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Tomeitės ant Medžių! 
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Garbė Indijonams.
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Stanley Teatre New Yorke No. 27
rodoma labai įdomi mokslinė 
filmą. Sovietiniai mokslinin
kai yra padare tokį išradimą, 
kuris sukels revoliuciją visam 
tomeičių (pomidorų) augini
mo pasaulyje.

Jie parodo, kad jiems pavy
ko į medį įčiepyti tomeitės 
augmens ir paskui tas medis 
pradėjo išduoti tomeites. Di
delis medis pilnas tomeičių! 
Vienos dar mažos, žalios, ki
tos—didelės, gražios, raudo
nos !

dieną

Dabar 
“atsi-

uždarius laikyti
ir palaipsniui

mūsų beliks—kas be- 
visos civilizuotos žmo-

/
pasižiūrėk į Amerikos

Jose indijonai persta-

gyventume, ką 
jeigu 

davė

Jos
auga kasmet, kaip

lūtMRMKi

Niękada nereikia įsivaizduo
ti. kad tik mes lietuviai esame 
dievo nubausti Grigaičiais, 
Tysliavomis, Strazdais, šimu
čiais ir Kneižiais, kurie patei
sinimui savo nepateisinamos 
politikos istoriją aukštyn ko
jomis pastato. Tokių nelaimių 
turi kiekviena tauta ir kiek
viena rasė.

Tomeitės medyje pradėjo at
sirasti trečiuose metuose po 
įčiepijimo. Nebereikia kasmet 
jas sodinti ir prižiūrėti, 
puikiai
obuoliai ir kriaušės! ’

Turėsime tomeičių sodus' 
kaip turime obuolių, kriaušių, 
lemonų, orandžių.

Kodėl tiek laiko mokslinin
kams ėmė panaudoti protą ir 
bandyti tomeitę įkelti į medį?

žmogaus protas tebeveikia 
labai lėtai.

Mūsų vyriausybės politika 
gaudyti meksikiečius ir de
portuoti atgal Meksikon apsi
vainikavo tragedija, kurios il
gai žmorfės nepamirš. Dvide
šimt trys meksikiečiai buvo 
susodinti į lėktuvą ir vežami 
link Meksikos rubežiaus. Lėk
tuvas sugedo ir nukrito. Visi 
deportuojamieji žuvo.

Tiek galima “pasidžiaugti,” 
kad tie vargšai niekada nebe- 
bandys pas mus sugrįžti. Var
go vejami jie čia pribuvo duo
nos plutą užsidirbti, 
mūsų rojų jie amžinai 
mins.”

Reikėtų nors sykį į 
kiekvienam amerikiečiui nusi
imti kepurę ir žemai galvą nu
lenkus padėkavoti indijonams, 
vietoje juos 
rezervacijoje 
naikinti.

Kaip mes
mes valgy t u mėme, 
ne indijonai? Jie 
mums ir išmokė auginti kor- 
nus (kukuruzus), baltąsias ir 
saldžiąsias bulves, arbūzus, 
žirnius, “squash,” tomeites, 
pipirus, “peanuts” (žemriešu- 
čius), “pineapple” (anana
sus), tabaką, “cocoa” ir med
vilnę.

Atimk tuos visus daiktus ir 
kas iš 
liks iš 
nijos?

Bet 
filmas,
tomi .laukiniais baisūnais, mū
sų amžinais priešais.

Štai skaitau, kad amerikietis 
White rašo ir tvirtina, kad 
anais prieškariniais metais Vo
kietijos “komunistai nutarė 
paremti galimai blogiausį 
kandidatą — Adolf Hitlerį—, 
tikėdami, kad žmonės sukils 
prieš kraštutinę reakciją ir 
išsirinks kairiojo sparno val
džią.”

Skamba visiškai grigaitiškai, 
nes visiškai kvailai. Juk fak
tas yra, kad Vokietijos komu
nistai dėjo visas pastangas su
daryti bendrą frontą su Vo
kietijos socialdemokratais ne 
tik prieš Hitlerį, bet ir prieš 
Hindenburgą. Kai tas nepa
vyko, jie turėjo savo kandi
datą Thaelmaną.

Brooklyn, N. Y.,' Pirmadienis, Vashrio-Feb., 2, 1948

SOVIETAI PROTESTUOJA
PRIEŠ AMERIKOS KARO
LAIVUS ITALIJOJ

f ................ ... ................... ■

Sovietai Sako, Jog Karinių Amerikos Laivų Laikymas 
Italijoj Yra Taikos Sutarties Laužymas su Ta Šalim

London. — Oficialė So
vietų žinių agentūra TASS 
pranešė, jog Sovietai per 
savo ambasadorių Paniuš- 
kiną Washingtone užprotes
tavo prieš Amerikos karo 
laivų laikymą Italijos uos
tuose — Neapolyj, Taranto, 
Genujoj ir kt.

Sovietų vyriausybė sako, 
jog karinių Amerikos laivų 
buvimas ten laužo talkinin
kų taikos sutartį su Italija. 
TASS nuo savęs priduria: 
Amerika savo karo laivais 
Italijos vandenyse, matyt, 
rodo paramą klerikalinei 
premjero de Gasperi val
džiai prieš komunistus ir

Jungtinės Valstijos 
Užgina Savo Piliečiam 
Daly vaut Žydų Kovoj 

__________ 1

Jeruzalė. — Amerikos 
vyriausybė įsakė savo pilie
čiams Palestinoj pasitrauk
ti iš žydų ginkluotų būrių, 
kovojančių prieš arabus. 
Tie piliečiai įspėjami, kad 
bus panaikinti amerikiniai 
jų pasportai, ir Amerika 
negins jų teisių, jeigu jie 
dar dalyvaus ginkluotame 
žydų apsigynime nuo ara
bų.
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Angly Lėktuvo Nelaimėje 
Dingo 30 Žmonių

Hamilton, Bermuda. —I J
Dingo keleivinis anglų lėk
tuvas su Anglijos oro mini
stru Arthuru Coninghamu 
ir apie 30 kitų žmonių. Ma
noma, jog lėktuvas nukri
to į vandenyną ir visi jie 
'žuvo.

PAKARS 21 NACI
Hamburg. — Anglų tei

smas nusmerkė pakart 21 
nacį už tai, kad jie žudė 
nukritusius Vokietijon an
glų lakūnus karo metu. 
Penki iš tų nacių jau pa
kabti.

London. — Dingo Angli
jos lėktuvas su 30 žmonių; 
jis, turbūt, nukrito į van
denyną.

kitus kairiuosius; esą, ame
rikonai su tais karo laivais 
ypač nori dvasiniai pastip
rinti klerikalus ateinan
tiems seimo rinkimams, 
įvyksiantiems balandžio 
mėnesį.

Atomy Bombos Pirmon 
Vieton Statomos

Washington. — Bendra
sis kongreso atominis ko
mitetas įsakė pirmojoj vie
toj gaminti atomų bombas 
ir kitus atominius ginklus, 
o mažiau darbuotis atomi
nės jėgos pritaikymui civi
liams žmonių reikalams. 
Tas komitetas patvarkė “be 
jokios pertraukos” dirbti ir 
tobulinti atominius pabūk
lus.

New Yorko Valstijos 
Metinė Sąmata

Albany, N. Y. — Guber
natorius Thomas 1 Dewey 
įteikė New Yorko valstijos 
seimeliui sąmatą, kuri rei
kalauja paskirti $753,500,- 
000 lėšų per 12 mėnesių. 
Sąmatoje, be kitko, pažy
mėta $20,000,000 algoms 
pakelti valstijiniams parei
gūnams ir darbininkams ir 
pridėti $56,000,000 apšvie- 
tos reikalams. Dewey skai
čiuoja, kad po visų išlaidų 
dar liksią $5,100,000 per
viršio. Kartu jis' pataria 
laikinai sustabdyti visus 
statybos darbus, apart pa
čių reikalingiausių.

ANGLIJA UŽDRAUDŽIA 
TARPTAUTINĘ MILICI

JĄ PALESTINAI
Lake Success, N. Y. — 

Anglija pareiškė Jungtinių 
Tautų komisijai, kad ang
lai neleis sudalyti jokios 
'ginkluotos tarptautinės mi
licijos tvarkai palaikyti Pa
lestinoje, iki Anglija at
šauks savo kariuomenę, po
liciją ir valdininkus iš to 
krašto.

ŽIBALO IŠGABENIMAI Iš
AMERIKOS SUMAŽINTI
18 NUOŠIMČIŲ

. Washington, — Ameri- • bar užsienio kraštams su
kos vyriausybe saus. 30 d. mažintas iki 9,650,000 sta- 
įsakė sumažiriti 18 nuošim- tinių. O Japonijai ir Ryu- 
čių ir puse išgabenimus ži-
balo, gazolino ir kitų žibali
nių produktų į užsienius. 
O iš Naujosios Anglijos val
stijų ir kitų vietų, kur la
bai stokuoja žibalo, tai jo 
išgabenimai bus visai su
stabdyti per tam tikrą lai
ką, kaip pranešė prekybos 
sekretorius W. Averell 
Hąrriman.

Pradiniai buvo skirta iš
siųst užsienin 11,850,000 
statinių žibalo ir gazolino 
per tris pirmuosius šių me
tų mėnesius. Tas kiekis da-

kyus saloms žibalo kiekis 
per tris mėnesius numuštas 
nuo 1,600,000 statinių iki 
100,000 iš viso.

Bet lėktuvinio gazolino 
bus per tuos tris mėnesius 
išgabenta 700,00.0 statinių, 
kaip iš pradžios paskirta.

Kongresmanų prekybinis 
komitetas užgyrė sumany
mą, reikalaujantį šiuo tar
pu sustabdyt bet kokį žiba
lo siuntimą užsienin, apart 
žibalo karinėms Amerikos 
jėgoms svetur.

Po Gandlii’o Nužudymo Kilo 
Kruvinos Riaušės Indijoj

New Delhi, Indija.—Kai 
tik tapo nužudytas tautinis 
indusų vadas Mohandas 
K. Gandhi saus. 30 d., tuo- 
jaus išsiveržė skerdynės 
tarp indusų ir mahometo
nų (musulmanų) Bombay’- 
juj ir kituose Indijos mies
tuose. Jis buvo nušautas, 
beinant į pamaldų susirin
kimą. Indusas žmogžudis 
areštuotas. Minia būtų už
mušus jį, jeigu policininkai 
nebūtų atskubėję.

Per valandą kitą po Gan- 
dhi’o nušovimo mahometo
nai ir indusai paskerdė ke-

lis tuzinus vieni kitų. Kru
vinos riaušės tęsiasi.

Į Gandhio laidotuves su- 
vyko dešimtys tūkstančių 
žmonių. Jo kūnas iškilmin
gai sudegintas.

Gandhi neseniai 6 dienas 
badavo, kad liautųsi kova 
tarp įsiveržusių į Kašmiro 
provinciją ginkluotų maho
metonų ir Indijos kariuo
menės. Badą jis baigė sau
sio 18 d.

Indijos premjeras Jawa
harlal Nehru pareiškė gilų 
gailestį dėl Gandhi neteki
mo.

Reikalauja, Kad Amerikonai Paliuosuoty 
206 Sovietinius Piliečius Vokietijoj

Berlin.—Sovietinis mar
šalas Sokolovskis pareikala
vo, kad amerikonai paleis
tų 206 įkalintus Sovietų 
piliečius. Savo laiške kari
niam amerikonų gubernato
riui gen. Clay’ui Sokolovs
kis primena, jog ameriko-

nai sauvališkai nusmerkė 
mirt 30 sovietinių piliečių, 
įkalino iki gyvos galvos 69, 
o kitus nuteisė 10 iki 50 
metų kalėti.

Sokolovskis nurodo, kad 
tie Sovietų piliečiai neturė
jo advokatų teisme.

Lietuvos Žinios
Kybartų Apskritis

šaunių laimėjimų pasiekė 
Kybartų apskrities darbo žmo
nės po išvadavimo nuo vokiš-
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AMERIKA DAVE CIANG
KALŠEKUI JAU 4
BILIONUS DOLERIŲ
Washington Post Rašo, Kad Amerika Vis Tiek Nepajėgs 
“Sugrūst Chinam Gerklėn Diktatorių Čiang Kai-šeką”

Washington.—Jungtinės 
Valstijos jau yra davusios 
4 bilionus dolerių paramos 
Čiang Kai-šekui, Chinijos 
diktatoriui, skaitant pini
gais ir įvairiais reikmeni
mis. Pranešama, jog Ame-

Mirė Pirmojo Lėktuvo 
Išradėjas 0. Wright

Dayton, Ohio.—Saus. 30 
d. mirė Orville Wright, 76 
metų, kuris išvien su savo 
broliu išrado pirmąjį moto
rinį lėktuvą. Mirties prie
žastis — kraujo pritvinki- 
mas plaučiuose ir širdies li-

rikos valstybės sekretorius 
Marshallas reikalaus dar 
500 milionų dolerių Čian- 
gui pastiprinti kare prieš 
chinų komunistus. Tuo tar
pu daugiau kaip 1,000 
Amerikos oficierių lavina 
Čiang Kai-šeko armijas, 
kaip Marshallas pranešė 
pernai lapkrityje.

Šių metų pradžioje Ame
rika pasiuntė Čiangui dar 
150 didžiulių lėktuvų ka
riuomenei gabenti. Bet 
Washington Post rašo: 
Jungtinės Valstijos “vis 
tiek negalės įgrūsti Čiang 
Kai-šeką Chinijos žmo
nėms, kurie jo nenori.”

Gi socialdemokratai balsavo 
už Hindenburgą. Ir tuojau 
Hindenburgas visą galią atida
vė Hitleriui.

Taip Hitleris pasiėmė vals
tybės aparatą ir pradėjo tero
rą prieš komunistus, paskui ir 
prieš socialdemokratus. Tai 
tokia istorija. Ją gali kiek
vienas surasti tų laikų laik
raščiuose.

Istorijos kraipymas ir fuše- 
riavimas virto labai pamėgtu 
tam tikrų blogos valios žmonių 
užsiėmimu. Pamirštamas arba 
paslepiamas tas istorinis fak
tas, kad Vokietijos socialde
mokratija po Pirmojo Karo 
išgelbėjo Vokietijos kapitaliz
mą ir praskynė hitlerizmo įsi
galėjimui kelią.

AMERIKA ATMESIANTI 
SOVIETŲ PROTESTUS 
Washington. — Praneša

ma, jog Amerika atmes So
vietų protesto notas prieš 
karinių jos laivų laikymą 
Italijoj ir prieš statymą ka
rinių lėktuvų bazės Tripoli 
srityje, šiaurinėj Afrikoje.

TRUMANAS NEATSAKO 
KLAUSIMO APIE ECC

LES PAVARYMĄ
Washington. — Reporte

riai užklausė Trumaną, ko
dėl jis pavarė Marrinerį S. 
Ecclesą iš pirmininkystės 
bankinių Federalių Atsargų 
Komisijoj. Trumanas atkir
to, kad jis, turėjęs teisę 
Ecclesą pakeisti. Eccles yra 
Roosevėlto politikos šali
ninkas ir reikalavo suval
dyti bankų gemblerystes.

kų.jų okupantų.
1947 metais darbo valstie

čiai padidino pasėlių plotą, 
palyginus su 1946 metais, 
550 ha.

Apskrityje dabar veikią 9 
gimnazijos (smetoniniais lai
kais teveikė tik viena); iš ku
rių . 3 — suaugusių ; atkurtas 
prieškarinis mokyklų tinklas; 
kiekvienoje apylinkėje veikia 
klubas — skaitykla (55), o 
valsčių centruosi bibliotekos 
(7).

Per trejus metus apskrityje 
atstatyta apie 5,000 kv. me
trų butų ploto.

Pilviškių valsčius buvo dva
rininkų ir stambių žemvaldžių 
valsčius. .

Tarybų valdžia perdavė ke
liems šimtams Pilviškių vals
čiaus kumečių, bežemių ir ma
žažemių valstiečių daugiau 
kaip 5,000 hektarų žemės, 
trobesius, gyvulius, žemės ūkio 
inventorių, suteikė ilgalaikes 
paskolas. Mažažemiams ir 
naujakuriams padėti traųkia-

mąja jėga valsčiuje buvo 
įsteigtas MANP. 1947 metais 
Pilviškio valsčiaus darbo vals
tiečiai išaugino aukštą derlių.

Sparčiais šuoliais į priekį 
žengia valsčiaus kultūrinis 
gyvenimas. Pilviškio valsčiu
je veikia progimnazijos, . tame 
tarpe viena suaugusiems. Sa
gotoje taip pat veikia progim
nazija. šiose progimnazijose 
mokosi 450 buvusių bežemių 
ir kumečių vaikų. Valsčiuje 
veikia daugiau kaip 20 pra
dinių mokyklų su 800 darbo 
valstiečių vaikų.

Pilviškio miestelyje veikia 
ambulatorija, valsčiuje — 4 
klubai-skaityklos. Iki tarybų 
valdžios įvedimo čia to nebu
vo.

Ant Javonios upelio, kuris 
teka pro įat Pajavonio mies
telį, baigiama statyti hidro
elektrinė, kuri duos šviesą 
apylinkės- gyventojams.

Paryžius. — Į Franci jos 
Alpių kalnus nukrito ame
rikinis lėktuvas, skridęs I- 
talijon. Menama, kad žuvo 
12 amerikiečių. .

ga. Jo brolis Wilbur, 4 me
tais jaunesnis, mirė 1912 
m. Jųdviejų lėktuvas pir
mą kartą oran pakilo Kitty 
Hawk’e, North Carolinoj, 
1903 m. gruod. 17 d. Tada 
jis skrido tik 120 pėdų per 
12 sekundų, v

CIO Smerkia Žiaurų Prieš- 
imijinj Graikijos įstatymą

Washington.—CIO unijų 
centras pasmerkė nuožmų 
Graikijos monarchistų įsta
tymą prieš darbo unijas. 
CIO - pirmininkas Philip 
Murray prašė Amerikos 
valstybės departmentą, kad 
u ž p r o t estuotų Graikijos 
valdžiai prieš tą “piktada
rišką įstatymą.”

FRANCUOS SEIMAS Už- 
GIRIA “LAISVĄ” AUKSO 

PIRKIMĄ
Paryžius. — Francijos 

seimas 308 balsais prieš 
242 užgyrė premjero Schu- 
mano \pasiūlymą “laisvai” 
pirkti auksą ir dolerius. 
Valdžia tikisi sutraukti 
apie $300,000,000 francūzų 
pinigų iš Amerikos ir lau-| 
kia, kad Francijos piliečiai 
parduotų valdžiai apie 2 
bilionų dolerių vertės auk
so, kurį jie laiką paslėpę. 
Parduodami valdžiai dole
riai ir auksas bus aptak
šnoti 25 nuošimčiais mokes
čių. Užtat valdžia žada la
bai geras kainas mokėti po
pieriniais pinigais frankais 
už dolerius ir auksą.

Republikonas Reikalauja 
Takšnoti Kairiųjų Apšvie- 

tos Organizacijas
Washington. — Republi- 

konas senatorius Joseph H. 
Bali reikalavo aptaksuoti 
tokias politiniai - apšvieti- 
nes ‘bei. pašaipiuos organi
zacijas, kaip Amerikiečių- 
Sovietų Draugiškumo Ta
ryba, Bendrasis Priešfašis- 
tinių Pabėgėlių Komitetas, 
Philadelphijos Soči alių 
Mokslų Mokykla, Interna
tional Workers Order (bro
liškos savišalpos susivieni
jimas) ir panašios, girdi, 
“komunistinio fronto 
ganizacijos.

ORAS. ■— Snigsią.

or-

Pravoslavų Bažnyčia 
Pareiškia. Ištikimybę 
Sovietų Valdžiai

I

i Maskva.—“Maskvos Pa
triarchato Žurnalas” iš
spausdino, pravoslavų baž
nyčios pareiškimą dėl išti
kimybės sovietinei valdžiai. 
Pareiškimas pabrėžia pra
voslavų bažnyčios “nuošir
dų prisirišimą prie Sovietų 
įstatymų, rymančių ajit de
mokratijos, lygybės ir mei
lės artimui ir tėvynei.” *

Tas žurnalas taipgi šau
kia visas demokratines jė
gas kovon prieš imperializ; 
mą. Kartu jis sjąko, jog 
pravoslavų bažnyčia negali 
ginti kapitalizmą tuo pačiu 
laiku, kuomet ji meldžiasi 
už darbo žmonių išganymą \ 
ir gerovę.

Su Dviem Lėktuvais Žuvo
26 Amerikonai Europoj . • 

\ - - - -
Berlin. — Su dviem nu

kritusiais lėktuvais žuvo 26 t 
amerikonai Europoj per 
dieną; jų tarpe sudegė ar
ba liko užmušti 14 Ameri
kos karių, 3 moterys ir 5 • ■?
vaikai.

Graikų Partizanai Puola 
Monarchists 6 Vietose

Athenai, Graikija. — De- , 
mokratiniai partizanai ata
kuoja Graikijos monarchis
tų kariuomenę šešiose vie
tose — šiaurinėje, viduri
nėje ir pietinėje Graikijoje.

Varšava. — Sugrįžo Len
kijos premjeras Cyrankie- 
vičius ir kiti valdininkai iš 
Maskvos, kur jie padarė 
plačią prekybos sutartį su 
Sovietais.

Šanghai, Chinija. —Chi- 
niški doleriai taip nupuolė, 
jog už vieną amerikinį do
lerį yra duodama 250,000 
chinišku.

Berlin.—Keturių didžiųjų 
talkininkų kontrolės taryba 
Vokietijoj pradėjo pasitari
mus praeitą šeštadienį.
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Apie Naujuosius Demokratinius Sąjūdžius 
Jungtinėse. Valstijose ir Kanadoje

Abiejuose kraštuose kyla platus žmonhi nepasiten
kinimas senųjų partijų politika. Tasai nepasitenkinimas 
Jungtinėse Valstijose apsireiškia Henry Wallace kan
didatūros ir trečiosios partijos judėjimo formoje. Ka
nadoje liaudies nepasitenkinimą esamąja padėtimi at
stovauja Darbo Progresyvė Partija ir. Canadian Com
monwealth Federation.

Šiais labai svarbiais klausimais Kanados lietuvių 
Liaudies Balsas rašo: ' x

“Daugeliui žmonių atrodė ir dabar dar atrodo, kad 
Henry A. Wallace kandidatūraų prezidentus yra jo kerš
tas prezidentui Trumanui už pavarymą jo iš komercijos 
sekretoriaus vietos. Didesnės klaidos negali būti. Ir tie, 
kurie taip galvoja, greitai savo klaidą pamatys.

“Progresyviai Amerikos Piliečiai (organizacija, kuri 
stoja Henry A. Wallace pusėj) yra išdavas situacijos, ku
rioje šiandien randasi Jungtinės Valstijos. Ta organiza
cija atsirado todėl, kad Demokratų Partija atsižadėjo 
demokratinių principų, susiliejo su republikonais namų 
ir užsienio politikoj, kuri veda prie krizio namie, o prie 
karo — užsieny. Velionio Roosevelto naujoji dalyba 
namie ir tarptautiniuose santykiuose buvo išmesta už 
tvoros.

“Pažangieji demokratai, norėdami išgelbėti Jungti
nes Valstijas ir visą pasaulį nuo katastrofos, pradėjo 
burtis į judėjimą ir šiandien jie jau rengiasi rinkimams. 
Jie turi kandidatą į prezidentus ir programą, kuri labai I 
skiriasi nuo Trumano programos

Vengrija, arba, kaip mū
sų šalyje vadina, Hungary, 
yra centralinės Europos 
valstybė. Ji dabar užima 
36,000 ketvirtainių mylių 
plotą ir turi apie 9,500,000 
gyventojų. Tai Dunojaus 
srities valstybė.

Pirm Pirmojo Pasaulinio 
Karo (1914-1918 mm.) ji ir 
Austrija sudarė stambią 
Austro-Vengrijos imperiją, 
kurioje buvo Čechoslovaki- 
ja, žymi dalis Jugoslavijos 
ir Lenkijos teritorijų. Po. 
to karo Austrija ir Veng
rija paliktos, kaip atskiros 
valstybės, o Čechoslov’akija 
atgavo savo nepriklauso
mybę, taipgi slavų apgy
ventos žemės perėjo į jų 
valstybes.

Po Pirmojo Pasaulinio 
Karo Vengrijoje buvo susi
organizavus Sovietų san
tvarka, bet Anglijos ir 
Franci jos imperialistai ru
munų ir čechoslovakų ran
komis ją pasmaugė.

Tarpe Vengrijos ir 
munijos ėjo ginčai 
Transilvaniją, Hitleris 
provinciją buvo atėmęs
Rumunijos ir atidavęs Ven
grijai, o Rumunijai buvo 
perdavęs Bessarabiją ir ki
tas Sovietų Sąjungos teri
torijas. Bet Jungtinėms 
Tautoms laimėjus Antrąjį 
Pasaulinį Karą, pagal tai
kos sutartį, nuo Vengrijos 
atimta Transilvanija ir grą-

uz
tą 

nuo

bu Sąjungą ir pataikavo 
anglo-saksų imperialistams. 
Tas buvo susekta ir Ferenc 
Nagy pabėgo, susidarė nau
ja valdžia.

1947 m. spalių 31 dieną į- 
vyko nauji parlamentari
niai rinkimai. Per virš du 
metu pokarinio laikotarpio 
liaudis jau spėjo atsipeikėti 
nuo fašistų monų. .Balsavi
muos^ dalyvavo virš 5,000,- 
000 piliečių, iš kurių virš 
60 nuoš. balsavo už koali
cinį demokratinį vyriausy
bės bloką, kurio priešakyje 
stovi Komunistų Partija. 
Komunistų Partija gavo 
1,822,697 balsus. Naujosios 
koalicinės valdžios ministrų 
pirmininku yra Lajos Din- 
nyes, Smulkių Žemės Savi
ninkų veikėjas, o pirminin
ko pagelbininku — Komu
nistų Partijos vadas Maty- 
as Rakosi. Kom. Partija 
turi jau 300,000 narių.

Vengrijoje pirmiau der
lingos žemės priklausė 
stambiems dvarponiams. 
Liaudies demokratinė vy-" 
riausybė atėmė nuo ponų 
žemes ir jas suteikė dėl 
661,000 buvusių bežemių ir 
mažažemių šeimų.

Stambūs fabrikai, dirbtu
vės, įvairios įmonės nacio
nalizuotos ir todėl pelnas 
eina ne atskiriems asme
nims, bet visai šalies liau
džiai. Vengrijoje industri-

Ku KIuksininkų\mušeikų nario 
korta. Stetson Kennedy, Fe
derated Press kolumnistui, pa
vyko ją gauti. Klausimo žen
klas reiškia reikalavimą išlai
kyti slaptybę, grąžtelis—suk
tybę, raides A. T. “Ass-Tear- 
er,” šeši keturkampiai—šešius 
vyriausius klaniškumo princi
pus: pajungti kitus savo nau
dai geruoju ar bloguoju. Kas 

nesiduoda apmonijamas, tą 
priversti teroru.

i

Laiškas iš Lietuvos

žinta Rumunijai. Taipgi, ji ia Jau arį^ 60 nuoš. yra liau- 
turėjo atiduoti atgal Čecho- ^ies rankose nacionah- 
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Dabar dar sunku daryti pranašystes, bet galima 
pastebėti, jog istorija gali staigiai pasisukti ir Jungi. r . 
Valstijų žmonės gali persiorientuoti ir užduoti mirtina i vanojęs Vengi iją. 
smūgį krizio ir karo jėgoms. t

“Panaši reorientacija vyksta .ir Kanadoje. Čia gali- 
ma pastebėti, kad abi senosios partijos visai kapituliavo '?, < . . .. - • <-
Jungtinių Valstijų kapitalui vidaus ir užsienio politikoj. CecnoslovaKija, vakaių—- 
Panaikintos visos kontrolės, kainos paleistos į laukines Austi įjaii pietų pusėj e —- 
lenktynes. Užsienio politikoj Kanada yra Jungtiniu Vals- Jug°s avlZa< Vengrijos sos 
tijų kapitalo satelitas/ Jungtinių Valstijų imperialistai 
steigiasi bazes Kanados teritorijoj. . .

“Tokia politika kanadiečiai nepatenkinti. Ontarijos 
Darbo Federacijos pareiškimas, kad unijos neberems 
nei vienos senos partijos, nebuvo taip sau į vėją paleis
tas obalsis pakėlimui ūpo kitoms partijoms. Tas pareiš
kimas buvo paties gyvenimo išdava, žmonių nepasiten
kinimo išdava. Darbo žmonės ir pažangioji inteligenti
ja jaučia, kad nebėra vilties sulaukti ko geresnio iš se
nųjų partijų. Tim Buck paskelbimas, kad Darbo Pro
gresyvė- Partija stoja už išrinkimą CCF valdžios, yra 
kitas ženklas, jog kanadiečiai žiūri į naujas jėgas.

“Kiek matyti, tai CCF tenka garbė būti priešaky
je Kanadoje, kaip kad Progresyviai Amerikos Piliečiai 
su Henry A. Wallace priešakyje Jungtinėse Valstijose. 
Reikia pasakyti, kad CCF Kanadoje yra daug geresnėje 
padėtyje, negu Progresyviai Piliečiai Jungtinėse Valsti- 
josė. CCF jau valdo vieną mūsų provinciją — Saskat
chewan. Ji turi grupę atstovų Ottawoje.

“Šie metai bus istoriniai metai Jungtinių Valstijų 
ir Kanados istorijoj. Įvykiai Jungtinėse Valstijose ir 
Kanadoje turės didelę įtaką ir į visą pasaulį. Jeigu Pro
gresyviai Piliečiai ir CCF nepaimtų galios, vistrek atsi
radimas tokios vidurinės jėgos negalės neturėti įtakos į 
šių šalių politiką. Bet gali išeiti ir dar geriau. įmonių 
kantrybė baigia semtis, žmonės nenori karo, nenori kito 
krizio. Jie nori taikos ir progreso.

“Taigi, mes įžengiame į labai . įdomų laikotarpį, šis 
laikotarpis gali būti pradžia naujos gadynės. Galimas 
daiktas, kad ir Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje įvyks 
pasikeitimas, kurio pasėkoje geriau harmonizuosis Ame
rikos ir Europos santykiai. Karas paliko didelės žymes 
kitur, bet pas mus kol kas buvo viskas po senovei. Politi
nis ir ekonominis gyvenimas pas mus nebuvo pažengęs 
pirmyn nęi žingsnio. Situacija susidarė tokia, kad turi 
įvykti posūkis. Ir to posūkio žymes jau pradedame matyt.

“Tie, kurie pro pirštus žiūrėjo į žmonių reikalavi
mus namų ir užsienio politikoj, greitai pamatys, kad 
žmonės nejuokauja. Upės neužtvenksi. Senosios partijos 
gali greitai atsidurti Anglijos konservątų suole, čiorčilas 
netikėjo,. kad reiks taip negarbingai pasitraukti.”

smūgį krizio ir karo jėgoms.

ma pastebėti, kad abi senosios partijos visai kapituliavo

riomis Hitleris buvo a.pdo-

Vengfijos kaimynais yra: 

šiaurių — Sovietij Sąjunga

tine yra Budąpestas. Duno
jaus upė plaukia per vidurį 

! miesto ir skiria Budą nuo 
Pesto.

Vengrijoje yra geležies ir 
kitu iškasamų metalų. Ge
rai dera rugiai, kviečiai, 
miežiai, avižos, kukurūzai, 
bulvės, cukriniai runkeliai, 
tabakai ir kiti augmenys.

Kada po Pirmojo Pasau
linio Karo Vengrijoje įsi- 

i galėjo reakcija, priešaky su 
admirolu Horthy, tai šalis 
faktiškai neteko savo ne
priklausomybės. Pirmiau 
Vengrijos reakcininkai pa
taikavo Francijos ir Ang
lijos imperialistams, leido 
užsienio kapitalistam steig
ti Vengrijoje fabrikus ir 
žiauriai išnaudoti savo ša
lies žmones.

Vėliau, kada Vokietijoje 
įsigalėjo Hitleris, tai Veng
rijos fašistai pasisuko jo 
pusėn. Jie išvien su Vokie
tijos hitlerininkais 1941 m. 
birželio 22 d., iš pasalų už
puolė Taryb. Sąjungą. Ven
grų divizijos buvo net prie 
Stalingrado.

1944 metais Sovietų Ar
mija įžengė į Vengriją;1 po 
žiaurių mūšių paėmė Buda
peštą 1945 metais ir ten su
sidarė laikinoji valdžia su 
Bela Miklos priešakyje. 
Sausio 2Q d., 1945 m., ji pa
skelbė hitleriškai Vokietijai 

i karą.
1945 m. lapkričio 4 d. 

Vengrijoje įvyko parlamen
tariniai rinkimai. Hitleri
ninkų ir vengrų fašistų jė
gos dar buvo stiprios, todėl 
jie po priedanga Smulkių 
Žemės Savininkų laimėjo 
didžiumą vietų- Jų valdžia

Senas laisvietis Vincas Paukš- priešakyje su Ferenc Nagy 
tys, Richmond I-lill, N. Y., sa
kosi, jo£ 1 prenumeratas Jau 

” o tikisi ir 
nors iš namų

Atsiliepimai “Pavasariu s'3„‘aytai
pi „ * Vilnies pranešimų, gražiai
uOGOmS sekasi prenumeratas rinkti

----------- Mortai Plečkaitienei, Chicago-
M. Alvinienė, Los Angeles, j je. Ji jau turinti visą tuziną. 

Čal., rašo: ‘‘Labai smagu, kad j (Dabar gal jau žymiai dau- 
ir vėl turėsime naują eilėraš- giau.) 
ėių knygą. Jau pradėjau dar
buotis ir gavau keletą prenu-1 
meratŲ. Tikiuos ir daugiau 
gauti.” ., <<T .i įteikęs Laisvei,
• P. Šlajus, Chester, Pa., rašo: j daugiau gauti, 
“Jau gavau 6 prenumeratas ir retai išeinąs. knygų,
pasiunčiau ‘Laisvei.’ Poezijos R. Antanavičienė, Toręnto, tada apmokėti, 
knyga—bus puiki dovana mū-1 C a n a d a , sako pasiuntusi

suokalbiavo prieš Vengrijos 
demokratinę liaudį, Tary-

“Laisvei” prašymą atsiųsti 10 
Ji tikisi išparduoti ir

St. Jasilionis.

ku-I zuota.
Nereikia nei aiškinti, kad 

stambiems dvarponiams ne
patiko, kada nuo jų buvo 
atimta žemė ir atiduota 
valstiečiams, tiems, kas že
mę dirba; taipgi kapitalis
tams, kada fabrikus pasiė
mė liaudis. Tas nepatiko ir 
užsienyje kapitalistams ir 
imperialistams, nes vienų 
fabrikus sunacionalizavo, 
kitiems nedavė ten fabrikus 
pasistatyti arba uždraudė 
Dunojaus upe plaukioti ir 
biznį daryti. Todėl Anglijos 
valdonai ir Wall Stryto tur
čiai daug protestų pasiuntė 
Vengrijai, kad būk teų “nė
ra demokratijos”, kad būk 
“balsavimai neteisingi.”

Matyas Rakosi United 
Press korespondentui seka
mai dėl balsavimų užreiškė: 
“Matote, kad pas mus bal
savimai buvo demokrati
niai... Jie protestuoja prieš 
Terorą’ tai kiek jūs durtuvų 
matėte rinkimų vietoje? Ar 
jus skaitėte 15-ką dienraš
čių, kurie niekeno nevaržo
mi atakavo valdžią, kandi
datus ir mane? Ar jūs .ap
lankėte nors vieną iš 2,300 
susirinkimų, kurie įvyko 
balsavimų dienoje? Jeigu 
ten buvote, tai-matėte, kad 
balsavimai pas mus buvo 
demokratiški ir laisvi.”

Toliau jis pašiepiančiai 
pareiškė: “Aš gailiuosi, kad 
mes nenorime naudotis “de
mokratiškomis” Amerikos 
balsavimų metodomis, to
kiomis, kaip “poll tax” sis
tema. Sarmatytųsi Tamma
ny Hall politikieriai, kurie 
mums neteisingus balsavi
mus primeta! Gi.kas liečia 
Anglijos “demokratiją”, tai 
ten titulus ir vietas, parduo
da pirma, negu balsavimai 
įvyksta. Tokia jų “demok
ratija” yra niekas daugiau, 
kaip žulikyste.”

Kaip matėme, fašistai 
Vengriją buvo įtraukę ka- 
ran prieš Jungtines Tautas. 
Bet Vengrija yra laimin
gesnė, negu Italija. Vengri
joje liaudis paėmė šalies 
vairą į savo rankas ir sėk
mingai užgydo karo žaiz
das, nors ir negauna pagal 
Marshallo Plano pagalbos. 
Vengrija gavo pagalbos iš

Tarybų Sąjungos, bet vy
riausiai šalies atstatymas 
eina pačių šalies gyventojų 
darbu.

Vengrija ne vien turi 
prekybos sutartis su savo 
kaimynais, bet pasirašė ir 
apsigynimo sutartis. Sau
sio pabaigoje tokią apsigy
nimo sutartį dėl 20-ties me
tų pasirašė su Rumunija. 
Dabartinė Vengrija nesi
rengia ką nors pasaulyje 
pulti, jos karo jėgos apru- 
bežiuotos taikos sutartimi, 
bet ji turi budėti prieš tuos, 
kurie nori ir jos šalyje'vieš
patauti ir “tvarką” daryti, 
kaip Chinijoje, arba Graiki
joje.

D, M. š.

Žinios iš Lietuvos
Šilutės Apskrityje.

Šilutės apskrities darbo 
žmonės ateina į vietinių 
Tarybų rinkimus su šau
niais laimėjimais.

Lentpiūvės “Tarybinio 
Partizano” kolektyvas, aps
krities pramkombinato į- 
monės, durpių Kraiko fab
rikas, Rusnės žuvies fabri
kas jau prieš pusantro mė
nesio perviršijo gamybinį 
planą.

Apskrities darbo valstie
čiai šiemet apsėjo 2,000 ha 
žemės daugiau, negu per
nai. i

Tarybų valdžia nepaliau
jamai rūpinasi, kad darbo 
valstietis kuo geriau ir kul
tūringiau gyventų.

Po apskrities išvadavimo 
iš vokiškųjų okupantų, apie 
1,500 apskrities bežemių,' 
mažažemių ir kumečių ga
vo iš Tarybų valdžios 15,- 
000 ha žemės, 1,300 gyve
namųjų namų ir ūkio-tro
besių, daug arklių, galvijų. 
Naujakuriams buvo padėta 
įsikurti, duodant jiems 
daug ūkiško inventoriaus ir 
daugiau kaip trijų milijonų 
rublių pašalpos. M .

Per paskutinius metus 
apskrityje buvo organizuo
ta 15 žemės ūkio koopera
cijos draugijų, kurios daug 
padeda valstiečiams tvar
kyti savo ūkius.

Klesti ir kultūrinis aps
krities gyvenimas. Apskri
tyje veikia 3 bibliotekos, 25 
klubai .- skaityklos, vieni 
Kultūros Namai — arti
miausiais mėnesiais apskri
tyje bus įsteigta dar 80 bi
bliotekų ir klubų - skaityk
lų, 30 kilnojamųjų bibliote
kų, 3 kino’ — teatrai.

Dabar visiems Tarybų 
Lietuvos žmonėms atviras 
kelias į mokslą. Apskrityje 
nuolat? auga mokslo įstaigų

Antanas Kiškiūnas, Ne
wington, Conn., gavo laišką 
iš Lietuvos, kurio svarbiau
sios dalys telpa žemiau.

- LTSR, Tauragė, 
1947, 11, 12 

Brangus Dėde:
\ Sveikinu Jus, linkėdamas 
daug laimės ir pasisekimo 
Jūsų gyvenime.
» Jūs manęs nepažįstate. 
Tiesa? Todėl aš dabar 
trumpai » n u š v iesiu, 
kas aš toks: aš Jums pri
minsiu, kad aš esu Juozo 
Inokaičio ir Anelės Kiškiū- 
naitės sūnus Vytautas. Iki 
keturiolikos metų aš gyve
nau pas tėvus, Teizų kaime, 
o po to mokiausi Alytuje, 
drauge su Lesevičiaus Pra
no sūnum Pranu. Vokiečių 
okupacijos metais prisilai
kiau pas tėvus, Teizubse, be1 
to, devynis mėnesius išdir
bau vokiečių koncentracijos 
lageryje, iš kur pabėgau ir 
vėl slapsčiaus po Šventeže
rio apylinkes.

Išlaisvinus Lietuvą iš vo
kiečių okupacijos nuo 1944 
m. rugpjūčio mėnesio pra
dėjau tarnauti tarybinėse 
įstaigose... Gaunu 830 
rublių į ,mėnesį. Pragyven
ti galima. Tiesa, jau trys 
metai, kaip esu vedęs, tu
riu vieną pusantrų metų 
sūnų, žmoną vedžiau iš 
Šiaulių apskrities ir dabar 
abu dirbame...

Spalių mėnesio 26 d. bu
vau nuvykęs į Lazdijus pas 
tėvus, nes buvau 'gavęs vie
ną mėnesį atostogų. Pas tė
vus išbuvau keturias die
nas. Tėvai ir kiti mūsų šei
mos nariai visi sveiki. Bū
damas pas tėvus aš skaičiau 
Jūsų laiškus ir paėmiau pas 
juos Jūsų' adresą.

Būdamas pas tėvus skai
čiau Lesevičiaus Prano laiš
ką, kurį Jus< prisiuntėte 
mano tėvams. Iš jo laiško 
matyti, jog jis nusistatęs 
prieš Tarybų Sąjungą. Jis 
taip vyras buvo neblogas ir 
aš jį labai gerai žinau dar 
iš mokslo metų; bet dabar, 
kaip liaudies patarlė sako: 
“į balą puolęs .— sausas ne
kelsi.'” Taip ir jam. Bet tik 
vienas dalykas negerai, kad 
jis užsiiminėja nešvaria 
agitacija ir pats Lietuvoje 
nebūdamas blogai apie Ta
rybų Lietuvos gyvenimą in
formuoja kitus. Jis infor
muoja Jus, nors pats neži
no, iš kokių šaltinių jis 
pats tas žinias gauna. Ži
noma, kiekvienas sąžinin
gas Tarybinės Lietuvos pi-' 
lietis, darbo žmogus, tokį 
šlamštą persiskaitęs tik nu
sispjautų.

Pranai rašo, esą, miškuo
se dabar slapstosi geriau
sieji Lietuvos sūnūs, todėl 
aš Jums truputį duosiu ke
letą pavyzdžių apie tuos 
“geruosius sūnus.”

Buvo, žinote, Šventežerio 
valsčiuje toks česnavičius 
Jonas, kurį gerai pažįsta ir 
Pranas. Iki vokiečių okupa
cijos metų buvo jis vyras 
kaip ir visi kiti, bet vokie
čiams okupavus Lietuvą, jis 
įstojo į taip vadinamą “sa
visaugos batalioną,” kurio 
tikslas buvo “sutvarkyti”

tinklas. Jeigu 1945 metais 
apskrityj buvo apie 10 pra- ’ 
dinių mokyklų ir 1 gimna
zija, tai 1946-47 metais pra
dinių mokyklų skaičius pa
didėjo ligi 41,. o 11947 — 48' 
metais • mokyklų skaičius 
išaugo ligi 72. Mokyklose 
mokosi apie 6 tūkstančiai 
mokinių. Be to dar veikia 2 
gimnazijos, 4 progimnazi
jos, tame tarpe viena su
augusių progimnazija.

L. Skierytė

Lietuvos vidaus “priešus” 
komunistus, o jų nuomone, 
.komunistai buvo visi bied- 
ni darbininkai. Todėl užte
ko ištarti komunisto vardą 
ir tas būdavo tuojau nušau
namas. Tokių dalykų Švent
ežerio apylinkėse būvo la
bai daug.

Po to šitiems “savisaugos 
būriams” buvo duotas užda
vinys iššaudyti žydus, ką 
jie ir labai noriai vykdė. 
1944 m. lapkričio mėn. 2 d. 
aš pats mačiau Lazdijuose, 
kaip jie šaudė žydus,. ly
giai moteris, mažus vaikus 
ir senius. Tuose visuose 
šaudymuose dalyvavo ir tas 
Česnavičius. Tas česnavi
čius prisigrobė visokio žy
diško turto ir žadėjo sau 
tuo turtu naudotis ir ra
miai gyventi, bet vokiečiai 
buvo irgi ne durniai. Jie už 
tą visą turtą tą-lietuvišką
jį “savisaugos būrį” pasiun
tė į frontą prieš tikruosius 
priešus — Raudonąją Ar
miją ir po Charkovu tie lie
tuviai “didvyriai” gavo to
kią pirtį, kad tas visas “sa
visaugos batalionas” iškri
ko ir išlakstė į namus. Iš
laisvinus Lietuvą iš vokie
čių okupacijos, žinoma, to
kiems tarybinė valdžia ne
dovanojo, o kiti, supratę, 
kad bus riestai, patys pa
spruko į miškus ir pradėjo 
žudyti naujakurius, ku
riems tarybų valdžia buvo 
davusi žemės. Tą darė ir 
tas česnavičius, b&t, žino
ma, jų dienos buvo suskai
tytos, nes Tarybinė Armija, 
nugalėjusi tokį priešą, kaip 
Vokietija, labai nesunkiai 
apsidirbo ir su tais žyd
šaudžiais.

Tai vienas pavyzdys. Ga
liu duoti ir antrą. Tame pa
čiame kaime buvo tokie 
Neifaltai. Dar Smetonos 
laikais jie už vagystes ir 
muštynes labai dažnai sė
dėdavo kalėjime, tai kada 
Raudonoji Armija išlaisvi
no Lietuvą iš vokiečių ir 
gavosi laikina suirutė, tai 
jie sugalvojo paplėšikauti 
ir pradėjo plėšti naktimis 
ramius kaimo gyventojus, 
lengvai pelnydami visokio 
turto, bet štai susikūrė vie
tos milicija ir pradėjo juos 
gaudyti ir sekti, o tie Nei
faltai, supratę, kad juos se
ka, pradėjo ' slapstytis ir 
prisidėjo prie miškuose bu
vusių žydšaudžių ir pradė
jo kovoti neva prieš Tarybų 
Sąjungą, kas jiems išėjo 
blogai, nes jau metai, kaip 
jie susidūrime su raudon
armiečiais žuvo.

Tai pora pavyzdžių apie 
tuos “tikruosius sūnus.” Ži
noma, daug tokių pabėgo į 
anglų ir amerikiečių oku
pacinę Vokietijos zoną ir 
dabar turi bijoti grįžti at
gal į Lietuvą, nes jiems do
rų darbo žmonių tarpe vie
tos nėra.

Žinoma, Pranas toks ne
buvo, bet ir jis gal būt da
bartiniu metu tokios aglta* 
ei jos paveiktas prisidedą 
prie niekšiškos agitacijos 
prieš Tarybų Sąjungą Va
rymo.

Dabar mes šventėme di
delę šventę — Spalių Re
voliucijos trisdešimtas me
tines, tai gerai pabaliavo- 
jom. Buvo šventa tris die* 
nas.

Labai prašau parašyti 
nwvia;šką. '

Viso labo. Lauksiu Jūsų 
•aiško. Vytautai.

»

New York*— Del šalčių 
ir sniegų keliomis valando
mis pavėluoja traukiniai iš 
vakarinių valstijų.

2 pusi.—Laisvė<Uberty/Lith.Daily) —Pirm., Vasario 2, 1948



Ką Patyrė Lietuvis Saržentas ir Amerikos Profesorius apie Chinų Tautininkus ir Komunistus
yra laisvi nuo kainų išpūti-4 
mo (infliacijos) ir apskri
tai jie yra nepriklausomi 
nuo piniginės ekonomijos.

Besikalbant su lietuviu 
štabo saržentu P. V. apie 
karų tarp Chinijos tauti
ninkų ir komunistų, buvo 
užklausta:

— Ar atsilaikys chinų ko
munistai prieš Čiang Kai- 
šeko tautininkus?

— Žinoma, kad atsilai
kys, r— atsakė saržentas.

Jis tarnavo Amerikos ar
mijoj karo metu Burmos- 
Chinijos fronte ir matė, 
kaip chinų tautininkai ka
riavo prieš japonus.

— Bet Amerika ginkluo
ja ir finansuoja Čiango 
tautininkus prieš komunis
tus, — pastebėjo šių žodžių 
rašytojas. — Amerikiniai 
oficieriai lavina Čiango ar
mijų; o gal dar duos ir pul
kus jankių tautininkams 
talkon.

— Vis tiek čiangas nesu- 
muš chinų komunistų, — 
tvirtino saržentas P. V.

— Kodėl jūs taip mano
te? Juk Čiango tautininkai 
tebevaldo didesnę Chinijos 
dalį, — tęsė klausėjas.—Jie 
turi skaitlingesnę armijų ir 
gauna iš Amerikos lėktu
vus ir kitus naujovinius ka
ro įrankius.

Čia lietuvis saržentas pa
aiškino tikroviniais pavyz
džiais, ką jis patyrė Chini
jos - Burmos fronte:
' — čiang Kai-šeko tauti
ninkų generolai ir oficieriai 
yra išgverėliai, sukčiai ir 
parsidavėliai. Iš Amerikos 
gautus ginklus ir įrengimus 
jie pačiame kovos fronte 
pardavinėdavo priešams ja
ponams. Jie vogė skirtų sa
vo kareiviams maistį, pini
gus ir drabužius. Nuvogtus 
nuo armijos daiktus jie 
šmugeliavo į juodųsias ja
ponų ir chinų rinkas. Pras* 
ta ir menka chino kareivio 
porcija — tiktai po kaušų 
ryžių du kartu per dienų, 
bet kareivis dažnai ir to 
negaudavo: dalį tos ryžių 
saujos nusinešdavo dviko
jės žiurkės — Čiango ofi
cieriai. Daugelis japonų o- 
ficierių buvo pasipuošę a- 
merikinėmis uniformomis, 
kurios buvo atsiųstos chi- 
nams oficieriams.

— O kaip chinas kareivis 
žiūrėjo į savo komandie- 
rius? — toliau klausė Lais
vės bendradarbis.

— Vidutinis chinų karei
vis nekentė savo oficie- 
riaus, — atsakė P. V. — 
Čiango oficieriai nelaiko 
kareivio nė šuns vietoj. Ka

IRAQU.N. Facts and Faces

Iraq is the legendary birthplace of the 
human race and the site of Ur, the oldest 
city known to modern historians. Its 
famed rivers, the Tigris and Euphrates, 
cradle some of the most fertile land in the 
world. Mountainous in the north and low 
in the south, the country’s range of tem

peratures is from below freezing to 120 degrees in the shade. Iraq, 
in addition to agricultural and grazing crops, is a great producer 

. of oil, much of which is carried by pipeline to ports in Palestine.
' Iraq is represented at United Nations Headquarters by Ali Jawdat, 

Ambassador to the United States. The flag of Iraq has black, white 
•nd green horizontal stripes, with two white stars .in ą red field.'

da oficierius įsakydavo eiti 
frontan prieš japonus, tai 
keturi kareiviai turėjo neš
ti oficieriaus pačių tam ti
krose nešyklose. Kiti karei
viai nešė oficieriaus vaikus 
ir vežė jo merges ir tarnai
tes. Be to, eilė automobilių 
ir vežimų gabeno pafrontėn 
visokia oficieriaus mantų. 
O kai oficieriai ruošdavosi 
trauktis atgal, tai jie iš 
anksto apiplėšdavo vieti
nius gyventojus, viską susi
kraudavo į automobilius ir 
vežimus, nusiųsdavo tolyn 
užfrontėn, susidėdavo sau 
į sandėlius ir pardavinėda
vo juodosios rinkos versli
ninkams.

— O ar tautininkų ofi
cieriai yra tinkamai išlavin
ti karui? Ar jie moka vado
vauti? — klausė laisvietis.

— Daugelis Čiango ofi- 
cierių yra be jokio karinio 
išsilavinimo, — atsakė lie
tuvis saržentas. — Ne tik 
mes patyrėme, bet ir jūs, 
turbūt, skaitėte ameriki
niuose laikraščiuose, jog 
Čiango armijos vadai par
davinėja oficierių vietas už 
pinigus. Vyras gali būti be
veik visiškas beraštis, bet 
jeigu jo giminės turtingi, 
tai jis ir nusiperka ofięie- 
riaus vietų. Toks oficierius 
paskui vagystėmis daugiau 
negu atgriebia sumokėtus 
už savo “cinų” pinigus.

— Kaip paprasti žmonės 
žiuri j kovų tarp Čiang 
Kai-šeko tautininkų ir chi
nų komunistų?

— Liaudis pritaria komu
nistams, ir tai yra pamati
nė priežastis, kodėl komu
nistai iki šiol laimėjo ir to
liau laimės, — pareiškė sar
žentas, kuris taip pat yra 
veteranas Ispanijos res
publikos karo prieš Fran
ko. Hitlerį ir Mussolinį.

Taip Chinijos pilietinį ka
rų pasvėrė.šis lietuvis sar
žentas, besikalbėdamas su 
Laisvės bendradarbių pirm 
kokių pusantrų metų.
Amerikonas Profesorius 
Įžiūri, kad Komunistai 
Gali laimėti

Dabar gi panašias žinias 
ir nuomones skelbia profe
sorius Nathaniel Peffer, 
dėstas tarptautinius santy
kius Columbijos Universite
te New Yorke. Jisai dauge
lį metų gyveno Chinijoje ir 
yra‘laikomas Tolimųjų Ry
tų ūkio ir politikos žinovu. 
Prof. Peffer, nors ir nedrų- 

siai, pripažįsta, jog komu
nistai gali įveikti čiang 
Kai-šeko tautininkus.

Pasak Pefferio, tiktai pa
ti Amerika galėtų sumušti 
chinų komunistus per dide
lį atvirų karą, bet ameri
konai, girdi, turėtų paimti 
ir Chinijos valdžių į savo 
rankas, kad užtikrint per
galę prieš komunistus....

Dėl to profesorius Pef
fer sekamai rašė New 
Yorko Times Magazine sau
sio 25 d. šiemet:
čiangas Jau Prakišęs Karų

— Jau 18 mėnesių, kai 
formaliai eina (pasinauji- 
nęs) pilietinis karas Chini
joje, ir galima pasakyti, jog 
Čiang Kai-šeko valdžia ir 
jo tautininkų partija • pra
kišo karų, nors ir komuni
stai dar jo nelaimėjo. Ki
tais žodžiais tariant, Čiang 
Kai-šekas jau neturi progos 
laimėti. O komunistai galė
tų laimėti. Geriausiame jam 
atsitikime Čiangas galėtų 
tik pasilaikyti toj pačioj 
vietoj, nors ir tai labai, la
bai abejotina.

Skaitlingi kariniai Ame
rikos atstovai Chinijoj dar 
1946 metais įspėjo Čiang

NAUJIEJI ATRADIMAI APIE STEBĖTINĄ 
NEGIRDIMŲJŲ GARSŲ JĖGA

Karo metu buvo įtaisytos 
triūbos, kad savo garsais iš
blaškytų ūkanas virš lėktu
vų aikštės Californijoj. 
Kuomet triūbų garsai buvo 
paleisti išbandymui,, tai jie 
vos nenumetė žemyn repor
terį, stovėjusį ant stogo. 
“Tie garsai drebino mane, 
kaip žiurkę,” sakė paskui 
reporteris. Nuo tų triūbų 
girdimos ir negirdimos 
“muzikos” apsvaigo laivy
no oficieriai ir inžinieriai; 
garsai vertė juos vemti ir 
taip susirgdino, kad turėjo 
būti pertraukti tolesni ban
dymai. Garsai nušlavė že
myn ir buvusius ore paukš
čius.

Vienai aukštosios mate
matikos (skaičiavimų) stu
dentei buvo per valandų 
leidžiami negirdimieji gar
sai. Jie nejučiomis taip su
krėtė ir išblaškė studentės 
protų, kad po to jinai ne
galėjo išrišti n’et papras
čiausių aritmetikos uždavi
nių.

Vienas chemijos moksli-, 
ninkas darė tyrimus, kur 
nuolat ėjo negirdimieji gar
sai. Nuo tų garsų jis pra
rado lygsvarų, taip, kad per 
ištisas dienas negalėjo pa
silaikyti ant savo dviračio, 
kuriuom jis važinėdavo 
darban.

Negirdimieji garsai gali, 
be kitko, padaryti sekamus 
dalykus: Paliuosuoti orų 
nuo ūkanos ir dūmų;

Nužudyti bent kai kurių 
ligų bakterijas; .

Skalbti baltinius;
Išblaškyti arba išžudyti 

kenksmingus vabzdžius;
Padaryti pienų “homoge

nized,” taip kad Smetona ja
me visame būtų lygiai pasi- 
sklaidžius ir neišsiskirtų 
viršun;

Apsaugoti maistų nuo ge
dimo ;

Iššaukti žmoguje karštį, 
panašiai kaip slogoje;

“Apčiuopti” nematomus 
plyšius bei kiaurymes sto
ruose metaluose.

Gardas yra oro bangų 
virpėjimus. Rankos mosavi- 

Kai-šekų, kad jis negalės 
kariniais žygiais sunaikinti 
komunistų; kad jis galėtų 
laimėti tik paskirus mūšius, 
bet komunistai vėl sugrįš, 
ir-’taip kartosis iki išseks 
Čiango jėgos ir visiškai su
irs Chinijos ūkis. •

Per 18 mėnesių komuni
stai užvaldė faktinai visų 
Mandžurijų ir didelę, jeigu 
ne didesniųjų, šiaurinės 
Chinijos dalį. Komunistų 
jėgos nuolat augo, taip kad 
1947 metų pabaigon Čiang 
Kai-šeko valdžia buvo da- 
varyta beveik iki susmuki
mo ir vos-ne-vos išsilaikė 
gyva.
Tautininkai Prarado Armi
jas, Kurias Amerika Pui

kiai Apginklavo
Kariniai išbandymai be- 

gailestingai atidengė vidu
jines Čiang Kai-šeko val
džios silpnybes, čiangas tu
rėjo milžiniškas armijas. 
Amerika puikiai, kupinai 
apginklavo tas armijas ir 
prigabeno joms gausybę a- 
municijos. Čiango koman- 
dieriai išeikvojo tuos karei
vius, ginklus ir amunicijų, 
darydami gremėzdiškas at
akas stačiu frontu prieš ko

mas taipgi sukelia oro vir
pėjimus, J)et mosavimo ne
girdime, kadangi virpėji
mas per lėtas. Dauguma 
žmonių negirdi tokių garsų, 
kur oro bangos virpa ma
žiau kaip 16 kartų per se
kundų, — toks yra pats že
miausias vargonų garsas. 
Žmonės bendrai negirdi ir 
garsų, kur oras virpa dau
giau kaip 16,000 kartų per 
sekundų. Durų raktukų 
žvangėjimas duoda tūlus 
net tankesnius virpėjimus, 
kuriuos gali girdėti šuva, 
bet ne jo šeimininkas.

Kanarka girdi daug 
aukštųjų garsų, kurie žmo
gui negirdimi. Yra švilpu
kų, kuriais šuva iš tolo pa
šaukiamas, nors pats švil
pėjas nieko negirdi.

Elektrinės mašinos su 
kvarco kristoliukais padaro 
iki 50 milionų garsinių vir
pėjimų per sekundų ir žu
do bakterijas. Bet žmogus 
negirdi tų garsų: jie 30,- 
000 kartų prašoka aukščiau 
žmogaus klausos.

Pasteurjzuojant pienų, rei
kia apie pusės valandos lai
ko, kol kaitinimas panaiki
na didžiųjų daugumų bak
terijų piene. Bet aukštieji 
negirdimieji garsai ęer ke
lias sekundas sunaikina tas 
bakterijas, kaip įrodė Cali- 
fornijos Universiteto pro
fesorius A. J. Salle.

P e r le i d us negirdimais 
garsais čiepus, tie čiepai 
greičiau susigeria į kraujų 
ir lengviau nueina į įvai
rias kūno dalis.

Amerikonai mokslininkai 
T. D. Beckwith ir C. E. 
Weaver patyrė, jog sudėjus 
žalius vaisius bei .daržoves 
į dėžes ir ūklinai jas užda
rius, galima tuos valgius 
apsaugoti nuo gedimo, jei
gu tada dėžės “bombarduo
jamos” gana tankiais gar
sais.

Negirdimais garsais ka
ro metu buvo pašalinamos 
ūkanos nuo Arcata aikštės, 
netoli San Francisco, taip 
kad lėktuvai galėjo saugiai 

munistus. Tuo būdu jie bu
vo atgriebę kai kuriuos 
plotus nuo komunistų, bet 
jie nesunaikino komunistų.

Priešingai, čiango armi
jos prarado daugiau karei
vių, negu komunistai net 
tokiuose atsitikimuose, kur 
komunistai užleisdavo tau
tininkams miestus. Ne tik 
Čiango strategija buvo 
klaidinga, bet kariniai jo 
vadai netikę.
Skirtumas Tarp čiango Ge
nerolų ir Komunistų Vadų

Čiango generolų didžioji 
dauguma yra tik politiniai 
generolai; jie netiktų ko
manduoti armijų net trečios 
rūšies valstybėlės vakarinė
je Europoje. Tuo tarpu ka
riniai komunistų vadai yra 
profesionaliai išsilavinę ir 
gabūs, nepaisant, kų mes a- 
pie juos kalbėtume iš kitų 
atžvilgių. Dauguma jų išsi
lavino per žiaurių partiza
niškų kovų prieš japonus.

Žymi dalis tautininkų 
aukštųjų oficierių yra suk
čiai, kyšininkai ir negabūs. 
Jie daugiau rūpinasi į savo 
lizdus sunešti skirtus armi
jai pinigus, negu kovoti. 
Aukštieji gi komunistų o- 

nusileisti. Tie garsai su
bloškė ūkanos dulkes krū
von į vandens lašus, o la
šai nukrito žemyn, kaip lie
tus. Aukštieji garsai pana
šiai suvaro daiktan dūmų 
daleles, kurios' tuomet nu
krinta. Taip ir apvaloma 
oras nuo dūmų toje vietoje.

Columbijos Universiteto 
.profesoriai John G. Lynn ir 
Tracy J. Putnam pagami
no tokius negirdimųjų gar
sų prietaisus, kad jie nai
kina kai kuriuos skaudu
lius, bet nekenkia pačiam 
kūnui.

Marylando Universiteto 
profesoriai John C. Krantz 
ir Frances F. Beck atrado, 
kad negirdimieji garsai 
stabdo vėžio skaudulių au
gimų kūne panašiai, kaip 
X-spinduliai ir radium me
talo spinduliavimas.

Kiti tyrimai rodo, jog 
aukštuosius negirdimus 
garsus galima bus naudoti 
kaip įrankį naikinti smege
nų skaudulius ir kaip gy
duolę neuralgijai ir sciatir 
kai.

Bandymuose negirdimieji 
spinduliai žudė peles, žuvis, 
varles. Kariniai inžinieriai 
planuoja tokį negirdimųjų 
garsų ginklų, kuris užmuš
tų priešo kareivį už 200 pė
dų ir sužeistų už ketvirta
dalio mylios.

Kai kurie negirdimieji 
garsai yra baisūs žalin
giems vabzdžiams. Tokiais 
garsais galima būsiu atei
tyje apvalyti daržus ir 
farmas nuo kenksmigų 
vabzdžių, nubaidant juos 
šalin arba išžudant.

Mokslininkai t y r i n ė ja, 
kaip įvairaus tankumo-auk- 
štumo garsai atsiliepia 
paukščiams, žiurkėms, va
balams ir naudingiems gy
vuliams.

Kaip tad girdi tuos gar
sus mokslininkai? — Jie tu
ri tam tikrus instrumentus, 
kurie padidina negirdimus 
garsus ir padaro juos aiš
kiai girdimais.

(N. M.) 

ficieriai yra teisingi, vis 
tiek kų pies besakytume a- 
pie juos iš kitų atžvilgių.

Taigi komunistų armijos 
kovoj turėjo aukštai pakilu
sį ūpų ir pasiryžimų, kuo
met tautininkų armijos’ bu
vo dvasiniai susmukusios. 
Čiango armijos buvo apleis
tos, net negana maitinamos. 
Jos tik nenoriai kovojo, be 
reikalo traukėsi atgal ir di
deliais būriais pasidavinėjo 
komunistams.
Kaip Elgiasi su Rekrutais 
Tautininkai ir Komunistai

Čiango kariuomenė nepa
tenkinta ir" nepaiso, dėl ko 
ji kėvoja. Nauji rekrutai 
gaudomi, kaip gyvuliai, ir 
urmu suvaromi į armijos 
eiles, gal maitinami, o gal 
ir nemaitinami. Kam gi jie 
turėtų kariauti?

Komunistai taip pat re
krutuoja vyrus, bet komu
nistai maitina savo karei
vius ir duoda jiems politi
nės apšvietos. Gal tai ir 
vienpusiška politinė ♦apšvie- 
ta (sako prof. Peffer), bet 
komunistų kareiviai iš tos 
apšvietos gauna šiokį tokį 
supratimų, dėl ko ir už ka 
jie kovoja..

Anot prof. Pefferio, dau
guma civilių žmonių “ne
kenčiu karo iš vienos ar 
antros pusės.” Bet jis pa
žymi tokį skirtumų:
žmonėms Pas Komunistus 
Yra Vilties, o pas Tauti

ninkus tik Desperacija
— Bet kur komunistai at

eina, jie kų nors gero pada
ro, taip kad suramina bent 
dalį gyventojų. O prieš tau
tininkus vis labiau auga 
žmonių apmaudas ir nusi
vylimas. Komunistų užim
tose srityse bent kai kurie 
žmonės turi vilties; bet vie
tose, kur įsigali tautininkai, 
tai jau niekas neturi jokios 
vilties.
Ūkinis čiang Kai-šeko Chi

nijos Susmukimas
— Pagaliaus, tautininkų 

Chinija yra jau beveik vi
siškai susmukus medžiagi
niai - ūkiniai. Valdžia yra 
bankrūtas; jos pinigai taip 
nupuolę, kad darosi beveik 
beverčiais.

Komunistai yra laimin
gesni kas liečia ūkinius rei
kalus. Jų stiprybė yra kai
miškos srityse. Čia valstie
čiai patys prisiaugina sau 
maisto, patys bendrai pa
tenkina savo- reikalus; jie

rr- 
tains parts of a cultural heritage that goes 

f back 25°D years. Its deep roots in the past
I are seen in its artist’c production and love

for p0CIry( BUt an a.tra-modern note, too, 
is present in the 028,000 square mile eoun- 
try. It is the world’s fourth largest pro

ducer of petroleum, which is found in great abundance in the 
mountainous land. Other important occupations of its 15,000,000 
people result in the famed Persian rugs and agricultural and 
grazing products. Iran is represented at United Nations Head
quarters by Nasrollah Entezam. Her flag has green, gold, and red 
horizontal stripes with a heraldic lion holding a sword in tire center.
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Čiang Kai-šeko valdžios 
“stiprumas” yra miestuose, 
kuriems gręsia bankrūtas. 
Tie valdžios stiprumo šalti
niai išdžiūva. Nėra nieko, 
iš ko jinai galėtų atsigrieb
ti. Čiango valdžios genero
lai negali pasitaisyti ir pa
kilti “virš savo prigimties”. 
Tautininkų kariuomenė y- 
ra ir bus tik nepasitenkinę 
rekrutai, sumedžioti iš vie
tų, kurių gyventojai jau 
nėra ištikimi čiango val
džiai.

Chinų komunistų stipry
bę sunku apskaičiuoti. Ko
munistai praeityje yra vir
šiję tiek daug sevtimų ap
skaičiavimų, kad jie gali su
mušti ir naujus bandymus 
apskaičiuoti jų jėgas.

Tautininkai kartais su
burdavo dideles savo jėgas 
ir ūmai laimėdavo mūšius. 
Tuomet būdavo garsiai 
skambinama apie tautinin
kų pergales, ypač Ameriko
je. Bet po keleto mėnesių 
vėl įvyksta aštrūs susikir
timai tose pačiose vietose ir 
komunistai ten dar labiau 
sustiprėja, negu pirm tau
tininkų “pergalių.”

šimtai Milionų Dolerių ' 
Neišgelbės čiango

Jeigu Amerika duotų Či
ang Kai-šeko valdžiai šim
tus milionų dolerių ant 
šimtų milionų dolerių, ir 
net jeigu tautininkai ne- 
gembleriautų ir neprašvilp
tų ipinigų, vis tiek jie grim
ztu gilyn į bankrutų ir su
smuktų tęsdami karų prieš 
komunistus. Juk jie negau
na išteklių iš pačios Chini
jos.

Todėl galimas daiktas, 
kad chinų komunistai už
imtų visa Chinija arba di
džiausių jos dalį. Rusai, 
turbūt, neitų į Chinijų ko
munistams padėti. Bet pa
tys chinai komunistai galė
tų įsteigti palankių Sovie
tams valdžių, panašiai kaip 
lenkų ir jugoslavų valdžios 
Europoj.
Amerikonų Armija ir Per
ėmimas Chinijos Valdžios į 

Jų Rankas
Čia prof. Peffer pabrėžia, 

kad Jungtinės Valstijos 
“neleis” chinu komunistam 
laimėti, ir sekamai dėsto,

(Tąsa 5 pus.)
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LIETUVIU KOOPERATYVAS SPAUDOS BENDROVĖS 
DALININKŲ SUVAŽIAVIMUI SVEIKINIMAI

Jau apie mėnesį streikavo Lenos aukso 
kasyklų darbininkai. Auksą kasdami, jie 
kentė baisų vargą tolimam Sibiro krašte, 
Bodaibo apylinkėse, daugiau 2500 kilo
metrų nuo geležinkelio stoties, kur 1000 
kilometrų apylinkėj nebuvo derlingos že
mės sklypelio. Nuo viso pasaulio atskirti, 
su dideliu vargu atlikę pavojingą kelionę 
Lenos ir Vitimo upėm, šimtus kilometrų 
ėję pėsti, jie pasidarė aukso kasyklos ir 
jų prakaitą išnaudojančios įmonės ver
gai. Privilioti gandų apie lengvai randa
mą auksą ir vilties gerai uždirbti, keli 
tūkstančiai pateko į katorgos sąlygas. 
Pagaliau, nebeiškentę, jie sustreikavo.

Aukso kasėjai prašė nemaitinti jų su
gedusia mėsa, prašė kepti duoną iš nusi- 
jotų miltų, duoti bulvių ir kopūstų. Jie 
prašė nevedūsiem vieno kambario dviem 
žmonėm, o Vedusiem vieno atskiro kam
bario, nes ligšiol gyveno visi kartu, kiek 
tik galėjo susikimšti. Reikalavo 8 valan
dų darbo dienos ir uždarbio pakėlimo 30 
procentų, pabaudų panaikinimo. Reika
lavo pašalinti keletą ypatingai įžūlių ad
ministracijos tarnautojų, pirmoj eilėj už- 
veizdą Joną Baltramiejaus sūnų Stanu- 
kyną, kuris buvo ypač žiaurus, tyčioda- 
vosi iŠ darbininkų, šnipinėdavo juos, 
versdavo sangulauti darbininkų žmonas, 
grasindamas pavaryti jų vyrus.

Lenos aukso kasyklų įmonė nenusilei
do. Ji matė, kad darbininkai nepajėgs il
gai streikuoti, o ir pabėgti kitur už tūks
tančių kilometrų jie negalės. Bet tikru
mo dėlei ji pasišaukė žandarus ir karei
vių kuopą. Žandarų rotmistras Treščen- 
kovas suėmė streikininkų komitetą. Kai 
balandžio 4 (17) d. apie 3000 darbinin
kų minia atėjo prie vyriausios adminis
tracijos būstinės pasiaiškinti ir suimtų
jų paleidimo prašyti, Treščeųkovas įsakė 
kareiviam šauti. Buvo rfilšaųta 320 dar
bininkų ir sužeista 175.

“Taip buvo ir taip bus” — pareiškė 
vidaus reikalų ministeris Makarovas, at
sakydamas Dūmoj į interpeliaciją dėl 
Lenos įvykių, sukeldamas tuo visuotiną 
pasipiktinimą.

Tolimosios Lenos tragedija garsiu aidu 
atsiliepė visoj reakcijos apimtoj -Rusijoj. 
Kaip šūviai ties Žiemos rūmais buvo pir
muoju 1905 m. revoliucijos ženklu, taip 
Lenos šūviai buvo antrosios revoliucijos 
pirmieji pranašai. Darbininkų judėji
mas, kuris atrodė jau visai išnykęs, da
bar staiga vėl pasireiškė, atgijęs nepa
prasta jėga. Streikavusių darbininkų 
skaičius, kuris 1905 m. buvo pasiekęs 2,- 
863,000 žmonių, 1910 m. buvo nukritęs 
iki 47,d00, o po Lenos įvykių 1912 m. 
vė.l pašoko iki 1,500,000 žmonių, jų tar
pe apie milijoną streikavo grynai dėl po
litinių priežasčių. Revoliucinės partijos, 
kurios valdžiai atrodė jau galutinai iš
blaškytos, staiga vėl pasirodė turinčios 
įtakos ir veikiančios.

- Užėjus reakcijai po 1905 m. revoliu
cijos žlugimo, rusų pažangioji visuome
nė, inteligentija pergyveno sunkią dva
sios krizę. Vilčių ir entuziazmo nuotaiką 
pakeitė nusivylimas ir pesimizmas. Sun
kų smūgį idealistam revoliucionieriam ir 
revoliucijos idealam tikėjusiem sudavė 
provokacijos slibinas, kurio stambiausi^ 
galva buvo Azefas. Jaunimas, kuris sy- 
niau buvo užsidegęs politine kova, susi
rūpinęs visuomenės reikalais, turėjo pi
lietinių pasiryžimų, dabar visu tuo nusi
vylė. Visuomenėj įsigalėjo karjerizmas ir 
egoizmas. Tas laikas Rusijoj turtingas 
sensacingom bylom. Viena po kitos buvo 
skiriamos revizijos valdininkų. neteisė
tiem veiksmam, pasisavinimam ir kyši
ninkavimui aiškinti.- Jaunimas nugrimz
do į dvasią smukdantį erotizmą, kurio 
atspindžiu literatūroj sensacingai sužibo 
Arcibaševo romane “Saninas” atvaizduo
tasis gašlus patino tipas. Nusivylimo ir 
beidėjiškumo reiškiniu buvo daugybe sa
vižudybių jaunimo tarpe ir įvairių asme
niškų dramų.

Vyriausybė nekreipė didelio dėmesio į 
tą inteligentijos nuotaiką, susirūpinusi, 
kad tik valstiečių liaudis būtų ištikima 
barui ir pravoslavų tikybai. Tam turėjo

tarnauti ir Stblipino pastangos patenkin
ti valstiečių žemės badą. Išsigandę 1905 
m. įvykių, dvarininkai pirma noriai par
davinėjo valstiečiam žemę. Bet po gero 
1909 m. derliaus, kai žemė, pabrango, 
nešė gerą pelną ir sumažėjo revoliucijos 
pavojai, jie jau nebenorėjo skirtis su že
me, arba labai pakėlė kainą, žemės iš
troškę žmonės ėmė traukti į Sibirą ir per 
8 metus iki 1914 m. ten išsikėlė apie 
pustrečio milijono valstiečių iš Europos 
Rusijos. Tačiau žemės badas tebebuvo 
didėlis, mažažemiai ir bežemiai valstie
čiai vėl pamažu pradėjo bruzdėti prieš 
dvarininkus, kurie valdė tūkstančius ir 
dešimtis tūkstančių hektarų žemės plo
tus.

Tačiau keletas gero derliaus metų pa
kėlė stambesniųjų ūkininkų gerovę. Pa
gal žinomą dėsnį “jei pinigų tur’ ūkinin
kas, tai ir pasaulis pinigingas,” pakilus 
ūkininkų pirkimo galiai, buvo jaučiamas 
ir tam tikras ūkiškas pakilimas visose 
srityse. Prasidėjo kurtis kooperatyvai, 
kurie tiekė valstiečiam ne tiktai sėklų, 
mašinų, manufaktūros ir kitų prekių, bet 
ir ėmė kurti skaityklas, bibliotekas. Koo
peratyvai virto pažangos centrais ir jau 
pradėjo kelti valdžiai baimę, nes ji no
rėjo, kad valstiečiai šviestųsi tiktai per 
cerkves ir parapijines mokyklas.

Sparčiais žingsniais ėmė kilti ir Rusi
jos stambioji pramonė. 1912 m. darbinin
kų skaičius Rusijoj pasiekė 2,200,000 
žmonių. Bet darbininkai mažiausia, pasi
naudojo iš to gerovės kilimo ir bandymai 
įtraukti juos juodašimtiškos rusų tautos 
sąjungos įtakon neturėjo pasisekimo. 
Pradėjus 1912 m. Lenos sušaudymų 
streikais, darbininkų revoliucinė nuotai
ka ir socialistų įtaka pradėjo smarkiai 
augti. Vis dažniau pradėjo kilti streikai 
ir susirėmimai su policija.

Vyriausybė, subalansavusi 1913 m. 
.valstybės biudžetą su 200 milijonų rub- 
ilų perteklių, buvo savo veikla ir kraš^- 
to būkle patenkinta, laikydama visus ki
tus reiškinius pereinamais. Ji nesistengė 
nei suprasti, nei įsigilinti į tautos psi
chologiją, būdama įsitikinus, kad gyve
nimo gerovės kilimas pats savaime.išnai
kins bet kokį nepatenkinimą. Vyriausy
bė mažai tekreipė dėmesio į‘amžinąją tie
są, kad “ne vien tik duona žmogus so
tus.” Todėl ji leido sau tokį elgesį, kuris- 
erzino visuomenę. Kalbėdamas apie Ru
sijos politinę būklę monarchistas, “ok- 
tiabristų” lyderis Gučkovas 1913 m. ga
le sakė:

— Caro pažadais pasitikėdama, spalių 
17 d. manifesto partija, oktiabristai, še
šerius metus kantriai laukė ir stengėsi 
sutaikyti vyriausybę ir tautą. Bet veltui! 
Pasitikėjimas ir kantrybė jau išseko. Da
bartinė vyriausybės politika veda į neiš
vengiamą, sunkią katastrofą, kurią gali 
sekti ilgai užtruksianti anarchija. Pavo
jų Rusijai sudaro ne revoliucinės parti
jos, kurios dabar sutriuškintos ir silp
nos, bet pavojum gresia vyriausybės el
gesys, kuris ru$ų visuomenę ir rusų liau
dį revoliucionizuoja. i

Dar ryškiau ir griežčiau kalbėjo tuo 
pat metu valstybės tarybos narys fon 
Krameris:

— Mes turim vyriausybę, kuri nenori 
matyti ir girdėti nieko, kas ją galėtų pa
žadinti iš gilaus pasitenkinimo savim. 
Mes turim žemutinius rūmus — Dūmą 
— kur nėra jokios daugumos ir kurie ne
turi jokio autoriteto vyriausybės akyse. 
Mes turim aukštuosius rūmus — Vals
tybes Tarybą — kurie metai iš metų da
rosi vis reakciškesni. Mes turim buržua
zinę visuomenę, kurią vyriausybė stumia 
į opoziciją. Mes turim .darbininkų luo- 

*mą, kuris revoliucinės agitacijos ir biu
rokratijos kvailumo dėka darosi vis ne
ramesnis ir Nesukalbamesnis savo reika
lavimuos. Mes turim valstiečius, kurių 
reikalavimai nuolat auga ir kurie nepa
sitiki nei vyriausybe, nei dvarininkais. 
Mes turim suparaližuotas savivaldybes, 
dezorganizuotą mokyklą, nepasitenkini
mą ir nepasitikėjimą visur. Patenkinti 
tėra tik ministerial.

Apie ekonominę gerovę, kurios augi
mu taip gyrėsi vyriausybė, fon Krame
ris sakė: ,

(Bus daugiau)

Chicago, III.
“Gerbiami Draugai: Varde 

skaitlingos grupės Chicagos 
vilniečių, sveikinam Laisvės 
b-vės dalininkų suvažiavimų.

Laiške rasite čekį sumoje 
$236. Tai mūsų kukli dovana 
jūsų dienraščiui. z

Linkime jums geriausio pasi
sekimo dar labiau sustiprint 
Laisvę, dar labiau praplėst jos 
įtaką plačiose liaudies minio
se.

Šiuose * vis labiau stiprėjan
čios reakcijos laikuose mes vi
si privalome dirbti dar ener- 
giškiau už įvykinimą Roose- 
velto-Wallace’o programos.

Geriausios sveikatos jums 
visiems, draugai ii- ’draugės. 
Draugiškai, L. Prūseika, M. 
Zald.”

Ridgewood, N. Y.
“Sveikiname Laisvės bendro

vės dalininkų suvažiavimą se
kamai: LLD 55 kp., $5. J. 
Paulukonis, $3. Po $1: J. ir 
M. Kalvaičiai, P. Varaška, F. 
Reinhardt, P. Višniauskas, J. 
Kairys, J. Bernotas, J. Stepo
naitis, P. Babarskas, P. Kuko- 
nis, F. Vaitkus, A. Bepirštis, 
M. Stakovas. Viso $20.”

Brooklyn, N. Y.
Po $2: A. Verkutis, K. Jan

kaitis, K. Balčiūnas, J. W. 
Thomsonas. Po $1: F. Repšys, 
P. Jusaitis. Viso $10.

Maspeth, N. Y.
LDS 14 kp., $10. Po $5: 

LLD 138 k p., Draugas ir 
Draugė, Vincas ir Konstancija 
Kartonai, J. ir O. Kalvaičiai. J. 
Laukaitis, $2. Po $1: Draugė 
Nečiūnskienė, P. Dumblis. Vi
so $33.

Great Neck, N. Y.
“Mes, grupelė greatneckie- 

čių, sveikiname šį nuvažiavi
mą. Linkime sėkmingai pa
daryti tarimų dienraščio la
bui. Sveikina: Po $2: Jonas 
ir Morta Smaidjus, Alice Li- 
deikienė, M. Adomonis, A. 
Bėčienė. Po $1: F. B. Lidei
kis, F. Klaston, T. Vezdžiūnie- 
nė, O. Lukauskienė, P. Be
eis, A. Simokaitis, F. Marcin- 
kevičia, E. Marcinkevičienė, 
J. Kupčinskas. • Viso $17.”

Brooklyn, N. Y.
“Sveikiname Laisvės B-vės 

dalininkų suvažiavimą. Mes 
pasitikime, kad šis suvažiavi
mas praves daug gerų ir nau
dingų tarimų dienraščio gero
vei. Todėl mes, suprasdami 
dienraščio svarbą, aukojame 
$5. Pasižadam ir ateityje 
remti visais galimais būdais. 
Draugiškai, Sveikatos Kultūros 
Klubas.”

Paterson, N. J.
LLD 84 kp., $5. Po $1: S. 

Vilkas, J. Bimba, V. Bingelis, 
V. Krymas, P. Dennis. Viso 
$10.

Detroit, Mich.
Lietuvių Moterų Pažangos 

Klubas sveikina dalininkų su
važiavimą ir linki geriausio 
pasisekimo. Prisiunčiame $5. 
Draugiškai, M. Andrulienė.”

Montello, Mass.
“Sveikinam Laisvės B-vės 

šėrininkų suvažiavimą, linkė
dami gero pasisekimo darbi
ninkų klasės reikaluose. Po 
$5: LLD 6 kp., Montello Mo- 
teų Apšvietos Klubas, George 
Shimaitis. Viso $15.”

Washington, Pa.
LLD 236 kp., savo susirinki

me nutarė pasveikinti Laisvės 
b-vės. delegatų , suvažiavimą, 
vėlinant geriausio pasisekimo 
visuose reikaluose. Čia ran
date $5. Draugiškai, M. Ya- 
naviči^nė, sekr.”

Camdcn, N.-J.
“Draugai: Mes, pasilikę na

muose, sveikiname dalininkus, 
linkėdami kuo geriausio pasi
sekimo jūsų ,visuose darbuose 
ir tarimuose. Su šia proga 
siunčiame $5. jDraugiškai, 
ALDLD 133 kp. W. Patten, 
sekr.”

Scranton, ra.
ALDLD 39 kp. $5. Pavie

niai nariai po $1* P. Šlekaitis, 
D. šlekaitienė, A. Petruške
vičius, Wm. Miknevičius ir K. 
Genys. Viso $10.

Stoughton, Mass.
“Draugai: Siunčiame svei

kinimą Laisvės B-vės dalinin
kų suvažiavimui: Alfonsas 
Winckevicius, $5. Po $1: Ta
rnas Kibirkštis, Juozas Lavas, 
Kleofas Chestnut, Pranas Vit
kauskas, Adomas Stankus, J. 
Kavaluk, Vincas Stulgaitis, 
Marijona Stulgaitienė, J. Ur- 
gutis, Agnė Petrukaitienė, 
Marijona Jatul, P. A. Jatul. 
Visi nuoširdūs Laisvės rėmėjai 
linki Laisvės redakcijai, admi
nistracijai ir šėrininkams ge
riausios kloties visame. Drau- 
giiškai, P. A. Jatul.”

Detroit, Mich.
“LLD 188 kp. ir 52 kp. na

riai laikytame susirinkime, 
sausio 18 d., nutarė pasveikin
ti Laisvės B-vės dalininkų su
važiavimą. Su gerais linkėji
mais, gero pasisekimo, kad 
Laisvė laikytųsi stipriai finan
siniai ir dvasiniai užtikrinimui 
1948 m. prisiunčiame aukų. 
Aukavo sekamai: Po $3: M. 
Masys, Pr. Jočionis, Andrius 
Vinaitis, P. Petrulis. Po $1: S. 
Tvarijonas, G. Nausėda, K. 
Rinkūnas, P. Gustaitis, Anta
nas Macys, A. Lukošiūnas, J. 
Danta, J. Gugas, J. Rudze- 
vich,- M. Kvederas, M. Padols- 
kis, Jonas ir Ona Markelis, 
Andrius Rogers, J. Vasiliaus
kas, Antanas Demskis, M. J. 
Ginaičiai, N. Astrauskienė, J. 
Klimavičia, P. Smalstis. J. 
Pocius, 50c. Smulkių buvo 
50c. Viso $33. Linkėdami vi
so gero Laisvės štabui ir su
važiavimo dalyviam, draugiš
kai, St. Tvarijonas.”

Worcester, Mass.
“Sveikina Laisvės B-vės su

važiavimą: ALDLD 55 kp., 
$5, ir ALDLD 11 kp., $5. Gru
pė dienraščio Laisvės skaity
tojų, $10. Viso $20. Drau
giškai, Jaskevičius.”

Philadelphia, Pa.
“Sveikinam Laisves B-vės 

dalininkų suvažiavimą ir linki
me kuo geriausio pasisekimo. 
LDS 5 kp., $5, ir LLD 10 kp. 
Draugiškai, V. Urbienė.”

Baltimore, Md.
LLD 25 kp., $10, ir Petras 

Paserskis,( $5. Sveikina šį da-z 
lininkų suvažiavimą ir linki 
gero pasisekimo.

Hartford, Conn.
Sveikina Laisvės B-vės suva

žiavimą ir linki gero pasiseki
mo: Laisvės Choras, $10. Po 
$5: ALDLD 68 kp., Chas. 
Aksomaitis, J. Beržinis. A. 
Grimaila, $Š.5O. J. Barnett, 
$1.50. Po $1: Adomaš Toto- 
rėlis, K. Miller, W. Brazaus
kas, F. J. Repšys. Viso $34.

Jersey City, N. J.
Sveikiname šį dalininkų su

važiavimą ii' linkime visiems 
dienraščio skaitytojams ge
riausio pasisekimo. Po $2:
J. Kreivėnas, K. Maziliauskas, 
A. Zavišius. Po $1: A. Ma
tulis, G. Daugėla, P. Kalanta. 
Viso $9.

Nuo pavienių: Po $25: Ch. 
Štephans (Steponavičius), 
Cliffside Park, N. J., Brookly- 
no Lietuvių Komunistų Klu
bas.

Po $10: William Deksnys, 
Stamford, Conn.; J. ir S. Ce- 
dronai, Brooklyn, N. Y.; J. ir 
N. Kauliniai, Maspeth, N. Y.;
K. ir I. Levanai, Brooklyn, N. 
Y.; Valys ir Vera Bunkai, 
Brooklyn, N. Y.; Aido Choras, 
Brooklyn, N. Y.; K. Milinkevi- 
čius, Brooklyn, N. Y.; M. Pa
nelis, Bayonne, N. J.; Vincas 
Skodis, Brooklyn, N. Y.; Mike 
Liepa, Brooklyn, N. Y.

Po $5: S. Sasna, Brooklyn, 
N. Y.; Pr. Jočionis, Dearborn, 
Mich.; L. Bekešienė, Roches
ter, N. Y.; J. Nalivaika, 
Brooklyn, N. Y.; Frank če- 
reška, Brockton, Mass.; J. 
Raulušaitis, Worcester, Mass.; • 

Jonas Yudeikis, Yonkers, N. 
Y.; Julia Stigienė, Brockton, 
Mass.A. Galkus, Philadel
phia, Pa; Charles Budzinskas, 
Phila., Pa.; LLD 37 kuopa, 
Lawrence, Mass.; M. Klimas, 
Richmond Hill, N. Y.; ALD
LD 185 kp., E. N. Y.-Richm. 
Hill, N. Y.; Kazys Devetzko, 
New York City; A. Balčiūnas, 
Brooklyn, N. Y.; Peter Zidi- 
ris, Canal Fuįton, O.; Veroni
ca Urbienė, Phila., Pa.; LDS 
13 kp., Woodhaven, N. Y.; J. 
Lazauskas, Brooklyn, N. Y.; 
Frances Kazokienė ir dukte
rys Suzana Kazokytė ir Al
dona Balčiūnienė, Jamaica, N. 
Y.; ALDLD 30 kp., Chester, 
Pa.; P. Šlajus, Chester, Pa.; 
St. Steponavičius, Brooklyn, 

’N. Y.; K. Žukauskienė, New
ark, N. J.; Mr. & Mrs. J. 
Staneliai, Bayonne; N. J.; Vin
cas ir Ona Čepuliai, Brooklyn, 
N. Y.; ALDLD 28 kp., Wa
terbury, Conn.

M. Stakovas, Brooklyn, N. 
Y., $4.

Po $3: Ona Žilinskienė, 
Woodhaven, N. Y.; Jonas Po
cius, Paterson, N. J.

Po $2: P. Stankevičius, 
Queens Village, N. Y.; Julius 
Thomas, New Kensington, Pa.;
M. Juškienė, Bloomfield, 
Conn.; S. Griškus, Brooklyn,
N. Y.; S. Petkienė, Brooklyn, 
N. Y.; Juozas Balčiūnas, 
Brooklyn, N. Y.; J. čepinskas, 
Bayonne, N. J.; P. Janiūnas, 
Bayonne, N. J.

St. Rauduvė, Pittston, Pa., 
$1.50.

Dr. J. J. Kashkevich, New
ark, N. J., $1.08.

Po $1: George Daugėla, 
Richmond Hill, N. Y.; A. Phi- 
lipse, Stamford, Conn.;-J. Ga- 
taveckas, Carnegie, Pa.; A. 
Klimas, Binghamton, N. . Y.; 
H. žukienė, Binghamton, N. 
Y.; A. Pakarklis, Athol, 
Mass.; F. P. Zavis, Bethle
hem, Pa.

Lietuvių Koop. Spaudos B- 
vės po du Šerus nusipirko:

Kazys Genys, Scranton, Pa., 
$10, ir Alice Tamm, Brook
lyn, N. Y., $10.

Kultūrinio Centro namo rei
kalams aukavo:

Augustinas ir Marcelė Dam
brauskai, So. Boston, Mass., 
$10. '

Po $5: J. S. Cedronai, 
Brooklyn, N. Y.; J. ir N. Kau-

MŪSŲ MEDUS
Akių šviesą padaugina. Ausų niežėjimą 
prašalina. Kosulį palengvina. Didervines 
panaikina. Mes parašom kaip vartoti.

Ir medaus prisiunčiam tik už $1.00.

K. S. BARANAUSKAS
15 Franklin St., Hudson, Mass.

Tęl. 1169-W

4 pusi.—-LaisvėjLiberty, Lith. Daily)-e Pirm., Vasario 2, 1948

liniai, Maspeth, N. Y.; LDS 5 
kp., Phila., Pa.; LLD 133 kp., 
Camden, N. J.; LLD 10 kp., 
Phila., Pa. K

Širdingai dėkojame už pa-
sveikinimus, linkėjimus ir už 
gražią finansinę paramą.

Laisvės Administracija.

Chica<ros Žinios
International Harvester 

Imperijos Žinios *
Minėta įmonė išdirba dau

giausiai traktorius. Iš ūkinin
kų pranešimų matosi, kad yra 
didelis trūkumas- traktorių ir 
kitokių žemdirbystės pabūklų.

Bet kas pasidarė su šita 
kompanija, tai niekas tikrai 
nežino. Pradėjo sulaikyti pro
dukciją ir paleisti darbinin
kus iš darbo.

šitoj traktorių dirbtuvėj 
dirba suvirs 7,000 darbininkų 
ir į mėnesį laiko jau paleido 
apie 2,000, ir dar vis atleidi
nėja. Tai pasirodo, kad ne
tolimoj ateity prasidės didelė 
bedarbė.

Mums, darbininkams, yra 
žinomas šitos kompanijos nu
sistatymas link unijos. Ji ne
apkenčia unijos taip, kaip 
velnias kryžiaus. Dabar unija 
rengiasi prie derybų su kom
panija dėlei naujo kontrakto 
ir žada reikalauti algų pakėA 
limo darbininkams. ’ Kompa
nija dar neseniai pakėlė 5 
nuošimčius ant visų mašinų. 
Tai darbininkai turi teisę rei
kalauti didesnių algų.

Kompanija, matydama ši
tą unijos besirengimą reika
lauti didesnių algų darbinin
kams (unijai yra žinoma, kad 
kompanija rengiasi kapoti 
darbininkams algas), ir pra
dėjo atleisti darbininkus iš 
darbo.' -Mat, nori išgąsdinti, 
kad nereikalautų pakėlimo 
mokesties.

Šita kompanija labai daug 
kalba apie farmerius ir sten
giasi įtikinti farmerius/ kad 
jos mašinos parsiduoda pigiau 
už kitų kompanijų kitokius pa
būklus. Į ' '

Sausio 18 d. įvyko unijos lo- 
kalo 101 susirinkimas. Daug 
svarbių reikalų buvo aptarta. 
Nekurtuos tarimus pažymėsiu.

Unija šaukia specialę kon
venciją visų lokalų, šita unija 
turi 75,000 narių. Konvencija 
atsibus vasario 5-6 dienomis 
Chicagoje. Mūsų lokalas pasiųs 
15 delegatų.

Susirinkimas nutarė, kad de
legatai turi laikytis prieš Taft- 
Hartley įstatymą, nes konven-

TTasa 5-mp durt t



OilCAGOS ŽINIOS
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

cijoje bus plačiai kalbama apie 
ta įstatymą, kuris iš darbinin
kų atima visas žmoniškas tei
ses. Mes, organizuoti darbinin
kai, turime kovoti prieš tą ver
gišką įstatymą.

Lokalas paskyrė $200 gynir 
mui unijos vado J. Weber, ku
rį kapitalistai nori išdeportuo- 
ti, taipgi (paskyrė $50 į Civilių 
Teisių Gynimo fondą.

Keli Žodžiai Mūsų Broliams 
'Lietuviams Unijistams

Šitoj dirbtuvėj dirba daug 
lietuvių. Abelnai imant, lietu
viai yra geri unijistai, bet uni
jos susirinkimus tai mažai lan
ko. Keli progresyviai tai daž
nai lanko susirinkimus, bet ka
talikai ir naujieniečiai-socialis- 
tai, tai visai nesirodo unijos 
susirinkimuose. Tai, broliai lie
tuviai, tas jūsų apsileidimas 
jums patiems kenkia, štai jums 
faktas. Kada unija pareikalau
ja kokių svarbių pagerinimų 
dėl darbininkų, kompanija tuo
jau pastebi unijos valdybai: 
“Kiek jūsų unijos narių lanko 
unijos susirinkimus? Didžiuma 
unijos narių jūsų nepaiso?’

Tai šitaip kalba kompanijos 
bosai su mūsų unijos atstovais. 
Daug kartų mes kaltiname uni
jos valdybą, kad to ir to nepa
daro, o daugiausiai tie burno
ta ant unijos valdybos, kurie 
nelanko susirinkimų.

Taigi stengkimės taisyti sa
vo klaidas, lankykime unijos 
susirinkimus ir tada visiems 
bus didesnė nauda. Niekas ki
tas nekovos už mus. Patys tu
rime kovoti už geresnį rytojų.

Darbininkas.

Pranešimas
PHILADELPHIA,. PA.

Judis “The Great Glinka.” — At
einantį penktadienį, vasario 6 d., 
pradės rodyti iš Tarybų Sąjungos 
naują judį — Glinka. Bus rodoma 
ant Poplar ir 6-tos gatvių. Nepra
leiskite progos. — A. J. S. (26-27)

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

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

Salę Jšnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, Vestuvių 
žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

———.---- -—*

Augusi Gustas j
BELTAIRE FLORIST

1
Lietuvis Kvietkų Pardavėjas i

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. J
(kamp. 68th St.) '■

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų I
ir tt., telefonuokite |

SHoreroad 8-9380 i
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, ! 

ko jūs reikalausite. Į
Specialistai Pritaikymui ■

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams į
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS Į 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. Jv

Paul Gustas Funeral Home, j
INC. Į

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. !
Skersai'gatvės nuo Armory 1

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABOĘIUS Į
Telefonuokite dieną ar naktį Į

EVergreen 7-4774 1

Naujai išdekoruuta šermenų koplyčia, kur šeimos pato- Į 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, I 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. . į

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

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

| Ką Patyrė Lietuvis 
Saržentas

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
ką amerikonai turėtų pada
ryti :

— Jungtinės Valstijos 
turi nusiųsti Chinijon bent 
150,000 vyrų armiją, gink
luotą pačiais naujoviškiau- 
siais ginklais; turėtų būti 
nusiųsta ir galingos oro 
jėgos; arba amerikonai tu
rėtų pilnai perimti į savo 
rankas visą Chinijos val
džią ir jos armiją. Bet Či- 
ang Kai-šekas ir jo bendrai 
nesutiktų paleisti iš savo 
rankų armiją ir valdžios 
mašiną, iš kurios plaukia 
jiems pinigai.

Bet jeigu Amerika nu
siunčia gana stiprias kari
nes jėgas, kad nušluot chi- 
nų komunistus (išvedžioja 
prof. Peffer),tai amerikonai 
gali “nuklysti” ir karan su 
Sovietais. O kląusimas, ar 
Chinija būtų patogiausia 
vieta Amerikai kariauti?

Profesoriaus Receptas
Prof. Peffer įžiūri, kad 

Amerikos valdžia planuoja 
atviru karu užpulti chinų 
komunistus. Bet jis bijo, 
kad tas žygis neįveltų a- 
merikonus į karą su Sovie
tais. Todėl jis pataria pa
lūkėti ir perša tokį recep
tą:

— Galimas daiktas, kad 
komunistai ir tautininkai 
išeikvos savo jėgas ir visiš
kai pails. Tuomet Amerika 
gali ateiti kaip tarpininkas. 
Jinai gali pasiūlyti medžia
ginę paramą tokiai naujai 
Chinijos valdžiai, kuri būtų 
sudaryta iš “visų” srovių, 
geriausiai . iš vidurk e 1 i o 
žmonių, tarp kurių nebūtų

Jersey City, N. J.

nei komunistų nei supuvu
sių sukčių tautininką 
(Kuomintango).

Šiaip ar taip, Amerika 
gali pasilaikyti laisvas ran
kas veikti taip, kaip jai pa
tinka, jeigu kada kils kri- 
zis Tolimuose Rytuose, — 
baigia prof. Peffer.

Bendroji išvada tokia: 
Amerika visais galindais 
būdais gins ištižusius Či- 
ang Kai-šeko tautininkus 
nuo chinų liaudies, kuriai 
vadovauja komunistai. Bet 
jeigu chinų dauguomenė 
galutinai parblokš Čian- 
gą, tai amerikonai su savo 
karinėmis jėgomis ir kapi
talu sudarys naują Chinijai 
valdžią — iš panašių ele
mentų, kaip Čiangas ir jo 
sėbrai. O jei tie planai pa
vyktų, tad amerikonai tap
tų tikraisiais Chinijos vieš
pačiais.

(J.C.K.)

HELP ’ WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

f \ • ■* * T** T ** • , * * v*** v

Pas Binghamtono Svetingus Lietuvius Detroit, Mich.
žiemos švenčių proga, kilo 

mintis palikti sniege ir dū
muose paskendusį New Yor- 
ką, ir vieną saulėtą rytą La- 
kawanna traukiniu pradėta 
kelionė. Atsitolinus nuo mies
to monotoniškos aplinkumos, 
prieš akis matėsi snieguoti 
kalnynai, lygūs kloniai bei 
sniege paslėptos sodybos su 
jų sodais ir lygiais laukais. 
Medžių šakos ledais apaugę, 
saulės šviesoje sidabriniai mir
gančios šakos, bet nulūžę ka
bo’. Gamta proto neturi, ji 
duosni, bet ir žiauri.

Traukinys greitai rieda, vos 
tesuspėji žvilgsnį užmesti ant 
akį viliojančių gamtos tvari
nių. Tai ledo “šmaigščiais” 
išpuoštos granito, pakrantės, 
tai snaudžiančios girios, upės, 
ežerai, kur medžiotojai bei 
žvejai prakaituodami po snie
gą braido. Tokiais vaizdais 
besigėrėjant, pravažiuojam 
New Jersey ir dalį Pennsyl- 
vanijos valstijos. Del laiko 
stokos kelionė buvo planuota 
tik į Scrantoną, bet patyrus, 
kad reikiami žmonės vieši 
Connecticut valstijoj, ir dėka 
traukinio dėl kokių priežasčių 
stotyje susitrukdymo, laikas 
pavelijo pailginti kelionę. Nu
tarta pamatyti Binghamtoną. 
Iš Pennsyl vanijos “išsikrapš- 
čius,” štai ir vėl New Yorko 
valstijoj, pagaliau, Bingham- 
tonas. Stotyje pasitinku ma
lonų žmogelį, kuris man su
teikė reikalingas informacijas. 
Besikalbant pasirodė, kad lie
tuvio esama. Randasi ir dau
giau kalbos. Pasigiria, kad 
naują bažnytėlę statosi, bet 
nusiskundžia, kad per mažai 
lietuvių esarrią. Reiškia, darbo 
žmogui—pusėtino svorio naš
ta. Pasiūlo dar užeiti po 
“stiklelį” išmesti. Padėkojau 
ir patariau nesušalti stovint su 
manimi gatvėje.

Pirmiausia susiradau johns- 
toniečius. Tai draugas Zmitra 
su savo dukterimis Viktorija 
ir Brone. . Tai malonus tipiš
kas šiaulietis. Amžius jo ne
gali įveikti, jo vejdas liudija, 
kad jis dar daug gražaus laiko 
turi savo kelionę tęsti. Jis 
prašė laisviečiams, ypatingai 
drg. Mizarai, parvežti glėbį 
geriausių linkėjimų. Sakoma, 
obuolys nuo obelies netoli ri
tasi. Kaip tėvas, taip dukte
rys malonios progresyvės 
draugės. Jos visuomet pasi
žymi ypatingu draugiškumu. 
Grožė—tai jų specialybe; jos 
turi grožio salioną.

Teko turėti malonumo—pa
buvoti pas draugus Pauliną ir 
Stasį Jasilionius. Tai mūsų 
žymusis poetas. Apie tuos 
žmones nėra prasmės daug 
kalbėti, žymieji faktai — jų 
liaudies labui darbai—už juos 
kalba. Tiek tegalima pasąky- 
ti, kad jų pastogėn užkliūti— 
tai'vien tik ^malonumas. Tuo
jau jie priverčia svečią jaus
tis kaip namie.

Turėjau laimės susitikti sa
vo nepažįstamus giminaičius— 
draugus Uogentus, kurie ypa
tingo nuoširdumo man parodė. 
Jonas su savo mašina pavežio
jo — apro.dė miestą. Jo drau
gė Onutė' taip vaišino, tarsi 
to būčiau užsipelnęs. Bet tas 
buvo ne tik pas draugus .Uo
gentus. Visur, kur tik turėjau 
progos užkliūti, patyriau tą 
jaukų vaišingumą. Puikios 
Binghamtono šeimininkės, ska
nūs jų namie kepti pyragai, 
čia sutikau- ir Onutės mamy
tę, o savo tetulę Mikailienę. 
Tai dar gana žavi ir maloni 
senutė. Atvyko ir jų gimi
naičiai draugai Antanas ir 
Alice Pagiegalai. Tai progre
syviai iT draugiški žmonės. 
Kartą juos sutikęs, jautiesi 
tarsi būtume ilgamečiai pažįs
tami. žodžiu tariant, prie- 
teiiškai nusiteikę malonūs 
žmonės. Taipgi sutikau drau
gus Kirklius ir d-gę Adelę 
Tvarijonienę, ir apie juos rei-. 
ketų tą patį pasakyti, ką ir 
apie minėtus draugus ir drau
ges.

Tarsi būtų vienos šeimos 
vaikai, visi jie čia gražiai, 
draugiškai sugyvena. Taipgi 

BISKjĮ JUDAMA
LDS 133 kuopos metiniame 

susirinkime sausio mėnesį, na
rių dalyvavo nemažai. Val
dyba, kaip ir kiekvienoje or
ganizacijoje, pasiliko senoji. 
Iš kuopos pirmininko drg. J. 
Kačergio raporto pasirodė, 
kad kuopa per metus laiko 
turėjo -įplaukų $928.30. Į 
Centrą pasiųsta $800.03, tai 
LDS centras visgi nuo mūsų 
kuopos pelnė $128.30. Kuo
pa turi pinigų banke $1,143.- 
39. Čia įskaitoma ir sekre
toriaus kaucija $100. Tai nė
ra mažas kuopos iždas ir 
kuopiečiai neturi rūpesčių, 
kaip ir kokiu būdu sukėlus pi
nigų .pamokėjimui kuopos val
dybai algų.

Toliau iš pirmininko raporto 
pasirodė, kad 1947 metais iš- 
sibraukė du nariai ir mirė 
trys. Dabartiniu laiku kuo
pa turi 60 narių. Laike va
jaus naujų narių negauta ir 
niekas tuomi nęsir.ūpiųo. Cen
tro valdyba aklamacijos būdu 
nominuota senoji, ir išrinkta 
trys delegatai dalyvauti LMS 
trečios apskrities metinėj kon
ferencijoj, kuri įvyks vasario 
mėnesį, Brooklyne. Aukomis 
esame skūpūs; 1947 metais pa
sveikinta tik menininkų festi
valis su $5.00.

Literatūros Draugijos 16- 
tos kuopos susirinkimas, nors 
mažas, įvyko sausio 17-tą die
ną. Kuopiečiai buvo šaukti 
atvirutėmis, bet mažai nau
dos jos suteikė. Tie, kurie 
dalyvavo susirinkime, aplaikė 
pereitų metų knygą ir pasi- 
mokėjo duokles už šiuos me
tus. Pasveikinta “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimas su $9. 
Aukojo sekami: J. Kreivėnas, 
K. Maziliauskas ir A. žavi- 
šius po $2. A; Matulis, M.1 
Sabaliauskas ir J. Daugėla po 
$1.00.

Jasilionio knygos užsisakė: 
P. Vasylius, K. Maziliauskas, 
A. žavišius ir A. Matulis. Ti
kimės, kad su laiku bus ga
lima gauti ir daugiau prenu
meratų.

Šių metų sausio mėnesis šal
tas. Gera dalis gyventojų ne
apsirūpinę kuru iš anksto ir 
kenčia šaltį. Anglies ir alie
jaus nėra taip lengva gauti 
ir greitu laiku, ypatingai kuo
met sniego privertė daug ir 
transportacija pasidarė kebli. 
Didmiesčiuose sniegas nuo 
gatvių nuvalomas. Mūsų mies
te tik svarbesnės gatvės nu
valytos, kitos visos sniegu už
verstos ir jo bus iki balan
džio menesio. Susisiekimas 
prastas.* Pilietis.

Pavojingai Serga Lėktuvų 
Išradėjas Wright

Dayton, Ohio. — Pavo
jingai, gal mirtinai serga 
Orville Wright, 75 m. Jis 
su savo broliu išrado pir-J 
mąjį praktišką lėktuvą.

New Yorko valstijos sei
melis atidėlioja rendų kon
troles biliii.

visi gražiai įsikūrę. Jaukūs 
moderniški nameliai liudija 
šeimininkų gražų pavyzdį. 
Pažvelgsi iš lauko ar viduj, 

.visur matosi šeimininko ar šei
mininkės graži, rūpestinga 
tvarka.

Higienos atžvilgiu, new- 
yorkietis jiems visuomet pavy
dėtų, nes jų miestas nedidelis 
(apie 290,000 gyventojų) ir 
jie gyvena tarsi ant farmų ar 
kokiame parke, ypatingai, ku
rie pakraštyje miesto įsikūrę.

Laukė tyras oras, tas pats 
ir viduje. Pažymėtina, kad 
čia nesutikau nei vieno taba
ko “mėgėjo.”

Visi čia dirba, vyrai ir mo
terys. Dauguma dirba batų 
dirbtuvėse, kurių čia nemažai 
randasi. Turi savo svetainę, 
progresyves organizacijas, ku
rios neblogai gyvuoja.

Pagaliau atėjo laikas su taip 
maloniais draugais-draugėmis 
skirtis. Atvykstame į stotį, 
čia jau laikas griežtai apribo
tas. Traukinys, tarsi įspėda
mas, kkad jis nieko nelaukia, 
lėtai alsuodamas manevruoja. 
Minutės greitai bėga. Laikas 
su prieteliais skirtis. Dešines 
vieni kitiems paspaudus, pa
lieku juos klegančioj minioj.

New Yorko link traukinys 
tingiai rieda. Keleiviai kle- 
ga-juokauja, kiti susiglaudę 
jau snaudžia. Nesijaučiu nei 
aš vienas. Vis dar girdžiu sa
vųjų maloniai skambančius 
balsus, matau jų broliškai 
simpatiškus veidus. /Tokie tai 
žmonės pasaulį įdomiu pada
ro. Bę jų jis būtų tuščias.

Besvajojant pasigirsta — 
“Hoboken.” Taip kondukto
rius su savo pareigomis tuos 
malonių įspūdžių prisiminimus 
nutraukė. Prieš akis ir vėl 
stojosi kasdieninis vaizdas — 
didysis “keidžius,” kuriame 
milioninės minios dieną-naktį 
bėga-skuba. Kur vieni ki
tiems alkūnėmis “draugiškai” 
paąones “sveikina.” Už skver
nų bei rankovių durimis pri
spaustus. ir su jomis kovojan
čius tempia-liuosuoja. Bet 
čia su durimis vargai dar ne
sibaigia. Tarsi kupranugaris 
pro adatos skylutę danguosna 
įsmukęs, durų sulamdytas, 
traukiniu įsibriovęs ir vos kvė
puojąs pilietis, traukiniui su
judėjus, visu svoriu ant pato
giai sėdinčių užgriūva, “prie
dams” kitam ir korną užmin
damas. Čia, kaip paprastai, 
kam nors reikia priimti apgai
lestavimus, atsiprašinėjimus 
arba žvairavimus ir net viso
kius “dėmus.”

Tai slauniojo New Yorko 
kasdieniniai vaizdai. T a i 
“keidžius,” kurio bildesys au
sis uždaro, snaudžianti dausų 
“ramsčiai” akis uždengia.

Traukinį apleidusi, išsidrie
kusi pilka minia to “kei- 
džiaus” prieangyje — pože
mio “tiūbose”—pamažu dings
ta.

Sudie, sielą gaivinanti mo
tule, gražioji gamta. Sudie, 
beribės mėlynos dausos. Su
die ir jums, draugai ir drau-. 
ges mėlynakės. Man buvo di
delis /malonumas su jumis su
sitikti ir susipažinti. Dėkui 
jums už taip gražų vaišingu
mą. Aš to niekuomet neuž
miršiu. Jonas Medthikas.

|J. J. Kaškiaučius, M. D.| 
g 530 Summer Avenue, ... , • «g Newark 4, N. J. g
8 HUmboldt 2-7964 8

LAUKIAME WALLACE’O

Atrodo, kad mes vėl turėsi
me progos užgirsti Henry 
Wallace’ą kalbant, bet būtų 
gerai, kad jo kalba būtų per 
radiją transliuojama, nes ki
taip tik mažas skaičius ją gir
dės.

Vasario 28 vietos unijistai 
pagerbs Leo Krzyckį, proga 
sukakties 50 metų jo veikimo 
darbininkų judėjime.

Krzyckis neseniai atsisakė 
iš rūbsiuvių unijos vice-prezi- 
dento, nes jis nenori pildyti 
afidavitų, kurių reikalauja 
Taft-Hartley įstatymas. Jis jau 
66 metų ir siuvėjų unijos mo
ka jam pensiją.

Krzyckio pagerbimas sykiu 
bus ir mobilizavimas unijistų 
už Henry Wallace. Nors 
Walter Reuther, kuris papras
tai daro tai, kas fabrikantams 
patinka, pareiškė, kad UAW 
unija eina prieš Wallace’o 
kandidatūrą, šios unijos dau
guma narių ir gera dalis vir
šininkų eina už Wallace’ą. 
Krzyckio pagerbimo proga ir 
bus suburta unijistai pasisa
kymui už Wallace’a.

Pats Wallace irgi, manoma, 
bus Detroite ir kalbės.

Įdomus žmogus yra Leo 
Krzyckis. Jisai paeina iš 
Milwaukee, Wis. Kilęs iš 
lenkų tėvų. Jis pradėjo kar
jerą kaipo socialistas. Vienu 
tarpu jis buvo šerifu, kaip 
socialistai Milwaukee vyravo. 
Bet tie socialistai nepaisė so
cializmo. Mijwaukes darbi
ninkai tat nuo jų nusišalino. 
Socialistai susmuko.

Pirma negu socialistai su
smuko, nuo jų pasitraukė ir 
Leo Krzyckis. Jis paskui dir
bo ACW (rūbsiuvių) unijoj ir 
veikė abelnai progresyviame 
judėjime, nors tos unijos vir
šininkai retai kada yra pir
mose eilėse progresyvio judė
jimo. Faktinai, jie dažniau
sia yra užpakalinėse eilėse.

S’. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

LITUANICA SQUARE I

RESTAURANT
< 1
I Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI j
į PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

1 Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių i

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

j 282 UNION AVE.. BROOKLYN, N. Y; Į

Tel. EVergreen 4-9612

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kąipą.
Puikiai įrengtos. Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pus!.—Laisvė (Liberty, Litb. Daily)—Pirm. Vasario* 2, 1948

OPBKATORfcS
Patyrusios jprie Singer Mašinų.

• Darbas j sekcijas, prie bliuzių.
A-l BLOUSE, INC.

122 Spring St., New York City
(29)

OPERATORES
Patyrusios prie moterišku suknelių. Vaka- 
cijos su alga. Unijinė alga. NANCY

FROCKS. 139 NEW DORP LANE, 
STATEN ISLAND.

127)
MERGINOS ,

Patyrusios lempom stogelių siuvėjos. Gera
Alga. Nuolatinis darbas. GLOBE

ARTISTICS CO„ 1169A FLATBUSH AVE.
BROOKLYN. BUCKMINSTER 2-4121.

• • _________ ■ ________ (27)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS
MERGINOS - BERNIUKAI

Fabriko Darbas
Patyrimas nereikalingas. Dirbti prie odos 

dalykėlių. KREIPKITĖS J
BROWN & CO.

1274 BRONX RIVER AVE., BRONX, N. Y.
(Eider Ave. Stotis ant Lexington ir 

Phelhrju Bay Subvės) 
_______________________________________<££>

OPERATORES SIUVĖJAI
IR PROSYTOJAI

Prie vyriškų koutų. Nauja Dirbtuvė. 
Geros darbo sąlygos

UNIJINĖ DIRBTUVĖ
H. E. B. CORPORATION
525 W/ 52nd St., N. Y. C.

(29)

Dar kol Hillmanas buvo gy
vas, jis juos kiek išmuštravo- 
davo. Dabar gi jie visai su
rambėjo, subiurokratėjo irgi.

Krzyckis dabar yra Ameri
kos Slavų Kongreso pirminin
kas. Jisai eina už Henry 
Wallace, nors kiti ACW uni- 
jčfls viršininkai neremia Wall
ace, ištraukė savo uniją iš 
Amerikos Darbo Partijos, ku
ri remia Wallace.

Į Krzyckio pagerbimą su
sirinks daug žmonių. Jisai Čia 
Įtakingas tarp lenkų, ypač 
čiagimių. Jisai įtakingas abel
nai unijose. Jo pagerbimas 
svarbi sueiga ir politiniai, nes, 
kaip sakiau, norima tai pa
versti sueiga už Henry Wall
ace kandidatūrą.

Kai kurie sako, tai bus 
“strategijos bankietas” mobi
lizavimui unijistų už Wallace.

Unijistas.

Colorado valstijoj buvo 46 
laipsniai šalčio žemiau ze
ro.

I
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New Wto^/a^/2into lupa Dideles Kainas
Už Kūrenamąjį Aliejų

Kūrenamojo aliejaus kaina

Buvusiems Kareiviams ir
Jg Šeimoms—Barakai

Į St. John’s Universitetą ei
na nemažai buvusių karo tar
nyboje jaunuolių. Kadangi 
jie ir jų šeimos neturi kur gy
venti, tai Universiteto kieme 
pastate “Quonset” rūšies mil
žinišką baraką.

Ponai viršininkai sako : Na, 
kas, kareiviai yra pripratę gy
venti kariniuose barakuose, tai 
ir vėl gali gyventi.

Kalbės Anna L. Strong
Amerikos žymi rašytoja An

na Louise Strong, kuri tik 
grįžo iš Chinijos, kalbės pir
madienį, vasario 9 d., 8 vai. 
vakare, City Center Casino 
svetainėje.

Ji aiškins, kodėl nėra apvie- 
nyta Korėja, kodėl Chinijoje 
siaučia naminis karas ir kitus 
svarbius klausimus. Pirminin
kaus Dr. Corliss Lamont.

Gelbėdamas Pinigus, 
Patsai Skaudžiai Apdegė

Ledo pardavėjas Louis Da- 
vari, 54 metų, 106-16—156th 
St., So. Jamaica, skaudžiai ap
degė gelbėdamas savo taupi- 
nius $20,000. Jis savo taupi- 
pių nelaikė banke, bet sukišęs 
į skardines laikė miegamaja
me kambaryje. Kada užside
gė namas, kol atvyko gaisri
ninkai gelbėdamas pinigus la
bai apdegė ir dabar yra Mary 
Immaculate ligoninėje. Sako, 
kad bijojo pinigus laikyti 
banke, ir ruošėsi grįžti atgal 
į Italiją.

Bažnyčios Nori Sukelti 
$34,740,000 Fondą

Kunigas A. L. Warnshuis 
sako, kad katalikų ir protes- 
tonų bažnyčių vadai sudarė 
bendrą frontą, kad sukėlus 
$34,740,000 fondą. Jis sako, 
kad fondas reikalingas “gel
bėjimui pasaulyje taikos.”

Klausimas, kaip kas “gel
bėja”? Katalikų kunigai veik 
išimtinai veda propagandą už 
naują karą. Jie aiškina,, kad 
per karą prieš Tarybų Sąjun
gą bus “išgelbėta taika.”

New Yorko Aukščiausias 
“Namas” ir Televizija

Ant tabloidinio dienraščio 
Daily News namo, kuris yra 
36 aukštų, bus pastatytas te
levizijos bokštas 280 pėdų 
aukščio. Daily News namas 
yra 220 E. 42nd St., New Yor
ke.

Kada tas bokštas bus ant jo 
pastatytas, tai jis skaitysis 
'aukščiausias “namas” visame 
mieste. Televizijos bokštas 
turės jėgą persiuntimui atvaiz
dų aplinkui ant 40 mylių.

IŠ KRIAUČIŲ METINIO SUSIRINKIMO
Sausio 28 dieną įvyko lietu

vių kriaučių 54-to skyriaus 
metinis susirinkimas. Kaip ir 
paprastai, lokalo pirmininkas, 
atidar y d a m a s susirinkimą, 
perskaitė dienotvarkį ir pagal 
dienotvarkj buvo vedamas su
sirinkimas. Pirmiausia ėjo iš 
visų unijos įstaigų raportai. 
Ką galima pasakyti iš tų ra
portų ? Pasirodo, kad daly
kai nekokį, ypatingai kon
traktinėse dirbtuvėse. Sezo
nas yra gana trumpas. Sam
dytojai reikalauja, kad žipo- 
nai būtų padabinti. O kriau- 
čiams yra žinoma per metų 
metus: kuomet samdytojai 
reikalauja žiponus pagražinti, 
tai reikia suprasti, kad mar- 
ketas yra pilnas drabužių ir 
kriaučiai gali nors ir deiman
tus užkabinti ant žiponų, vis 
tiek jiems nepatiks.

Lokalo Pildomoji Taryba at
nešė ir patiekė lokalo susirin
kimui sumanymą, kad PT būtų 
suteikta galia, reikalui esant, 
padaryti išlaidų $10, vietoje 
$5. Tą kriaučiai priėmė vien
balsiai. Antras buvo Pildomo
sios Tarybos pranešimas, kad 
Joint Boardas yra prisiuntęs 
du tikintu puotos, kuri yra 
rengiama vyriausiam Joint 
Boardo manadžeriui broliui 
Holanderiui. Puotos vyriau
sias tikslas yra suteikti pašal
pos Palestinos žydams. Ka-
dangi du tikietai kaštuoja vi
są šimtą dolerių, tai savaimi 
aišku, kad kriaučius negali 
suvalgyti ir išgerti už $50.

Gautas laiškas iš Amerikos 
Lietuvių Tarybos su šimtu ti- 
kietų po $1. Tikietai nupirk
ti ir dar magaryčioms pridėta 
du šimtai dolerių aukų. O 
mūsų delegatas šiame susirin
kime verkšleno, kad mes esa
me nekokį tautiečiai. Jeigu, 
girdi, būtume geri, tai Stalinas 
iš Lietuvos būtų seniai išvytas. 
Po šimtas cibukų, sakau, 
kriaučiai tiek dolerių suauko
jo, o Stalinas tebėra Lietuvo
je! Tai kur tie mūsų kriau
čių pinigai sueikvojami, kas 
juos suvalgo? čia jau visiems 
aišku, kad kriaučių pinigėliais 
Amerikos Lietuvių Taryba va
žinėja į Washingtoną ir šam
paną gurkšnoja su reakciniais 
republikonais. O jūs, kriau-

Turtinga, Bet Nelaiminga

Romantic Duo

Jeanne Crain and Dan 
Dailey listen to the music 
of love in Twentieth Cen- 
tnry-Fox's nostalgic produc
tion, “You Were Meant for 
Me”. Oscar Levant and Bar
bara Lawrence are featured 
in the film,

Jau buvo rašyta, kad našlė 
Mrs. Lavenia Alberts numetė 
$70,000 ant kaimynų porcitf ir 
nuėjo savais keliai^. Dabar 
policija tą 72-jų metų senukę 
klausinėja, mano, kad jai “ne 
viskas namie.” Ji gi laikosi 
kitaip ir sako:

“Nesuprantu, kam čia tas 
visas triukšmas? Aš savo 
turtą palikau ant kaimynų 
porčių, kuriems pasitikėjau. 
Vėliau sutikus kaiminką ant 
gatvės pasakiau jai, kad pa
likau dėžę ant jos porčių. . . 
Aš kenčiu nuo nuobodumo. Aš 
norėčiau, kad niekas nesu
lauktų tokio nuobodumo.”

Pakels Gazo Kainas
New Yorko miesto Public 

Service Commission suteikė 
leidimą Long Island Lighting 
Co. ir jos skyriams, kaip tai, 
Queens Borough Gas & Elec
tric Co., Nassau '& Suffolk 
Lighting Co., pakelti kainas 
už gazą. Tas pakėlimas į 
metus kompanijai suteiks $2,- 
325,000 pridedamų įplaukų, 
kitais žodžiais, pelno.

/Kartu kompanija paseklbė, 
kad būk ji sumažins kainą ant 
elektros, kas į metus sumažins 
jos įplaukas ant $500,000.* 
Jeigu ir bus tas sumažinimas 
už elektrą, tai vis vien geras 
mainas kompanijos naudai, 
nes už gazą gaus veik penkis 
kartus tiek priedo, kiek suma
žins ant elektros.

čiai, duokite, kol turite!
Taip pat gauths laiškas nuo 

trečiosios partijos judėjimo. 
Kaip žinoma, šiemet rudenį 
Henry Wallace kandidatuos į 
prezidentus ant trečiosios par
tijos tikieto. Tą visą kampa
niją -veda mūsų valstijoje 
Amerikos Darbo Partija. Kaip 
ten nebūtų, bet čia yra įdomus 
dalykas. Ama’lgameitai kriau
čiai suorganizavo Darbo Par
tiją ir per eilę motų mes lai
mėjome, statydami kandidatus 
į valdvietes bei paremdami ki
tų partijų pažangius žmones 
rinkimuose. O dabar lokalo 
susirinkime nė laiškas tos par
tijos nebuvo skaitomas. Pa
sitenkinta tik pranešimu, kad 
yra laiškas nuo trečiosios par
tijos.

Čia ne visi kriaučiai supran
ta ir daugelis jų teiraujasi, 
kame dalykas? Ar ja*u ir 
Darbo Partija “paraudona
vo” ? Kriaučių organas “Ad
vance” smarkiai apie tai ra
šo, bet anglų kalboje ne visi 
kriaučiai jį skaito, tai nė ne
žino to viso perversmo pas 
kriaučių unijos vadus.

Delegato pranešimai iš dirb
tuvių stovio. Pasirodo, kad 
nelabai gerai su antro numerio 
drabužių išdirbyste. Manu- 
fekčeriai reikalauja labai 
daug pagerinimų prie siuvimo, 
ypatingai tas paliečia tris lie-
tuviškas dirbtuves, kurios dir
ba firmos "Livis darbą. Tos 
dirbtuvės būtinai turės page
rinti savo darbą, nes kitaip 
neteks minėtos firmos ir gana 
daug kriaučių palies. Todėl 
yra patartina kontraktoriams 
apsižiūrėti: netekus firmos bū
tų didelis smūgis lietuviams 
kriaučiams ir patiems kon
traktoriams.

Delegatas sakė turįs didelę 
bėdą su viena dirbtuve, tai 
Mičiulio ir Kairio. Tie žmo
nės bizniavoja. sykiu jau de
šimt metų ir kiekvieną sezoną 
baigiant bando persiskirti. 
Bet kai ateina momentas per
siskyrimo, tai vienas su kitu 
eina į lažybas, kad “tu be 
manęs negali bizniavoti, o aš 
be tavęs.” Jie tik iš savęs juo
kus krečia. Bet kaip bus su 
ta dirbtuve, tai ateitis paro
dys. J. Stakvilevičius.

Pačiupo $2,438 Algų

Už Nusukimą Nuo Valdžios— 
Lengvai Pabaudė

D. R. Capuano iškolektavo 
iš bedarbių a p d raudos turė
damas darbą $220, gi L. Ro
senthal net $660. Bet vėliau 
apsižiūrėjo, kad jau jų sky- 
mas susektas, tai atsidavė 
“teismo valiai.” Teisėjas R. 
A. Inch abu nubaudė po $100. 
bausmės.
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Pažeminimas Puertorikiečių
Į New Yorką atvyko 30 mo

terų ir merginų iš Puerto Ri- 
ęo, tarpe 18- ir 35 metų am
žiaus. Bet linkui jų atsineša
mą, kaip linkui prastesnės ra
sės žmonių. Todėl Puerto Ri
co' vyriausybė susitarė su 
State Labor. Department© ve
dėjais, kad tos moterys būtų 
priimamos į namų darbus 
trims menesiams laiko, kaip 
išbandymui.

Mirė
Ludwig Špokas, iš New York 

City dienraščiui Laisvei telefo
nu pranešė, kad jis neseniai 
grįžo iš Cleveland, Ohio. Jis 
ten dalyvavo brolio Augusto 
laidotuvėse. Pranešė'sekamai.

Augustas Špokas, 74 m. am
žiaus, mirė sausio 1 d., po 
8322 Midine Avė., Clevelande.

buvo apie 9 centai už galioną. 
Bet artėjant žiemai k Įtina pra
dėjo kilti. Dabar gi, kadą su
daryta sąlygos, kad New Yor
ko gyventojai kuomažiausiai 
gautii kūrenamojo aliejaus, tai 
yra atsitikimų, kad tūlos kom
panijos pardavinėja net po 20 
centų už galioną. Kompanijos 
lupa aukštas kainas nuo kuro 
pardavėjų, o šie yra priversti 
reikalauti aukštų kainų nuo 
namų savininkų. Tokia tai pa
dėtis. Bet mūsų šalies valdo
nams tas neapeina, jie rūpina
si ponų reikalais Graikijoje, 
Chinijoje ir kitur.

Paryžius. — Franci jos 
seimas dauguma balsų už- 
gyre premjero Schumano 
siūlomą popierinių pinigų 
nupiginimą ir kitus finansų 
pertvarkymus.

Adam V. Walmns, D. D. S j 
| DAKTARAS-DENTISTAS j

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

Išskiriant trečiadienį
ir sekmadienį.g ---------------- g

1650—5th Avė., kamp, 19 St J
gjj *

BROOKLYN, N. Y.
g i

Tel. SOuth 8-5569
■ 1

Vilnies Į 
KALENDORIUS

Svarbus mokslinių raštų ir įvairių 
informacijų rinkinys

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
IŠLEIDO DIENRAŠTIS VILNIS

Kaina 50c, Platintojams 40c
Vilnies kalendorių galite gauti dienraščio Lai

svės knygyne. Mokestį už vieną kopiją galite 
prisiųsti pašto stampomis. 5c ar 10c stampomis ‘ 
prisiųskite sumoje 50c ir tuojaus bus jums pa
siųstas kalendorius.

Siųsdami užsakymus adresuokite: n
LAISVĖ

427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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į Egzaminuojant Akis, | 
Į Rašome Receptus i 
į Darome ir Pritaikome Akinins į

SKELBKITeS LAISVĖJE

„'6

... UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842 
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Penktadienį, kada Max Gil
vin nešėsi algų pinigų $2,438 
dėl Producers Distributing 
Agency, 40 Gansevoort St., ir 
buvo požeminių traukinių sto
tyje ant Chambers St., tai vie
nas užpuolikas pačiupo valizą 
su pinigais, o kitas M. Gilvi- 
ną įstūmė į traukinį. Tuo kar
tu traukinio durys užsidarė, 
traukinys nuvažiavo, o plėši
kai be kliūčių paspruko su al
gų pinigais.
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1 BROOKLYN !

į LABOR LYCEUM į 
Į DARBININKŲ ĮSTAIGA Į 
■Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-! 
i kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. J 
i Puikus’ steičius su naujausiais I 
į įtaisymais.
J KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
I Kainos Prieinamos. • J 
Į 949-959 Willoughby Ave. J 
J Te! STagg 2-8842 Į

— «• — M — ««-— M—«« — M — H — M — M —— X — «—1.J,

Velionis paliko nuliūdime žmo
ną Mary, penkis sūnus, dvi 
dukteris (visi vedę) ir dešim
ti anūku. v ‘'I

Velionis Špokas išgyveno 
Clevelande apie 30 metų. Iš 
Lietuvos paeina nuo Kėdainių 
apskrities, Krakių- parapijos.

★ ★ ★
Elizabeth Tijonaitis, 63 me

tų amžiaus, gyvenusi 24—16th 
St., Brooklyne, mirė sausio 30 
d., namuose, po viršminėtu 
adresu. Kūnas pašarvotas 
grab. S.1 Aromiskio koplyčioj, 
423 Metropolitan Avė., Brook
lyne. Laidotuvės įvyks vasario 
3 d., šv. Jono kapinėse. Ve
lionė paliko liūdesyj du sū
nus, Clement ir" Edward, dvi 
marčias ir brolį Kazimierą.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi' laidotuvių direktorius S. 
Aromiskis.

Walter Klosis, 61 metų am
žiaus, gyvenęs 240 Irving 
Ave., Brooklyne, mirė sausio 
30 d., namuose, po viršminėtu 
adresu. Kūnas pašarvotas 
graboriaus S. Aromiąkio ko
plyčioj, 423 Metropolitan 
Avė., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks vasario 2 d., šv. Jono 
kapinėse. Velionis paliko liū
desyj žmoną Mary, sūnų Wal
ter, dvi dukteris, Julia ir He
len, ir du broliuš, Benny ir 
Zenoną.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi laidotuvių direktorius S. 
Aromiskis.

| Fotografas
? Traukiu paveikslus familijų, ves- 
i tuvių, kitokių

GEBI PIETCSil
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn* N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

0—<------------------.----------------- [į

LIETUVIŠKA 
BEAUTY SHOP

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanavimo prašalinimas ir at- 
auginimas plaukų.

Pergarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ar bi kokio kirpimo.

Bile moteriške, norinti atrodyti 
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų užeiti dėl mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE, ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-8983.

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio,' kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

, JONAS STOKES
• 512 Marion St., Brooklyn

!
 Kampas Broadway ir Stone Avė., prie 

Chauncey St., Broadway Line.
Tel. GLcnmore 5-6191

krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

trrmmn

GYDYTOJAS
S. S. Lockett, M. D. t 

a 223 South 4th Street
- BROOKLYN, N. Y. į

D—2 dienom & j Valandos. į6_8vakarajs p 

? Ir Pagal Pasitarimais.
? Telefonas EVergreen 4_°208 |

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. *

H

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

> Penktadieniais uždaryta.
''HIIIIHIMIIIHHHIIIIhlHIIINiraHlimilllllllWIIIIIlllllllWlllllim

į Joseoh Garszva j
j Undertaker & Embalmer į

Manager •
JOHN A. PAULEY |

Licensed Unfiertaker T
\ •

t
231 Bedford Avenue |

Brooklyn 11, N. Y. j
I

Tel. EVergreen 8-9770 į

Peter Kapislcas

I ’eter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174 '

L

able.

Man's BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend-4
•ble. WIM

Udy’« BULOVĄ| Living Room Cushions |
i Refilled With New Springs II ■ ' • $3.75 ■ |
I Sofa Apačios Perbudavojimas |
| - ■ Už$12.00 ' |
| šaukite .FRANK. Nightingale 5-2535. I

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

:: 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

(’ I

įvairybe kostu- 
džiulerh;. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio,

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontinlai 
žiedai.

Atlikite savo pasirin
kimą dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktą iki 
Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems 
naras!

mūsų Patro-

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

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grdhd St., arti Graham Ave., Brooklyn
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