

Niekas, žinoma, negali uždrausti jam taip kvailai 
tikėti.

Klausimas yra tiktai tame, kiek jis laimės pasekė
jų? Be pasekėjų ir Hitleris būtų nieko nepešęs ir nepa
jėgęs užkurti pasaulį karo gaisrų. Žmonijos nelaimė bu
vo tame, kad Hitleriu patikėjo milijonai vokiečių ir val
dovai ne tik Italijos ir Japonijos, bet daugelio kitų šalių. 
Tai, kas šiandien skamba beprotiškai, rytoj gali pasida
ryti didžiausiu pavojumi taikai.

Kad geh. de Gaulle pasikaustęs eiti Hitlerio keliais, 
tai jau aišku.*Dabar tik lieka klausimas, ar Francūzijos 
liaudis seks paskui jį?

Šį klausimą nelengva atsakyti. Degaulistų laimėjimai 
municipaliniuose rinkimuose aiškiai parodė labai pa
vojingą tendenciją. Kaip anais prieškariniais laikais, 
taip dabar, didžiausia nelaimė yra darbininkų klasės pa
sidalinime. Net ir šiandien, kai degaulistai taip rimtai 
grūmoja, Francūzijos socialistai atmeta darbininkų kla
ses bendrą frontą prieš bendrą pavojų. O pasidalinusi 
darbininkų klasė negalės atsilaikyti prieš degaulistus.

Tiesa, šiandien de Gaulle grūmoja tiktai komunistams.

Šturmingai praėjo ' mūsų 
antroji metine sukaktis. 
Sveikinimai dar tebeplau- 
kia ir* jų visų negalima 
sutalpinti, priseis atidėti se
kantiems keliems nume
riams. Sveikinimai ne tušti, 
ne vien žodžiais ar pažadais, 
bet ir pesais — ta svarbiau
siąja materiale parama, be 
kurios šiame pasaulyje nega
lima gyvuoti,

Daugumoje tų sveikinimų 
išreiškiama pageidavimas, 
kad “Vienybė” eitų savait
raščiu. Toks yra Argentinos 
lietuviu noras, to norime ir 
atsakingieji “Vienybės” lei
dėjai, nes tik kas savaitę 
išeidamas mūsų laikraštis ga
lės geriau aptarnauti skai
tančiąja mūsų visuomenę ir 
suteiks visai kolonijai dau
giau žinių — daugiau švie
sos jos dvasiniam >r kul
tūriniam gyvenimui. Bet, 
kad tas noras būtų galima 
realizuoti, reikalinga tam są
lygų, reikalinga sudaryti 
tvirtas ir pastovus finansinis 
pagrindas, kuris užtikrintų 
reikalaujamas m ė nes ines 
įplaukas savaitraščio leidi
mui. “Vienybės” nr. 52 ra
šėme : “Būtų klaida, jeigu 
išleidus keletą numerių kas 
savaitę dėl lėšų stokos bū
tume priversti grįžti i dvisa
vaitinį. Neužtenka, vienkar
tinės, kad ir didelės ūpo pa
kilime suteiktos paramos, 
reikia sudaryti nuolatines 
didesnes mūsų laikraščiui 
įplaukas, kad užtikrinus nuo
latinį normalų savaitini jo 
pasirodymą.” šiandien pa
kartodami šią teisybę p vi
duriam, kad tie šaltiniai, iš 
kurių galima gauti pasto
vios — nuolatinės didesnės 
įplaukos, yra mūsų skaity
tojai, tad siekiant “Vienybę” 
leisti savaitraščiu, būtinas 
reikalas kuo daugiausia di
dinti jos skaitytojų skaičių, 
kad jos tiražas 'pakiltų, tik 
taip .bus sudaryta platus ir 
tvirtas pagrindas normaliam 
savaitiniam pasirodymui.

Tikimės, kad gerieji mū
sų draugai, savo sveikini
mais taip daug parėmę “Vie
nybę,” siekdami . realizavi
mo savo noro turėti savait
raštį, nenuleis rankų, o. 
dirbs iš visų jėgų, kad dar 
plačiau paskleidus “Vieny
bę,” kad suradus jai dau
giau skaitytojų ir jos palai
kytojų. Tikirhės, kad apie 
savo laikraštį taip šiltai at
siliepusios organizacijos ju
dins savo narius realizavimui 
šio kilriaus tikslo ir jeigu rei
kės net įšauks lenktyniavimą 
gavime naujų skaitytojų, 

‘praves vajų, kad neliktų nė 
vieno jų nario, nė vieno pa
žangaus lietuvio, kuris ne
skaitytų ar neremtų savo 

■ laikraščio. Tuo keliu mes 
numatome, jog yra galima 
sudaryti pastovios galimybės 
lęisti savaitraštį, belieka, 
kad gerieji mūsų draugai 
sukaupę savo paslaugas dar 
padirbėtų už-savo laikraštį ir 
taip netolimoje ateityje 'tu
rėsime savaitraštį.

Nors daug skaitytojų jau 
su šiuo numeriu laukė “Vie
nybės” išeinant savaitinės, 
bet tas nebuvo galima pada

ryti. “Vienybės” leidėjai, pa
siėmę sau už pareigą norma
liai duoti šio krašto lietu
vių kolonijai periodinį laik
raštį, suprasdami §io darbo 
atsakomybę ir realiai įver
tindami esamąsias apystovas, 
negali leistis į avantiūras. 
Jis turi eiti normaliai — 
būti užtikrintas, o kuomet 
bus sudarytos sąlygos sa
vaitraščiui, kad pradėjęs juo 
eiti jau neturėtų sustoti. To 
mes ir siekiame.

Tad, visi, kurie norime, 
kad “Vienybė” kuo grei
čiau pasirodytų savaitraščiu, 
stokime į dar smarkesnį vei
kimą ieškojimui jai rėmėjų, 
paskleiskime kuo plačiau 
“Vienybėj” rašomus tiesos 
žodžius.

ARGENTINIEČIŲ 
“VIENYBEI”
DVEJI METAI

“Rodos dar tik vakar, ga
vus Argentinos liaudžiai 
kiek tiek daugiau laisves ir 
pradėjus laisviau kvėpuoti, 
ir mes, šio krašto lietuviai, 
pajutę galimybes plates
niam kultūriniam veikimui, 
išleidome savą laikraštį 
“Vienybę”....

Šitais žodžiais Argenti
nos lietuvių “Vienybė” pra-

tį, kuri įvyko š. m. rugsėjo 
mėnesį.

“Vienybės” No. 53-čiasis 
(rugš. I? d.) paaukotas tai 
sukakčiai atžymėti. Tai ne
paprastai įvairus numeris: 
jame telpat apie šimtas vei
kėjų, bendradarbių, laikra
ščio ’platintojų paveikslų. 
Išspausdinta daugybė svei
kinimų, pavienių ir grupių.

Šis numeris turi 18-ką 
puslapių, o prie to —“Jau
nimo Vienybė”, laikraštėlis, 
skiriamas Argentinos lietu
vių jaunimui.

Tai prodymas, kbkiu uo
lumu, kokia meile Argenti
nos lietuviai palaiko savo 
laikraštį — kol kas dusyk 
mėnesinį, bet neužilgo, be‘ 
abejojimo, būsiantį savaiti
nį.

Mes sveikiname pažan
giuosius Argentinos lietu
vius už palaikymą savo 
“Vienybės”, — sveikiname 
“Vienybės” dviejų metų su
kakties proga, ir linkime 
kad jie gyvuotų ir jų laik
raštis klestėtų!

Amerikiečiai, norį užsisa
kyti “Vienybę”, tepasiunčia 
dolerį kitą ir už juos gaus 
laikraštį. Adresas: “Ųni- 
dad”, Casilla de Correo

Naujoji Statyba Valsčiaus 
Centre

/   - ■ - *
Rašo ženė Razauskienč

JONAVA. — Du kilomet
rai nuo Jonavos prie gele
žinkelio šakos ir plento yra 
įmonė “Beržas”. Ji yra jau
kiausia iš visų respublikos 
baldų įmonių. Prieš atei
siant vokiškiesiems fašisti
niams grobikams čia buvo 
gaminami šiaudeliai degtu
kams. Vokiečių laikais gy
venimas fabrike apmirė.

Beveik penkerius metus 
ne tiktai fabriko cechuose, 
bet ir kieme visiškai nebu
vo n^atyti žmonių. 1946 m. 
pabaigoje buvo nutarta ap
mirusią įmonę paversti bal
dų fabriku “Beržas”. Po ke
lių dienų iš broliškų respub
likų čia buvo pradėta ga
benti įvairūs įrengimai, o 
vėliau dirbančiųjų skaičius 
prašoko tą skaičių, kuris 
čia buvo, kai fabrikas ga
mino šiaudelius degtukams. 
Kovo mėnesį čia gautos pa
skutinės mašinos. Nors į- 
rengimai montuoti buvo 
pradėti kur kas anksčiau, 
bet svarbiausi montavimo 
darbai buvo atlikti šių me-

į tų antrajame ketvirtyje.*
Šiuo metu čia nėra nė vie

no cecho ir patalpos, * kuri 
būtų panaši į ankstyvesnę. 
Centrinis “Beržo? cechas 
yra mechaninis. Didžiulia
me šviesiame pastate, pro 
kurio plačias duris nuties
tos geležinkeliuko linijos 
vagonėliams, sutalpinta 18 
mašinų, varomų elektriniais 
motorais. Jas montavo fab
riko technikinis vadovas 
Petras Valinevičius, vyres
nysis mechanikas Antanas 
Kazlauskas, m e c h anikas 
Vincas Zinkevičius ir darbi
ninkų grupė.

Fabrikas “Beržas” ga- 
. mins daugiausia stalus raš
tinėms, spintas drabu
žiams, pusminkštes kėdes ir 
kitus baldus. Pagal planą, 
pirmoji statybos %eilė turi 
būti paleista į darbą šių 
metų ketvirtame • ketvirty
je.

Prie fabriko darbinin
kams ir tarnautojams bus 
pastatyti namai.

deda savo įvedamąjį minint 3676, Buenos Aires, Argen- 
2-jų metų laikraščio sukak-tina.

Laiškas Laisves Redakcijai
Laisvės Redakcijai, 
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y. 
Gerbiami Redaktoriai: —

Tamstų laikraštyje, No. 
259, šių metų, tilpo raščiu
kas SLA reikaluose, kuria
me, apart kitko, yra pasa
kyta :

“Pereitas SLA seimas bu
vo laikytas prie pat Mas
sachusetts durų; seime da
lyvavo keletas Massachu
setts lietuvių advokatų ir 
patsai Bagočius, kaipo tos 
valstijos advokatas ir buvęs 
ilgus metus SLA preziden
tu, NEŽINOJO, kad Mas
sachusetts- valstijoj yra įs
tatymas (kurs) nepavelina 
organizacijai būti be atski
ro iždininko.”

Lai bus man leista pa
reikšti, kad aš nežinau ar 
kiti- Mass, advokatai buvo 
įsigilinę į fraternalių orga
nizacijų įstatymus ar ne, ir 
jei ne, tai tas yra jiems at
leistina, nes mūsų įstatymų 
knygose yra tūkstančiai į- 
statymų, kuriuos žino tiktai 
tie, kurie viename ir kito
kiame klausime yra specia
listai.

Aš buvau SLA prezidentu 
per 10 metų, ir turėjau būti 
nors šiek tiek fraternalių 
įstatymų “specialistu”. Ka
da ta SLA nelaiminga Įsta
tų Komisija (kurios pirmi
ninku yra medikas) reko
mendavo sujungimą sekre
toriaus - iždininko tarnybas 
į vieną, aš atkreipiau Sei
me, sykiu su SLA sekreto
rium Dr. Viniku, prezidento 
Laukaičio atydą, kad Mass. 
General Laws, Chapter 176, 
patvarko, abelnai, kad šios 
rūšies organizacijos turi.tu- 
ręti pirmininką, sekretorių 
ir iždininką, įr kad jis nelei
stų Įstatų Komisijos patari
mą Seimui balsuoti, nes tai 
yra prieš Mass., Illinois ir 
kitų valstijų -įstatymus? 
Prieš įnešimą kalbėjo dele
gatas Vaidyla ir delegatas 
Matas. Abudu buvo “nu
švilpti.” Tokioj atmosferoje

Bet taip pat elgėsi ir Hitleris. Jis irgi iš sykio “šventąjį 
karą” paskelbė tiktai komunistams. Francūzijos socia
listai būtų didžiausi trumparegiai, jeigu jie šiandien ti
kėtų, kad sutriuškinęs komunistus diktatorius de Gaulle 
paliks socialistus ramybėje.

man seime kalbėti nebuvo 
galin ja...

Todėl prez. Laukaitis, 
kurs save advokatu ir net 
teisei u vadina, žinojo, kad 
tas Seimo nutarimas yra 
prieš įstatymus. Mat, anot 
mano žemaičių patarlės: 
“gali kumelį nuvesti prie 
prūdo, bet negali priversti 
jį gerti”! Dabar tas reika
las SLA nariams apsieis 
tūkstančius dolerių.

Su pagarba, Jūsų,
JF. J. Bagočius.

Laisvės Redakcijos Pa
staba. — Kaip neimsime, 
mūsų bendradarbio SLA 
Nario pareiškimas, padary
tas Laisvės No. 259, buvo 
teisingas. Jis negi žinojo, 
kad p. Bagočius kam nors 
asmeniškai seime šakė, ką 
jis mano apie buvimą Mass, 
valstijoj įstatymo, drau
džiančio SLA neturėti savo 
atskiro iždininko nuo sek
retoriaus.

Tai vienas dalykas. Ant
ras: jeigu SLA seime vieš
patavo tokia netvarka, 
triukšmas, o b s t rukcijos, 
švilpimas ir kitoki galai, 
kad buvęs SLA prezidentas 
p. Bagočius negalėjo nei. 
vieno žodžio viešai pasaky
ti apie įstatymus (kuomet 
ėjo įstatymų komisijos siū
lymų “svarstymas”), tai, 
rodosi, p. Bagočius galėjo 
apie tai lengvai įspėti na
rius per spaudą tuojau po 
seimo. Tatai būtų sutaupę, 
kaip pats p. Bagočius pri
pažįsta, organizacijai tūks
tančius dolerių. Kodėl to p. 
Bagočius nepadarė, — neai
šku.

Kad SLA įstatymų komi
sijos pirmininkas, anot Ba- 
gočiaus, yra medikas ir di
delis neišmanėlis, su p. Ba- 
gočium sutinkame. Betgi 
seime dalyvavo, be p. Ba- 
gočiaus, dar visa eilė advo
katų, “mokytų vyrų”, kaip 
jie sakosi. Nejaugi jie ne
būtų sugebėję, kad ir per 
didelį švilpimą ir triųkšma- 
vimą prablaivinti nors kai 
kuriuos delegatus ir jiems 
tiesos žodį pasakyti?!...

Kalbėsime vienaip ar ki
taip, šis p. Bagočiaus teisi- 
nimasis, mums atrodo, yra 
“šaukštas po pietų”, nes

Žinios iš Lietuvos
MAŽEIKIŲ APSKRITIS
Mažeikių apskrities ligo

ninė, visiškai vokiečių su
naikinta, j du didžiąja dali
mi atstatyta. Ligoninė turi 
gerą operacinę, puikius į- 
rankius, rentgeno kabinetą.

Mažeikių apskrityje šiuo 
laiku jau veikia dvi veteri
narijos ligoninės (Akmenė
je ir Mažeikiuose), du zoo- 
veterinarijos punktai 
(Viekšniuose ir Židikuose). 
Kiekviename valsčiuje or
ganizuotas zoopunktas. Val
džia nesigaili lėšų panašių 
įstaigų organizavimui ir jos 
kasmet didinamos., Tenka 
pasakyti, kad tokių įstaigį 
Lietuvoje buržuaziniais lai
kais nebuvo.

Mažeikių apskrityje pas
kutiniu laiku žymiai padi
dėjo mokyklų ir mokinių 
skaičius.’Šiuo metu apskri
tyje veikia apie 80 pradžios 
mokyklų su daugiau kaip 
7,000 mokinių ir 10 viduri
nių mokyklų su daugiau 
kaip 2,000 mokinių.

Mažeikių pramonės kom
binato įmonės pasiekė žy- 
mib laimėjimų; - 10 įmonių 
žymiai perviršijo metinį 
gamybos planą. Ypatingai 
pasižymėjo apskrities lent
pjūvės, kurios gamins įvai
rią statybinę medžiagą šim
tams mūsų apskrityje pa
statytų ir statomųjų namų, 
Akmenės cemento fabriko 
statybai ir t.t.

Viekšniai. Lietuvos liau
dis užgydo palaipsniui žaiz
das, padarytas vokiečių mū
sų respublikai. Neseniai bu
vo užbaigta atstatyti tiltą 
per Ventos upę.

Taip pat atstatomas vo
kiečiu • sugriautas Kapėnų 
tiltas per Virvytės unę.

Užvenčio MTS gavo iš 
broliškųjų respublikų pui
kią dovaną — 3 naujus 
traktorius, kurie dabaT pa- 
---- ------- ----------------------  
bereikalingos Susivieniji
mui išlaidos jau yra pada
rytos* .

SLA nariam tenka eina
mosiose pild. tarybos narių 
nominacijose paduoti savo 
balsus už pažangiųjų SLA 
narių sąrašą, — už tuos as
menis, kurie nesideda “per
daug mokytais”, bet ištiki
mai darbuojasi SLA narių 
naudai.

dės darbo valstiečiams ap
dirbti žemę.

Laižuva, sparčiai atsista
to. Atsitraukdami vokiškie
ji barbarai griuvėsiais pa
vertė šį kadaise buvusį vie
nu iš gražiausių valsčiaus 
miestelių apskrityje.

Tačiau dėka nenuilstamų 
Tarybų valdžios pastangų, 
miestelis sparčiai atsistato. ' 
Jau atstatyta apie 70 gyve- 4 
namųjų namų, jų tarpe am- * 
bulątorija, biblioteka, ki
nas, krautuvės ir't.t.

Sparčiais tempais vyksta 
statyba ir individualiniuose 
valstiečiu ūkiuose. Čia dau- * 
giausia statosi naujakuriai 
ir nuo karo nukentėjusieji 
valstiečiai.

Karpenų kaime statomas 
didelis moderniškas cemen
to fabrikas. Buržuazinės 
valdžios ’ metafis Lietuvoje 
nebuvo cemento fabriko. 
Nors mūsų respublikoje yra 
daug žaliavos cementui ga
minti, cementas labai aukš
tomis kainomis buvo gabe
namas iš užsienio. »

Kadangi Akmenės ir Ve- > 
geriu apylinkėse yra daug 
cemento žaliavos, Tarybų 
valdžia nutarė ten pastaty
ti fabriką. Fabrikas pilnai 
galės patenkinti ne tik Lie
tuvos, bet taip pat ir kitų 
Pabaltijo respublikų pra
monės reikalavimus.

Leckavos apylinkę vokiš
kieji grobikai atsitraukda
mi sudegino. Bet Tarybų 
valdžia «davė nukentėju
sioms . darbo valstiečiams 
piniginę paskolą, statybos 
medžiagą ir t.t. Apylinkė 
kyla iš griuvėsių. Tik pasta
ruoju mėnesiu buvo pasta
tyta valstiečių ir jiaująku- > 
rių apie 20 naujų pastatų.

Ukmerge. Mieste vyksta 
vokiečių sugriauto vanden- 
tiekio atstatymo darbai. 
Pragręžtas naujas artezinis 
šulinys. Pravesti nauji 
vamzdžiai į gyvenamus na
mus ir pramonines įmones. 
Vandens tiekimas miestui 
pasiekė prieškarinį lygį.

Klaipėda, šiomis, dieno
mis speciali Charkovo tur
binų remonto gamyklos bri
gada baigė kapitalinį Klai
pėdos elektros stoties tur- 
bogeneratoriaus remontą.

L. Levinienė.
Vilnius, j*

1947 m. spalio mėn.
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FILMAS APIE TARYBŲ LIETUVĄ
Išilgai žydinčiais sodais apaugusius 

krantų teka Nemuno vandenys. Nuo 
krašto iki krašto perkerta Lietuvos že
mę ši didžioji vandens magistralė — gy
vybinė Lietuvos arterija.

Nemunui pašvęsti įžanginiai kadrai 
kino apysakos apie Lietuvos Tarybinę 
Respubliką — filmo “Tarybų Lietuva.” 
Šis filmas sukurtas centrinės dokumen- 
talinių kino filmų studijos, bendradar
biaujant su Kauno kino kronikos studi
ja. (scenarijaus autorius J. Bačelis, reži
sierius Stalininės premijos laureatas J. 
Poselskis, operatoriai — Stalininės pre
mijos laureatai S. školnikovas, A. Šaf
ranas ir A. Levitanas).

Su dideliu meniniu skoniu nufilmuo
tas nepakartojamas lietuviškas peisažas 
— Lietuvos laukai, jos miškai ir upės.

* Turtinga Lietuvos gamta. Darbšti 
Lietuvos tauta. Bet dešimtmečiais ji dir
bo ne sau, o lenkų magnatams, vokiečių 
kolonistams, lietuviškiems dvarininkams 
ir fabrikantams.

Senos kino kronikos kadrai grąžina 
atmintin istorines 1940 metų vasaros die
nas. Demonstracijų lavina plaukia tuo
metinės Lietuvos sostinės — Kauno gat
vėmis. Aukštai pakeltuose transparan
tuose lozungai: “Šalin smetoniškąjį reži
mą!” “Tegyvuoja Tarybų valdžia!”

Posėdžiauja Lietuvos Liaudies Sei
mas. Rankų miškas pakyla už deklaraci
ją, skelbiančią Lietuvą tarybine socialis
tine* respublika. Ir dar vienas istorinis 
kadras. TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
sesija Kremliuje. Einąs Lietuvos Respu
blikos prezidento pareigas J. Paleckis 
skelbia seimo deklaraciją apie Lietuvos 
įstojimą į Tarybų Sąjungą. Audringai 
ploja deputatai, ploja didysis Stalinas.

Taip prasideda naujosios Lietuvos is
torija, istorija Lietuvos žemių sujungi
mo į vieningą tarybinę valstybę, istorija 
visų lietuvių tautos kūrybinių jėgų pa
kilimo ii* suklestėjimo.

Tarybų Lietuvai prisiėjo pergyventi 
sunkiausieji,bandymai vokiečiams įsiver
žiant. Bet broliškoj tarybinių tautų šei
moj Lietuva išlaikė savo laisvę ir ne
priklausomybę.

Ir vėl filmas pasakoja apie neužmirš
tamus įvykius. Išeina į miškus lietuviš
kieji partizanai. Ekrane — brangios 
kiekvieno tarybinio patrioto širdžiai Ma
rytės Melnikaitės atvaizdas — kuklios 
Lietuvos mergaitės ir be baimės liaudies 
keršytojos, didvyriškai atidavusios savo 
gyvybę už lietuvių tautos laisvę.

Filmas pasakoja apie Tarybų Sąjuh- 
gos Didvyrio Urbanavičiaus būrio sprog
dintojus — partizanus. Vakarykštis par
tizanų vadas Urbanavičius sėdi greta 
žiūrovų salėje.

. Aukščiausiosios 
nas iš Lietuvos 
darbuotojas.

Prieš žiūrėtojus praslenka kadrai, 
skirti garbingiems Tarybinės Armijos 
lietuviškojo junginio žygiams. Kino fil
mo juostelė išsaugojo istorijai kovų už 
Lietuvą epizodus. Mes matome prie kul
kosvaidžio mergaitę — karį Stanelienę 
Danutę. Šiandien narsioji kulkosvaidi
ninkė taip pat čia, žiūrovų salėje. Ant 
jos krūtinės — 3 Garbės ordinai ir TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos deputato ženk
lelis.

’ Vienai minutei pasirodo judrus, jau
nas, pilnas energijos garsaus tarybinio 
karvedžio armijos generolo Černiachovs
kio veidas. Jo kariuomenė išvadavo Vil
nių, Kauną, šimtus Tarybų Lietuvos 
miestų ir kaimų. Ir tuoj po to — kitas 
kadras: paminklas Černiachovskiui ant 

•jo kapo Lietuvos sostinėje. Geriausiųjų, 
.Tėvynės sūnų krauju nupirkta didžioji 
pergalė.

Pergalė! Apie ją kalbama filme ryš
kių įspūdingų kino dokumentų kalba.

... Vežimas su namų rakandais įva
žiuoja s.odybon, kuri dar vakar priklau
sė vokiškajam kolonistui. Naujakurys, 
dešimtis metų kumečiavęs pas dvarinin
kus, šeimininkiškai įsigyvena perduota
me jam Tarybų valdžios sklype. Tokių

kad 
daug

Dabar jis Respublikos 
Tarybos deputatas, vie- 
sostinės rajonų tarybos

3 puslapis—Laisve (Liberty, 
Lithuanian Daily), 
šešt., Lapkr. 15, 1947
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naujakurių Tarybų Lietuvoje — 86,000! 
Mes matome naujakurius besidarbuojan
čius savo žemėje — kovojančius už der
lių. Plačiu žingsniu eina sėjėjas ir į kai
rę bei į dešinę nuo jo krinta žemėn auk
sinių kviečių grūdai. O greta jau ūžia 
traktoriai. Jų — traktorių vis daugiau 
ir daugiau atsiranda Lietuvos kaime, 
beveik visiškai nežinojusiame mašinų iki 
Tarybų valdžios įsikūrimo.

Kino apysaka privesta iki pačių pas
kutiniųjų dienų — iki šių metų gausaus 
derliaus nuėmimo. Gerai pagauta filmo 
buities detalė. Lietuvoje yra paprotys 
pranešti kaimynams apie pi uties užbaigą 
nesudėtingu motyvu — skambinami į 
dalges ašmenys. Rankų . užsimojimas — 
ir ant žemės atsigula paskutinės varpos. 
Pasigirsta dalgių skambėjimas, jis ple
čiasi, plataus lauko krašto iki krašto aidi 
ši savotiška laisvo valstiečių darbo mu
zika.

Ir tuo pačiu laiku Lietuvos miestuo
se eina didelė pramonės statyba. Kino 
objektyvas nuveda mus į Lietuvos sun
kiosios industrijos pirmūno korpusą — 
į staklių statybos gamyklą “Žalgiris” 
Naujoje Vilnioje, supažindina su “Tig
ro” kombinato, Kauno gamyklos “Meta
las,” respublikos tekstilės įmonių spar
tuoliais. .

Tarybų valdžia grąžino Lietuvai jos 
senąsias žemes, Vilniaus ir Klaipėdos 
kraštą.

Mes ką tik ėjome į žiūrovų sal^ pro 
Pilies aikštę, atgimstančio po karo Vil
niaus gatvėmis. Ir štai jis iš naujo prieš 
mus — ant kino juostelės.

Vilnius gaisrų dūmuose. Tarybiniai 
artileristai rankomis įritina patrankas 
į pažįstamas siauras gatveles ir tiesiogi
niu taikymu muša priešą. Dar dega pa
statai, padegti vokiečių fakelininkų, dar 
eina kovos, o į miesto centrą, kartu su 
tarybinių karių priešakiniais daliniais, 
žengia civiliai žmonės. Tai Tarybų Lie
tuvos vadovai — Antanas Sniečkus ir 
Mečys Gedvilas, štai jie kalbasi su parti
zanais, karšti rankų paspaudimai, ne
perduodamas susitikimo džiaugsmas!

Šie kadrai statytojų paimti iš karo 
metų kino kronikos. Bet jie— sudėtinė 
filmo dalis, daranti ypatingai įtikina
mu pasakojimą apie šiandieninį Vilnių, 
Tarybų Lietuvos politinį ir kultūrinį 
centrą. Fone stebuklingi architektūros 
paminklai, kuriais turtingas Vilnius, fil
me atidengtas įvairiaspalvis1 sostinės gy
venimas: jos gamyklų ir naujų statybų, 
jos universiteto, jos jaunimo.

Kitame Lietuvos žemės krašte, prie 
. Baltijos, kyla iš griuvėsių vienas pačiij 

jauniausių tarybinių miestų — Klaipė
da. Krantas, ant kurio stovi miestas, 
nuo seniau pramintas gintariniu. Filmas 
pasakoja apie gintaro apdirbimo amatą, 
apie Klaipėdos uosto atgimimą, apie žve
jus, žvejojančius menkes ir plekšnes jū
roje.

Didele šiluma persunkti filmo kadrai, 
skirti mokslo, meno ir-kultūros suklestė
jimui Tarybų Lietuvoje. Mes matome 
ekrane respublikos mokslinės minties šta
bą — Mokslų Akademiją su jos vadovu 
prezidentu J. Matuliu, klausomės gar
saus Lietuvos artisto Kipro Petrausko, 
išpildančio Otelo svarbiausią ariją. Fil
mas nuveda mus į stalininės premijos 
laureato poetės Salomėjos Nėries kabi
netą, j skulptoriaus Juozo Mikėno dirb
tuvę — taip pat Stalininės premijos lau
reato — autoriaus skulptūrinės grupės 
“Pergalė,” pastatytos Kaliningrade, su
pažindina su seniausiu Lietuvos dailinin
ku Žmuidzinavičium. Filme parodyta ir 
turtinga lietuvių tautos kūryba, kurią 
sudaro unikaliniai ornamentai, neįsivaiz
duojamo grąžumo išsiuvinėjimai, stebu
klingi medžio raižiniai.

Ir čia prie rankdarbių, kaip ir prie 
staklių įmonėse, kaip ir pėdus rišant kai
me, kaip ir universiteto laboratorijoje— 
mes matome filme išlaisvintą lietuvių 

s tautą. Didelis nuopelnas filmo statytojų 
—tame, kad jie mokėjo plačiai parody
ti naujosios Lietuvos statytojus, darbi

Matykime Amerikos Lietuvių Piešinius Newark, N. J
Atvirai, kalbant, beliko tik kelios die

nos iki Amerikos lietuvių dailės festiva
lio, kuris įvyks Brooklyne net per ketu
rias dienas — lapkričio (November) 27, 
28, 29 ir 30 dienomis, 1947. Pradžia — 
Dėkavonės dienoje (Thanksgiving Day). 
Tai .bus kaip ir dailės, Amerikos lietuvių 
kultūrinių gabumų “atpuskai,” kurių 
nei vienas Brooklyno ir apylinkės lietu
vis neturėtų apleisti nedalyvavęs. Tai 
būtų kaip ir “smertelnas griekas” savo 
tautos kultūra nepasižavėti.

Pirmoje eilėje festivalyje stovi drama, 
veikalai - teatras. Po to seka daina, kon
certinė programa, sykiu ir instrumentinė 
muzika.

O trečioji dalis festivalio, viena iš gra
žiųjų pažibų, — tai piešyba, piešti pa
veikslai gamtos, ypatų ir filozofiniai 
minties reiškėjai. Kadangi šių-žodžių ra
šytojas jaučiasi kompetentiškas kalbėti 
šioje dailės šakoje, tai čia teks mums 
kiek daugiau apie šią dailės šaką ir pa
kalbėti.

Šiomis dienomis teko kalbėtis su Lie
tuvių Meno Sąjungos Antros Apskrities 
žmonėmis, kurie rengia šį Amerikos lie
tuvių dailės festivalį. Jie pasakojo, jog 
jau yra užsiregistravę apie dešimts Ame
rikos lietuvių dailininkų, kurie išstatys 
savo dailės darbus šiame festivalyje. 
Rengėjai turi patvarkę, jog kiekvienas 
dailininkas gali išstatyti apie aštuonis 
savo kūrinius.

Galimas daiktas, kad paskutinėse die
nose prieš pat festivalio atidarymą, at
siras dar ir daugiau dailininkų su dailės 
kūriniais. O jeigu ir neatsirastų, tai ir
gi jau būtų apščiai dailės dalykų, kuriais 
galėtų ganėtinai pasižavėti atsilankiu
sieji. Jau ir taip bus apie šimtas pieši
nių ir kitų dailės dalykų.

Piešinių, galime tikėtis, bus įvairių.
Vienas, New Yorko apylinkė yra taip 

įvairi piešybai, kad piešėjai per amžius 
nepajėgia visko verto piešti — reprezen
tuoti ant drobės, o kitas, dabartiniai 
Amerikos lietuviai piešėjai nėra vien tik 
•šios šalies produktas. Daugelis jų dar te
beturi gerą atmintį apie savo gimtąją 
šalį Lietuvą. Jie tas savo mintis ir vaiz- 
dintuves pateiks ant drobės festivalio 
lankytojams ir dailės mylėtojams.

Jeigu parodos lankytojas tik perdaug 
nesiskubins, mėgins kiekvieną piešinį ar 
kitą dailės kūrinį šiek tiek panagrinėti, 
surasti jo reikšmę, jo širdį ir jo teikian
tį žiūrėtojui. malonumą, tai lankytojas 
suras festivalio dailės parodoje neišse
miamą šaltinį pasitenkinimo ir jausmų 
sužadinimo, kas padarys jo gyvenimą 
daugeliu atvejų malonesniu . . .

Pirmomis festivalio dienomis, lankyto
jams gal ir nebus įmanoma sykiu aplan
kyti ir dailės parodą. Bet tas nesudarys 
pamato, kodėl visa New Yorko apylinkė 
negalėtų aplankyti Amerikos lietuvių 

. piešinių ir kitų dailės kūrinių šiame fes
tivalyj. Festivalio rengėjai jau tuomi pa
sirūpino. Jie nutarė laikyti dailės kūri
nius net per čielą mėnesį parodoje! Tas 
tai jau ištikrųjų duos laiko ne tik new- 
yorkiečiams aplankyti dailės parodą, ale 
ir toliau gyvenanti nuo New Yorko ga
lės atvykti parodon bile sau tinkamu lai
ku.

Čia. reikėtų paminėti ir dailės kūrinių 
parodos vietą. Bet kol kas tas turi pasi
likti “sekretu.” Mat, tas kultūrinio na
mo įsigijimas Brooklyne dalinai sugadi
no pirmesnius konkrečius festivalio ren
gėjų planus. Buvo manyta ir jau nutar
ta dailės kūrinius išstatyti sename Lais
vės name, o gal taip ir reikės padaryti, 
tačiau, įsigijimas naujo ir šaunaus namo 
kutena festivalio rengėjų jausmus dai
lės parodą laikyti naujame name. Visi 
rengėjai pageidauja laikyti parodą nau
jame name. Bet kol kas. prie to namo pri
ėjimas dar netikras, tai ir pageidavimai 
turi pasilikti tik pageidavimais iki vė
lesnio laiko. Vienok tiems, kurie lankys 
dailės parodą, rūpintis daug nereikia, 
nes tinkamu laiku visuomenei bus pra
nešta vėliau per spaudą.

Reikia prisiminti ir tas, jog dailinin
kai statys savo kūrinius parodoje ne vien 
tik dėl pasižiūrėjimo — jie bus ir ant 
pardavimo. Jeigu kas pageidaus įsigyti 

ninkus, valstiečius, inteligentiją.
Filmo nuotraukos buvo daromos visą 

vasarą. Kino ekspedicija pabuvojo pa
čiuose tolimiausiuose respublikos kampe
liuose. Filmo montažas ir įgarsinimas 
buvo vedamas lygiagrečią su nuotrauko
mis.

Dabar filmas su dideliu pasisekimu de
monstruojamas kino teatruose. 

sau mėgstamą piešinį ar kitą dailės da
lyką, jis jį galės gauti už labai prieina
mą kainą. Festivalio rengėjų yra nusta
tyta kaina, kad brangesnio dalyko nebū
tų kaip $200. Bet nereikia manyti, jog 
tokia kaina ir bus didžiumoje. Ne. Dai
lininkai yra gana sukalbami žmonės. Di
džiumoje dailės dalykų galėsi gauti nuo 
$10 iki $25. Čia tai jau bus prieinama ' 
visiems, užtikrinu.

Artistai ir tikisi nemažai parduoti sa
vo kūrinių. Mat, kiek tik esame matę 
gyvenamų namų pas lietuvius, jie visi 
papuošti kokiais nors dailės dalykais, 
ypatingai piešiniais. Tiesa, dažnai tokie 
piešiniai būna be galo gremėzdiški. Tas 
atsitinka taip todėl, kad geresnė paišy
ba mūsų žmonėms ne visada prieinama 
— perbrangi kaina. O čia, Amerikos 
Rytinių Valstijų dailės festivaly tokių 
neįkandamų kainų nebus ir kūriniai vi
sais atžvilgiais bus tinkamesni. Taigi 
patartina festivalio lankytojams prisi
rengti kai ką dailės parodoje ir nusi
pirkti.

L. G. W. Unija ir Taft- 
Hartley {statymas

1

* * *

Kaip aukščiau pastebėjau, dailės pa
rodoje dalyvauja tik apie dešimts daili
ninkų. Kodėl tik tiek? Rytinės valstijos 
apgyventos gan tirštai lietuviais. Tarpe 
jų, mielai tikiu, randasi daugelis ir dau
gelis lietuvių dailininkų-mėgėjų. Taigi 
daug daugiau jų turėtų ir dailės festiva
ly j dalyvauti.

Jeigu pas tūlus dailininkus-mėgėjus ir 
net ir profesionalus dailininkus yra ta 
mintis, būk čia tik radikalu, arba sta- 
čiai. pasakius , tik “bolševikų” dailės pa
roda, tai mintis toli nuo tiesos. Šis yra 
lietuvių dailės festivalis Amerikoje ir 
jame yra vieta visiems dailininkams su 
savo daile, su savo kūriniais. Nors nesu 
festivalio rengėjas, vienok žinau užtekti
nai jo rengėjus ir jų šiame reikale min
tis, jog jie taip mano ir pageidauja, kaip 
čia rašau. Taigi galiu sakyti bile daili- 
.ninkui, jeigu turi pagaminęs net ir Pa
nelės Švenčiausios ar Jėzaus Kristaus 
atvaizdą — atsiųsk ar kitu būdu pri
statyk Amerikos lietuvių festivalin, o už
tikrinu, kad festivalio rengėjai mielu 
noru jūsų kūrinius, išstatys parodon, ly
giai taip, kaip ir kitus, svietiškus kūri
nius. Čia, mat, dailės paroda, o ne įsiti
kinimų demonstravimas.

Kiek tai liečia šių žodžių rašytoją, tai 
be galo dikčiai pageidauju, idant visi ry
tinių Amerikos valstijų lietuviai susirū
pintų ir paragintų visus lietuvius daili
ninkus dalyvauti su savo kūriniais šiame 
Amerikos lietuvių dailės festivalyj.

A. Gilrtanas,

International Ladies’ Gar
ment Workers unija, pagal 
Taft-Hartley įstatymą, gavo 
patvarkymą štai kokį: Unija 
kiekvienam savo nariui turi 
pagaminti po 2 vienodas kor
tas, kuriose turi būti paaiš
kinta, kaip unija pasilaiko ir 
kokia sistema narinės duoklės 
būna atimamos.

Kadangi .ši unija duokles 
atima per bosą iš kiekvienos 
savaitinės pėdės (check-off 
system), tai taip turi būt ir 
paaiškinta, o po paaiškinimo 
gale eilutės du keturkampiai 
langučiai, prie kurių yra yes 
ir no, ir jeigu sutinki su uni
ja ir jos tvarka, tai padėk 
ženklą yes, o jei nesutinki, tai 
no — vadinasi, prieš uniją. 
Virš minėtas kortas dirbtuvių 
pirmininkai, gavę, turėjo iš
dalinti kiekvienam unijos na
riui dėl išpildymo. Jas išpil
džius, unijos valdyba turi 
perduoti vieną kortą valdžiai, 
o kitą pasilikti sau.

Dabar kyla klausimas. Tai 
kam tokie dalykai yra reika
lingi? Juk niekad pirmiau 
taip nebuvo. Kadangi per ne
apdairumą unijų vadų ir pa
čių unijistų nesupratimą savo 
reikalų, sugužėjo į Washing
ton ą didelė didžiuma visokio 
kalibro reakcininkų, kurie iš
imtinai atstovauja tik didž
turčių reikalus, tai jie ir nusi
tarė sulaužyti unijas; jei ne 
visai, tai nors gerokai apšlu- 
binti.

Taigi, didžturčių gabiausi 
advokatai ir sutaisė prieš uni
jas bilių, po kuriuo pasirašė 
Taft ir Hartley. Bilius todėl ir 
vadinasi Taft-Hartley law.

Tu Ilsiesi Ramiai
(Aukoju savo Tėveliui) 

Brangus tėveli , Tu ilsiesi ramiai, 
O aš palikau liūdėti amžinai.
Aš Tavo kapą dažnai lankysiu, 
Gailiom ašarėlėm jį nuolat laistysiu.
Brangus tėveli, Tu man vis troškai 
Aukšto mokslo, gražios ateities,—
Jei žiaurūs valdovai jos man neišplėš ....
Ant Tavo-'kapo gėleles sodinsiu 
Ir savo širdelę tuomi nuraminsiu.
Aš Tavo kapą per amžių lankysiu, 
Visus vargelius Tau pasakysiu.

Leyana Liaudansky
Boston, Mass.

(RED. PASTABA. — Viršminėtų ei
lučių autorė yra jauna Jono Liaudans- 
kio dukrelė, šiuo metu lankanti mokyklą 
Bostone. Jonas Liaudanskis buvo ilga
metis Laisvės bendradarbis; jis mirė 
1946 m. lapkričio 18 d. Lewiston, Me.)

GREGORY PECK
narys Hollywood© žvaigždžių 
komiteto, susidariusio tikslu 
veikti už panaikinimą Neame- 

rikinių Veiksmų Komiteto.

Išpildymo
Reakcininkai mano, 

unijose yra dar gana 
šiaudadūšių, kuriuos gal pa
vyks susižvejoti ant virš minė
tų kortų prieš unijos check
off sistemą, o čia, tai dalinai 
ir pavyktų uniją apšlubinti, 
nes atsirastų tokių, kurie mė
gintų atsisakyti mokėti unijai 
duokles, nes pagal Taft-Hart- 
ley law, būtų nevalia jų išmes
ti iš dirbtuvės.

Dabar paaiškinsiu, kaip 
tas Taft-Hartley law buvo 
bandomas mūsų dirbtuvėj, po 
adresu — 1010 Broad St., 
Newark, N. J., o tas pats vy
ko ir Misose kitose dirbtuvėse.

Vieną dieną per pietus, 
dirbtuvės pirmininkas (shop 
chairman) atsistojo viduryje 
šapos ir sušaukė darbininkus 
į krūvą ir paaiškino itališkai 
ir angliškai, kad jis turi kiek
vienam darbininkui po dvi 
kortas, kurias privalote pasi
imti ir išpildyti, kaip ten yra 
reikalaujama — už uniją ar 
prieš. Aš nuo savęs patarčiau 
padėti ženklą po “yes,’4 tai 
yra už unij^.

Mudu su Jonu — mano bro
liu, žiūrim ir stebim, kaip uni- 
jistai atsineša linkui shop 
chairmano pranešimo. Rodėsi, 
kad nesupranta, nes vieni 
šaiposi, kiti galvas kraipo į 
viens kitą žiūrėdami. Matyt, 
laukia ko tai aiškesnio, o 
chairmanas, rodosi, nepajėgia 
pilnai išaiškinti.

Bet ve, štai ir šapos gas- 
padorius-bosas, atsistoja ir 
aiškina virš minėtų kortų pras
mę. Jis sako: žinokite visi, 
kad šios kortos išleistos pa
gal valdžios naujus įstatymus 
ir jeigu kurie nenorite būti 
unijos viršininkų vergais, kad 
iš jūsų algos mes būtume pri
versti atimti jūsų uždirbtus 
pinigus jiems, tai padėkite 
ženkliuką prieš juos., (čia jis 
nesakė prieš uniją, mat, jis 
su unija — geras, tik prieš 
viršininkus). Sako, tai dary
kite nieko nebijodami, nes 
valdžios įstatymai jus pilnai 
užtars.

Dabar, tai jau visiems buvo
(Tąsa 5-tam puslp.)
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PASKUTINIS CARAS
-10-4-47— (Istorine Apysaka)

■■■■Paraše Justas Paleckis■■■■

(Tąsa)
Žinoma, pats Aleksandras Michailovi- 
čius buvo paskirtas tos valdybos valdy
toju su ministerk) teisėmis ir dideliu at
lyginimu. Bet reikėjo dar nauju kelių į 
milijonus. Tad’Bezobrazovo drąsūs su
manymai lengvai pasiekė didžiojo kuni
gaikščio ausis ir širdį. Jis sutiko įeiti į 
Bezobrazovo steigiamąją kompaniją ir 
pasižadėjo sudominti tuo reikalu pati 
carą, su kuriuo jis supažindino Bezobra
zova. tfe

Bezobrazovo įsteigtoji kompanija tuoj 
rado pritarimo, vos tik sužinota apie 

* aukštų žmonių palankumą. Didieji kuni
gaikščiai ir net pats caras pirko akcijų 
ir parėmė pinigais naują kompaniją. 
Aktingi jos dalyviai buvo admirolas 
Abaza, rotmistras Vonliarliarskis, kai 
kurie ministerial. Bezobrazovas gavo 
valstybės sekretoriaus laipsnį ir pradė
jo važinėti į Tolimuosius Rytus specia
liais traukiniais, karininkų svitos ap
suptas, lyg koks carinkas.

Bezobrazovo planas buvo stengtis ne
išleisti iš savo rankų Korėjos, kuri buvo 
palikta Japonijos įtakai kaip atlygini
mas už Kvantuno srities atėmimą iš Ki
nijos.

Naujai sudarytoji bendrovė veikė 
kaip “Rusų miško pramonės bendrovė 
Tolimuose Rytuose.” Bendrovės valdyba 
buvo Petrapily ir niekas nežinojo nei kas 
yra bendrovės pajininkai, nei kiek ji turi 
kapitalo. Visa tai laikyta paslapty, nes 
nepatogu buvo, kad kas plačiai žinotų 
apie aukštų žmonių, net caro šeimos na
rių dalyvavimą šiame avantiūristiniam 

/ sumanyme. Bendrovės atstovai Tolimuo
se Rytuose buvo vyriausiojo štabo papul- 
kininkas Madritovas ir jegermeisteris * 
Balašovas. Bendrovės tikslas buvo iš
naudoti miško kirtimo koncesiją, kurią 
ji gavo ties Jalu upe, prie Korėjos sie
nos, o taip pat organizuoti anglies kasyk
lų išnaudojimą. Bendrovės kontoros bu
vo Port-Arture, Mukdene ir kituos Man- 
džiurijos miestuose, o ties Korėjos siena 
pradėta kurti naują centrą, kuris pava
dintas “Nikolajevskij.” Ruoštasi tiesti 
ir geležinkelį.

Tačiau “miško pramonės bendrovei” 
ne tiek rūpėjo komercinė įmonės pusė, 
kiek politinė. Šios miško koncesijos turė
jo būti priedanga rūsį įtakai ir rusų in
teresams Korėjoj išplėsti. “Užteks vie
nos tik mimikos Korėjai užgrobti”.— 
girdavosi Bezobrazovas. “Miško pramo
nės” apsaugos tikslais ties Korėjos-sie
na buvo sutraukiami gerai apsiginklavu
sių kareivių būriai. O civiliais persiren
gę kareiviai ir karininkai 'veikė ir pačioj 
Korėjoj. Bezobrazovo kompanija bandė 
ir Korėjoj “išnuomuoti” kokį žemės ga
balą.

Tas Bezobrazovo kompanijos veikimas 
negalėjo likti japonų nepastebėtas. Japo
nai pro pirštus žiūrėjo į rusų šeiminiu- < 
kavimą Mandžiurijoj, nors jie ten buvo 
ilgiau sutarto laiko ir nemanė išsineš
dinti. Tačiau rusų skverbimąsi į Korėją 
jie laikė savo interesų pažeidimu. Japo
nai aiškiai matė, ko siekia savotiškoji 
“miško bendrovė,” kuriai vadovauja žy
mūs valdininkai ir kurios reikalus at
stovauja vyriausio štabo papulkininkas 
ir eilė kitų karininkų, kuri vartoja šifrą 
savo telegramom su Petrapiliu ir ruo
šiasi statyti geležinkelį per Korėjos sie
ną. Kai “bendrovės” ginkluotoji sargy
ba persikėlė p'er Jalu upę, japonų pasiun
tinys Korėjos sostinėj Seule įteikė pro
testą rusų pasiuntiniui. Tai buvo gegu
žės mėnesį 1903 m.

Tuo prasidėjo atviras konfliktas tarp 
Rusijos ir Japonijos. Oficialiai derybas 
su Japonijos pasiuntiniu vedė Rusijos 
užsienių reikalų ministeris grafas Lam- 
zdorfas (jo pirmtakas Muravjovas štai- ■ 

. giai mirė 1i901 m.). Tačiau Lamzdorfas 
jokios lemiančios reikšmės šiose derybo
se neturėjo. Viską sprendė dvi naujos 
įstaigos — caro vietininkas Tolimuose 
Rytuose admirolas Aleksėjevas, turėjęs 
plačius įgaliojimus, ir ypatingasis komi
tetas Tolimųjų Rytų klausimams,., veikęs 
Petrapily.

■frytmL j tšito

Atsiminimai iš Praeities

Admirolas Aleksėjevas buvo paskirtas 
caro vietininku Tolimuose Rytuose tie-, 
siog paties caro, apeinant vyriausybės 
narius ir užsienių reikalų ministerį. 
Apie admirolo Aleksejevo karjerą pasa
kojamas anekdotingas įvykis. Dar bū
damas jaunas jūros karininkas, Alekse- 
jevas keliavęs kartu su didžiuoju kuni
gaikščiu Aleksiejų Aleksandrovičiu. Mar
celio Uoste (Prancūzijoj) tas didysis ku
nigaikštis su keletą kelionės draugų vie
ną naktį nuėjęs aplankyti linksmųjų mo
terų namų. Ten jis pradėjęs triukšmauti, 
sukėlęs skandalą ir buvęs patrauktas at
sakomybėn. Bet padėtį išgelbėjęs Alekse- 
jevas, kuris nuvykęs į policiją ir pareiš
kęs, kad įvykusi klaida ir kaltas ne di
dysis kniazius Aleksiejus, bet jis, kari
ninkas Aleksejevas. Pasiėmęs sau kaltę ir 
sumokėjęs pabaudą, Aleksejevas nuo to 
laiko pasidarė geriausias did. kunigaikš
čio draugas. Kai did. kunigaikštis buvo 
paskirtas generolu - admirolu, jis padėjo 
Aleksejevui padaryti puikią karjerą, 
nors jokių ypatingų gabumų Aleksejevas 
neturėjo. Bet, dėka aukštom protekci
jom, jis įgijo caro pasitikėjimą ir buvo 
paskirtas caro vietininkų Tolimuose Ry
tuose, o taip pat visų Tolimųjų Rytų ru
sų ginkluotųjų jėgų.vadu.

Ypatingasis komitetas Tolimųjų Ry
tų reikalam buvo visiškoj Bezobrazovo ir 
kompanijos įtakoj, o šioji kompanija vis 
drąsino nesibijoti japonų, nes jie kariau
ti neišdrįs. Tokiem įtikinėjimam prieši
nosi Vittė, Lamzdorfas ir kiti nuosaikes
nieji politikai. Lamzdorfas įteikė carui 
platų memorandumą, kuriame nurodinė
jo, kad karas su Japonija nepageidauja
mas ir gali būti pavojingas. Jis pareiškė 
ir norą pasitraukti iš užsienių reikalų 
ministerio pareigų, -nes nenori imtis at
sakomybės už konflikto paaštrėjimą. Ta
čiau .šie nuosaikieji balsai neturėjo pasi
sekimo, nes caras klausė tik didžiojo ku
nigaikščio Aleksandro Michailovičiaus,... 
kuris buvo visiškai pasidavęs Bezobrazo
vo įtakai ir tikėjo iš Tolimųjų Rytų rei
kalų padaryti sau puikų kapitalą. Caras 
ir jo giminaičiai žiūrėjo !į Tolimuos. Ry
tus kaip į savo ir savo šeimynos asme
nišką reikalą, į kurį net oficialiem diplo
matam nėra didelio reikalo kištis. Maty
damas Vittės nusistatymą prieš aktyvu
mo planus Tolimuos Rytuos, caras staiga 
paleido Vittę iš finansų ministerio parei
gų ir paskyrė jį į nereikšmingą ministe- 
rių komiteto pirmininko vietą.

— Tai mano valioj — kariauti ar ne
kariauti. To nei Japonija, nei Kinija ne
nuspręs. Jei Rusija nenorės kariauti, ja
ponai patys į karą nesikiš. Aš nenoriu 
kariauti, tad jokio karo ir nebus — taip 
galvojo Nikalojus II ir nekreipė dėmesio 
į vis dažniau skambančius užsienio spau
doj pranašavimus, kad Tolimuos Rytuos 
gręsia karo pavojus, kad Japonijoj pa
siruošimas eina pilnais tempais.

“Japonijai karas su i Rusija reikštų 
tikrą savižudybę” — rašę laikraštis “No
voje Vremia” 1903 m. vasarą.

“MUMS REIKALINGAS NEDIDELIS, 
BET LAIMINGAS KARAS”

Debesims Tolimuos Rytuos sutiršte- 
jus, Japonijai, Anglijai ir Amerikai reiš
kiant norą, kad rusai kraustytus! iš 
Mandžiūrijos? o Bezobrazovo ir Ko “miš
ko pramonei” vis labiau besiskverbiant 
į Korėją, Japoniją aplankyti sumanė ge
nerolas Kuropatkinas. Jis norėjo vietoj 
patirti padėtį Tolimuos Rytuos ir susi
pažinti su Japonija, padaryti išvadą, ar 
Japonija gali būti rimtai vertinamas Ru
sijos priešininkas. Toji kelionė buvo la
bai charakteringa, nes busimasis rusų 
kariuomenės vadas turėjo progos arti 
pažinti busimuosius priešus. Tačiau jie 
čia prigavo jį taip pat, kaip vėliau* karo 
laukuose. Kuropatkinui teko matyti ja
ponų kariuomenės paradą, kur mažučio 
ūgio kareiviai atrodė labai menkai, ėjo 
ne labai, tvarkingai, apginkluoti atrodė 
taip pat menkai, arkliai vos vilko kojas, 
o patrankos atrodė senoviškos. Kuropat
kinas padarė išvadą, kad japonai nors ir 
ir stengiasi pasivyti Europą, bet dar la
bai silpni rimtam karui ir nepasiruošę.

(Bus daugiau)

Rašo SIMONAS JANULIS

šilta, 
jau

že
lę as 

visai

(Tąsa)
Už 3 parų ir jau ant Amūro— 
kazokų stotis Džalinda. čia 
pusę kalinių, jų tarpe ir ma
ne, išleidžia ant kranto ir 'per 
miškus varo tolyn, o likusius 
veža toliau. Po 2 dienų kelio
nės atsirandame barakuose, 
kur jau yra apie tūkstantis 
kalinių ir laužo kalnus ir ak
menis pravedimui geležinke
lio nuo Sretensko iki Blago- 
veščiensko ir Vladivostoko, 
kur jau buvo geležinkelis, bet 
ėjo per Chinijos teritoriją. 
Naujasis gi eis per Rusijos te
ritoriją.

Pasirodo, kad politinių ka
linių neleidžia į miškus dirbti, 
o palieka barakuose dirbti, 
kaip sako, “na choziaistvenyje 
raboty” — gaspadorystės dar
bų. Toji stotis vadinosi Toch- 
tamynda.

Nespėjau apsižiūrėti ir su
sirašyti su Bortkevičiene, jau 
ir rugpiūtis baigiasi ir prasi
deda šalčiai — dieną 
kaip vasarą, bet naktį 
apie 20 žemiau nulio.

Man čia sekasi. Užėjo 
ma su virš 40 gradusų 
miau nulio. Jau mažai 
kalinius daboja arba ir
ne — kur gi bėgsi su kalinio 
švarku? Toliau nenubėgsi 
kaip į mišką porą viorstų ir 
sušalsi.

Centralinė kalinių raštinė 
buvo stotyje Never *— dabar 
vadinasi St. Ruchlovo. Tai bu
vo miestukas gal su kokiu pus
antro tūkstančio gyventojų. 
Toje raštinėje dirbo jau ma
no draugas, taip pat politinis 
kalinys Augustinas Sriubas. 
Padidėjo kalinių darbininkų 
skaičius — padidėjo ir darbas 
raštinėje. Jis pradeda rūpintis, 
kad ir mane gauti į raštinę, 
rekomenduodamas kaip eks
pertą raštininką. Vidurį žie
mos gautas paliepimas prista
tyti mane į raštinę. Nuveda 
tenai mane apie už 50 viors
tų po sargyba vieno sargo.

Čia aš jau beveik visai lais
vas ir raštininkauju, čia jau 
mūsų laiškų niekas nekontro
liuoja ' — mes pasiimam pir
ma, negu viršininkas pamato.

Iš čia prasideda konspiraci
ja ir ruošimasis pabėgimui pa
vasarį. Susirašinėju su Bortke
vičiene. Gaunu nuo jos siunti
nį — naujus gražius ir stip
rius čebatus. Sako, ant už
sakymo padaryti ir yra bran
gūs. Aš supratau ir pasikrapš
tęs už aulų pamušalo radau 
katerinką — 25 rublius, prisi
rengimui ir supirkimui reika
lingų daiktų. Vėliau ji prisiun
tė man p as p orto blanką. Ji 
žinojo, kad ' aš mokėsiu pasi> 
daryti pasportą, nes esu šim
tus išrašęs valstiečiams. Vėliau 
prisiuntė man kompasą ir ki
tų reikalingų dalykų.

Artinasi pavasaris. Raštinė
je buvo 9 raštininkai — 5 kri
minalistai ir 4 politiniai, ir 
vienas politinis dirbo virtuvė
je. Nutarėme bėgti tik 4 — 
trys# raštininkai ir “kukorius.” 
Mano draugui šriubui neap
simokėjo bėgti — jis buvo nu
teistas tik ant keturių metų 
ir jam liko kalėti tik 7 mene-

šiai. Per naktį vienas paei
liui palieka raštinėje, kad 
priimti greituosius pakietus ir 
telegramas.

Jau ir pavasaris. Artinasi 
laikas, kada mano byla Pe
terburge gali bile dieną išlys
ti iš po “gelumbės” ir tada 
amžinai baigtųsi mano laisvė. 
Pinigų prisiuntimas ant rašti
nės adreso buvo negalimas — 
paimti pinigus reikia paliudi
jimo viršininko, o tada, žino
ma, ir pinigai pasiliks pas jį 
ir galėsi gauti tik po biskutį. 
Mano ir taip jau buvo pas vir
šininką apie 70 rublių.

Gavau adresą ištikimo žmo
gaus, drūčiai pritariančio mū
sų idėjai ir ant Vardo to žmo
gaus Bortkevičienė turėjo iš
siųsti pinigus. Per tą patį žmo
gų mes gavome ginklų ir amu
nicijos, o duoną jau džiovino
me ir turėjome maišą “sucha- 
rių.”

Pabėgimas buvo prirengtas 
ant•1912 m. gegužės 1 d. 
Gaunu laišką nuo Bortkevičie- 
nės, kad iki 1 gegužės aš gau
siu pinigus ir civilinius drabu
žius, nors jau mes turėjome 
prisipirkę šiokių tokių civilių 
drabužių už jos pirmiau pri
siųstus pinigus. Čia jau buvo 
klausimas, ne kaip pabėgti, 
bet kaip dabėgti iki civilizaci
jos? Arčiausia geležinkelio 
stotis — Sretensko, apie 800 
viorstų per miškus, kur dar 
žmogus kojos nebuvo įkėlęs. 
Kas turite Sibiro žemlapį, tai 
suraskite Priamuro provincijo
je dabar jau didelę gelžkelio 
stotį Ruchlovo prie miestuko 
Never ir suprasite, kokią ke
lionę reikė j o prisirengti 
atlikti. Naktį apie 12 valan
dą iš 20 į 21 balandžio at
lėkė pas mus Augustinas Sriu
bas ir sako, “nešdinkitės kuo- 

• greičiausiai” — atėjo telegra
ma, kad mane apkalti pan
čiais ir po didele sargyba tuo
jau išsiųsti į Blagoveščenską. 
Matomai, ir viršininkas, kuris 
gyveno toliau, gavo ypatišką 
telegramą, nes tuojau atlėkė 
į raštinę tokiu nepaprastu lai
ku vienas iš jo pagelbininkų 
ir pradėjo vartyti knygas ir 
popieras.

Pasirinkimo nebuvo — su
sigraibėme, ką tik galėjome, 
beveik be pinigų, su maišiuku 
džiovintos duonos ir leidomės 
Į 10 tūkstančių viorstų kelio
nę. Ėjom amžinaisiais miš
kais pagal upę šilką, kad ne
paklysti beveik nepereinamo
se giriose ir kad turėti van
dens ir, pagaliaus, kad ta 
ateina į S r e t e n s k ą . 
apie 20 dienų pribuvome į 
žą stotį časovinskoje, 
U ž b a i k a 1 i o srityj,
jau nebeturėjome nei džio
vintos nei jokios duonos, o tik 
apie porą rublių pinigų! Nu
sipirkome duonos. O kad 
skani ji buvo tada!

Sužinome, kad už 40 viors
tų nuo čia yra vedamas tas 
pats geležkelis, nuo kurio mes 
pabėgome ir kad galima gau
ti darbo, bet, sako, sąlygos 
nepakenčiamos. Iš časovins
koje aš parašiau laišką Bort-

kevičienei apie padėtį, ir kad 
aš buvau priverstas bėgti pir
ma laiko ir ka‘d negavau jos 
pinigų nei drabužių, ir pra
šiau, kad man atsiųstų pinigų 
ant tos stoties. Aš čionai 
lauksiu tų pinigų. Pasportą 
ąš turiu ant vardo huso Alexei 
Kolotuchin (ir dabar dar turiu 
su žandarų antspaudomis).

Einame 40 viorstų į pietus 
nuo šilkos upės ir atrandame 
kasinėjant kalnus tam pačiam 
gelžkeliui, tik pu apie 400 
viorstų į vakarus nuo pabėgi
mo vietos. Gauname darbą, 
kaip “laisvi” darbininkai — 
mat, turime visi pasportus. 
Duoda mums točkas, pikes ir 
lopetas, ir kąskite amžinai 
įšalusią žemę! Keturi vyrai 
pirmą savaitę išdirbome, 
pirkdami produktus to paties 
kontraktoriaus Ko r o t k o v o 
krautuvėje. Ant pragyveni
mo užtenka, 

t

Pirmą savaitę, kolei pasie
kėme amžiną įšalimą, uždir
bome lygiai beveik, kiek pra
valgėme, o valgėme tik baltą 
duoną ir arbatą, ir kartais 
lašinių. Į pabaigą antros sa
vaitės krautuvės užveizda pra
neša, kad mes neuždirbome 
užtektinai ant pavalgymo ir

pirmadienį tik vakare gau
sime valgyti — kai bus išmie- 
ruotas mūsų darbas ir pasi
rodys, kad mes uždirbome 
valgio!

šeštadienio vakare aš 
apskaičiau, kad man jau

ir palikęs 
į časovin- 

rytą aš 
pašte ir

ant

jau
ga-

lėjo ateiti pinigai 
draugus patraukiau 
skoje. Pirmadienio 
jau časovinskoje
klausiu, ar nėra atėjusių pi
nigų Alexejui Kolotuchinui. 
Iš kur lauki pinigų ? Sakau, 
“iš Vilniaus.” Ir gerai, kad 
pridėjau, o “gal iš kur kitur, 
jeigu Vilniuje neturėjo.” La
bai barzdotas malonios išvaiz
dos pašto viršininkas sako, 
kad toje stotyje per metų 
metus neatėjo tiek daug pi
nigų časovinsko piliečio var
du. Bet tai ne jo dalykas, 
čia yra kraštas jakutų ir bu
riatų, kiekvienas čia gyvenąs 
rusas bei jo tėvas ar diedu
kas yra atnešęs čionai rete
žius. Duok čia savo paspor
tą ir jei tinka, aš išduodu tau 
pinigus, ir eik kur nori. . .

(Bus daugiau)

Cleveland, Ohio. — Areš
tuotas ex-kareivis Joseph 
Griger prisipažino, kad jis 
išžagino ir nužudė Irmą 
Šauto, ‘58 metų amžiaus, 
devynių vaikų motiną.
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DUONA
ZBOSCHOLES BAKING WfiB
Vrclu ' |l J—“——— ————r—- -----------——l
V lz SI532 Grand Street, Brooklyn

kepame tikrą lietuvišką duonąTr
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

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

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

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

701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn

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

The demand will be great ... so avoid dis
appointment .'. . choose tomorrow!

•17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!

1*52.50

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . .
17-jewels. #33.75

ROBERT LIPTON
Jeweler

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 šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

(kamp. G8th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

t
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Newark, N. J.

*
tos unijos reikia, o mane ko
munistu vadino, kam aš už 
unijas kalbu. Bet, pagaliau, 
jie pamatė, kacK jų priešuniji- 
nė agitacija nesididina, na, 
tai ir jie išpildė kortas už 
uniją, nes jie jau įsitikino, 
kad mūsų didelė didžiuma pa
jėgs juos išmesti iš dirbtuvės.

Kaip jau galima aiškiai su
prasti, kad dirbtuvių gaspa- 
doriams - bosams yra duoti 
įsakymai iš valdžios, kad jie 
vestų agitaciją prieš unijas, 
pagal Taft-Hartley law. Bet, 
kaip jau matosi, bent jau siu
vėjų unijose, ta reakcijonie- 
rių purvina politika jiems 
visiškai nepavyko. Bet vis tik 
tiek reikia stebėtis, kad visgi 
dar randasi tokių besmegenių, 
kurie bando padėti reakcijai 
galvą kelti, kuri dažnai, pir
miausia paliečia juos pačius.

Priežodis sako: nėra to blo
go, kuris neišeitų ir ant gero. 
Panašiai įvyko mūsų šapoj. 
Apie už savaitės laiko, po tų 
triukšmingų balsavimų, pa
gal Taft-Hartley law reikala- 

' vimą, įvyko nuotikis štai koks: 
: Viena iš tų moterėlių, kuri 
j barėsi su manim, dėl Taft- 
i Hartley law, kuri griežtai 
į stovėjo prieš uniją — susirgo 
' ir nespėjo pranešti bosui, o 
j gal nepranešė dėl to, kad už 
: dviejų dienų manė sugrįžti į 
! darbą, bet, deja, sugrįžus į 
i darbą jau rado kitą jos vieto- 
; je, kuris paimtas jau ne iš uni
jos ofiso.

Oi, skandalas, kaip tai bo
sas taip galėjo padaryti, kuo
met ji jo reikalus gynė, o čia 

! bosas dabar visai su ja nesi
skaito! Nabagėlė buvo pri- 
' versta nueiti į unijos ofisą 
; ieškoti užtarimo. Užtarimą 
i tuojau gavo, nes sugrįžo su 
unijos delegatu į šapą, o de- 

j legatas, bosui griežtai pasakė, 
i ar nori užsidaryti šapą ir pa- 
trotyti — prarasti vėrauzę, 
ar nori grąžinti unijistę į dar
bą? Pasirink vieną iš dviejų!

Tuojau bosas išpildė unijos 
i reikalavimą. paleido neuni- 
i jistą nuo darbo, o unijistę su
grąžino atgal.

Taigi, bosui nepasisekė jo 
bandymai pagal Taft-Ilartley 
law, o darbininkams labai 
graži pamoka, hes kad ir ta 

i .jauna amerikone ir kiti, jai 
i panašūs, gavo puikią pamoką 
ir pataps gerąis unijistais.

Unijistas.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
aišku, kur šuniukas pakastas. 
Pasiėmėme visi po 2 kortas 
ir skaitome, studijuojame. Bet 
štai, mudviejų su Jonu nuosta
bai, jau girdime aštrius gin
čus dėl tų kortų pildymo, nes 
jau keli atsirado prieš unijos 
jau gana seną taisyklę — 
check-off sistemą.

Šioj dirbtuvėj yra apie šim
tas darbininkų, susidedančių 
iš keturių tautu : 2 lietuviai. 
3 žydai, 4 ispanai, o visi kiti 
italai.

Bet ar jūs įspėsite, kas pir
miausia sukėlė triukšmą prieš 
uniją? Vargiai. Nagi lenkiš
kas dar apyjaunis žydas — 
Fbrvvardo skaitytojas ir so
cialistas .— kuo jis net di
džiuojasi. Prie jo prisidėjo 4 
vyrai ir 3 moterys italai. Aš 
priėjau prie jo ir klausiu. Na, 
Jiaki, kas gi čia pasidarė, kad 
tu taip triukšmauji? Jis nie
ko man neatsako, o tik jo pri
tarėjai sako, jog jis teisybę 
sako, kam čia j tą uniją mo
kėti, nes tik tie raketieriai pa
sipinigauja ir tt., nei patys ne
žino, ką jie pliurpia.

Po tam aš klausiu: Jiaki. 
ar tau ne gėda, juk tu atvirai 
kalbi prieš uniją ir kitus agi
tuoji. Jis sušuko: Aš ne prieš 
uniją, aš už tai. kad galima 
nueiti j unijos ofisą ir liuosa 
valia užsimokėti duokles.

Aš jam atkirtau sekančiai: 
Bet tu ir tavo pasekėjai pir
mutiniai neitumėte i unijos 
ofisą ir nemokėtumėte duok
lių: jums, per jūsų nesupra
timą ir jūsų kvailystę, rūpi 
tik pasitarnauti bosui, o vy
riausia Wall Stryto brink lė
liams, o sau ir savo klasei ve
lijate i vergiją grįžti. Juk jūs 
turėtumėt suprasti, kad Taft- 
Hartley įstatymas tam tik ir 
yra, kad sulaužius darbinin
kų vienybę ir sunaikinus uni
jas. Tai yra hitleriškas kelias, 
kuriuomi norima įsteigti fa
šizmą Amerikoje; o tu, Jiaki, 
ypatingai, turėtum prisiminti 
Lenkiją ir žydų tautą. Juk per 
hitlerišką fašizmą Lenkijoj 
beveik žydų neliko — visus 
fašistai išpiovė, ar tu nori to 
paties ir Amerikoje?

Forwardo socialistas labai 
supyko, o gal ir susigėdino, 
nes paraudo kaip vėžys kep
tas ir jau nieko neatsakė.

Bet vienok dar per kelias 
dienas ėjo ginčai, bei diskusi
jos kas link tų kortų išpildy
mo ir vis dar zurzėjo,

Maine valstijoj prisnigo 
iki 7 colių. North Dakotoje 
7 laipsnių žemiau ^ero sai

kam čiai.

RONKONKOMA 
8634

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisni uotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas įtins 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo*

Mylimiems Pašarvoti Dovana!

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 įruošti: mū
sų šermeninė. 'Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113'Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

CLEVELANDO ŽINIOS
ATEIVIŲ TEISIŲ GYNIMO 

KONFERENCIJA

Spalių 25-26 dienomis Cle- 
velande įvyko svarbi ateivių 
teisių gynimo konferencija. 
Joje dalyvavo arti 400 dele
gatų iš įvairių Amerikos mies
tų. Šioje konferencijoje da
lyvavo gerokas skaičius ir nuo 
vietos lietuvių organizacijų. 
Kadangi jau tilpo vieno chi- 
cagiečio delegato (S. V.) pla
tus ir nuosaikus konferencijos 
aprašymas, tai smulkmenų ne
kartosiu. Kurie tuo žingei- 
dauja, patariu jį atydžiai per
skaityti. Tiek-dar galima cla- 
dėti, jog šio ir kitų panašių 
suvažiavimų pasekmės prigu
lės daugiausia nuo to, kiek 
mes sugebėsime jo tarimus 
pernešti į darbo žmonių ma
ses, paragindami juos kovoti 
prieš kylančią reakciją.

★ ★ ★
Civilių Teisių Gynimo

Kongresas
Lapkričio 21-22-23 dienomis 

Chica-goje įvyks Civilių Teisių 
Gynimo Kongresas, šio Kon
greso veikimas siekia kiek 
plačiau, negu ateivių teisių 
gynimas, nes jis gina visų šios 
šalies gyventojų teises, kokias 
jiems suteikia šios šalies kons
titucija. O, kaip žinoma, 
šios šalies reakcionieriai gana 
tankiai šiomis dienomis tas 
teises paneigia. Clevelando 
progresyvės organizacijos tu
rėtų bent kolektyviai pasiųs
ti vieną ar porą delegatų į 
tą taip svarbų Kongresą.

★ ★ ★ 
Kalbės Dvasininkas Hewlett 

Johnson
Lapkričio 18 d., Masonic 

Auditorium, 8 vai. vakare, 
kalbės kun. II. Johnson. Jis 
vėliausiu laiku yra pervažia
vęs visas karo paliestas 
Europoje ir yra parašęs 
gą “Soviet Power,” kuri jau 
išversta į 18 kalbų ir išpla
tinta virš 3 milijonai kopijų, 
šis nepaprastas kunigas, Dean 
of Canterbury, Anglijoj, giliai 
studijuoja Sovietų Sąjungos 
santikius su kitomis Šalimis. 
Jo paskutiniai žygiai Sovietų 
Sąjungoj ir Amerikoj tampriai 
surišti su jo ruošiama knyga 
“The Soviet Union Since the
War.”

Kam laikas pavelija, esate 
kviečiami atsilankyti.

★ ★ ★
Thanksgiving Koncertas
šioji tradicinė diena cleve- 

landiečiams bus didžiausiu 
pažmoniu. Du žymiausieji 
Chicagos chorai, būtent, Cice
ro Moterų Choras ir Roselan- 
do Aido Choras, abu vadovy
bėj Daratėlės Yuden, važiuo
dami į Rytinių Valstijų festi
valį New Yorke, pakeliui su
stos Clevelande ir duos mums 
gražų koncertą. Be minėtų 
chorų bus visa eilė solistų ir 
šokėjų grupė.

Šį koncertą ir turkių pietus 
rengia vietinė LD§ 55 kuo
pa, Sachsenheim svetainėj, 
1400 E. 55th st. Pietūs pra
sidės 2 vai. dieną. Koncertas 
6 vai. vakare. Po koncerto 
šokiai iki vėlumos.

Radijo Kliubas \
Lapkričio 3 d. įvyko pirmas

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 

''oiiiinoiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiN

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų piety, 

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.

Radijo Kliubo visų narių su
sirinkimas. Kliubas jau turi 
virš 70 narių. Išrinkta pa
stovi valdyba. . Pirmininku J. 
žebrys, užrašų sekretorium J. 
Stripeika, finansų sekretorium 
J. Mankauskas, iždininku P. 
Radžers. Taipgi išrinktos ko
misijos: programų vedimui, 
skelbimų rinkimui ir naujų na
rių įrašymui. Komisija, kuri 
teiravosi apie radijo stotis, 
pranešė, jog šiuo laiku sto
tyse laikas visas užimtas, o 
nekurtose svetimomis kalbomis 
programų visai neįsileidžia. 
Prisieis palaukti iki atsiras 
laiko; kaipUlgai, sunku pa
sakyti.

★ ★ ★ 
Moterų Cho*ras

Nors mūsų chore jau yra 
ir keletas vyrų, bet iš pri
pratimo mes vis dar vadina
me Moterų choru, o gal kad 
moterys vis dar viršyja vy
rus, o taip neturėtų būti. Ro
dos, vyrų yra užtektinai Cle- 
velande, bet į chorą kažko
dėl taip sunkiai renkasi. Te
ko girdėti, jog choras yra pa
kviestas kovo mėn. važiuoti į 
Detroitą. Jeigu taip, tai į 
chorą būtinai reikia dau
giau vyrų, o taipgi dar ir 
moterų. Choro, mokytojas d. J. 
Krasnickas deda visas pastan
gas chorą sumokinti, tik rei
kia daugiau dainininkų. Tie
sa, jų daug yra pasižadė
jusių; geistina, kad jie visi 
atsilankytų ant sekamų pamo
kų. Pamokos įvyksta kas an
tradienio vakarą, Sachsenheim 
svetainėj, 1400 E. 55th St.

★ ★ ★
LDS 55 Kp. Susirinkimas
Lapkričio 5 d. įvyko 55 kp. 

susirinkimas. Šį susirinkimą 
reikėjo biskelį paskubinti, nes 
po susirinkimo buvo • skaityta 
paskaita, parašyta D-ro Mar

šalis gėrio, “Sutukimo Reikšmė.” 
kny- Paskaitomis, matosi, žmonės

šiek tiek interesuojasi; buvo 
atėję keletas ir pašalinių pa
skaitos pasiklausyti.

Sekamas susirinkimas bus 
metinis, tad nebus laiko, bet 
sausio mėn. susirin'kime, jei
gu nariai norės, tai bus gali
ma skaityti kitą paskaitą. J. 
ž. pasiūlė paskaitą “Reuma- 
timas”; ją turės užgirti se
kantis kuopos susirinkimas.

Plačiai apkalbėta rengiamų
pietų klausimas Padėkavonės 
dienai. Taipgi draugė Pan
zer išdavė platų ir turinin
gą raportą iš ateivių teisių 
gynimo, konferencijos.

J. Žebrys.

Šveicarija., — Siamo ka
raliukas Ph. Adulet, stu
dentaująs Šveicarijoj, iš 
anksto žinojo apie pervers
mą, kurį reakcininkai pada
re Siame.
ta- ' '

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

T'yv'

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770 Z''
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LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas •

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

VAKARIENE 85c
Iš 7-ių patrovų

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė.v Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailesite. *

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Hartford, Conn.
Apie Laisvės Budžeto 

Sukėlimui Parengimą 
Lapkričio 2 LLD moterų 

kliubas surengė šokius, kad 
sukėlus finansų į dienraščio 
Laisvės budžetą dėl 1948 m. 
Rėmėjų prisirinko pilna Lais
vės Chpro salė. Visi links
mai leido laiką,- bet ir nau
dingam' tikslui. Dienraščio 
Laisvės patrijotai ne tik įžan
gą pasimokė j o, bet ateidami 
ąr atvažiuodami nekurie ir 
aukų atnešė, kad tik pasek- 
mingesnis parengimas būtų 
dėl dienraščio.

Štai tie aukotojai: LLD 
moterų kliubas $10, drgg. Sir
vydai iš Bloomfield lašinių ir 
grybų, Grigaitienė silkių ir 
kavos, Sabaliauskienė iš New
ington $3, Raulinaitienė $2, 
Mrs. Ag. Thomas pajų ir keik- 
są, Vasiliauskai $2, Johnsonai 
kvortą degtinės, Staugaitienė 
$1, Giraičiai 2 pajus, Kazlaus
kai $1.50, Mulerankai kartoną 
cigaretų, Latveliai iš Wilson 
$2, Brazauskienė pyragą, 
Margaitienė iš Windsor py
ragą, Dagilienė 2 pyragu, 
Yuskai iš Bloomfield $3, 
Dūkstai iš Windsor antį, Kaz- 
lou $1, pajų ir burokų, Žilins
kai iš Middletown gaidį, šil
kai 2 pajų ir kopūstų, Geo. 
Pileckis iš Higganum 3 vištas, 
3 sūrius, apie 5 svarus sviesto 
ir 2 kvortas Smetonos, Pil
kauskai iš West Hartford gra
žų staliuką, Rudzinskienė $1, 
L. Mankienė $2, L. Žemaitienė 

į $2, Ramoškienė 2 bonkas deg
tinės ir bonką vyno, Barnett 
$2, Nikzentaitienė $2, Nakti- 
nienė $2 ir drg. C. Miller ka
vos.

Tai matote, kaip Hartfordo 
ir jo apylinkės lietuviai duos- 
nūs, kuomet eina klausimas 
naudingam tikslui, tai yra, sa
vo dienraščio reikalams. Ma
noma, bus gražaus pelno, 
-šiuos žodžius rašant dar ne
apmokėtos išlaidos, kaip, tai, 
muzikantai, sale ir kitos. 
Ačiū visoms, ir visiems auka
vusiems ir atsilankiusiems į 
parengimą! Parengimo ko
misija šios draugės: Rudzins- 
kienė, Grigaitienė, Barnett ir 
Žemaitienė. Jei dar kas no
rėtumėt paaukauti pihigiškai 
į Laisvės budžetą, kurie . dar 
neaukavę, labai būtų malonu.

Reporteris.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
• (REP8YS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėllomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto- 

278 ftarvard Street 
k*mp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

Matthew 
BUYAUSKAS \ 

Laidotuviy Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja/už 

prieinamą atlyginimą. „ 
ir

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

FEDERAC. VADAI RE
MIA MARSHALLO PLA
NĄ PRIEŠ KOMUNIZMĄ

Washington.— Darbo Fe
deracijos vadai išdirbo.pro
gramą kovai prieš komunis
tus ir pasižadėjo uoliai 
remti, Marshallo planą va
karinei Europai. Jie ketina 
sušaukti konferenciją dar
bo unijų atstovų iš tų kraš
tų, kuriem Marshallo pla
nas taikomas. Reikią, girdi, 
sumobilizuot darbininkų jė
gas taip, kad tas planas bū
tų įkūnytas atspirčiai prieš 
komunizmą.

ANGL. IŽDO MINISTRAS 
DALTON PRIVERSTAS 
PASITRAUKTI

London. — Anglijos iždo 
ministras Hugh Daltonas 
davė korespondentams ži
nias apie valdžios planus 
dėl taksų ir kitų finansinių 
dalykų pirma, negu jis sei
mui pranešė tuos planus. 
Dėl to kilo smarki kritika 
prieš Daltoną, taip kad jis 
priverstas pasitraukt iš 
valdžios. Jo vietą užėmė Sir 
Stafford Cripps, vienas žy
miųjų Darbo Partijos vadų.

J. TAUTŲ TARYBA GLO
BOTINIEM KRAŠTAM

Flushing Meadow, N. Y. 
— Jungt. Tautų seimas da- 
rinko du narius — Filipinus 
ir Kostą Riką — į ištuštė
jusias Vietas globotinų kra
štų taryboje. Be to, šioje 
taryboje yra Amerika, So
vietų Sąjunga, Anglija, 
Francija, Chinija, Australi
ja, Belgija, Irakas, Meksi
ka ir Naujoji Zelandija.

F.W.Shalins
i <~ (Shalinskas) •

Funeral Home I
84-02 Jamaica Avenue į

? Opposite Forest Parkway į
WOODHAVEN, N. Y. Į 

į Suteikiam garbingas laidotuves 5 

$150 1
i Koplyčias suteikiam nemokamai 
5 visose dalyse miesto.

Tel Virginia7-4499 į

j Sofa Cushions-Paduškos
| PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS
! Už $3.75 KIEKVIENA

i Sėdynių Dugnai
I PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE •

Už $12.00 
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BRO O KLYNE 

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y, 
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)--’ šešt., La p kr. 15. 1947

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGAS SUPERINTENDENT
Alga ir dviejų kambarių apartmentas. Sa
vininką galite matyti kasdien tarpe 9 ir 10 

valandos ryto, po 383 HEWES ST.» 
BROOKLYN, N. Y.

(267)

TAISYTOJAI
Patyrę prie C & K ąr Stafford automatiškų 
staklių. KREIPKITCS, RAŠYKITE ar 
ŠAUKITE MYERSTOWN MANUFACTUR

ING CO., MYERSTOWN, PA.
MYERSTOWN 150.

______________ _________________________(273)

OPERATORIAI
Patyrę ant Singer mašinų. Geros darbo 
sąlygos. 37*4 valandų j savaitę. Vakacijos 
su alga. Gera proga. Gera Alga. Nuola

tinis Darbas.
PARAGON LUGGAGE CO.
34 Hubert Street, N. Y. C.

(Arti Canal St. Stoties su 6th, 7th ir 8th 
( Ave. Subvėms)

(269)

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

r* MERGINOS
Su ar be patyrimo dirbti prie umbrellas 

K (lietsargių). Mes jus išmokinsime.
$25 j savaitę pradžiai.

H. SĘIDEN
34 ST. MARK'S PLACE. N. Y. C. 

(2nd & 3rd Avės.)
(269)

OPERATORĖS
Patyrusios prie Union Si>ecialės Mašinos.

X Dirbti ant
MEDVILNINIU PADŽAMV •

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
S & S PAJAMA MFG. CO.

618 DRIGGS AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

<269)

MERGINOS! MERGINOS!
MERGINOS!

Patyrimas nereikalingas! Užsidirbkite gerų
algą laike mokinimosi. Lengvas darbas.
Nuolat. Linksmos sąlygos. Brooklyn Mills, 

75 Front Street, Brooklyn.
(272)

VYRAI ir MOTERYS 
MALE and FEMALE 

AUDfiJAI
Patyrę prie C & K ar Stafford automatiškų 
staklių. KREIPKITftS, RAŠYKITE ar ŠAU

KITE MYERSTOWN MANUFACTURING
CO., MYERSTOWN. PA. 

MYERSTOWN 150.
(273)

Boise, Idąho. — Nuo lie
pos 10 d. iki šiol čia 209 as
menys susirgo kūdikių pa
ralyžium ir 6 jau mirė.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

i Tel. ST. 2-8342



Nėw Yorkti7hih h Atsidarė Opera

Višinskis ir Anglijos 
Parlamento Narys 
Kalbės Bankiete

Tarybų Sąjungos užrube- 
žiams ministro pavaduotojas 
Andrius Y. Višinskis ir Angli
jos Parlamento narys Konni 
Zilliacus bus vyriausiais kal
bėtojais šio sekmadienio ' va
karą, lapkričio 16-tą, įvyksian
čiame bankiete Hotel 
dore, New

Bankietą 
Council of 
Friendship,
metų sukakties nuo įsteigimo 
Tarybų 
kakties 
matinių 
Valstijų

Taipgi kalbės garsusis dai
nos artistas Paul Robeson ir 
dr. Stephen H. Fritchman. 
Dr. Harlow Shapley iš Har
vardo Universiteto pirminin
kaus bankiete. Tai reiškia, 
kad tarp rimties bus ir ko pa
sijuokti — daktaras Shapley 

rimčiausiais 
taip 
turi

Festivalio Žinios

Commo-
Yorke.
rengia Rational

American 
paminėjimui

- Soviet
30

—i-----------
Atrodo, kad jau galutinai 

prieita prie išvados, jog Ryti
nių Valstijų Dainų, Dramos, 
Muzikos ir Tautiniu šokiu 
Festivalis vyks originaliai pla
nuotose salėse, tai yra, lapkri
čio 27, 28 ir 29 dienomis bus 
Labor Lyceum salėje, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne, 
o lapkričio 30-tą ir paskutinę 
dieną — bus Schwaben Hali, 
474 Knickerbocker Ave., 
Ridgewood (Brooklyne),

VYTURĖLIS

Sąjungos ir 14-tos su- 
nuo įsteigimo diplo- 

ryšių tarp Jungtinių 
ir Tarybų Sąjungos.

kalbą, 
jog

šalyje buvo 
iš jo 
laike 
narių

gali pasakyti 
klausimais tokią 
pašiepti priešus, 
stvertis už šonų.

Zilliacus šioje
spaudos plačiai minimas 
pasikalbėjimo su Stalinu 
Britanijos Parlamento 
lankymosi Tarybų Sąjungoje
ir iš jo raporto spaudos at
stovams. Tikimasi, kad Zilli
acus taip pat kalbės mitinguo
se - bankietuose Clevelande, 
Chicago, Denver, San Francis
co ir Los Angeles.

Festivalio oficiale akompa- 
niste bus atsižymėjusi mūsų 
muzikė-pianistė Bronė šalinai- 
tė (Sukackienė), šalinaitė pi
anu lydės daugumą daininin
kų—solistų ir grupių.

Kalbant apie pianistus, čia 
norisi prisiminti gera naujie
na: Kiek teko sužinoti, Pra
nas Balevičius (Ballwood), 
seniau gyvenęs Wilmerding, 
Pa., dabar žada apsigyventi 
Brooklyne. Linkime Pranui 
Balevičiui čia geriausio pasi
sekimo ir sykiu lauksime iš jo 
mums talkos. Pranas Balevi
čius, kiek jam aplinkybės leis
davo, visuomet dalyvavo mūsų 
parengimuose, teikdamas 
mums geros piano muzikos. 
Jis dalyvavo praeitais metais 
Meno Festivalyje Chic^tgoje ir 
buvo parašęs jam specialiai 
savo kūrinį. Jis dalyvaus ir 
šiame Festivalyj ir, rodos, yra 
tam Festivaliui iki šiol paruo-' 
šęs porą savo kūrinių. Taigi, ' 
Festivalio dalyviams, kaip ir
abelnai Brooklyn© ir apylin- Skaitykite šį Laisvės puslapį 
kės lietuviams, teks malonu-[ir sekite tolimesnes žinias apie 
mo susipažinti su Pranu Ba- Festivalį ii 
levičium ir jį kaipo muziką 
įvertinti.

Stygų Orkestrus Ansamblis 
Vyturėlis jau nekartą save 
puikiai 
tik Brooklyn©, bet ir tolimes
nės apylinkės lietuviams. Vy
turėlio stygų orkestrus muzi
ka ir jo vokalisčių — merginų 
kvinteto — dainų aidai jau 
daug kartų nuskambėj salėse 
lietuviškai publikai, kaip ir 
oro bangomis Laisvės Radio 
programose. Į

šį šeštadienį Vyturėlis bus 
girdimas Bridgeport, Conn. 
Jis ten vyksta duoti koncer
tą. Koncertas bus Lietuvių 
Salėje, 407 Lafayette Street. 
Pradžia programos 7 
kare. Įžanga 75c. 
bridgeportiečiai gali 
malonaus kultūrinio 
šį šeštadienį, lapkričio 15-tą.

Atleiskite šių žodžių rašy
tojui už išėjimą į lankas, šis 
rašinys yra skiriamas LMS 
Festivaliui ir kažkaip nejučio
mis 
Bet, 
juk 
iiu;
šeštadienį 
tan koncertuoti, irgi 
programą Festivalyje 
tadienį, lapkričio 
bridgeportiečiai, lyg 
mokėdami vyturėliui 
tarnavimą, atvyks festivaliu 
ir. . .

jau 
atsirekomendavo ne

karuose artimie- 
liūdint, po visą 
daug iškilmingų 
pagerbti žuvu-

vai. va-
Taigi 

tikėtis 
vakaro

nuvažiuota į Bridgeportą. 
pagaliau, ir Bridgeportas 
yra susirišęs su Festiva- 
juk Vyturėlis, kuris šį 

vyksta Bridgepor- 
pildys 
penk- 

28. O 
ir atši
lt ž pa-

Bet, pakaks šiuo kartu.

H. Wallace Atvyksta 
Į Brooklyną

Henry A. Wallace, buvęs 
vice-prezidentas laike velio- 
nies Roosevelto prezidentystės 
ir vienas iš uoliausiųjų jo pa
sekėjų ir dabar, atvyksta kal
bėti Amerikos Darbo Partijos 
ruošiamame jo pagarbai ban
kiete, Hotel St. George.

Šis Wallace vizitas Brook
lyne bus jo pirmutinis. Ką 
tik sugrįžęs iš apsilankymo 
Europoje, Wallace turės pa
sakyti daug ko įdomaus, nors 
jo kalbos visuomet buvo ir 
tebėra įdomios ir vertingos. 
Reikšminga ir tas, kad jis at
vyksta Amerikos Darbo Par
tijos kviečiamas. Tas rodo, 
kad jis stoja už vieningumą 
visų Amerikos liaudįes jėgų 
išlaikymui demokratijos ir tai
kos.

Bankietas įvyks gruodžio 4, 
lygiai 7 vai. vakaro. Tikietus 
reikia užsisakyti iš anksto, 
Am. Labor Party raštinėje, 26 
Court St., Room 1815. Ban- 
kieto komitete randasi daug 
žymių visuomenininkų ir pro
fesionalų.

abelnai apie me
nininkus, kurie Festivalyje da
lyvaus. F. R. K.

CIO Renka Parašus Protestui 
Prieš Aukštas Kainas

Didžiojo New Yorko CIO 
Taryba šiomis dienomis renka 
phrašus po peticijomis, reika
laujančiomis specialės kongre
so sesijos pirm visko imtis ša
lies gyventojams opiausio 
klausimo — kainų.

CIO peticijos siūlo “tuojau 
numažinti kainas ir įvesti kon-

M. Reinienė Randasi 
Ligoninėje

di-
su-

trolę; uždėti kontrolę per 
deliems pelnams: taipgi 
grąžinti padalinimą maisto, 
kad visi žmonės visur gautų 
to, kas reikalinga.”

CIO pasimojo surinkti ma
žiausia 500,000 ir nuvežti į 
Washingtoną pirmadienį, pra
sidedant specialei sesijai-

Minėjimas Kare Žuvusiu 
Maišėsi su Paraku 
Kitam Karui

žuvusiųjų 
siems gailiai 
miestą įvyko 
ceremonijų
siems abiejuose pasauliniose 
karuose. Tačiau mažai kur 
kalbėtojų pareiškimuose gir
dėjosi šaukimas į pastangas 
išlaikyti taiką. .

Daugelis politikierių, kurie 
iš praėjusiojo karo išėjo sau
si, tik finansiškai storesnį, ra
gino laikyti paraką sausu 
sekamam karui, daugiau jo 
gaminti, daugiau ginkluotis.

Oficialusis New York o pa
radas įvyko ' ant Fifth Ave., 
jame dalyvaujant pusketvirto 
tūkstančio Rezervo Korpuso 
narių. Po parado įvykdyta 
ceremonijos - prakalbos ant 
Central Park Mall. Ten kal
bėjo vyriausiojo šalies karinio 
štabo pasiuntinys Įeit. gėn. J. 
Lawton Collins. Jisai, nu
krypdamas nuo oficialiosios, 
iš anksto paruoštos prakalbos, 
šaukė, būk “diktatūros dabar 
vergia žmones, kuriems pa- 
liuosuoti mes kariavome.’’

Tik keli šimtai publikos 
pasitiko atmatavusius ir ge
nerolą.

Daugelio kalbėtojų tuose 
minėjimuose kalbos rodė, kad 
jie šaukia ne prieš Ispanijos 
Franko, kur tūkstančiais žmo
nės randasi kankinami kalė
jimuose. Ne prieš Franco, ku
ris viskuo padėjo,. Hitleriui. 
Nei ne prieš budelius Graiki
joje, kur fašistai partizanų 
galvas pamovę ant iešmų pa
raduoja gatvėse. Ne. Iš ge
nerolo ir kitu kalbu buvo aiš
ku, jog jos taikomos- prieš 
tuos kraštus, prieš tuos žmo
nes, kurie savo gyvastimis iš
gelbėjo šimtus ir tūkstančius 
mūsų kariškių. Tie žmonės 
“prasikalto” mums norėjimu 
gyventi be ponų ir prašalini- 
mu iš savo valdžių tų ele
mentų, kurie padėjo Hitleriui.

žmonių visose tose iškilmė
se dalyvavo ne po daug, žmo
nės žino, o jei tūli ir nežino, 
tai jauste jaučia, kad tokie 
parako vėdinimai prie gero

Metropolitan pradėjo operų 
sezoną praėjusio pirmadienio 
vakarą su opera “Masked 
Ball.” ’

Būriams operos mylėtojų, ty
kančių gauti nuliekamą pri
einama kaina sėdynę ar kad 
ir stovimą vietą, per valandų 
valandas stovint eilėje, operos 
butas prigužėjo pilnas norin
čių ir galinčių save gerai paro
dyti. Tai daugiausia tais, ku
riem operos atidarymo vaka
rą tikietai prisiunčiami į na
mus už tiek ir tiek doleriu. 

t

Pripažįstant, kad tūla dalis 
šios žibančios deimantais 

klausėsi-žiū- 
dalis šių 

atėję pašu- 
Na; ir šumijo. 

Frank 
derson, įsismaginusi, 
aludėje užsikėlė koj.ą 
lo ir sušuko 
randasi pas 
rich, ko aš neturiu! (Aktorė 
Dietrich skaitoma esant sime- 
triškiausiomis blauzdomis.) 
“Meno Mėgėjai” iš Prievartos 

Vienas kitas iš “aukštuo
menės” užsnūdo prie baro, 
nuvirto. Pačiulės iš namų iš- į 
temptas per prievartą' dėl to, 
kad į operos atidarymą mad- 
nu eiti,’ jis nutūpė aludėje.

Tūla kita ponia Trockmor- 
ton įdundėjo į operą-su dūmu, 
papsėdama storą cigarą, ži
novai, sakoma, tikėjosi iš jos 
daugiau ko — vietiniuose 
naktiniuose1 klubuose, Pro
vincetown, iš kur jis atvyko, 
“užčiulbanti” ne labai spal
vingu koloratūra, parodymui, 
kad ant scenos dainininkės— 
tik baikos, ji galinti jas už
rėkti. O kartą atėjusi p Pro
vincetown klubą apsisupusi 
tik lovos užklode.

Taigi, vieni suėjo į Metro
politan vedini troškimo pasi
grožėti opera, o kiti tik sa
ve parodyti, kitų pažiūrėti ir 
pauliavoti.

ir šios žibančios 
publikos taipgi 
rėjo operų, kita 
“meno patronų” 
myti.

Tūla ponia, C. Hen- 
operos 

ant sta- 
— kas tokio

Marlene Diet-

neveda. žmonės nenori savo 
dalyvavimu tokiuose mitinguo
se prisidėti kurstyme karo.

Naujas Apiplėšimas 
Šeimynų

Kultūriniam Centrui Reikia 
Talkos Kas Dieną

Visi Lietuviu Kultūrinio 
Centro patrijotai, jo gražiai 
paruošimo, jam pinigų taupy
mo, jo greito atidarymo šali
ninkai prašomi įsitėmyti:

Šią savaitę naujajame na------- , ------ .
me dirbama kas vakarą. Pra- mond Hill.
some daugiau talkininkų viso-i Namo Komisija.

klausiems * darbams.
Šeštadienį

j lapkričio 15 ir 16, savanorių 
talkos dirbs per visą dieną.

ADRESAS:
Avė., kampas 110th St., Rich-

sekmadienį,

110-06 Atlanti

Darryl F. Zanuck p*.rstato
“FOREVER AMBER”

Tech ni-Spal vomit
♦ Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoje ♦

VELOZ ir YOLANDA
Extra!

Sld Caeser, naujausia komedijos sensacija

ROXY 7th Ave, ir 50th St.

Madeline Reinis, green- 
pointietė, buvusi Aido Choro 
narė, randasi Prospect Heights 
ligoninėje, 775 Washington 
Ave., Brooklyne. Lapkričio 3 
ji buvo operuota dėl tų pačių 
nesveikumų, dėl kurių jinai 
buvo pasidavusi operacijai 
prieš apie porą metų.

Linkime greit pasveikti.
Patsai Ch. Reinis, buvęs 

LDS 1 kuopos sekretorius, gy
vuoja gerai, tik nusiskundė, 
kad vis dar dirba iki vėlybų 
valandų, tad dalyvauti kuo
poje nėra progos.

įspūdinga Istorija Kumštininko, Kuris Dasimušė j Garbę 
ir Turtą Lėšomis Jj Mylėjusiųjų!

“BODY AND SOUL”
JOHN GARFIELD * LH.tl PALMER 

ir perstatant
. HAZEL BROOKS ,su ANNE revere

Brandt’s
GLOBE Broadway ir 46th Street.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
, Extra!! Filmos valst. sekretoriaus Marshallo atsišaukimo i Kongresmanų Rūmų ir 

Senatą c*6i finansinės pagalbos Europai! I-enk i jos nekomunistinės partijos exprem- 
jeras Mikoiajczyk sveikina savo imčią Londone, po pabėgimo iš Lenkijos! Japonija: 
lakūnai mažiukuose lėktuvuose pasiekia paskutinį tarpą savo aplink-pasaulinės 
kelionės! Athens!: Graikijos karališkoji šeima pagerbtam žuvusius 2-me pasaulinia
me kare. Berlin: Kova prieš kūdikių paralyžių laimima su amerikonų pagalba! 
Indonezija t Pabėgėlių stovykla Javoj priglaudžia chinus, nukentėjusius naminiame 
kare. Matyk naujausią This is America Filmą . . •

•TREASURE HOUSE”
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

---------------------------------------- j------------------------------- ----------------  ------------;

Sujaudinanti Filrrta, Pilna Veiksmų ir Virpinimų!
ALAN LADD ♦ DOROTHY LAMOUR,* ROBERT PRESTON 

LLOYD NOLAN
“WILD HARVEST”

* Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scęnoje *
THE KING COLE TRIO

Dar ir: CONNIE HAINES.
EXTRA: RANDY BROOKS ir Jo Orkestras.

PARAMOUNT Times Square ir 43rd St.

Miesto turgaviečių komisio- 
nierius Eugene G. Schulz ra
portavo, kad to department© 
pasiūlytieji vartoti pavadavi
mui mėsos produktai taipgi 
pabrango.

Kalakutiena jau pabrangin
ta po 2 iki 4 centų svaras. 
Vištiena po 2 centu, o vietomis 
ir po daugiau, žuvis taip už
kelta, kad, sako komisionie- 
rius, beveik neliko kas pasiū
lyti vartotojams, ką jie galė
tų nusipirkti.

Skaitant komisiomeriaus 
pranešimą apie plėšikišką is
toriją mūsų turguose, prisime
na eiliniai, nelegališkieji api
plėšimai. Pakiša tau po no
simi revolverį ir įsako • “ati
duok yhnigus.” Neatiduosi 
stovėdamas, atiduosi gulsčias, 
surištas ar nušautas.

Su legaliu apiplėšimu tas 
pats: užsimanė atimti iš žmo
nių/ pinigus pakeltomis mėsos 
kainomis, žmonės panorėjo sa
vo kišenių apsaugoti valgyrtiu 
to, kas pigiau. Apsižiūrėjo 
grobikai, kad “trūkstamos” 
mėsos kalnai stovi ir genda ne
vartoti, o žino, kad žmonės 
nevalgę nebūna. Netruko su
rasti, ką žmonės valgo ir už
kelti dainas.

I World Tourists, Inc. 
i (įsteigta nuo 1927 m.) 
! SENIAUSIA ir GERIAUSIA 
I . PUNDELIAMS
|Į Sovietų Sąjungą su jau 
į apmokėtais muitais ir į 
Į visas pasaulio šalis.

Maisto Pundeliai, Nauji ir 
r Padėvėti Drabužiai
11. Mes cheminiai išrūkome 
?2. Mes pundelius apdraudžiamo 
13. Mes duodame nuolaidų 
I organizacijoms.
| UŽSAKYKITE PUNDELIO 
| NUMERIU
t PAVYZDINIS STANDARDINIS 
I DRABUŽIŲ PUNDELIS

PUNDELIS B 10L
2-3 /4 jardai grynii vilnų materijos 
moteriškam siutui ; 2 jardai pamušalo 
(rayon medžiagos), 1 perą moteriškų 
čeverykų ; 8 jardai drukuotos bovel- 
ninės materijos suknelėms; 2 rank- 
šluosėiai ; 1 pakelis adatų (jvairių) ;
3 špūlės siūlu ; 2 gabalai muilo.

VISO $38.47, įskaitant apdraudą.

PAVYZDINIS STANDARDINIS 
MAISTO PUNDELIS

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

VISO $15.04, įskaitant apdraudę.

Siautęs stiprus vėjas lap
kričio 11-12 dienomis New 
Yorke sužeidė penketą asme
nų ir šiaip žalos daug pada
rė. Vieną prekinį laivuką iš^ 
lupo iš prieplaukos ir nustūmė 
ant seklumos*

Yra ir Kitų Standardinių Maisto 
ir Drabužių Pundelių

MES TURIME LEIDIMĄ SIŲSTI 
22 SVARŲ PUNDELIUS

Mūsų Kita Agentūra.
BOSTON, MASS.

Tremont Travel- Bureau 
1160 Columbus Ave.

ŠEŠTADIENIAIS ATDARA VISĄ DIENIĄ 

Rašykite, telefonuokite arba 
ateikite dėl mūsų katalogų 

ir kitų smulkmenų.

WORLDTOURISTS
18 W. 23rd St.
NEW YORK 10. N. Y. 
Kl. 0l<b«r4 4-4444

Juozas Kazlauskas susižei
dė, kojai pakrypus, parpuolė 
ir išsilaužė du šonkaulius. 
Kazlauskai yra Laisvės skai
tytojai ir kaimynai, gyvena 65 
Ten Eyck St., Brooklyne.

Linkime greitai pasveikti.
Apie Kazlausko nelaimę 

pranešė jų draugas C. Bender.

Macy’s krautuvė šiemet vėl 
garsins savo kalėdinį sezoną 
su spalvingu paradu Padėkų 
Dieną.

Oras atvėso. Ketvirtadienį 
šiluma buvo nupuolusi iki 35

■ laipsnių.

PAJIEŠKOJIMA)
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)

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOnth 8-5569
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Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
Jus ir krajavus 
sudarau su ame-l 

; rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

; padidinu tokio 
dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai- 
■ pogi atmaliavoju 
; įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, "

Kampai Broadway Ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiî
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BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

žinoma, operai išsilaikyti rei
kia daug pinigų, tad, jai teb
esant privatišku verslu 
blausiais 
liekasi 
mokėti, 
spokso 
ložėse, 
ištisas 
laukti
namo grįžti operos nematęs.

svar
menų mėgėjais” 

tie, kurie gali riebiai 
Pasekmė—į aktorius 

daug tuščių kėdžių ; 
tikrasis meno mėgėjas 
valandai stovi eilėje 
tikieto, o tūlas turi ir

Brooklyne Kita Šeima 
Išmesta iš Namų

Vos tik pasibaigė McDonal- 
dų šeimos kova už butą. Tos 
tik dalis buvo išmesta ant gat
vės, kadangi Mrs. McDonald 
su dviem kūdikiais pasiliko 
bute ir griežtai atsisakė išei
ti. Tačiau išėjusieji į moky
klą vyresnieji vaikai ir vyras 
su vyriausiu sūnumi išėję į 
darbą nebebuvo įleidžiami į 
butą.

Miesto valdžia padėjo jiems 
rasti ’ ir paruošti' kitą, nors 
laikiną, butą.

Lapkričio 13-tą išmesta iš 
buto, 2914 Farragut Road, 
Ernest Freise šeima: vyras su 
žmona ir 5 vaikai nuo 16 iki 7 
metų amžiaus. Jiem buvę liep
ta išsikraustyti jau seniau, bet 
negalėdami rasti kitd buto, 

j delsė. Juos išmetė teismo įsa- 
Į kymu, savininkui reikalaujant 
'to apartment© savo dukteriai.

Freises išsėdėjo kelias va
landas ant šaligatvio prie sa
vo rakandų 35 laipsnių tem
peratūroje. Kaimynų ir drau
gų gelbstimi,- nakčiai jie ga
vo šiokią tokią pastogę.

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Peter Kapiskas

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Veituvlų, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

ateičiai su naujausiais Įtaiiynaali.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: į
į 1— 8 vakare 

Penktadieniais Uždaryta

—————————————— +j
Ppfpl« I

KAPISKAS I■
BAR&GR1LL Į ■

Degtines, Vynai ir Alus J
RHEINGOLD į

BEER & ALES j* ■
32 Ten Eyck St. Į
BROOKLYN, N. Y. į■
Tel. EVergreen 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.

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

Šeštadieniais nuo 11 vai. iki 4 P. M.

Telephone Virginia 9-2599

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Dailyjšešt., Lapkr. 15, 1947




