
Melavimas Nesiliauja.
Prašome Nuomones.
Išsigandę Savo Žmonių.
Iš Paryžiaus.
Ko Nori Legijonas?
Karalius be Karūnos.

Rašo A. BIMBA

vien tik Tėvynės re- 
moka riebiai meluo- 
pa laidotos Tėvynės 
Draugijos “Centro

Bet ne 
daktorius 
ti. Seniai 
Mylėtojų
valdyba’’ savo pareiškime sako, 
ka<f “šiandien arti pusė milijo
no lietuvių ištremtų iš tėvynės 
Lietuvos.” Beveik dvigubai tiek, 
kiek Vasil yra ištrėmęs!

Jau jeigu meluoti, tai me
luoti: kam pusė milijono, kodėl 
ne visas milijonas?

Tėvynė rašo: “Deportavimas 
ir teroras Lietuvoje nesiliauja.” 
Bet iš tiesų tai melavimas Tė
vynėje ir kituose tos rūšies laik
raščių apie Lietuvą nesiliauja. 
Meluoja, kaip pasamadyti.

Negana “ištremtų Sibiran 
120,000,” Tėvynė teigia, kad 
“apie 140,000 lietuvių yra 
įkurdinta Lenkijoje.” Vadina
si, ir tie “ištremti,” tik jau ne 
Sibiran, ale Lenkijon. Tai nau
jas Tėvynės išradimas. Re
daktorius- Vasil turėtų išimti 
patentą.

Jau beveik visi geram stovy- 
jeLietuvių Literatūros Draugi
jos nariai būsite gavę šių me
tų knygą "Žmogus ir Mašina." 
Šio veikalo paruošimui ir išlei
dimui reikėjo daug darbo ir pi
nigų.

Knygos nepaaukokite dul
kėms. Tuojau skaitykite. O per
skaitę nepatingėkite savo nuo
monę parašyti. Kaip patiko? 
Kaip skaitosi,? Kas nepatiko? 
Kokį patarimą turite?

Mūsų ginklais sukurtoji pie
tinės Korėjos valdžia drebanti 
iš baimės. Komunistai, girdi, 

k leidžia gandus, kad Amerika 
•ištrauks savo armiją iš Ko
rėjos.

Kur tada dėsis tos valdžios 
žmonės? Jie liaudyje pasitikė
jimo neturi. Jie mano, kad be 
mūsų armijos užvėjos jie ne 
valdininkais pasilikt,!], bet ka
lėjimuose atsidurtų.

O štai iš Paryžiaus: "Pran
cūzijos kariuomenė pasiruošusi 
laužyti uostų darbininkų strei
ką.” Jau keturi tūkstančiai ka
reivių paruošta tai negarbingai 
misijai.

Armija paėmė kasyklas. Ar
mija triuškins uostų darbinin
kų streiką!

Kaip ilgai tokia vyriausybė, 
galės išsilaikyti? . I

Francūzijos vyriausybė irgi 
pasilaiko tik Amerikos ginklais. 

-Visa jos armija aprengta ame- 
™ rikoniškomis uniformamis ir 

apginkluota amerikoniškais gin
klais.

Tačiau svetimais ginklais jo
kia valdžia negali amžinai pa
silaikyti.

Neatsilieka nė Amerikos Le
gijonas. Jis išleido pareiškimų 
prieš Pacifiko uostų darbinin
kų streiką. Legijonas reikalau
ja, kad prezidentas Trumanas. 
panaudotų armiją šio streiko 
sulaužymui. \

Pacifiko uostų darbininkų 
streikas esąs “komunistų suo
kalbi?” sugriauti Marshall pla
ną.

Bet rytinių valstijų uostų 
darbininkai irgi streikuoja. Jie 
priklauso konservatyviškiausiai 
Amerikos Darbo Federacijos 
unijai.

' Numestas nuo Italijos sosto 
karalius Humbert gyvena už
sienyje. Tai karalius be karū
nos. ’ *

Humbert nenustojęs vilties 
sugrįžti Italijon ir vėl būti jos 
karaliumi su karūna. Tik jis 
laukia Italijos žmonių pašauki
mo.

Labai galimas daiktas, kad 
Humbert to pašaukimo nebesu-
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D. FEDERACIJOS VADAI 
REIKALAUJA SUSTABDYT 
PREKYBĄ SU SOVIETAIS
Perša Karines Sutartis prieš Sovietus

. Cincinnati, Ohio. —Dar- 
bo Federacijos 
tarptautinių santykių 
komitetas pareikalavo, kad 
Jungtinės Valstijos ir “kiti 
demokratiniai kraštai” su
stabdytų bet kokią prekybą 
su Sovietais, kol Sovietai 
nuims “blokadą” nuo Ber
lyno, vadinasi, kol Sovietų 
vyriausybė atidarys ang
lam, amerikonam ir fran- 
cūzam važiuotę traukiniais 
ir automobiliais iš vakari
nės Vokietijos į Berlyną.

Tvirtinama, kad Darbo 
Federacijos suvažiavimas 
užgirs tą savo vadų pasiū
lymą.

Vyskupai Smerkia Sprendimą 
Prieš Religiją Mokyklose

Washington. — Metinis 
Amerikos katalikų vyskupų 
suvažiavimas p a s m e rkė 
Jungtinių Valstijų Aukš
čiausio Teismo sprendimą, 
kuris atmetė religijos dės
tymą viešose mokyklose. 
Teismas savo sprendimą rė
mė tuom, jog šalies Konsti
tucija yra atskirus bažnyčią 
nuo valstybės.

Naujas Krizis Graiku 
Monarchist Valdžioj

Athenai, Graikija.— Vos 
nesugriuvo Graikijos mi
nistrų kabinetas, sudarytas 
iš monarcho-fašistų ir neva 
liberalų. Jo premjeras “libe
ralas” Sofulis prašė pasiti
kėjimo. Bet seimas tiktai 
168 balsais prieš 167 pareiš
kė “pasitikėjimą” Sofulio 
kabinetui, tai yra, 'tiktai 
vieno balso dauguma.

Pirmiau buvęs premjeras 
Georgas Papandreou sako, 
tai nėra joks pasitikėjimas. 
Jis laiko Sofulio kabinetą 
jau griuvu siu.

FRANCUOS ARMIJA SU
LAUŽĖ LAIVAKROVIŲ 

STREIKĄ
Paryžius. — Valdžios at

siųsta kariuomenė sulaužė 
2,000 laivakrovių streiką 
Dunkirko uoste, Franci joj. 
Tada buvo atšauktas ir vi
suotinas laivakrovių strei
kas. 
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Newark, N. J.
Antano Mitkaus Laidotuvės 

Antradienį
šiandien, lapkričio 23 d., 

įvyks Antano Mitkaus laidotu
vės. Mitkus, kaip žinią, mirė 
praėjusį penktadienį, ir jo pa
laikai pašarvoti Bujausko ko
plyčioje, 426 Lafayette St., 
Newarke.

Laidotuvės įvyks 1:30 po 
pietų. Laidojant, kalbą sakys 
Rojus Mizaraviš Brooklyno.

Federacijos tarptautinių 
santykių komitetas taip pat 
užgyrė Marshallo planą va
karinei Europai prieš ko
munizmą ir ragino Ameriką 
daryti karines sutartis su 
kitais kraštais prieš Sovie
tų Sąjungą.

Sykiu tas komitetas peikė 
generolo MacArthuro įsa
kymus, kurie uždraudė val
diniams Japonijos darbinin
kams streikuoti. Komitetas 
prašo Amerikos valdžią at
mesti priešunijinę Mac
Arthuro politiką.

New York. —v šlubuoja 
Wall Stryto serai.

Kinų Liaudininkai 
Smarkiną Ofensyvą

Nanking, Kinija. — Kinų 
liaudininkai, komanduoja
mi komunistų generolo Če- 
no Yi, vis kiečiau suveržia 
tautininkus, apgultus Sučo- 
we, staambiame mieste ir 
geležinkelių mazge, J50 my
lių nuo sostinės Nankingo.

United Press teigia, kad 
komunistai pradeda visuo
tiną ofensyvą.
' Čiang Kai-šeko tautinin
kų valdžia įvedė griežtą ka
rinį stovį visoj šiaurinėje 
Kinijoj, kur persiųietė 100,- 
000 kinų komunistų kariuo
menės iš Mandžurijos.

Izraelis Skundžia Egiptenus, 
Užiminėjaričius Negevą

Tel Aviv, Izraelis.—Egip- 
tėnai užėmė keliolikos my
lių pločio ruožtus Izraelio 
žemės Negeve, pietinėje 
Palestinoje, kuomet Izrae
lis ištraukė iš tų vietų sa
vo kariuomenę, pagal Jung
tinių Tautų įsakymą.

Izraelio vyriausybė dėl to 
užprotestavo Amerikos ge
nerolui Williamui E. Riley, 
kuris- yra Jungtinių Tau
tų tarpininko padėjėjas.

Izraelis įspėja Jungtines 
Tautas, kad jis bus priver
stas pertraukti paliaubų de
rybas su egiptėnais ir gin
tis, jeigu jie dar briausis 
gilyn į Negevą.

Amerika Duoda Čiangui 
Dar’$200,000,000 

f

Nanking. — Kinijos tau
tininkų finansų ministras 
Hsu Kan pranešė, jog Ame
rika sutiko pristatyt Kinijai 
$200,000,000 paramos per 
keturis mėnesius. Hsu sakė, 
jog amerikinė “kooperaci
jos administracija” pasiža
dėjo sykiu su Kinijos val
džia planuoti, kokiems reP 
kalams tu as pinigus išleis
ti.

lauks. Atrodo, kad Italija pa
stoviai apsidirbo su visais ka
raliais ir karūnomis.

Asuncion. — Paraguay’- 
aus kalėjime mirė dar 5 
polit. kaliniai.
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SOVIETAI DUODA KETURIS 
PASIŪLOMUS DEL
VOKIETIJOS

Berlin. -— Sovietų vyriau
sybė davė tokius pasiūly
mus amerikonams, anglams 
ir francūzams dėl Berlyno 
ir visos Vokietijos:

, Kuomet vakariniai talki
ninkai priims sovietines 
markes, kaip vienintelius 
pinigus visam Berlynui, tai 
Sovietai atidarys jiems va
žiavimą traukiniais ir auto
mobiliais iš vakarinės Vo
kietijos į Berlyną.

Turi būti padaryta taikos 
sutartis su Vokietija.

Reikia įsteigt vieną bend
rą valdžią ištisai Vokietijai.

Privalo būti ištraukta vi
sa okupacinė talkininkų ka
riuomenė iš Vokietijos.

Kai tik anglai-amerikonai 
ir francūzai ištrauktų ne
teisėtas savo vakarines 
markes iš Berlyno, Sovietai 
tuojau atidarytų jiems va
žiuotę į tą miestą.

Anglų Marininkai Streikuoja, 
Remdami Amerikiečių Streiką

Londom — Anglai mari
ninkai ir 1 a i v a k r o v iai 
Southamptono uoste atsisa
kė aptarnauti du dižiaušius 
keleiviniai - prekinius Ang
lijos laivus, Queen Mary ir 
Queen Elizabeth. Jie sulai
kė šių laivų plaukimą Į 
Jungtines Valstijas ar Ka
nadą. Jie nenori laužyti A- 
merikos laivakrovių strei
ko.

Queen Mary ir Elizabeth 
mapininkai taipgi prašo ki- • 
tų Anglijos laivų aptarnau-! 
tojus susilaikyti nuo darbo,1

kol amerikiečiai laivakro-
viai streikuoja.

New York. — Valdžios 
tarpininkai bando sutaikyti 
streikuojančius federacinės 
unijos laivakrovius su 
kompanijomis. Unija nusi
leido nuo reikalauto 50 cen
tų pakėlimo valandai iki 
25 centų. Kompanijos dar 
laikosi savo pirmesnio pa
siūlymo — pridėti po dešim
tuką už reguliares darbo 
valandas ir po 15 centų už 
viršvalandžius, i

Murray Smerkia Priesaikas 
Prieš “Raudonuosius”

Portland, Oregon. —CIO 
pirmininkas Philip Murray 
pasmerkė Tafto-Hartley’o 
įstatymą, reikalaujantį, kad 
unijų vadai .prisiektų, jog 
jie ne komunistai ir nieko 
bendra neturi su “raudono-* 
siomis” organizacijomis.

Murray, raportuodamas 
CIO unijų suvažiavimui, sa
kė:

— Tos priesaikos užkūrė

pavojingą ‘raganų’ me
džioklę prieš politinius uni
jų vadų ir narių įsitikini
mus.

Bet ir pats Murray užsi
ima panašia medžiokle. Juk 
CIO vykdomojo komiteto 
susirinkime praeitą trečia
dienį jis griežtai pareikala
vo, kad visos CIO unijos 
pasiduotų politiniams CIO, 
centro tarimams.

KINŲ KOMUNISTAI SAKO, 
JANKIŲ PARAMA ČIANGUI 
- KARINIS UŽPUOLIMAS
Pranašauja Greitį Gango Valdžios Žlugimą

Nanking. — Kinų Komu
nistų Partijos centro komi
tetas užreiškė:

— Jeigu Amerikos val
džia siųs ginkluotas savo 
jėgas pilnai ar dalinai ginti 
tautininkų (Čiang Kai-še
ko) valdžią, tatai bus kari
nis užpuolimas prieš Kinijos 
žemę ir jos nepriklausomy
bę. Visa atsakomybė už tai 
kris ant Amerikos valdžios.

Kinų Komunistų Partija 
laiko priešišku veiksmu "bet 
kokią karinę ar ūkinę Ame
rikos paramą tautininkų 
valdžiai.

Jau dabar tautininkų vai-

CIO Centras Atšaukė
N. Y. Tarybos Čarterj

Portland, Oregon.— Vyk
domasis CIO komitetas nu
sprendė atšaukti miestinės 
New Yorko CIO unijų tary
bos čarterį ir pavedė Loui- 
sui Hollanderiui perimti 
tarybos nuosavybę. Hollan- 
deris yra 'New Yorko vals
tijos CIO unijų pirminin
kas.

New Yorko miesto CIO 
unijų taryba, didžiausia vi
soj šalyj ir progresyvių va
dovaujama, yra baudžiama 
už sekamus neva nusikalti
mus: ' - »

Taryba smarkiai kovojo 
prieš kainų pakėlimą už va
žinėjimą požeminiais gele
žinkeliais, gatvekariais ir 
“leveiteriais.”

Ši taryba ruošė demons
tracijas^ remdama CIO eili
nių streiką prieš depart- 
mentines krautuves.

Vykdomasis komitetas 
taip pat išrado, kad miesti
nė CIO unijų taryba “arti
mai sekė komunistų liniją.”

Nanking. — Kinų komu
nistų armija jau didesnė, 
kaip tautininkų.

| Wallace Šaukia Eit į 
Derybas su Sovietais

New York. — Progresy
vių Partijos vadas Henry 
Wallace pasiuntė prez. Tru- 
manui laišką, ragindamas 
Ameriką, Angliją ir Fran- 
ciją eiti į tiesiogines dery
bas su Sovietais dėl Berly
no.

Tokį pasiūlymą pastaruo
ju laiku davė generalis 
Jungtinių Tautų sekreto
rius Trygve Lie ir dr. Ev- 
att, Australijos delegatas 
Jungt. Tautų seime Pary
žiuje. • s

(Amerikos Darbo Federa
cijos vadai jos suvažiavime 
Cincinnati smerkė siūly
mus, kad Amerikos, Angli
jos ir Franci jos valdovai 
asmeniniai tartųsi su Stali
nu; sako, tegu Jungtinės 
Tautus sprendžia tuos gin
čus.)

Southampton. — Anglai 
marininkai sutiktų aptaiv 
Raut laivą Queen Elizabeth 
tik tokiame atsitikime, jei
gu jis neplauks į New Yor- 
ką ar Kanadą.

ORAS.—Būsią lietaus. !

300 Badu Streikuoja 
Čilės Kalėjime

Santiago, Čilė. — Pisa- 
gua koncentracijos stovyk
los kalėjime streikuoja ba
davimu 300 politinių kali
nių — komunistai ir kiti 
progresyviai. Tarp baduolių 
kalinių yra 4 buvusieji se
natoriai, 15 seimo atstųvų 
rūmų nariai,, kelių miestų 
majorai ir daug kitų žymių 
piliečių.

Jau ■ savaitę badaudami, 
jie protestuoja prie| prezi
dentei Videlos terorą ir rei
kalauja paliuosuot visus po
litinius kalinius. Tie kali
niai buvo kankinami ir al- 
kinami.

CIO Vadas Reikalauja 
Grąžint Kainu Kontrolę

z

Portland, Oregon. — CIO 
unijų centro pirmininkas 
Philip Murray reikalavo su
grąžint valdinę kainų kont
rolę, racionuot būtinuosius 
reikmenis ir tinkamai ap- 
taksuot didžiuosius pelnus.

Murray, raportuodamas 
visuotinam CIO unijų suva
žiavimui, sakė, tie žingsniai 
turi būti padaryti, jeigu no
rima išvengt nedarbo kri- 
zio. Jis nurodė, jog darbai 
šiuo tarpu pasilaiko žymia 
dalim todėl, • kad valdžia 
duoda didžiulius karinius 
užsakymus ir išsiunčia Eu
ropon daug dirbinių-pro- 
duktų, pagal Marshallo pla
ną.

Čiango Pati Šaukiasi 
Greitos Jankių Pagalbos

Nanking. — Kinijos tau
tininkų valdovo Čiang Kai- 
šęko pati per radiją atsišau
kė į Jungtines Valstijas, 
prašydama kuo greičiausios 
pagalbos prieš kinų komu
nistus. Jinai pabrėžė, jog 
tautininkų valdžia atsidūrė 
labai sunkioj padėtyj; sakė, 
kad tautininkai, kariaudami 
prieš komunistus, kovoja 
už Amerikos reikalus.

Čiango pati persergėjo 
Ameriką, kad jei kinų ko
munistai laimėtų Kinijoj, 
tai užvaldytų ir visą Azi- 
ją-

džia yra arti žlugimo. Jokią 
svetimų duodama parama 
neišgelbės tos valdžios ir 
neapsaugos svetimo krašto 
interesų Kinijoj. Svetimųjų 
sutartys su tautininkais bus 
nušluotos tuo pačiu laiku, 
kaip ir tautininkų valdžia. •

Kinų komunistų radijas 
pastebėjo, kad Amerika mė
gina savo glob'on perimti 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
valdžią, ir priminė, jog 
Šanghajaus majoras K. C. 
Wu jau tarėsi su Amerikos 
admirolu O. C. Badgeriu a- . 
pie to didmiesčio pervedimą 
į jankių globą.

Trumanas-Marshallas ■ 
Slaptai Tariasi 

—
Washington. — Iš Pary

žiaus parlėkė Amerikos val
stybės sekretorius Marsha- 
llas. Prez. Trumanas slaptai , • 
su juo tariasi apie Kinijos 
tautininkų rėmimą prieš 
komunistus ir apie vakarų 
Europos stiprinimą . prieš 
Sovietus. _____

—---------7---- ;
Dvigubai Pabrango ||
Aukštesnis Mokslas i

*
New York. — Už mokslą 

kolegijose ir universitetuo
se Amerikoje dabar studen
tai turi mokėti 50 nuošim
čių daugiau, kaip pirm ka
ro : panašiai p a b r a n go 
jiems maistas, kambariai ir 
įvairūs mokykliniai reik
menys. Tatai parodo Ben
jamin Fine, rašytojas mo
kyklų klausimais.

Paskutiniais metais pirm 
karo 410 kolegijų ir uni
versitetų vidutiniai imdavo 
po $250 nuo studento už 
mokslo metus, o šiemet jau ’ 
$366.

Dabar universitetus ir ko
legijas lanko 2,400,000 stu
dentų, tame skaičiuje milip- 
nas karo veteranų. 130,000 
studentų turėjo būti atmes
ta dėl vietos stokos.

Wilkes Barre, Pa.
1 - - - - - '11

Mirė Felistinas Kasparas, 
64 metų amžiaus. Jis mirė 
20 d. lapkr. namie, 77 Grove 
Street. Kūnas pašarvotas 
grab. Leagus koplyčioj, 298 
E. South St. Laidotuvės į- 
vyks trečiadienį, 2 vai. die
ną, Wyoming Laisvose Ka- ■ 
pinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Amelią, dvi dukteris, 
Aldoną Grigaitienę ir Mil
dą, taipgi dvi anūkes ir žen
tą Vincą Grigaitį.

Šią liūdną žinią, pranešė 
telefonu velionio duktė Al- U 
donar

Iš Laisvės redakcijos va
žiuoja Rojus Mizara kalbėti 
velionio laidotuvėse.

IVTes reiškiame našlei Ka- 
sparienei ir jos šeimai mū
sų gilią užuojautą.

Laisvės Redak. ir Adm« J
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Dulles Vadovaus Mūsų Delegacijai
Daugelį žmonių nustebino (patį Dulles’ą dar labiau) 

prezidento Trumano paskyrimas John Foster DuUes’o 
veikiančiuoju pirmininku amerikinės delegacijos Jungti
nėse Tautose. Jis vadovaus amerikinei delegacijai, kol 
Paryžiun sugrįš pats Marshallas.

Kas gi Dulles’as? Tai žmogus, kuris buvo aršiausias 
prezidento Roosevelto priešas. Tai aiškus, atviras repub- 
likonas. Kiekvienam buvo aišku tai: jei krašto preziden
tu fyūtų buvęs išrinktas Dewey, tai Dulles’as būtų buvęs 
jo. valstybės sekretorium.

Bet Trumanas jau senai naudoja Dulles’ą architektu 
Vokietijos militarizmui atstatyti. Dulles’o politika, jo 
nusistatymas daug kur praėjo, — republikoniškas, atža- 
gareiviškas nusistatymas.

Rinkiminės kampanijos metu mes sakėme: tarp repub- 
likonų ii* demokratų nebeliko jokio esminio skirtumo. 
Bet Trumanas, naudodamas kaires frazes, faktinai, Pro
gresyvių Partijos programos frazes, rinkimus laimėjo. 
Dabar, po rinkimų, jis naudoja Dulles’ą, kaip naudojo, 
dar jį paaukštindamas. Trumanas vetavo taiką, be abe
jojimo, vyriausiai atsižiūrėdamas į tai, ką sako Dulles 
ir kiti reakcininkai republikonai bei demokratai.

Viskas palaipsniui pasitvirtina, ką mes sakėme.

500,000 Nelaimių 20 Metų Bėgyje
Daily Workerio rašytojas Joseph North pateikia kai 

kurių žinių apie dockerius (laivakrovius), kurie šiuo me
tu yra streiko lauke. Rašytojas žymi, kad nuo 1928 metų 
iki šio laiko Amerikoje buvo užmušta arba pavojingai 
sužeista 500,000 laivakrovių. Tai daugiau, negu anglies 
kasyklose.

Po karo laivakrovių darbo paskuba tapo žymiai pa
greitinta; darbininkai priversti skubiau dirbti, kuomet 
jų uždarbiai, palyginti su gyvenimo produktų kainomis, 
šiandien yra mažesni, negu buvo seniau.

Štai, kodėl laivakroviai — Pacifiko pakraštyj ir At
lanto pakraščiuos, išėjo streikan.

Jie reikalauja ne tik algas jiems pakelti; jie reikalauja 
—darbo valandas pagerinti, kad galėtų žmoniškiau dirbti ir 
-gyventi.

Žymių Intelektualų Balsas — Ar Jį 
Prezidentas Išklausys?

Visa eilė žymių Amerikos intelektualų pasiuntė prezi
dentui Trumanui laiškų, raginantį jį panaikinti bylas, 
užvestas prieš Hqllywoodo rašytojus — iš viso jų yra 
dešimt, — taipgi panaikinti 12-kos komunistų vadų by
las.

Intelektualai nurodo prezidentui, kad rinkimuose Ame
rikos liaudis pareiškė pageidavimą savo balsais, kad civi
linės piliečių teisės būtų apsaugotos. Jie nurodo, jog 
Amerikai daug žalos padarė Ne-Amerikinis Komitetas, 
tad ir jis turėtų būti panaikintas, kad nedarytų kraštui 
gėdos ateityje.

Intelektualai taipgi reikalauja, kad prezidentas panai
kintų “ištikimybės įsakymą”, pagal kurį inkvizuojami ir 
terorizuojami valdiniai tarnautojai!

Tarp kitų žymių žmonių po laišku pąsirašė Harvardo 
, universiteto profesorius Harlow Shapley, skulptorius Jo 

Davidson, muzikos kritikas Olin Downes ir kiti.
Šis intelektualų žodis —pradžia to vajaus, kuriuo Ame

rikos liaudis ryžtasi priversti prezidentą Tritmaną pildy
ti savo pažadus, padarytus rinkiminės kampanijos metu.

Filipinų Partizanai Tebeveikia
Kuomet mirė gen. MacArthuro pastatytasis Filipinų 

prezidentas Roxas, ir kai jo vietą užėmė Elpidio Quirino, 
tai buvo sakyta, jog Filipinų partizanai, kurie vadinasi 
Hukbalahap’ais, tuojau likviduosis. Mat, naujasis prezi
dentas, Quirino, skelbėsi esąs liberalu, tad buvo manyta, 
kad jis patenkins valstiečių ir visos biednuomenės būti
nuosius reikalavimus. O kai tai padarys, tai partizanai, 
“Huks’ai”, kaip jie sutrumpintai vadinami, patys išsis- 

x fcirstys ir šalyje bus ramybė. «
Deja, praėjo keletas mėnesių ir tos ramybės Filipinų 

salose vis nėra. “Liberalas” prezidentas Quirino tęsia 
Jtokas’o politiką, o tai reiškia nepatenkina biednuomenės 
reikalavimų ir Besitaria gražuoju su “Huks’ais”. Pasta
rieji tebeveda kovą. Pilni miškai, pilni kalnynai partiza
nų. Jie ginkluoti, nes turi ginklų, atimtų iš .japonų, kuo
met Tokio viešpačiai čia buvo įsiveržę. Kai kur,, prane
šimai sako, Huks’ai užima miestelius ir juos valdo, — 
.valdžia nieko nedali jiems padaryti. Mat, partizanus re- 

' mia darbininkų judėjimas ir bendrai liaudis.
Sakoma, Huksai šiandien yra tvirtesni, negu kada 

nors yra buvę.
Šitie vyrai, šitie kovūnai susiorganizavo japonų vieš

patavimo laikais ir jie buvo didžiulė galybė, paveikusi 
japonų kariuomenę. Jei ne Huks’ai, tai amerikiečiai bū
tų turėję kur kas daugiau aukų padėti, gyvybių paguldy- 

I ti bekevojant japonus. I \
Kovotojai mane, jog, kai japonai bus išmušti, Filipi

nuose bus įkurta tokia santvarka, kurioje biednuomenės 
reikalai nors šiek tiek bus aprūpinti. Bet viskas ėjo pagal

ARGI Jife NĖRA KARO 
KRIMINALISTAI?

Kai mes pastebime, kad 
Lietuvoje karo metu buvo 
parsidavėlių naciams ir pa
dėjo jiems žudyti Lietuvos 
žmones, o paskui paspruko 
užsienin, tai klerikalų^ sme- 
tonininkų ir menševikų 
spauda nesutihka. Tai vadi
na šmeižimu pabėgėlių. Toji 
spauda užginčirta, kad lietu
vių tarpe randasi karo kri
minalistų.

Bet faktas yra faktas. Su 
faktu ir tiesa reikia skaity
tis. Lietuviškų parsidavėlių 
naciams buvos Žemiau ra
site keletą jų įvardytus.

Kanados Liaudies Balse 
(lapk. 19 d.) Karigaila rašo 
apie Anglijos lietuvius. Jis 
rašo, kad ten “Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjun
ga nutarė įsigyti didelius 
namus. Tam tikslui renka 
aukas tąrpe lietuvių darbi
ninkų. karigaila nurodo Są
jungai, kur jinai galėtų len
gvai gauti tų pinigų. Jis ra
šo:

Pirmiausia, jūsų tarpe yra 
Vytautas Reivytis. Vokiečių 
okupacijos metu, šis žmo
giūkštis buvo lietuvių tautos 
naikinimo vyriausias budelis 
(SS ir policijos direktorius). 
Prieš žmones sušaudant, jam 
buvo perduodama pinigai ir 
brangenybes. Jis jų ir dabar 
turi žymiai daugiau, kaip jo 
protas apskaičiuoti gali. Iš 
Lietuvos, k u Jautu vos jis ke
liais sunkvežimiais išsivežė 
Vokietijon. Dabar visa tai 
yra pavertęs- j brilijantus ir 
auksą ir turi keliuose čemo
danuose. Dalį to turto likvi
davus, galima būtų nupirkti 
puikius namus.

Antras nemažiau apiplėšęs 
. lietuvių tautą yra buvęs Vil

niaus ypatingo būrio vadas, 
to būrio, kuris žmones šau
dė, Lukošius. Dabar jis pa
vardę pakeitęs į Štaras. Šta
ras dali brangenybių galėtų 
paaukoti.

Trečias nemažai lietuvių 
'tautos turto išvežęs, dabar 
Anglijoj, yra Br. Daunoras. 
Vokiečių okupacijos metu, 
jis buvo gestapo , agentas, 
okupacinio laikraščio leidė
jas ir “Spindulio” spaustuvės 
faktinas savininkas. Trau
kiantis nemažai brangenybių 
išsivežė. Galėtų būti nema
žas “akcioniei’ius.”

Ketvirtas — btivęs tokie- 
čių laikais finansų ministeris 
pąnas Matulionis. Užga.u- 
čiau jo finansų mokslų žino
jimą, jei pasakyčiau, kad šis 
žmogus nepasiruošė tinkamai 
bėgimui. .Pardavus keletą- 
“akmenėlių,” būtų visiems 
namams plytų.

Penktas, dabar Anglijoj, 
yfa buvęs vokiečių laikais 
Katino miesto burmistras po
nas St. Kenstavičius-Kęsgai- 
la. Iš Lietuvos jis važiavo 
lengva mašina su prikrautų 
sunkvežimių virtine.

šeštas — ponas Varkala, 
pasisavinęs, kaip pasiuntiny
bės atašė, lietuvių tautos 
turto;

Dar jei pridėti Airijoj gy
venantį p. Škirpą, išpardavi- 
nėjusį Berlyne Lietuvos pa
siuntinybės turtą,. kelis ban
kų ir kasų direktorius, kurie 
atsivežė kasas, vėliau 'Vokie
tijoj pavertė į vertybes, ke
lis policijos vadus, kurie api
plėšė lietuvių tautą, turėsime 
puikią sumą. Nereikės uba
gauti iš tikrai sunkiai gyve
nančių tremtinių. Paimant 
dalis iš aukščiau minėtų po
nų, būs tik dalis paimta, ką 
jie turi grąžinti lietuvių tau
tai,
Anglija.

b AR VIENA 
“BAISIAUSIA DIENA”

Chicagos Naujienoms vie
na iš baisiausių Lietuvoje 
dienų buvo 1940 metų liepos 
29 diena. Kas tą dieną atsi
tiko ? Pasiskaitykite:

“Liepos 29 dieną paskelb
tas stambiosios pramonės 
naciorializacijos — nusavi
nimo įstatymas, galiojęs 
nuo liepos 26 dieiios* Visos 
pramonės įmonės, kuriose 
dirbo daugiau, kaip 20 dar
bininkų arba dirbo 10 darbi
ninkų su varikliais arba 
mažiau 10 darbininkų dirbo 
su mechaniniais varikliais— 
atimtos iš jų savininkų ir 
perduotos valstybei su vi
sais trobesiais, įrengimais ir 
kapitalais” (N., lapkr. 18 
d.). .

Betgi, žinoma, Lietuvos 
darbo žmonėm tai buvo vie
na iš laimingiausių dienų. 
Pagaliau buvo užduotas 
mirtinas smūgis • Lietuvos 
kapitalistams. Jie tapo nu
savinti. Jiems buvo pasaky
ta, kad ir jie turi pelnyti 
gyvenimą savo darbu.

TOLI NUO PENKIŲ 
MILIJONŲ

BALF skelbia, kad per 
spalių mėnesį gavo aukų 
$4.500. Čia įeina ir aukos, 
surinktos laike BALF sei
mo. 0 seimas yra nutaręs 
surinkti penkis milijonus 
dolerių. Tai reiškia, kad 
penkis milijonus surinkti 
reikės beveik šimto me
tu ! v

KAS SUĖDA
BALF ĮPLAUKAS?

Clevelando Dirva rašo:
Suvedus pereitų metų BAL- 

Fo išlaidas , apskritomis su
momis, paaiškėjo, kad šelpi
mui BALFas išleido 104 
tūkstančius dolerių ir savo 
darbo organizacijai bei ad
ministracijai — 43 tūkstan
čius.

Seime buvo užsiminta, kad 
čia ne visai gerai atrodo: ad
ministracijos išlaidos, palygi
nus jas su išlaidomis pačiam 
tikslui, sudaro per stambią 
dalį/ B.et plačiau tas klausi
mas nebuvo išnagrinėtas.

Jau ir tremtiniai, tuos skai- 
' čius patyrę, savo laiškuose 

stebisi, kodėl beveik kas tre
čias BALFui aukotas doleris 
sunyksta BALFo centre, ne
pasiekęs savo paskyrimo vie
tos. ' '

104 ir 43. . . Yra dėl ko’ 
susirūpinti.

Bet kaip mes paprastai to
kiais dalykais rūpinamės? O 
gi, iškilmingais ir graudenan
čiais žodžiais' pareiškiame 
savo pasipiktinimą netinka-' 
mu reikalų tvarkymu, sušun
kame, kad tremtiniai badau
ja, mes aukojame jiems, o 
čia žiūrėkite, kokia baiseny
bė darosi—centro tarnauto
jai mūsų aukomis mintą! Ir 
viskas . . . (D.-, lapkr. 19 d.) v
Fašistinės Dirvos redak

torius Rastenis tačiau ragi
na savį pasekėjus tam fon
dui dar daugiau aukoti; Tai 
kas, girdi, kad tokios ne- 
svietiškos-sumos suėdambs 
centre, aukokite daugiau, 
tai mažiau bus išlaidų! Tik
rai fašistinė logika. Nė vel
tui Amerikos Lietuvių Ta
ryba priėmė smetotiihihkus 
iš Dirvos.

Šėdtil, Korėja. —- Išsiver
žė sukilimas Gėjų saloje 
prieš dešiniąją plėtinys Ko
rėjos valdžią.

Tarybų Lietuvos Pramonės 
Laimėjimai

Rašo Antanas

Lietuvos statistikos val
dyba spalio 21 d. paskelbė 
valstybinio plano respubli
kos liaudies ūkiui atkurti 
bei išvystyt įvykdymo rezul
tatus už trečiąjį 1948 metų 
ketvirtį. Šie rezultatai yra 
ryškus rodiklis to„ kaip ko
munistų partijos ir Tarybų 
Lietuvos vyriaūsybes vado
vaujami, respublikos darbo 
žmonės pasiekė didelių lai
mėjimų pokarinio liaudies 
ūkio atkūrimo bei išvysty
mo srityje.

Plano įvykdomas
Metiniame 1948 metų pla

ne nustatyta užduotis devy
niems mėnesiams bendro
sios pramonės produkcijos 
srityje įvykdyta 102 procen
tais, o trečiojo ketvirčio pla
nas įvykdytas 105 procen
tais. Tokiu būdu pastebimas 
nuolatinis Lietuvos TSR 
pramonės viršumplaninės 
produkcijos gamybos didė
jimas.

Kai kuriose ministerijose 
bendroji produkcija trečia^- 
me' ketvirtyje žymiai virši
jo nustatytą planą. Antai, 
vietinės Pramonės Ministe
rija planą įvykdė 117 pro
centų, Maiąto Pramonės 
Ministerija — 116 procentų, 
Lengvosios Pramonės Mini
sterija — 111 procentų ir tt. 
Verslovinė kooperacija III 
ketvirčio planą įvykdė 130 
procentų.

Visumoje, visoje pramo
nėje trečiame 1948 metų 
ketvirtyje, bendroji produk
cija padidėjo, palyginti su 
trečiuoju ,1947 metų ketvir
čiu, 30 procentų.

Darbininkų bei inžinieri- 
jos — technikos personalo 
entuziazmas, įsisąmonini- 
maSj kad jie dabar dirba nė 
kapitalistams, o patys sau, 
valstybei, visos liaudies la
bui, sukuria prielaidas ne
regėtam lig šiol Lietuvos 
liaudies ūkio išsivystymui.
Atskirų fabrikų laimėjimai

Stambią pergalę laimėjo 
Vilniaus “Elfos” elektrinių 
motorų gamyklos darbinin
kai. Šioji įnionė, ’kuri buvo 
pastatyta per rekordinį 
laiką, pasiekė gamybos ly
gį, užplanuotą 1950 me
tams. Gamykla šiemet davė 
tūkstančius elektrinių mo
torų Lietuvos įmonėms.

Dvigubai padidino savo 
pajėgumą “Puntuko” gamy
kla. Gamykloj pradėta ga
minti konvejerinių įrengi
mų Lietuvos avalynę gami- 
risCnčiom įmonėm, elektrinių 
prietaisų bei mašinų dalių 
siuvimo ir trikotažo fabri-

Paslėptos giliai finansų pranešimų puslapiuose ir pirmripkiminiame sąjūdyje likosi 
skaitlinės, parodančios rekordiniai didį augimą didžiųjų korporacijų pelnų pirmai
siais devyniais mėnesiais 1948 meių. Patikrinus 155 kompanijas ir 15 industrijų, 

patirta* jog jų pdlnai šiemet pralenkė pernykščius 41.7 nuošimčiais.

Fedaravičius
kams.

Palyginti su praeitaisiais 
metais, “Neries” gamykla 5 
kartus padidino garo katilų 
ir radiatorių gamybą. Ge
riausiųjų šios gamyklos 
darbininkų tarpe plačiai y- 
ra žinomas meistro-liejiko 
Railos vardas. Jis- jau yra 
įvykdęs . aštuonias metines 
normas, o jojo brigada iš
sikovojo geriausiosios Kau
no miesto liejikų brigados 
vardą.

Didelių darbo laimėjimų 
pasiekė Šiaulių “Verpsto” 
tikotažo fabriko darbinin
kai. Daugiau kaip dvejais 
metais pirma laiko fabrikas 
baigė vykdyti penkmetinės 
produkcijos išleidimo prog
ramą. 10 geriausių fabriko 
darbininkių įvykdė po 7-8 
metines normas kiekviena.

Socialistinės Darbo 
lenktynės

• •

Tokių pavyzdžių galima 
būtų suminėti daug. Jie by
loja apie tai, kad darbas 
Tarybų Lietuvoje, kaip ir 
visoje Tarybų Sąjungoje, 
tapo garbės, šlovės, narsu
mo bei didvyriškumo daly
ku.

Lietuvos įmonėse plačiai 
išsivysčiusio darbo socialis
tinio lenktyniavimo ir sta- 
chanovinio sąjūdžio augimo 
dėka, trečiame li948 metų 
ketvirtyje išleista viršum 
plano ,žymus kiekis pramo
ninės produkcijos, tame tar
pe metalui plauti staklių, 
sierarūkštės, superfosfato, 
celiuliozės, kartono, medvil
ninių audinių, odinės avaly
nės, juktos bei kietų odinių 
prekių, aliumininių indų, 
dešrų bei konditerijos dir
binių, augalinių riebalų ir 
papirosų.

Gamybos padidėjimas
Palyginti su trečiuoju 

1947 metų ketvirčiu, 1948 
metų liepos - rugsėjo mėne
siais pramoninės produkci
jos išleidimas žymiai padi
dėjo. Kaip antai, šilkinių 
audinių išleidimas padidėjo 
2,5 karto, tūbo — 5 kartus, 
aliumininių indų—8 kartus, 
superfosfato — 5 kartus, 
sierarūkštes — 8 kartus. 
Marytės Melnikaitės vardo 
konditerijos fabrikas padi
dino savo produkcijos išlei
dimą 37 procentais, “Triko
tažo” fabrikas — 106, “Pa
nevėžiuko” čerpių gamykla 
— 82, Kauno medžio apdir
bimo kombinatas — 66 pro
centais.

Greta pramoninės pro
dukcijos išleidimo padidėji
mo, padidėjo ir geležinkelių 
bei automobilių transporto

■..

krovinių apyvarta. Krovl-V i 
nių pervežimo planas tre
čiame 1948 metų ketvirtyje 
įvykdytas 138 procentais, 
keleivių — 248 procentais.

Tų milžiniškų sugriovi
mų, kuriuos Lietuvos pra
monei padarė vokiškieji fa
šistiniai okupantai karo lai
kotarpiu, fone šie laimėji
mai yra tikrai grandiozi
niai. Iš daugelio šimtų po 
karo atkurtųv fabrikų bei 
gamyklų didelis kiekis teko 
naujai statyti. Pokarinio 
stalininio penkmečio laiko
tarpiu pastatyta kelios de
šimtys naujų jmonių. Nau
jai sukurtos tokios svarbios 
pramonės šakos, kaip stak- 
lių gamyba, cemento, žuvies 
pramonė, kurių buržuazinė
je Lietuvoje nebuvo.

Kapitalinių darbų au
gimą apibūdina šie duo
mens — kapitalinių dar
bų apimtis per trečiąjį 1948 
metų ketvirtį Lietuvos vi
sumoje sudarė 125 procen
tus, palyginti su trečiuoju 
1947 metų ketvirčiu, tame 
tarpe Žuvies Pramonės Mi
nisterijoje — 116 procentų, 
vietinių Tarybų butų—ko
munalinėje statyboje —117, 
Mėsos ir Pieno Pramonės 
Ministerijoje — 149, Žemes, 
Ūkio Ministerijoje — 153, 
Statybos Ministerijoje—162 * 
ir Vyriausioje Kuro Valdy
boje—549 procentus.

Šie skaičiai patys už save 
kalba.

Darbšti lietuvių1 tauta, 
broliškoje Tarybų Sąjungos 
tautų šeimoje ir jų didžiai 
padedamą, komunistų par
tijos vadovaujama, sėkmin
gai stato ir vysto savo pra- • 
monę, savo liaudies ūkį.

- -----
Sault St. Marie, Kanada. 

— Atrasta nauji atominės 
uraniumo medžiagos klodai, 
prie Agawa upės. *

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Vyžiečiu pirkios-skaityklos

vedėja Kundelienė, pasitelkusi 
tarybos narius, varo platų aiš
kinamąjį darbą valstiečių tar
pe. Derliaus valymo metu ta
rybos nariai lankė valstiečius’ 
laukuose ir pertraukų ‘ .metu 
pravesdavo pasikalbėjimus 
aktualiomis temomis.

Prie skaityklos suorganizuo
tas 11 žmonių meninės savi
veiklos ratelis. - z

Stagėnuose (Plungės apskr.) 
įsteigtas pirmas Lietuvoje 
liaudies universitetas. Jo klau
sytojai — valstiečiai ir vals
tietės. Universitete skaitomos 
paskaitos apie tarptautinę pa
dėtį ir partijos politiką kaime.- 
Paskaitų ciklas paskirtas 
mokslo populiarizacijai, agro
technikos ir medicinos klausi
mais.

geųėrolo MacArthuro komandą: palikti viską po senovei, 
dvarų nedalihti, biednuomenės nepaisyti, TaS privėrtė 
partižamls pasilikti savo vietose ir kovoti reakcininko 
Roxas’o valdžią. . \

Reikia manyti, kad šiandien Filipinuose padėtis būtų 
'kur kas gražesnė, jei jie būtų pilnai laisvi, jei ten neturė
tų “balso0 Wall strytas. , ' - ■



' f^Ciang Kai-šekas ir Jo Aplinka
Rašo K. Jevgenjevas
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“Perkūnas iš Kinijos”, — 
taip vadinasi Amerikos žur
nalistų Teodoro White ir A. 
Jacobin knyga.

Nuo jos pasirodymo laiko 
(1946 m.) daug kas Kinijoje 
esmingai pasikeitė. Išaugo 
ir sustiprėjo liaudies demo
kratijos jėgos. Žymiai išsi- 

. plėtė išvaduotųjų rajonų te
ritorija. Liaudies-išvaduo- 
jamoji armija laimėjo eilę 
puikių pergalių prieš Čiang 
Kai-šeko kariuomenę.

Vis dėlto pateikiami kny- 
p goję faktai ir asmeniniai' 

autorių stebėjimai, liečią 
daugiausia japonų - kinų 
karo laiką, nenustojo įdo
mumo ir šiandien. Kaip tik 
šitų faktų požiūriu o ne dėl 
subjektyvių, miglotų ir au
torių naivių politinių api
bendrinimų ši knyga ir gali 
patraukti mūsų dėmesį.

Visą karo su Japonija lai
ką, teigia knygos “Perkū
nas iš Kinijos” autoriai, go- 
mindano karinė vadovybė 
pasyviai priešinosi japonų 
kariuomenei. Jau nuo 1939 
metų vasaros gomindaninė 
kariuomenė pradėjo apsika- 
sinėti, karo veiksmai pradė- 
jo tilti.

Su kariuomenės, siekusios 
maždaug apie vieną milijo
ną žmonių, pagalba, japonai 

,• / išlaikė savo užimtus Kinijos 
• rajonus. Jų divizijos buvo 

išdėstytos daugiausia išilgai 
geležinkelių, upių slėnyse ir 
stambiuose Rytų Kinijos 
miestuose. Kinų kariuomenė 
turėjo apie 4 milijonus žmo
nių, tačiau jų veiksmų efek
tyvumas, kaip pastebi auto
riai, gali būti pavadintas e- 
fektyvumu “tik dėl manda
gumo.” Gomindailas aiškino 
pralaimėjimus kariuomenės 
apginklavimo menkumu. 

“Bet tai negalėjo paaiškin
ti, kodėl kita kiniečių armi- 

7 ja — žengė iš laimėjimų į 
laimėjimus Šiaurės Kinijo
je.” Priežastis buvo ne tur- 
*tas, bet blogas, o kartais ir 
išdavikiškas vadovavimas, 
gomindaninės kariuomenės 
žemas 

1 lygis.
Kas 

riavo: 
ninkai mielai atleidinėdavo 

. nuo karinės tarnybos pagal 
standartines kainas. Į ka
riuomenę ėmė varguomenę, 
negalėjusią išsipirkt. Įstoji
mas į kariuomenę reiškė 
“mirties nuosprendį”. Ka
reiviai kinų kariuomenėje 
mirdavo badu — aprūpini
mas sudarė karininkų paja- 

. mas. Amerikiečiai “papras- 
W'tai juokdavosi, kai matyda

vo, jog gomindanin.. karei
viai neša ant lazdų negyvus 
šunis... Kimi kariuomenė 
vogdavo šunis ir valgydavo 
juos, kadangi badavo.” Au
toriai iškelia sukrečiantį 
gomindaninės kariuomenės 
vadovaujančios sudėties iš
tvirkimo paveikslą. Korup
cija pasiekė milžinišką mas
tą. Kyšininkavimas ir į- 
bauginimai kariuomenėje 
buvo visuotinis reiškinys. 
Divizijos vadas paprastai 
pasisavindavo žymią dalį, 
pinigų, skiriamų kareivių 
bei karininkų išlaikymui.

Gomindaninis užnugaris, 
buvo silpna parapia frontui. 
Kinų kaimas badavo. Auto
riai aprašo badą kilusį Hu- 
nanes provincijoje 1942 m. 
dėl sausros ir ankstyvesnių 
metų blogo derliaus.

“Valstiečiai... mirdavo ke
liuose, kalnuose, purve prie 
geležinkelių stočių, laukuo
se. Žmonės buvo arti mir
ties, o vyriausybė vis dar 
spaudė iš jų paskutinę mai
sto mokesčio unciją. Nie
kam nebuvo daroma nuo-

moralinis - politinis

turėjo pinigų, neka- 
vietiniai kinų valdi-

čių pagalba ‘ permesti savo 
kariuomenę / į Centrinę ir 
Šiaurės .Kiniją, kad 8-oji

laidų; valstiečiai, valgę žie
vę ir džiovintus lapus, buvo 
priversti vilkti į mokesčių 
kontorą paskutinį grūdų 
maišą. Valstiečiai, neturį 
grūdų, pardavinėjo gyvu
lius ir žemę, kad už gautus 
pinigus nupirktų grūdus ir 
apmokėtų mokesčius. Pirk
liai iš Siani ir čženižou, 
smulkūs valdininkai, kari
ninkai, turtingi dvarininkai 
supirkinėjo valstiečių že
mes nepaprastai pigiomis 
kainomis.”

Tuo tarpu kinų kapitalis
tai vedė aktyvias prekybi
nes operacijas su japonais. 
Knygos autoriai pažymi, 
kad privačios japonų įmo
nės plačiai pristatinėjo rū
bus, padangas, medicinos 
preparatus, gazoliną ir ki
tas medžiagas. Mainais ki
nai pardavinėjo japonų ka
rinėms gamykloms volfra
mą, ciną, antimonijų.

Gomindaninė vyriausybė 
visaip stengėsi nuslėpti sa
vo neveiklumą frontuose. 
Kinų karo komunikatai, ra
šyti asmenų, niekuomet ne
uosčiusių parako, šaukė a- 
pie tūkstančius žmonių už
imtų kruvinose operacijose, 
ir apie didžiulius puolimus 
bei priešpuolius. “Tikrovėje 
— nebuvo realių frontų.”

Tuo pat metu gomindani- 
ninkai šmeižiančiai kaltino 
komunistus, kad jie nekovo
ju ir esą susirišę su japo
nais. Bet, kaip pareiškia 
knygos autoriai, tai buvo 
melas, atmestas beveik visų 
amerikinių apžvalgininkų. 
Kompartijos įtaka masėms, 
■jos ginkluotųjų jėgų augi
mas ir išvaduotųjų rajonų 
teritorijos išsiplėtimas kėlė 
mirtinę baimę Čiang Kai- 
šeko klikai.

Knygoje “Perkūnas iš Ki
nijos” patiekiami įdomūs 
skaičiai. 1937 metais Kinijos 
komunistai turėjo apie 85 
tūkstančių žmonių kariuo
menę ir kontroliavo 90 tūk
stančių kvadratinių mylių 
teritoriją Šiaurės Šansi su 
1,5 milijono gyventojų. Ii944 
metų vasarą komunistai tu
rėjo vieno milijono žmonių 
kariuomenę, k o n troliavo 
300 tūkstančių kvadratinių 
mylių teritoriją su maž
daug 90 milijonų gyventojų. 
Per tą laiką kompartijos, 
narių skaičius išaugo penkis 
kartus —. iš dviejų šimtų 
tūkstančių į vieną milijoną. 
Kariuomenė, vadovaujama 
kompartijos, sukaustė dau
giau kaip pusę japonų jėgų 
Kinijoje.

“Komunistų partija, —ra
šo autoriai, — išmokė vals
tiečius pačius valdytis... Bu
vo sudarytos kaimų ir aps
kričių tarybos. Pirmą kartą 
įsitraukę į vyriausybinę 
mašiną, valstiečiai pamatė, 
kad jie turi iki šiol nepažin
tų talentų; ir neatskleistų 
.sugebėjimų...”

“Talentai, iškelti aikštėn 
nąujų pareigų, sėkmingai 
buvo vystomi toli matančios 
komunistų vadovybės.”

Liaudis, imanti valdymą į 
savo rankas, sudarė svar
biausią grėsmę reakcinio 
gomindaninio režimo egzis
tavimui. Baimė, kad demo
kratinė tvarka iš išvaduotų 

zrajonų išsiplės visoje Kini
joje, stūmė gomindaną' iš 
vieno nusikaltimo į kitą.

Knyga rodo, kaip dar ki- 
nų - japonų karo eigoje go- 
mindanininkai ruošėsi pilie- 

’ tiniam karui prieš kinų 
liaudį. '

Sutriuškinus Japoniją ir 
pasibaigus antrajam pasau
liniam karui, Čiang Kai-šek 
išvystė karštligišką aktyvu
mą, siekdamas su amerikie-

liaudies - revoliucinė armija 
ir naujoji 4-oji armija neį
sitvirtintų ten. 1945 metais 
amerikiečiai permetė oru į 
Šiaurės Kiniją 13 kinų ar
mijų. . ' .

Kovoje prieš liaudį, prieš 
demokratiją, pardavikiška 
gomindaninė klika remiasi, 
ne tik amerikiečių pagalba, 
bet nesibiauri ir išdavikų 
paslaugų. Knygos autoriai 
pažymi, kad karo metu eg
zistavo glaudus ryšys tarp 
kai kurių čunčino vyriausy
bės elementų ir kolaboracio
nistų, bendradarbiavusių su 
japonais .Nankine ir Peipi- 
ne. Dabar .daugelis buvusių 
marionetinės kariuomenės 
generolų, tarnavusių japo
nams, tarnauja Čiang Kai- 
šekui.

Karo užbaigimas neatne
šė kinų liaudžiai taikos ir 
laimės. Gyventojai badauja 
kaip ir pirmiau, policinis 
teroras sustiprėjo, sudary
toji po karo ministerija mo
bilizavimui į kariuomenę 
statė stovyklas, į kurias su- 
varinėjo sugaudytą gatvėse 
jaunimą. Šalį apėmė pilieti
nio karo gaisras.

Knyga rodo, kad kaltė dėl 
susidariusios .Kinijoje pa
dėties pilnutinai tenka Či
ang Kai-šekui, kuriam su
teiktas pavadinimas czun- 
cajaus — aukščiausio go- 
mindano tvarkytojo —: ir 
kuris turi nerįbotus įgalio
jimus.

1941 metais Čiang Kai- 
šek pasakė: “Jūs manote, 
jog svarbu tai, kad aš per 
šiuos metus sulaikiau japo
nus nuo jų tolimesnio puo
limo? Aš jums pasakysiu, 
jog svarbiau yra tai, kad aš 
per šiuos metus sulaikiau 
komunistus nuo sustiprėji
mo.” Ne kartą Čiang Kai- 
šeko padaryti pareiškimai 
dėl pageidaujamumo iš-, 
spręsti santykių su komu
nistais problemą “politinė
mis priemonėmis”— apgau
lė. Čiang Kai-šek buvo vi
suomet aršus komunizmo 
priešas, bet savo priešišku
mą maskavo liberaline fra
ze.

Čiang Kai-šek koncent
ruoja savo rankose visą ka
rinę, partinę ir civilinę val
džią užimdamas aprašomuo
ju laikotarpiu 82 (!) stam
bius postus. Jo artinTiausi 
padėjėjai yra užkietėję re
akcionieriai, kaip Čen Ti-fu, 
Cho lu-eina, Kun Sian-si, 
Sun-Fo.

Pakankamai teisingai ap
rašydami čiang Kai-šek. Ki
niją, autoriai vis dėlto mė
gina tendencingai pateisinti 
amerikiečių politiką Kinijo
je. Jie neslepia, tiesa, kad 
iki karo Ramiajame vande
nyne pradžios JAV padėjo 
Japonijos imperialistams 
kare prieš Kiniją, tamsiomis 
spalvomis jie piešia ameri
kiečių kariuomenės buvimą 
Kinijoje, karininkų ir ka
reivių savivaliavimą. prieš 

> gyventojus. Tačiau kartu su 
tuo autoriai nori sukurti, 
neteisingą įspūdį apie kaž
kokius “kilnius” JAV sieki
mus Kinijoje.

Autoriai nutyli, kodėl a- 
merikiečiai nereikalauja1 į- 
vykdyti demokratinėš re
formos Kinijoje. Kol buvo 
gyva& Rooseveltas, kol JAV 
užsienio politikai, vadovavo 
blaivūs žmonės, pažangūs 
amerikiečiai šnekučiuodavo 
apie nuosaikių reformų > bū
tinumą Kinijoje. Bet esant 
prez. Trumanui, JAV atvi
rai pradėjo .remti kinų re
akciją jos kovoje prieš ša
lies demokratinę stovyklą. 
Kurstydami pilietinį karą 
Kinijoje, amerikiniai trestai 
ir monopolijos uždirba mil
žiniškus pelnus. Suteikdami

vergoviškas paskolas Čiang 
Kai-šek vyriausybei, jie pa
verčia ją paklusniu Wall 
stryto avantiūristinės poli
tikos įrankiu. Tačiau ne 
gomindaninės kli
kos ir jų užsienio globėjai 
išspręs Kinijos likimą, jį 
išspręs pati kinų liaddis.

White ir Jacobin knyga, 
su visais jos trūkumais, 
duoda tam nemaža įtikinan
čių įrodymų.

Tarybų Latvijos Laimėjimai 
Ekonomikos Srityje

Rašo Matis J. Phidon"

iki 20-ties hektarų. Visi 
nauji žemdirbiai gavb ne
tiktai žemės, bet ir gyvena
muosius namus, žemės ūkio 
inventorių, arklius, karves, 
ir kitus naminius gyvulius. 
Per paskutiniuosius trejus 
metus latvių valstiečiai ga
vo daugiau kaip 300 mili
jonų rublių ilgalaikių kre
ditų ir negrąžinamų pasko
lų. Tiems valstiečiams, ku
riu namai karo metu buvo 
sugriauti, tarybų valdžia 
padėjo pasistatyti naujus 
namus. Jau pastatyta 
daugiau kaip 20,000 namų 
ir reikalingiausių ūkių pas
tatų.

Kyla Naujos Pramonės
Pagal* pokarinio penkme

čio planą Latvijoj įsteigtos 
naujos pramonės šakos: fei- 
vų statyba, elektrinių vago
nų statyba, motorų ir elek
tros prietaisų gamyba, ra
dijo pramonėj chemijos ir 
kuro pramonė, hidrotūrbi- 
nų gamyba, gamyklinė na
mų - kotedžų gamyba ir tt. 
Rygoje, Dauguvos krante, 
pastatyta galinga superfos
fato gamykla, viena iš di
džiausių Tarybų Sąjungoje. 
Kitame Latvijos sostinės 
priemiestyje statoma galin
ga gamykla “Auttoelektro- 
pribor,” kuri jau dalinai 
(pirmoji eilė) veikia.

Po pirmo pasaulinio karo 
Latvija buvo mažiau su
griauk, bet buržuazinės 
vyriausybės metais pramo
ninė gamyba ' negalėjo pa
siekti savo prieškarinio 
1913 metų lygio. Tarybų 
Latvija buvo žymiai dau
giau sugriauta, tačiau jau 
1947 m. vos 2.5 metams po 
karo pabaigos praslinkus, 
ji net tik pasiekė savo prieš
karinį gamybos lygį, bet ir 
viršijo jį .27 procentais. 
Per paskutiniuosius trejus 
metus, skaičius darbininkų, 
užimtų Latvijos pramonėj 
beveik padvigubėjo. Nuolat 
auga ir jų uždarbis.

Darbo Didvyriai
Laisvas nuo kapitalistų 

darbas, darbas tėvynės la
bui, sau pačiam, pagimdo 
darbo didvyrius. Šiuo metu 
Latvijos ’gamyboj daugiau 
kaip 50,000 stachanovinin- 
kų, gamybos novatorių.

Nuo gamybos darbininkų 
neatsilieka ir žemė ūkio 
darbininkai.

Anksčiau, buržuazinėj 
Latvijoj, vadovaujamą vie
tą žemės ūkyje užimdavo 
pasiturintieji buožės. Šiek 
tiek daugiau negu vienas 
tūkstantis taip vadinamų
jų “pilkųjų baronų,” kaip 
kad pas mus vadindavo 
turtingus ūkininkus—buo
žes, naudojosi .100 ir dau
giau ha žemės tuo metu, 
kai 80,000 valstiečių ūkių, 
t. y., pagrindinė ūkininkų 
ipasė turėjo tik 3-10 ha že
mės' ir ekonomiškai nuola
tos priklausė nuo buožių ir 
žemės spekuliantų. Per vie
ną dešimtmetį—nuo 1930- 
1940 m. buržuazinėj Latvi
joj buvo išparduota už sko
las daugiau kaip 30,000 
valstiečių ūkių^ Dešimtys 
tūkstančių latvių ūkininkų 
bendrai neturėjo žemės. Tai 

Okupacijos, metu vokie
čiai sugriovė Latvijoj 5790 
pramonės pastatų, 53 elek
trines, visus tiltus, Rygos, 
Liepojaus ir Ventspilio uo
stus, sudegino 47,000 na
mų. Jie išvežė visas maši
nas, stakles ir įmonių įren
gimus, išsivarė daugiau 
kaip 800,000 raguočių, vie
ną milijoną kiaulių ir avių 
ir per 100,000 arklių. Jie 
iškirto ir sudegino daugiau 
kaip 500,000 vaismedžių, 
sudegino šimtus hektarų 
miško.

Latvijos sostinėje — Ry
goje fašistiniai budeliai su
degino ir sugriovė didelę 
senmiesčio dalį, pastatytą 
dar XHI-ame amžiuje. Ten, 
kur kadaise buvo vienas 
iš didžiausių Latvijos mie
stų — Jelgava, su savo pui
kiąja pilim, pastatyta dar 
Rastreli, vokiečiai paliko 
vien griuvėsius. Baisiai ir 
beprasmiškai sugriauti Lie- 
pojus, Valmiera, Daugpilis, 
Rezeknė ir kt. Latvijos mie
stai.

Nuostoliai padaryti vo
kiečiais Tarybų Latvijos 
liaudies ūkiui siekia 20 mi
lijardų rublių.

Atstatymo Laimėjimai
Po karo pabaigos praėjo 

daugiau kaip 3 metai. Per 
tą laikotarpį atstatytos vi
sos pramonės įmonės, ku
rios šiandien dirba pilnu 
tempu. Tos įmonės buvo ne 
tik atstatytos, bet ir re
konstruotos ir praplėstos; 
naujų įrengimų ir naujau
sios technikos bazėje orga
nizuotos naujos gamybinės 
šakos.

K e g u m o hidroelektrinė 
atstatyta ir rekonstruota. 
Šiuo metu ten statoma nau
ja ketvirta turbina. Buvusi 
gamykla “Feniks” jau 
prieš metus pradėjo seriji
nę elektros laidų gamybą. 
Ten, kur anksčiau buvo ga
mykla “Palydovas,” dabar 
pastatytas milžiniškas pas
tatas, kuriame gaminamos 
elektrinės mašinos, galingi 
elektriniai motorai ir dina- 
momašinos, ‘ naudojamos 
metropolitenuose ir elektri
niuose traukiniuose. Pana
šiai rekonstruota ir Rygos 
elektrotechniška gamykla 
“VEF,” popieriaus fabri
kas “Juglą,” Sloko celiulio
zės - popieriaus kombina
tas, Liepojaus gamyklos 
“Raudonasis metalurgas,” 
linoleumo-kamščių gamykla 
ir kt.

Atgimė taip pat ir Latvi
jos uostai: Rygos, Liepo
jaus ir Ventspilio, kurie vėl 
įsileidžia kasdieną dešimtis
vandenyno laivų. .. Sekmin- buvo žemės ūkio darbinin- 
gai vyksta atstatymas vo- kų armija, dirbusi kume- 
kiečių sugriautų miestų: čiais pas “pilkuosius baro- 
Jelgavos, Rėzėknės, Daug
pilio, Valmieros, Liepojaus, 
Cesiso ir kitų. Šitie mies
tai atstatomi pagal naujus 
patobulintus planus. Juose 
organizuojami gražūs par
kai, statomi nauji teatrai, 
kultūros namai ir klubai. 
Daugpily pratęsti tramva
jaus bėgiai, paleisti tram
vajai.

žemės Ūkio Mašinos
Kad valstiečiams leng

viau būtų dirbti žemę, yra 
įsteigtos 53 mašinų-trakto- 
rių stotys ir keletas šimtų 
mašinų - arklių nuomojimo 
punktų. Senoj Latvijoj bu
vo iš viso tik 70 traktorių 
ir nebuvo nė vieno kombai
no. Dabar Tarybų Latvijos 
laukuose dirba tūkstančiai 
traktorių ir keletas dešim
čių kombainų, jų tarpe ir 
naujausios konstrukcijos 
savaeiginiai kombainai. Į 
laukus suvežta apie 200,000 
tonų visokiausių minerali
nių trąšų.

Visų šių priemonių dėka 
pasėlių plotas palyginant 
su 1947 m. jau 1948 m. 
padidėjo beveik 200,000 ha. 
Padidėjo ir grūdinių kul
tūrų derlius. Skaičiuojant 
vidutiniškai, šiais metais 
surinkta po 18-20 centne
rių grūdų iš kiekvieno baro 
hektaro, vietoj užplanuotų 
14-15 centnerių, o dauge
liuose kolektyvinių ir tary
binių ūkių net po 25-30 ir

nūs.” 1935 metais Latvijoj 
buvo apie 150,000 bežemių 
kumečių ir žemės ūkio dar
bininkų.

, žemė Valstiečiams
Tarybinė valdžia išgelbė

jo dešimtis tūkstančių lat
vių valstiečių, kumečių ir 
žemės ūkio darbininkų nuo 
ubagavimo. Tuoj po to, kai 
vokiškai-fašistiniai ' agreso
riai iš Latvijos buvo išva
ryti, respublikoje, buvo pra
vesta žemės reforma. Buvo 
nustatyta, kad maksimali- 
nė žemės nuosavybė negali 
viršyti 30 hektarų. 75,000 
bežemių valstiečių gavo ne
atlygintinai ir neribotam 
laikui po 15 ha žemės dau- 
giažemių valstiečių sąskai
tom

80,000 valstiečių ūkis 
dabar padidėjo nuo 10-ties

,.;A ■ -■ ".f

daugiau centnerių iš vieno* 
baro hektaro.

Didelę pagalbą liaudies 
ūkio atstatymo ir statybos 
reikale teikia .broliškos ta
rybinės respublikos. Iš vi
sos Tarybų Sąjungos kas
dien atvyksta į Latviją 
200-250 vagonų su įvairio
mis staklėmis, mašinorųiS, r 
įrengimais, žaliava, pramo
nės ir maisto prekėmis. Ši
ta broliška pagalba garan
tuoja latvių tautai tolimes
nę pažangą kaip ekonomi
nio, taip ir kultūrinio gy
venimo srity.

Nereikia Priesaikų prieš 
Komunistus, Sako McGrath

Washington. — Senato- .; 
rius Howard McGrath, De- ■; 
mokratų Partijos komitėto 
pirmininkas, sakė reporte- . 
riams, jog jis priešingas 
tam Tafto-Hartley’o įstaty- </ 
mo posmui, kuris reikalau-. 
ja, kad unijų viršininkai 
prisiektų, kad jie ne komu- *v
nistai ir nieko bendra netu 
ri su raudonaisiais.

Franko Žandarai Žudo t 
Pažangesnius Valstiečius

London.— Ispanų respub- 
likiečių radijas pranešė, 
kad: I

Franko fašistų žandarai 
Ispanijoj paskutiniu laiku į
be teismo sušaudė ūkinin- -
ką Fernando Cano, jo sūnų . 
Jacino, valstietį Antonio 
Sanchezą Garcią ir jo žmo- < 
ną .ir kelis kitus kaimiečius | 
už tai, kad jie davė nakvy
nę arba maistą partiza- •■■J
nams, kovojantiems prieš 
fašizmą.

Philadelphijai ir Jos Apylinkei
Vaizduojanti Lietuvos Išgyvenimus Pastarojo Karo Metu 

Penkių Veiksmų B. Dauguviečio Drama

“PERGALE”
Bus Suvaidinta

Šį Šeštadienį, Lapkričio 27-tą
Pradedant 7-tą Valandaą Vakare 
(Salė bus atdara daug anksčiau).

Pastatymą rengia Philadelphijos Liet. Moterų Kliubas 
Suvaidins Brooklyno Liet. Liaudies Teatro Kolektyvas

DĖDĖ ROKAS ir PAULINA
O tu, Paulina, bėk namo. Dabar toki laikai...
Reikia visiems namie sėdėti arba miške.”

M t

LIETUVIU MUZ1KALEJ SALĖJ
2715 E. Allegheny Avė., Philadelphijoj

Po Dramos, Apatinėj Salėj Šokiai ir Pasivaišinimai
VISKAM ĮŽANGA TIK $1.25

Tai auksinė proga kiekvienam Lietuvą mylinčiam 
lietuviui pamatyt savo krašto išgyventas kančias.

3 pusi.-—Laisve (Liberty, Lith. Daily) —Antr., Lapkr. 23, 1948
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New Britam, Conn.

(Tąsa)

griežė kažkokia muzika, labai iškilmin
ga, lyg himnas, lyg maršas, nepažįsta- 
mas nei Vaninui, nei Saburovui. Ir mil? 
žiniškumas pasaulio, slypinčio šiame ma
žame, paprasta medžiaga aptrauktame 
aparate, rodėsi, pripildė blindažą. Nuo to 
jis atrodė dar ankštesnis, ir Saburovą 
apėmė liūdesys.

—7 Groja, — pasakė Saburovas. — 
Keista, kad yra dar kažkas pasauly. Kaž
kokie miestai, šalys, muzika, teatrai.

— Kas čia keisto? — paklausė Vani- 
nas.

— Ne, vis dėl to keista. Nors, žinoma, 
nieko keisto nėra. O vis dėlto keista...

Į blindažą įlindo Maslenikovas, purvi
nas, šlapias. Per šią dieną jis pajuodo ir 
sulyso. Jo skruostai įdubo, bet akys žibė
jo, ir jose buvo kažkas neišdildomai jau
nuoliško, ko negalėjo užgesinti karas. 
Dar nenusiėmęs pilotės, jis paprašė užsi
rūkyti, du kartus užsitraukė, atsisėdo, 
prisišliejo prie sienos ir su papirosu bur
noje akimirksnį užmigo.

— Pavargo, — pasakė Saburovas ir, 
nuėmęs nuo Maslenikovo galvos pilotę, 
atsargiai pakėlė jo kojas nuo grindų ir 
padėjo ant lovos. .Maslenikovas nepabudo. 
Saburovas netikėtai paglostė ranka jo 
plaukus.

— Ką, miegi?
Maslenikovas neatsakė.

K

■ir

— Miega, — pratarė Saburovas, tebe- 
glostydamas Maslenikovo galvą, -r- Aš jį 
manau pristatyti Didvyriu. Kaip tu ma
nai, Vaninai?

— Nežinau, — gūžtelėjo pečiais Vani
nas. — Vaikinas jis geras, bet Didvy
riu...

— Didvyriu, Didvyriu. Būtinai Didvy
riu. Ką didvyris tik tas, kuris numuša 
lėktuvą? Nieko panašaus. Jis kaip tik ir 
yra didvyris. Būtinai pristatysiu, ir tu 
pasirašysi. Pasirašysi, a?

'<■ — Žinoma, pasirašysiu, —- pasakė Va
ninas, gūžtelėjęs pečiais. — Jei tu įsiti
kinęs tuo, pasirašysiu. •

— Pasirašysim, — pasakė Saburovas.
— Juo greičiau, juo geriau. Gyvam to 
visko reikia, šitas labai gera gyvam. Po 
mirties taip pat gera, bet labiausiai arti
miesiems, o pačiam juk tada jau vis tiek.

— Taip, pačiam ... žinoma, — sutiko 
Vaninas.

— Jis tik dvidešimties metų, — pasa
kė Saburovas. — Jei ne karas, mokytųsi 
dar pirmame, gal antrame instituto kur
se. O dabar net keista apie tai pagalvoti.

Suskambėjo telefonas.
— Taip, drauge Potapovai, — pasakė 

Saburovas. — Ką veikiu? Rengiuosi gul
ti. Gerai, tuoj einu.

— Potapovas sako, kad Procenko ma
ne šaukia. Del ko, nežinau'. Vis dėlto per- 
imk kol kas vadovavimą. Gerai?

— Klausau, -— pasakė Vaninas.
— Perimk. Aš, tur būt, greit grįšiu, 

l>et vis dėlto' dėl visa ko.
Jis paspaude Vaninui ranką ir išėjo.

XVIII
Buvo jau tapisu. Visiškai arti, viršum 

priešakinės vokiečių’ linijos;; pusračiu ka
bojo jų signalinės baltos raketos. Saburo
vas ėjo greta automatininko, retkarčiais 
suklupdama^ ir jausdamas, kad baisiai 
nuvargo ir beeidamas užmiega.

Procenko jie ne iš karto rado. Pasiro-- 
do, per šįa's keturias - dienas jis persi
kraustė. Rabttr jo vadb’vavithb punktas, 
kaip ir Sąburovo; buvo požeminiame 
vamzdyje', bėt tik didžiuliame, kėturiųf 
metrų, kuris buvo svarbiausioji miesto 
magistralė, nueinanti į Volgą.

— Na, kaip tau patinka mano nauja 
patalpa, Aleksiejau Ivanovičiau? — pa
klausė Procenko Saburovą. — Gerai, tie
sa?

— Neblogai, drauge generole. Ir, svar
biausia, penki mėtrai viršum galvos.

— Kai trenkia bomba, tik indai bute 
byra; Daugiau nieko. Na, sėsk.
. Saburovas atsisėdo.

— Arbatos, — pasakė Procenko.
Pasiuntinys vikriai padavė arbatos.
— Gerk.

; Saburovas nusiplikydamas išgėrė puo
duką karštos arbatos. Jis tikėjosi, jog iš
siblaškys ntfėgas, bet rhiėgas ntepfaėjo’. 
Jis vos galėjo susilaikyti neknapsodamas

nosimi generolo akivaizdoje.
— Tu vis senoje vietoje? — paklausė 

Procenko.
— Taip.
— Vadinas, dar nesubombardavo?

' — Taip išeina, drauge generole.
Saburovas pastebėjo, jog Procenko ati

džiai įsižiūri jį, tarsi matydamas pirmą 
kartą.

— Kaip tu jauties? — paklausė Pro
cenko.

— Gerai.
— Aš ne apie batalijoną, o apie tave. 

Pasitaisei?.
— Pasitaisiau, — pasakė Saburovas.
Procenko patylėjo ir atidžiai pažiūrėjo 

į Saburovą. . " ,
— Aš noriu, Aleksiejau Ivanovičiau, 

duoti tau uždavinį, — pasakė jis staiga 
.griežtai. —'Remizovą atkirto.

— Aš žinau, drauge generole.
— Žinau, kad žinai. Bet man dėl to 

nelengviau. Aš žinau, kad jį atkirto, bet 
nežinau, kaip ten pas jį: kas gyvas, kas 
užmuštas, kiek liko, ką gali padaryti, ko 
negali — nieko nežinau. O aš turiu ži
noti ir šiandien pat, supranti?

— Suprantu.
— Paskui, gal būt, lengviau bus, kai 

Volga sustos, ledu galės apeiti, o šian
dien tenai reikia eiti krantų. Aš tikri
nau. Bendrai, praeiti ten galima, nes vo
kiečiai iki paties skardžio priėjo, o že
myn nenusileido. Mes iš čia ugnimi su- 
trukdėm tai padaryti, o Remizovas, tur 
būt, iš ten sutrukdė. Bendrai, šlaitu jie 
nenusileidžia. Reikės tau eiti žemiau 
šlaito, apačia. Ir atlikti tai... — Pro
cenko patylėjo, pažiūrėjo į išvargusį Sa- 
burovo veidą ir šiurkščiai pridūrė, — 
šiąnakt. Man reikia, kad eitų ne šiaip 
paprastas žmogus, o kad galėtų viską 
tiksliai sužinoti ir, jei visi išmušti, im
tųsi pats vadovauti. Tad štai, pagal ap
linkybes, aš arba lauksiu tavęs grįžtant 
šiąnakt, arba, jei tu ten pasiliksi, lauk
siu to, kurį tu atsiųsi. Kaip, eisi vienas 
ar automatininką pasiimsi?

Saburovas sekundę susimąstė.
— Vokiečių pačioje pakrantėje nėra?
— Reikia tikėtis — nėra.
— Jei užšoksiu ant vokiečių, tai ir du 

automatininkai manęs Vis tiek neišgel
bės. O jei paprastas apšaudymas — tai 
vieną sunkiau pastebės. Mano nuomone, 
taip.

— Na, kaip žinaisi.
Saburovas labai norėjo pasėdėti dar 

penketą minučių čia, šiltai ir saugiai, 
bet jis pastebėjo Procenko judesį, besi
rengiančio atsistoti, kas reikštų, jog kal
ba baigta ir paskubėjo atsikelti pirmas.

—Leisite eiti? s
— Eikite, Aleksiejau Ivanovičiau. '
Procenko atsistojo, paspaudė jam ran

ką nestipriai ir neilgiau kaip paprastai, 
tarsi tuo norėjo pasakyti, jog viskas bus 
tvarkoje, ir nėra reikalo’ kažkaip ypatin
gai atsisveikinti.

§>aburovas išėjo už pertvaros į antrą 
blindažo skyrių, kur sėdėjo jam pažįsta
mas Procenko adjutantas — Vostriko
vas; tai buvo ne per gudrus vyrukas, 
amžinai viską painiojęs, bet generolas jį 
vertino už begalinį drąsumą.

. t — Einate, drauge kapitone? — pa* 
kiauše Vostrikovas.

— Taip. Klausyk, Vostrikovai, aš pas 
tave paliksiu automatą.

— Gerai, pasaugosiu.
Saburovas pastatė automatą į kam-

— Dabar štai dar kas. Duok man dvi 
“citrinėles,” o geriau tris ar keturias. 
Yra?

— Yra.
Vostrikovas pasirausė kaihpe ir, lyg 

sieloj gailėdamasis, pa’davė Saburovui 
keturias mažutės granatas F-l; jis'buvo 
joms jau ahksčia'u tvarkingai priraišio
jęs virvutes, kad galėtų prikabinti prie 
diržo. Saburovas pirma pabandęs, ar 
stipriai laikosi jų žiedai, neskubėdamas 
pasikabino jas po dvi iš kiekvieno šono.

— Atsargiau',’ — pasakė Vostrikovas, 
— dar ištrauksite.

— Nieko. , ,
Prisitaisęs granatas, Saburovas ‘atse

gė nepatogią trikampę vokišką kabūrą, 
padėjo ją šalia automato, o parabelių įsi
kišo po vatinuku' Už ančio.

(Bus daugiau)

Oi, Tu Lapeli, Tu Mielasis!
Vieną gražų šeštadienio po

pietį' su tūlu reikalu draugu- 
tes siunčiamas išėjau miestan, 
čion pro galą didelio fabriko, 
netoli prie užsisukimo skerš- 
gatvio, matau per aukštos ge
ležines tvoros kampą, kaip 
tūlas dar jaunas vyrukas, 
smarkiai ėjęs nuo fabriko, 
stangiai sustojo, apsidairė ap
link, išsitraukė iš po kairiosios 
pažasties diktoką pundelį ko
kių tai popierių' ir smarkiu 
rankos mostu metė juos pur
vinau šaligatviu. Popierių 
būta palaidų.

B'et jis nespėjo nei atitrauk
ti rankos, kaip tuo pat mo
mentu smarkus šiaurys vėjas, 
tarytum būtų baisiai supykęs 
ant tokio išgamos, žaibo grei
čiu griebė dar tiesiog jam iš 
rankų porą desėtkų tų popie
rėlių ir sukdamas ratu sviedė 
tiesiog veidan;. .

Kiti iškilo aukštai ir nukri
to anoj pusėj gatvės. Dar ki
ti nupuolė aplink mano ko
jas. O jų atnešė j as, patėmi- 
jęs, kad einu į jam priešingą 
pusę, pakratė savo makaulę, 
skėstelėjo rankomis, lyg gin
damasis nuo kokių piktų dva
sių, ar nuo tų lapelių, kurie 
vėjo genami švilpė pro ausis 
jam dainuodami prakeiksmo 
dainą'. . .

Jis, pamatęs ateinantį, vi
kriai apsisuko ir plačiais 
žingsniais leidosi link fabriko 
vartų, nei sykio neatsigrįžda-- 
mas.

Pasiėmiau nuo žemės porą 
lapelių, ištiesiau, ir į akis me
tėsi trys didelęs raidės CIO. 
Toliau unijos komitetas. Su
pratau, kame dalykas, ir tuo 
pat momentu užėjo degantis 
noras pamatyti to niekšo vei
dą iš arčiau, šokau pasivyti, 
deja, neteko.

Jis, patėmijęs mano eiseną, 
o gal ir supratęs mano pagei
davimą, pasileido šuoliais, 
užtrenkė aukštus geležinius 
vartus, kurie perkertą gelžke- 
lį, įėjo fabrikan ir dingo tarpe 
milžiniškų sienų.

Aš tyčiomis porą kartų 
šūktelėjau ir kokį laiką palau
kiau, bet nenaudėlis nesirodė. 
Įsikišęs porą lapelių, nuėjau 
nuošaliai ir atydžiai išskai
čiau. O ten rašė!

Kad visi darbininkai, nie
ko nelaukę, stotų į CIO uniją, 
nes kompanija šios unijos la
bai neapkenčia ip visokiais bū
dais ją puola—nori visiškai su
ardyti ir sutverti savo kompa- 
n'i'čną u uniją. Toliau lapelis 
nurodo, kaip neperseniai kom
paniją šui policijos pagalba 
sulaužė unijos iššauktą strei
ką'. Tame lapelyje šaukia vi
sus darbininkus rašytis į sa
vo kovingą uniją, tik tokiu 
būdu, sako, išsikovosim geres
nės darbo sąlygas ir didesnes 
algas. s

Mari baigus skaityti, pasi
jautė gailestis draugų, ku
rio sumanė, padirbo ir iš
leido tokį puikų storo, drūto 
popierio lapelį, ant kurio’ jie 
padėjo daug rūpesnio ir pini
gų, su tikslu supažindinti vi
sus kitus savo brolius darbi
ninkus su padėtimi. O čia 
va, per savo tamsumą apjau- 
kusio gaivalo pasidarbavimą, 

(prieš savo interesus, tie bran
gūs lapeliai vieni vėjo nešio
jami .skraido * ore virš gatvių, 
taritum. riesugaudomi balari- 
džiai, kiti jau to padaryti ne
begali — neturi spėkų pakil
ti į orią, ramiai sau' gūdi ba
loj sumirkę, prilipę prie pur
vino šaligatvio.

Oi, tu lapeli, tu mielasis! 
Jėi tu galėtumei, prakalbėti, 
prakeiksmo šatiktunriei šavo 
atnėšėjui taip garsiai, kad jis 
rii'ėkur riepasislėptų z nuo tei
singos rankos ir užpelnytos 
bausmės.

V Mario galvoje tarytum vel
nio sukama's inžinas pradėjo 
darbą visokiausios mintys. Il
gokai skraidė viena kitą lenk- 
tyriiriėdamos, pakol priėjau 
priė^ klaūsirno: Kas per viri
nas buvo tas išgama, la’prilių 
atnešė j as ? Aišku,’ ten buyo ne 
kompanijos žmogus, ne fabri-

k antas, jis jų n e d i rbo. Juos 
ten atnešė vienas1 iš u^ijištiy. O 
greičiausia bus taip * jis lape
lius pasiėmė kaipo skleidėjas, 
bet fabriko viršiloms parsida
vęs per savo reikalų nesupra
timą—atnešęs Sugrūdo purvy
nam Tai bjaurus darbas!

' Susninkų Jurgis.

LaWrittce, Mass.
Street Railway Co. darbi

ninkai buvo' paskelbę streiką. 
Streikas tęsėsi dvi dienas. 
Vienam darbinihkui išbuvus 
kelias dienas lauko pusėj kom
panija nenorėjo jį atgal pri
imti. Dėl to kilo streikas. 
Streikieriai laimėjo. . , Jie yra 
organizuoti į AFL uniją. Reiš
kia, kur vienybė, ten ir ga
lybė. .

John D. Lawton, 26 nietų, 
iš Newton, Mass., suimtas ir 
prisipažino, kad atlikęs apvo
gimą 56-šių stribų. Sako, kad 
jis išvogęs $50,0’00 veriteš 
daiktų. Vien Lawrence mies
te apkraustęs 16 namų. Pa
leistas po $20,000 kaucijos iki 
teismo. * ★ ★

Essex gatvėj eidamas sene
lis parkrito.. Pašauktas am- 
bularisas jį nugabeno į ligo
ninę. Pradžioj nei vardo ne
paminė, bet vėliau pasisakė 
esąs Crowley ir’gyvenąs 329 
Haverhill St.

Horne Co., pagamino tris 
“freitkarius,” bet jie užėjo 
ant sugedusių bėgių. Vagonas 
virsdamas išvertė sieną į An
dover St. Laimė, kad tas at
sitiko su tuščiu vagonu, o jei
gu būtų žmoųės yažiavę, tai 
būtų buvus didelė nelaimė.

Kadangi “freitkririų” darbi-1 
ninkai yra streike, tai tufėjo 
daug darbo, kol vagoną užkė
lė ant bėgių.

Marland Mill dirbtuvėje pa
vojingai apsidegino darbinin
kas Albert Rayds. Nuvrižtas 
į ligoninę. Daktarai sako, 
kad pavojingai apdegęs.

čiai rašo, kad “valstija turės 
šubahkrūtyiii.” Bet juk prieš 
du metus tas buvo ir nebuvo 
bankrūto. Bet kaip du metai 
atgal republikonai buvo iš
rinkti į valstijos rseimelį, tai 
jie panaikino pagalbą gyduo
lių .ir gydytojų seneliams.

Bet laike šių rinkimų vėl 
n'ubalš’avo, kad seneliai turi 
gauti ddktarų ir gyduolių pa
galbą veltui.

Antras laimėjimas, tai tas, 
kad piliečiai nubalsavo, kad 
buvusiems kareiviams, kurie 
buvo šioj šalyj, mokėti po $10 
į mėnesį, o kurie buvo užru- 
bežyje, tai po $15.

Kaip žinoma, karo laiku} 
kurie dirbo karinėse išdirbys- 
tėše, tai gerai uždirbo, gavo 
aukštas algas ,o jauni vyrai, 
būdami karo tarnyboje, tos 
progos neturėjo, nieko nesusi
taupė dėl savo gyvenimo, tai 
nors dabar jiems biskį pridės.

Trečias laimėjimas/ tai kad 
demokratų kandidatai laimėjo 
rinkimus; išskyrus gubernato
riaus vietą. Gubernatorium iš
rinktas republikonas Mr. 
Langlie, bet jo pagelbininkas 
demokratas Mr. Meyers.

Ketvirtas laimėjimas, tai 
tas, kad žfnonės balsavo prieš 
Canwell komitetą (raganų 
gaudytojus). Visi penki na
riai to komiteto, kurie puolė 
unijas, tyrinėjo, ar nėra ten 
komunistų, likosi prašalinti.

Kaip žinome, Washington 
universiteto šeši profesoriai, 
kurie atsisakė atsakyti į klau
simą, ar jie yra komunistai, 
yra kaltinami ir ruošiami teis
mui. Bet dabar tas komite
tas jau panaikintas, tai gal ir 
kaltinimas bus panaikintas.

Mūsų valstijoj už Henry 
Wallace paduota 21,000 bal
sų. Piliečiai balsavo už Tru- 
rpaną, nes rinkimų išvakarėse 
Tfumanas daug gerų dalykų 
prižadėjo. Bet ar jis tuos pa
žadus vykins, tai gyvenimas

parodys. Piliečių pareiga da-^|j 
ryti spaudimą, kad jis (vykin
tų, ką žadėjo.

Jau trečias mėnesis laiko, 
kaip streikuoja laivakroViai 
(longshoremen) ir. rėikalaūja 
didesnės algos. Darbininkai 
priklauso prie CIO unijos. 
Viena kompanija sutiko su rei
kalavimu ir pasirašė šu unija 
kontraktą, tai tos kompanijos 
laivus darbininkai iškrauna ir 
gauna po dieną kitą padirbė
ti. Linkiu streikieriams lai
mėti kovą.

Laikraštis “New World” 
pranešė, kad jau jis daugiau 
neišeis iš priežasties brangu
mo popieros tir kitą finansinių 
sunkumų. Laikraščio ,vedėju ~ 
buvo Hugh DėLaęjt. Tai bų- * 
vo geras savaitraštis, kuris gy
nė darbo žmonių reikalus. Da
bar jo nėtekomė. S. G.

t T - r

Žinios iš Lietuvos
Į Visasąjunginę
Moksleivių Spartakiadą

VILNIUS, rugp. 13 d.—Va- 
kad iš Vilniaus į Leningradą 
d a 1 y v a u ti Visasąjunginėje 
moksleivių spartakiadoje^ ku
ri prasidės rugpiūČip 15 dieną, 
išvyko Tarybų Lietuvos spor
tininkų grupė, 28 Ta/ybų Lie
tuvos riiokšleiviai-lengvaa^tle-' 
tai, geriausiai pAsfrodę rėsptf- 
blikineje šparta'kiadojė, Var
žysis su kitų broliškųjų respu
blikų moksleiviais sportinin
kais ieties ir disko metime,- ru
tulio stūmime, šuoliuose į 
aukštį ir į tolį ir kitose leng
vosios atletikos šakose.

Išvažiavusiųjų moksleivių 
sportininkų tarpe Lietuvos 
TSR moksleivių , trečiosios 
spartakiados nugalėtojai fe- 
kordistai Vaksmanaite, Berno- 
taitis, Zalagaitytė, Smetona, 
Bubliaūskaitė, Sabaliauskas, 
Galaburda ir kiti. Kartu su 
jais išvyko ir grupės treneris 
Kalpokas._  T. I.

it

Katalikų viršūnėj parsikvie
tė Louis Budenz, kuris plūsta 
Lenkijos liaudį ir jos demo
kratinę tvarką, puola pažan
gius žmones, kaipo “komunis
tus.” Kriista, kad atsiranda 
žmonių; kurie tiki tokiam su
tvėrimui, kuris patsai priši- 
pažinri, kad penkis mėtris bū
damas Komunistų Partijoj ir' 
redaguodamas dienraštį “Dai
ly Worker” tuo pat kartu pa
laike ryšius su katalikų vadais 
ir vaiūįno agento rolę. Tada' 
jis nudavė didelis komunistas, 
dabar sakosi didelis komunistų 
priešas, o kam jis tarnauja, 
tik patsai žino.

I

I

i NUPIGINTAS I’ AKDWI M AS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksiniu 
Daiktų, Gold Mountings, DaimaUtirirų Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Kiek 1 ai k o , atgal Lo w e 11 y j 
plėšikai pavogė $3,400 vertės 
futrų (kailinių). Lawrence 
policija įspėja piliečius, kad 
apsižiūrėtų ir nepirktų nuo 
riežinomų ašmenų kailių, idant 
išvengti nesmagumo.

Boąton Wool Trade Ass. 
prezidentas Mr. John G. 
Wright paskelbė, kad bris pa
keltos kainos ant vilnonių au
dinių, ries būk darbininkų al
gos rieina žemyn, tai turi 
kelti audinių kainais.

Brit tas ponas riemato, kad 
pragyveiiimas baisiai pabran
go, kad dabar darbininkams 
iri jų seifųoms yra daug sun
kiau gyventi, kalį) pirihiau.

S. Pėnkau'skas.

Seattle. Wash
RINKIMAMS praėjus

Lapkričio 2 dienos buvo 
laukta su didėliu* nekan
trumu, nris žmonės galėjo pa
gerinti savo gyvenimą pagal
ba balsavimų.

Washingtono valstijoj' pilie
čiai nu balsavo, kad seneliai 
turi griuiti po $66' į mėriėsį, me
dicinos i*č daktaro pagalba vel
tui, kurie yra ant sen atveš 
pensijoj: Tai vienas mūsų 
laimėj imris.

Dabar komerciniai laikraš-

Dailiy Moteriškę ir Vyrišky
- Laikrodžiy Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Steriirigč Sidabro Ir Paauksuotų Džiu- 
Ičrių. Taipgi Costuine Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
iti Jums Jo Reikes

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brdoklyfi, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

’ .iūdesio valandoj kreip 
»kiĮėar' prie manęs dien’ą a» 
naktį, greit suteiksimi 
modernišką patariiavim^ 
Patogiai ir gražiai mo'dėr 
niškai (ruošta mū$ųv šer- 
nrieninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainoriris būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PĖnADĖLPHTA, PA.

Telefonas

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Lapkr. 23, 1948
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CLEVELAND© ŽINIOS
“Likviduotas” Timošenko 

Sakė prakalbas
Jau bus pora metų ar dau

giau, kai mano geras pažįsta
mas (D.) atvažiavo manęs ap
lankyti. Vėliau paaiškėjo, kad 
tai buvo tikslas atvežti man 
pasiskaityti kokio ten Pilypo ar 
Pilipaičib, socialisto, Paryžiuje, 
Frančūzijoje parašyta brošiū
raitę. Bet pasirodė, kad at
spausdinta “Keleivio,” Bostone.

Tenai “aprašytas” Juozo Sta
lino gyvenimas. Koks jis buvo 
razbaininkas ir bankų plėšikas. 
Mano pažįstamas žemaitis in
struktavo mane tą brošiūraitę 
perskaityti ir gerai, gerai įsi
kalti į makaulę, kad galėčiau 
ant visados atsiminti, kas yra 
per vienas Stalinas, kuris val
do 200 milionų dūšių. Ir kaip 
greit perskaitysiu, taip greit 
jis ją nori gauti atgal, kad 
įduot kitam perskaityti.

Dar čia ne viskas. Atvažia
vo pažįstamas (D.) brošiūrai- 
tės atsiimti. Mudu susiginčijom 
ir, žinoma, mano pažįstamas 
įsižeidė ir daugiau neatvažiuo
ja. įsižeidimo priežastis, kad 
jam pasakiau, jog netikiu, ką 
rašo ta brošiūraitę ir ką jis 
pasakoja, prisiskaitęs jai pana
šių raštų.

Jis man sako, žiūrėk, ir ge
nerolas Semion Timošenko lik
viduotas. Klausiu, kada likvi
duotas, jis sako, kad dar karo 
metu. Tiesa, pamenu, kaip laik
raščiai rašė ir radijušninkai 
skelbė, kad maršalas Timošen
ko likviduotas.

Sekmadienį, lapkričio 7 d., 
klausausi radijo, girdžiu prane
šimą, maršalas «Semion Timo
šenko kalbėjo Raudonojoj Aikš
tėj, Maskvoje, parade atžymė- 
jimui 31 metų TSRS sukakties 
proga, žingeidu būtų žinoti, ar 
tie radijušninkai ir didlapių re
daktoriai nerausta iš melagys
čių sarmatos, kurias yra skel
bę. Aišku, kad ne. Matote, čia 
yra “laisva spauda,” tai ta 
spauda gali penėti savo skai
tytojus melais todėl, kad melai 
jiems apsimoka. Melais savo 
skaitytojus sulaiko nuo progre
so. Melais juos gali įkaitinti ne- 
kuriuos iki tirpimo, kad Sovie
tų Sąjunga nori trečio karo, 
kuomet pati Amerika galva
trūkčiais prie to rengiasi.

Bet man būtų žingeidžiausia 
pamatyti savo kolegą žemaitį 
(D.) ir patirti, ką jis mano 
apie likviduoto Semion Timo- 
šenkos “prisikėlimą” iš numi
rusių. Ką jis mano apie tai?

Praėjus Šalies Rinkimams
Tą pačią dieną, lapkričio 7 

d., 12-tą valandą klausausi “la
bor news ir views.” Kalbėjo 
nuo AFL Burk Davey. Pusę

programos pašventė puolimui 
Wallace ir komunistų bei jų 
sekėjų. Girdi, jie visi rėkė, kad 
Wallace gaus 25 milionus bal
sų, bet mizernai pasirodė — 
gavo vos milijoną balsų. Bet 
tuoj priminė, kad yra svarba ne 
tame, esą, komunistai ir jų se
kėjai susilaikę nuo balsavimo, 
ypatingai unijose, ir kodėl jie 
taip darė? klausia jis. Ir atsa
kė: Jie pabijojo išeiti viešu
mon su savo komunistine idė
ja ir darė, kad laikytis pasislė
pus nuo masių. Ir grasindamas 
baigė, kad komunistai ir Wal
lace sekėjai būsią ' susekti. Bet 
kas bus daroma su komunistais 
ir Wallace sekėjais, Mr. Davey 
nepasakė.

Kokia kontradikcija! čia sa
ko jų mažai, mizernai pasiro
dė ir vėl atsisukęs sako, jie pa
sislėpė. Jam panašūs blevizgo- 
ja, kad už “geležinės uždan
gos” nėra laisvų rinkimų, o čia 
patys grąsina, kad žmonės ne
balsavo už AFL remtą kan
didatą Herbertą.

Davey nervuotis buvo už ką, 
nes jo kandidatas į gubernato
rius prakišo.

Kitas kalbėjo nuo CIO poli
tinės veiklos komiteto, tai Mr. 
Maley. Jis nei vieno neužkabi
no, tik padėkavojo visiems dir
busiems už PVK indorsuotus 
kandidatus ir sakė, kad turėsi
me liberališkesnę 
shingtone ir Ohio

Tokia žmogaus 
reikšmės dėl visų,
mojo grasinimai neturi jokios 
svarbos. Su grasinimu šiandie
ną daug ko nenugąsdinsi. Visi 
grąsintojai prilipo liepto galą: 
vieni pasiekė jį, kitiems dar 
lemta jį pasiekti. Hitleris, Mus- 
solinis, Tojo daug daugiau sa
vo galybe grasino, o kur jie 
šiandien?

Taipgi ir Mr. Parnell Tho
mas su raganų gaudymu ir per
sekiojimu komunistų.

Liga Vėžys ir Mirimai
'Pereitą savaitę tos ligos li

kosi nukirsti penki lietuviai/ Iš
penkių yra trys moterys: Ma- 
lijauskienė, Urbonienė ir Mag
dalena Rugienienė. Paskutinė 
buvo progresyvė, Moterų Klu
bo, LLD 22 kp. ir, rodos, Lie
tuvių Darbininkų Pašalpinės 
Draugijos narė. Velionė Rugie
nienė po tėvais buvo Sležiūtė. 
Ji mirė lapkričio 7 d. Palaidota 
lapkričio 11 d. Lake View ka
puose.

Magdalena paliko tris dukte
ris ir vieną sūnų, vieną anūkę. 
Teresę Kielienę ir žentą Anta
ną, Alice Kluth ir žentą, Aldo
ną ir sūnų Walterį; seserį ir 
švogerį Romandus; brolį Juo
zą ir jo žmoną.

valdžią Wa- 
valstijoje.

kalba turi
bet kai pir-

Paul Gustas Funeral Hottie,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

•

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

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

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 fourth avė., Brooklyn 20, n. Y.

(kamp. 68th StJ
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., teldfonuokite
SHoreroad 8-9830

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

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietattis 

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

Didėlis būrys susirinko drau
gų ir draugių į Wilkelis Fune
ral Home. Moterų Klubo narės 
prisisegusios mėlynus ženklus 
stovėjo prie jos karsto, atiduo
damos jai paskutinę pagarbą.

Ant kapų pasakė atitinkamą, 
kalbą Jurgis Žebrauskas apie 
velionės gyvenimą ir jos atlik
tus darbus. Mrs. Wilkelis, lai
dotuvių direktorė, taipgi trum
pai kalbėjo ir užkvietė palydo
vus po laidotuvių ant užkan
džių.

Po užkandžių visi išsiskirstė, 
palikdami Magadalenos šeimos 
narius ir gimines nuliūdime.

Velionę pradėjau pažinti nuo 
1920 metų, kai ji su savo vy
ru atvyko iš Lawrence, Mass. 
Ji buvo tykaus ir draugiško 
būdo, su visais draugiškai 
gyveno. Labai gaila, kad 
lemta liga-vėžys nukirto 
gyvybės jėgas. Galėjo dar 
venti.

Ilsėkis, Magdalena, ramiai 
šios šalies pilkoje žemelėje!

Giminėms reiškiu giliausios 
užuojautos liūdesio valandoje!

V. M. D.

MONTREAL, CANADA

rašyta, 
susirgo 
šio lai-

Šypsenos

su- 
ne- 
jos 
gy-

Boston, Mass
Festivalis Jau Čia Pat

Tik kelios dienos beliko 
muzikos ir dainų festivalio. 
Rengimo komisija noromis-ne- 
noromis pradengia kamputį 
uždangos, dengiančios paslap
tį grupuotės dalyvių pro- 
slaptį grupuotės dalyvių pro
gramoj jame. Tiesa, kad pro
grama susidės daugumoje iš 
chorų, grupių ir pavienių dai
nininkų, su mažomis išimti
mis instrumentalistų, bet gau
sa jų žadamų patiekalų tu
rės patenkinti skonį visų da
lyvių, nes čia kiekvienas ras 
sau, kas jam malonu ir miela.

čia klausytojai programos, 
seni ir jauni, pasijus kaip -įsi
mylėję jaunuoliai, patekę ty
kiame vasaros vakare, kai 
blankios žvaigždutės mirkčio
ja dangiškam skliaute į ža
vingą aromatišką sodą. Jie 
jaus pilną širdį ir jausmus 
kutenančio lakštučių čiulbe
sio, užmirš kasdieninius gyve
nimo sunkumus ir sielvartas, 
pasieks dainos sparnais į tą 
viliojančią padangę ir skrajo
dami jie užsuks tai į jautrios 
meilės paūksmę, kur prisimins 
pradinius savo pražydusios, 
pergyventos ar suvytusios 
meilės, tai į savo numylėtą 
gimtąjį kraštą, kur Nemunas 
banguoja ir- Vilija plaukia, 
kur bakūžė samanota ir sena 
močiutė laukia. Jie juoksis ar 
dainuos, šoks, verks, linksmin
sis ar aimanuos ir vis tai pri
klausys nuo to, kaip daininin
kai sugebės 
duoti grožį ir 
mų dainų.

Aš manau, 
kalo įvardinti 
Vienius programos pildytojus, 
nes tas visl/as telpa detališ- 
kai Laisvėje skelbimuose. Aš 
tikiu, kad visi Massachusetts 
pažangiečiai lietuviai jau ži
note, kad festivalis įvyks Bos
tone. Tęsis per dvi dienas, 
būtent: šeštadienio vakare, 
lapkričio 27 d., So. Bostone, 
Municipal Auditorijoj koncer
tas ir po to šokiai prie Al 
Stevens orkestros.

Sekmadienį, lapkričio 28, 
kAip 2 vai. po pietų, antra da
lis programos būs pildoma 
Patrick F; Gavin mokyklos 
ditorijoj, irgi So. Bostoner

Bostoniečiai, kieto: . man 
ko patirti, labai įdomauja, 
matyti ir išgirsti vieną iš 
tuziastiškiausių rytinėse .vals
tijose, tai Newarko Sietyno 
chorą. Sietyno choras praeitą 
vasarą nusisamdę orlaivį, visi 
susėdo ir dainuodami nuskri
do į Chicagą, išpildė ten pro
gramą ir parskrido namo. Jie 
tą patį dabar daro atskrisdami 
į Bostoną. O- mes turime ži
noti, kad ten, kur yra entu
ziazmas, ten yra ir spėka-ir 
kokybė. Apie kitas įdomybes, 
tikiuosi, teks raportuoti po 
festivalio, kaip patiks tobulie
ji svečiai konservatyviškiems 
^Massachusetts lietuviškiems 
jankiams.

Dabar gi aš tik norėčiau pri
minti Massachusetts ’ lietu-

iki

artistiškai per- 
sielą dainuoja-

man nėra rei- 
grupes ir pa-

au-

te- 
pa- 
en-

Mūsų Ligoniai
Jau anksčiau buvo 

kad spalio pradžioje 
drg. V. Zavišius. Jis iki
ko sirgo namuose, bet 3 d. lap
kričio prisiėjo atsigulti ligoni
nėn, kur jam prisieis gal ilgo
kai pagulėti.

Teko sužinoti, kad Antanina 
Abatofskienė randasi taip pat 
ligoninėj, pas daktarą Rabino- 
vičių.

Kiek anksčiau drg. J. Džiau- 
gys nusiskundė, kad jį vargina 
skausmas kojoje. Koja buvo ge
rokai patinusi; gi šiuo laiku jį 
kamuoja didelis šaltis.

Drg. J. Džiaugys yra ML Sū
nų ir Dukterų Pašalpinės Drau
gijos finansų , sekretorius. Pa
reigos yra gana svarbios ir rei-i 
kalauja labai daug darbo įdė
ti, o ypatingai sunku jas at
likti, kuomet sveikata sušlubuo
ja.

Linkiu visiems greitai pa
sveikti, o sveikieji turėtų ne
pamiršti sergančiųjų — juos 
atlankyti. '

Kas Bus Lapkričio 28
Iš pirmesnių pranešimų pa

stebėjote, kad lapkričio 28 d.. 
yra rengiamas metinis Liaudies 
Balso koncertas. Iki kalbamo 
koncerto jau nedaug laiko liko, 
todėl bus ne pro šalį ir vėl pri
minti visiems, kad ruoštumėtės 
dalyvauti.

Koncertas, kiek teko sužino
ti iš rengėjų, bus labai gražus. 
Koncertinėje programoje daly
vaus dvi žymios amerikietės 
dainininkės K. Abekienė ir A. 
Kenstavičienė. Garsusis. Ukrai- 
nų orkestras, kuris nekartą 
linksmino mūsų publiką, taipgi 
pasižadėjo dalyvauti ir stropiai 
rengiasi su įvairia programa 
mūsų mylimas Vilijos choras. 
Jis, apart viso choro, dar duos 
ir atskirus programos kavalkus, 
k., t.:, duetus, .kvartetus ir gal 
šokikus. Mūsų mylimos dvi lak
štutės - jaunuolės Birutė ir Ja
nina Juraitytės šiame koncerte 
irgi žavės publiką. Tai tiek teko 
išgirsti man apie programą. 
Norintieji sužinoti dėtališkiau, 
prašomi sekti rengėjų praneši
mus.

Tikiu, mažai rasis šios kolo
nijos lietuvių, kurie nenorėtų 
dalyvauti šioje metinėje iškil
mėje ir pasigėrėti turininga ir 
gražia programa, o taipgi' savo 
atsilankymu paremti moraliai 
ir materialiai ‘Kanados lietuvių 
laikraštį Liaudies Balsą.

Liaudies Balso VajUs
/ t ’

Peržvelgus Liaudies Balso 
vajaus eigą, pasirodo, kad 
trumpame laikotarpyje atlikta 
gana didelis darbas; jau labai 
didelis skaičius atnaujinta se
nų skaitytojų ir nemažas skai
čius gautas naujų. Kreditas už 
tai tenka mūsų nuoširdiems 
darbuotojams, kurie taip ener
gingai ir pasiryžusiai d&rbuo- 
jasi, nesigailėdami laiko ir pa
sidarydami išlaidų, bevažinė
jant po plačius šios kolonijos 
distriktus.

Šiltas vajininkų priėmimas, 
įvertinimas jų darbo ir gera 
kooperacija iš skaitytojų' pu
ses, labai maloniai atsiliepia į 
vajininkus? Štai mūsų darbš
čiosios vajininkės Aleksandra
vičienės pagelbininkas drg. B. 
Šalčiūhas, susitikęs aną dieną 
mane, pasakoja, kaip juos šil
tai priėmė “Vilemordo” ir Ka- 
cenpolio” lietuviai, sako, kad 
ne tik atsinaujino laikraštį, pa
aukojo aukų, bet dar ir puikiai 
pavaišino. Iš tokių gerų priė
mėjų? ypatingai pažymėjo dd. 
A. Vaitiekūnus ir kitus. Drg. J. , 
Gudonis, nors ne yajininkas, ,

bet jis irgi puikiai'atjaučia va- 
j įninku pasiaukavimą ir sten
giasi jiems padėti, .pavažinėda- 
mas vajininkus su savo karu 
po tolimesnius distriktus.

Apie atskirų vajininkų pasi
darbavimą, šiuo laiku neminė
siu, nes visų darbo rezultatų 
nežinau, o apie vienus rašyti, 
kitus aplenkti irgi nenorėčiau.

Linkiu mūsų, darbuotojams 
geriausių pasisekimų ir ener
gijos, o skaitytojams ir būsi
miems skaitytojams daugiau 
kooperuoti su vajininkais.

Korespondentas.

Franko Fašistai Laimėję 
Padiktuotus “Rinkimus”

Madrid, Ispanija. —Fran
ko fašistai garsinasi, kad 
jie “laimėję miestinius rin
kimus.” Didžioje daugumo
je miestų buvo išstatyta 
balsavimams tiktai fašistų 
kandidatai ir viso tik tiek 
kandidatų, kiek pareigūnų 
renkama.

Jeigu kur buvo kitokių 
kandidatų, tai jų vardai ant 
skirtingos spalvos popierė
lių buvo išspausdinti. Fran
ko agentai tėmijo piliečius, 
balsuojančius Jęitaspalvėmis 
popierelėmis.

Šakoti Sovietų Kviečiai 
Nepaprastai Derlingi

Washington. — Sovietų 
ambasados mėnesinis laik
raštis rašo apie šakotus 
kviečius, išvystytus sovieti
nių mokslininkų. Ant vieno 
tokių kviečių stiebelio yra 
daug šakų su atskiromis 
varpomis, ir vienas kviečio 
augalas duoda vidutiniai 
150 iki 200 grūdų. O papras
to kviečio su viena varpa 
dęrlius yra tiktai 30 iki 40 
grūdų.

įvykis teatre
Jaunas, dar tik pradinis 

vaidyla - komikas, išėjo ant 
platformos, pasiruošęs sa
kyt, monologų, kuris buvo 
pritaikytas pradžiai vaidini
mo. Tuojau iš aukštumos 
paleido keletu prožektorių 
su įvairių spalvų spindu
liais, kad pridavus daugiau 
įspūdingumo.

•Kai tik komikas pradėjo 
sakyti savo monologų, jam 
iš sykio nelabai kaip sekėsi, 
rodėsi, kad jis gali sukluįlti 
ir visai nepasekmingai už
baigti sųvo debiutų. Bet 
štai, viena moteriškė, sėdin
ti pirmoje eilėje prie estra
dos, garsiai sušuko:

— Gerai, labaį gerai; oi, 
kaip gerai!

Toks jos garsus šūktelė
jimas pridavė jaunuoliui 
drųsos, ir jis, susikaupęs e- 
nergijų, labai sėkmingai at
liko savo užduotį.

Po sepktaklio tas jaunuo
lis su savo bendradarbiais 
kuoveikiausia puolėsi prie 
tos moteriškės išreikšti jai 
širdingiausių padėkų už jos 
padrąsinantį jam šūktelėji
mų.

Apstoję ratu aplink mote
riškę daug teatrininkų žin
geidžiai klausinėjo jos, kaip 
ji gavo tokių genialę mintį, 
ir taip atitinkamam. mo
mente padrųsinti tų jaunuo
lį, nebūdama jam nei gimi-

HELP WANTED—FĖMALE 
REIKALINGOS MOTERYS 

OPERATORĖS
Patyrusios prie puikių moteriškų suknelig 

Gera Alfa. Nuolatinis Darbas
Kreipkite

SAMUĘL HIRSH
56 WEST 56TH STREET. N. Y. C.

, 1-mon Lubos 
CIRCLE 6-7066"
  4H6)

NAMŲ DARBININKE
Guolis apt vietos. Privatiškas kamhatyS 

ir yonia. Nereikia virti. DR. H. 
WARSHALL. 56 Rugby Rd.. Brooklyn. 
INGERSOLL 2-8011. '

RElKAtiNqi VYRAI J/ 
HĖLP WaNTED-^MALE

STRIPERIAI
PATYRĘ prie VILNONIŲ. AUDEKLU 

IR VĖRPTŲ VILNŲ
N. Y. TEXTILE

PRODUCTS CO.
451 WEST 18TH STREfcT

, N. Y. C.

JAUNI VYRAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Lengvam Fabrike Darbui
T. & P. OPTICAL 

784 LEXINGTON AVE 
Brooklyn.

nė, ir net visai jo nepažįsta- 
stama. If

Moteriškė labai ramiai

—Kažin kas iš kur tai pa
leido tokius karštus šviesos 
spindulius, kaip tik tiesiog 
pataikydamas ant skauda
mosios pusės mano reumati- 
zuotos galvos; man tada pa
sidarė taip gera, kad aš nei 
nepajutau, kaip riktelėjau, 
“gerai, labai gerai, ai, kaip 
gerai!” . ' L U.

i

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

<1■H

laik- 
kriti- 
Ame-

Anglai Vadina Eisenhowerio 
Knygą Melaginga

London. — Anglų 
rastis Sunday Times 
kuoja tik ką išleistą
riko j generolo D. Eisenho
werio knygą “Crusade in 
ĖUrope”. Sako, jog Eisen- 
howeris, buvęs vyriausias 
vakarinių armijų komąndie- 
rius, “visai neteisingai ir 
apgavingai” aprašo karą.

Eisenhoweris nuduoda, 
būk viena Amerika • laimė
jus karą; būk^visi ameriki
niai planai kare buvę .tei
singi, o anglų nurodymai 
klaidingi.

Anglai tvirtina, kad gen. 
Einsenhoweris neturėjo jo
kio patyrimo mūšiuose ir 
nežinojo, kaip komanduot 
armiją karo lauke.

Tokio. — Japonijos val
džia atmetė valdinių darbi
ninkų reikalavimų pakelti 
algų iki $30 mėnesiui.

Oporto, Portugalija. — 
Nugriuvo statomas apart- 
mentinis namas; užmušė 15 
darbininkų.

Tel. TRObridge 8380

DR. JOHN REPSHIS 
(REPftYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
y Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kump. Inman St., arti Central 8kr.

CAMBRIDGE, MASS.

Manager
JOHN A. PAŪLĖY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenufc
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

*

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

I ♦ » • •

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja ui 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčioj 

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

TeL MArket 2-8172

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laįsvės Natnfe 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos it virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

xZ

n

fci
į 1

Egzaminuojant Akis, 
Radome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

viams, tai beut pažangiečiams, 
jei mes norime išlaikyti savo 
gerą vardą, tai ant žūt dr būt 
turime visi būti festivalio pa
rengimuose, nes jeigu jau sve
čiai iš tolimesnių kolonijų gali 
nusisamdyti orlaivius • ir at
skristi mums programą pildy
ti, tai mums jau būtų didžiau
sia gėda sėdėti namie, kada 
galime, jeigu jau ne kitaip, 
tai pėsti ateiti iki So. Bos
tono.

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

įvairių žaislų vakarėlis, sekmadie
ni, lapkr. «28 
6835 Superior 
Corletto LDS 
pos. Bus gera muzika, dovanos priė 
įžangos bilieto. įžanga 35c asmeniui. 
Kviečiame visus dalyvauti. (275-276)

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. susirinkimas jvyks 

lapkr. 28 d., (LDS 160 kp. Name), 
1320 Medley S., N. S., 2 vai. dieną. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turime 
svarbių reikalų aparti, taipgi gausi
te šių metų naują knygą — "Žmo
gus ir Mašina.”—H. Kairienė, sekr. 

(275-276)

d., Lietuvių salėj, 
Avė. Rengia bendrai 
138 ir LLD 57 kuo-

J. J. Kaškiaučius, M. D. 
630 Summer Avenue, 

Newark 4, N. j. 
HUmboldt 2-7964 5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Lapkr. 23, 1948

BBP

J

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius - 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas tauri 

Patarnavimas bus užtikrintas ir-už prieinamą kainą. 
z Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

r Mylimiems Pašarvoti Dovanai
6G0 GRAM) ST. ' BROOKLYN, N. Y

Drs. Stenger & Štenger
Optometrists'

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y

Tel. ST. 2-8342

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE 
STAGO 2-6043

Draugiškai, jūsų
Zavis



KRIAUČIŲ ŽINIOS Valandos:

Linkus Patiko Nelaimė

UP
Swirl Cut

i

■

sutai -
būdų.

Hairdressers

‘i

L

i

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus
Daktaras Paul Singer nt> 

teistas 2 ir puse metų kalėti 
už aborciją, nuo kurios mirė 
turčiaus duktė Jane Ward.

ka- 
ori-

pa- 
Be

susirinko' pilna salė 
gražioje nuotaikoje 

pasivaišino ir pasi-

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta.

Petras Gra- 
kuris iššaukė eilę 

dalyvių pasakyti 
kalbas. Kalbėjo: 

Reinardas, Zavęckas,

■ 
i

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

. LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steveh Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI ,

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

»PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Peter Kapiskas

New¥)rko^^^ZĮntoĮ
Auditorijos Restorante 
Turėsime Kalakutienos 
Pietus Ketvirtadienį

Visi, kurie išsigali, stengia
si Padėkų Dienai partempti 
namo kalakutą ar bent geroką 
gaidį. Gi mes visi, kuriems 
kalakutas per brangu ar per 
didelis, gausime jo tik gabalą, 
gatavo iškepto, Liberty Au
ditorijos restorante, kampas 
Atlantic Avė. ir UOth Street, 
Richmond Hill. x

- Pietus valgysime 1 valandą. 
Vėliau, atėjusieji gaus, jeigu 
liks. Nelikus kalakutienos, 
vėliau atvykusieji turės ten
kintis kitais valgiais, kurių 
visuomet pakankamai paga
mina gaspadinė Ona Globičie- 
nė ir jos talkininkės. Tačiau 
būtų geriau, kad tie, kurie no
ri užsitikrinti kalakutienos 
pietus, praneštų iš anksto.

Kviečiame visus pietauti su 
mumis ir paskui praleisti po
pietį liuosame, ramiame drau
gų pobūvyje. Įžangos mokes- 
ties nebus jokios, mokestis už 
valgį pagal pasirinkimą. Ar.

Apgailėtini yra mūsų geri 
ir draugiški Lietuvių Piliečių 
Klubo veikėjai Linkai dėl juos 
patikusios didelės ^nelaimės.
* Kaip žinia, jaunasis Anta

nas Linkus su tėvo pagalba tu
rėjo įsisteigę mažą savo dirb
tuvėlę 72-24 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. Trečiadie
nio vakarą jie išėjo iš dirb
tuvėlės palikdami viską tvar
koje, bot sugrįžę ketvirtadie
nio rytą rado ją nemalonioje 
padėtyje. Nenaudėlių įsiverž
ta per skiepo duris į dirbtu
vėlę ir išvogta 11 brangių ma-

lankų turtas nebuvo ap
draustas nuo tokios nelaimės, 
tad jiems padaryta nuostolių 
apie $4,000. Tai jau yra di
delė nelaimė lietuviškiems ma
žiems biznieriams. J. S.

Ridgewoodieciu 
Bankietas Buvo Gražus

Praėjusį šeštadienį Vaiginio- 
Šapolo salėje įvyko Ridge- 
woodo ALDLD ir LDS1 kuopų 
bendras bankietas.

Svečių 
ir visi 
gardžiai 
kalbėjo.

Pirmininkavo 
b ausk as, 
bankieto 
trumpas 
Bernotą.
Kundrotą, Jasaitis, Velička ir 
Mizara. Visų kalbos lietę vi
suomeninius mūsų reikalus.

Po to svečiai, pamatę, kad 
vakarienėje dalyvauja daini
ninkas Albertas Vasiliauskas, 
verstė-privertė jį, padainuoti. 

" Jis sudainavo “Kur Bakūžė 
Samanota.” Vėliau svečiai iš
šaukė A. Veličką ir Petrą 
Grabauską padainuoti duetų.
' Po v^karienės-bankieto .tę
sėsi šokiai ir asmeniški žmonių 
pokalbiai. Dalyvis.

Jonas Vaiginis Grįžo 
Iš Ligoninės

Jonas Vaiginis, žinomas lie
tuvis biznierius, kuriam nese
niai buvo padaryta operacija 
(išpjautas apendikas), jau grį- 
žd iš ligorfinės. Dabar jis yra 
shvo namuose, 64-33 — 56th 
St., Maspeth, N. Y. Operaci
ja pavyko gerai ir ligonis ne
užilgo pilnai pasveiks.

New Yorko City Hali esan
ti reikalinga pataisų, kurioms 
numatoma išleisti $700,000. 
Esą pradėję atsiliuosuoti iš 
sienų akmenys.

Kompanijos Nepriima ILA 
Pasiūlytų Sąlygų

Laivakroyių streikas tebesi
tęsia, nežiūrint International 
Longshoremen’s Association 
viršininkų pasiūlytų kompani
joms nuolaidų, numažinimo 
pusiau reikalaujamo mokes
ties priedo. Iš pradžių buvo 
reikalauta po 50, c., dabar nu
sileista iki 25 c.

Kompanijos iš savo pusės 
gale praėjusios savaitės įvyku
siame bendrame posėdyje su
tiko įsteigti gerovės fondą, 
kuris yra vienu iš pamatinių 
darbininkų reikalavimų. Ta
čiau algos priedo nesiūlė jo
kio apart jau sutikto pirm 
streiko pridėti po 10 c.

Dėl streiko vėl turėjo lik
tis neišplaukę daugelis laivų, 
tarpe tų du Anglijos keleivi
niai didlaiviai Queen Eliza
beth ir Queen Mary.

Streikas pradeda trečią sa
vaitę. Unijistai gerai laikosi, 
tačiau jų, ypatingai tų, kurie

progresyviai, 
ir lietuviai, 
teikimu pa-

Šventėmis

aukli šeimas, ištekliai prade
da išsisemti, tad kitų amatų 
darbininkai ir 
tame skaičiuje 
pradėjo rūpintis 
ramos.

Pasveikinsime
Pirmosios iš lietuvių atėjo 

laivakroviams talkon moterys, 
Moterų Apšvietos Klubo na
rės, savo susirinkime sudėju- 
sios $4.50 pasveikinti strei- 
kierius. Už’ tuos pinigus nu
pirkta kenuoto maisto, kuris’ 
bus nuvežtas streikieriams šio 
trečiadienio vakarą, 24-tą.

Elzbieta Paškauskienė atne
šė kenuoto maisto. Kas dau
giau ?

Kas dar norite prisidėti ke- 
nuotu maistu ar pinigais nu
pirkimui maisto, matykite A- 
melią Burbą, Laisvės raštinėje, 
šiandien ar rytoj. Ji yra įga
liota priimti dovanas streikuo
jantiems laivakroviams.

Auditorijoje Buvo 
Daug Karvelių, 
0 26-tą Bus Šokiai!

Fašistuojąs Detektyvas 
Įsibriovė į Thompsono 
Butą, Užpuolė Dukterį

Moteriškė pamaniu-

Lapkričio 10-tos Keleivyje ra
šydamas iš priėjusio kriaučių 
susirinkimo J. Buivydas pats 
prisipažįsta padaręs klaidą ir 
bažinasi, būk Kundrotas ir Mi- 
čiulio dirbtuvės čermanas norį 
jam užduoti per kepurę. Bet 
tikrovėje klausimas yra ne jo 
kepurės, bet kad ateityje esan
tieji delegatais nedarytų dirb
tuvėse jokių “praislisčiu.”

Aišku, kad darant “praislis
tį” dirbtuvėje darytojo pačios 
ir giminės bus pirmutinės gau
ti užmokestį. O kas dabar turi 
atlyginti tūliems tokio “prais- 
lisčio” nukriaustiems Mičiulio 
dirbtuvės darbininkams?

J. Buivydas teisinasi, būk 
tas “praislistis” tik nukopijuo
tas nuo P. Shimaičio dirbtuvės 
kainų. Nukopijuotas todėl, kad 
Mičiulis ir Shimaitis dirba vię- 
no numerio darbą. Girdi, jeigu 
šis praisas” geras pas Dofmh- 
ną ir Shimaitį, tai kodėl jis tu
rėtų būs negeras pas Mičiulį.

Tačiau jau visi žino, kad lie
tuvių lokalo pildoma taryba re
komendavo Mičiuliui ir delega
tui Kundrotai kreiptis pas Dof- 
maną. Tą jie ir padarė. Hofma
nas griežtai atsakė, kad tas 
“praislistis” ne jo dalytas, kad 
jis tokių “praisų” nedaro. Tad 
jis padarė visai naują “prais
listį” Mičiulio dirbtuvės ziperi- 
nėms sermėgoms. Tas rodo, 
kad ir Shimaičio yra tas pats 
“medinis” “praislistis,” 
dangi kopija turi atitikti 
ginalui.

PRISIPAŽĮSTA PĖIE 
KLAIDOS

Buivydas stato klausimu,
4- n 4 rvnli /*! n

Buivydas stato klausimą, ar 
unijos delegatai gali daryti 
dirbtuvių darbininkams “prais- 
lisčius”?

Taip, jie gali daryti. Tik, ži
noma, padarę turi nunešti į 
Joint Boardą juos užtvirtinti; 
Mičiulio Jįrbtuvės ziperinių ap
siaustų ‘praislistis” nebuvo nu
neštas Joint Boardo viršinin
kams užtvirtinti. Būk nebuvęs 
nuneštas dėl to, kad tuo metu 
įvyko delegatų pasikeitimas. Tą 
patvirtinimo aktą turėjos at
likti jau naujasis delegatas 
Ch.. Kundrotas, o ne J. Bui
vydas. ’

Taip Jonas 'bando save pasi
statyti mizernu nekaltu avinė
liu ir mano, kad bus viskas 
baigta. O kaip ištiesų buvo su 
tuo “praislisčiu?” .

Minėtas nelegalis “praislis
tis”, buvo padarytas birželio 
(June) 9, 1948 metų, o nauja
sis delegatas užėmė vietą liepos 

, (July) 1, 1948. Taigi, per tą 
laikotarpį Buivydas laukė nau
jo delegato, kad tas suvalgytų 
jo iškeptą “medinį” blynuką, o 
tuo tarpu tūlų sekcijų darbi
ninkai likosi nuskriausti.

Buivydas teisinasi, būk jis

pridavęs tą savo “praislistį” 
Mičiuliuį patikrinti, nes jį nu
statant kartais pasitaiko tūlas 
dalis peršokti, o nereikalingas 
įdėti į “praislistį.” Taip’ jam 
pasitaikę su šituo “praislisčiu.” 
Ten yra įterpta “facing $3.00,” 
kas nepriklauso ziperiniam lai- 
nikui.

Tai taip jis pripažįsta tapus 
įterptu vieną kavalką, du sy
kius gavimą mokesties už vie
no kavalko padarymą. Tačiau 
tu žmogau ir pataikyk taip, kad 
ta mokestis neteko Juozui, Jo
nui nei Pranui, bet Antaninai 
Vasikoniutei.

Jeigu Buivydas tą minėtą 
“praislistį” padavė bosui pati
krinti vieton nunešti į unijos 
Joint Boardą, tai aiškiai rodo, 
jog unija jam jau nebereika
linga, bosai atstovauja darbi
ninkus, ne delegatas.

Ch. Nečiunskui jis irgi duo
da pusėtinai vėjo.

Buivydas giriasi, kad prieš 
trejetą metų Labašausko dirb
tuvės darbininkai su Joint 
Boardo padarytu “praislisčiu” 
nesutiko, o su jo ir dirbtuves 
komisijos padarytu sutiko.

Taip, sutiko, bet mažai teko 
jiems dirbti. Tas Buivydo su 
komisijos pagalba padarytas 
“praislistis” guli unijos ofise, 
o pati Labašausko dirbtuvė gu
li kapuose ir nei paminklo nė
ra pastatyto.

J. Stakvilevičius.

Kiek tu melsvų ir visokia- 
spalvių karvelėlių buvo Liber
ty Auditorijos dviejose di
džiausiose salėse praėjusį šeš
tadienį ir sekmadienį išstatyta 
parodai! Gražių - gražiausių, 
Gudrių-gudriausių! Nemačius, 
negalima būtų įsivaizduoti, 
kad gali rastis tiek Veislių 
ir spalvų. Atrodo, kad kar
veliai yra pasimoję pamėg
džioti kožną kitą paukštį.

Paroda įštikro buvo įdomi. 
Apie tūkstantis tų karvelijos 
aristokratų buvo čion sugaben
ti. Didžiuma iš šios apylin-; 
kės, o tūli atskrisdinti net iš 
Kalifornijos. Parodą atlankė 
daug susiedijos gyventojų.

Parodą surengė Queens ®i- 
geon Fanciers Association, su
siedijos organizacija.
Įvyko LŪS Apskrities 
Konferencija

' Sekmadienį, greta karvelių 
parodos, auditorijos kitose sa
lėse, vienoje iš ryto įvyko kai
mynų pamaldos, o kitoje salė
je iš ryto ir iki vakaro—LDS

Nei
ne-

apskrities konferencija, 
vienoje nei kitoje sueigoje 
teko būti. r

Tikiuosi, kad kas nors 
rašys iš konferencijos,
abejo, per dieną buvo daug 
kas svarstyta ir nutarta Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
gerovei.

Šokiai Penktadienį
Šį penktadienį, lapkričio 26- 

tą, Auditorijoje, kampas 110 
St. ir Atlantic Ave., Richmond 
Hill, susiedijos organizacija 
rengia šokius. Gros žymi 12- 
kos muzikantų orkestrą. 
Mėgstantiems šokius, ypatin
gai jaunimui, bus smagu ten 
praleisti vakaras. Ir visiems 
įdomu bus pamatyti, kaip ba- 
liavoja kaimynų jaunimas.

Kaip paprastai kad būna 
laike pramogų, veiks auditori
jos restorantas su pasirinkimu 
gerų užkandžių vakarienei.

prekių išvežiojimą, dabar už
sispyrė temokėti po 20 ir pu
sę centų priedo lokalo 282-ro 
nariams, nors buvo sutikusios 
pridėti po 22 ir pusę centų.

Darbininkai atsisakė numa
žinimą priimti, nusitarė strei
kuoti. <

Tikėtasi Išvežiotojų 
Streiko

New Yorke 2,000 prekių 
išvežiotojų - truckmanų buvo 
pasiruošę streikuoti pirmadie
nį, lapkričio 22-rą. Paliestais 
vyriausia yra nariai Int. Bro
therhood of Teamsters Lokalo 
282-ro, '■ •

Šis streikas sustabdytų išve
žiojimą prekių 'nuo Grand 
Central ir Pennsylvania sto
čių. Paliestų daugiausia viso
kias kitas prekes, ne maisto 
produktus, kadangi maisto iš
vežiotojų firmos susitaikė.

Streikas yra lyg iy tąsa to 
buvusio visame mieste rugsėjo' 
mėnesį. Tuomet šis lokalas 
susitaikė gavęs pasiūlymą 22 
ir pusę centų algos priedo. 
Tačiau lokalas 807 susitaikė 
už 17 ir pusę cento ir labda
rybės fondą, kuris, kaip tuo-, 
;net buvo rokuojama, turėjęs 
prilygti apie 5 centams per va
landą. Vienok jau steigiant 
tą fondą į jį parokuota tik po 
3 centus, tad viso pakėlimo 
mokesties suma belieka, tik 
apie 20 ir pusė centų.

Aptarnaujanti Pennsylvania 
stotį Scott Brothers firmą, ir 
Sheridąn i? Duncan, kuri ap
tarnauja New York Central

grupių ir pavienių. 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir 
padidinu^ tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-: 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

kitokių

Nešiojantis detektyvo žymę, 
buvęs privatiškos detektyvų 
firmos agentas Robert J. Bur
ke prievarta įsibriovė į komu
nistų vado Robert Thompson’o 
namus, Sunnysidėje, praėjusio 
šeštadienio pusiaunaktį ir už
puolė su prižiūrove paliktą 7 
metų amžiaus dukrytę, kurią 
tik per pripuolamą laimę pri- 
žiūrovei pavyko išgelbėti.

Sugrįžęs namo Thompsonas 
ir patyręs visš bjaurų aktą, 
pareiškė, jog visa tai yra dali
mi fašistinės reakcijos ir jos 
spaudos sukurstytos isterijos 
prieš jį ir jo partiją—komunis
tus. Jis ir jo. advokatas Un
ger pareikalavo viską gerai 
ištirti. Jie užtikrino, kad jei
gu širdingai, tikrai bus tyrinė
jama, suėmimas jų dukrytės 
užpuoliko teiks siūlo galą ir 
prie tų suokalbininkų, kurie 
buvo pasimoję patį Thompso- 
ną nužudyti netoli jo namų 
rugsėjo 23-čią.

Areštavo Užpuoliką

Burkė tapo areštuotas po to, 
kai Thompsono namiškiai api
pasakojo, kaip Burkė atrodė ir 
Thompsono pašaukta policija 
apieškojo apylinkę. Jį rado 
gyvenant su dviemis kitais pri- 
-vatiškaiš detektyvais 39-44— 
46th St., Sunnyside, už dviejų 
durų nuo Thompsono namų.

Thompsonai buvę išėję Į fil
mų teatrą. Jų dukrytę Ellą 
ir dviejų mėnesių sūnelį Ji'm- 
mie prižiūrėti buvo palikta 
Mrs. Midred Chaney, negrė. 
Jinai ir jos draugas Harry 
Rainey buvo bute, kuomet ke
liomis minutėmis po pusiau
nakčio, belaukiant sugrįžtan
čių šeimininkų, Burke pasibel-

d ė į duris. Mrs. Chaney nu
ėjo prie durų.’ Jis pasisakęs 
esąs “tokiu pat, kaip Thomp
sonas.
si, kad gal koks nors asmuo 
bėdoje ar su, svarbiu reikalu 
ateina pas komunistą vadą, 
kaip paprastai tokių dažnai 
pasitaiko. Jinai Burkę įleido.

Kartą stuboje, Burke nu
davęs girtu. Parodęs jai de
tektyvo žymę, pastūmęs ją į 
šalį,, pasakęs, kad jis kišeniu- 
je turi revolverį, įsakęs ne
trukdyti jam, ir apsinuoginęs 
nusekęs paskui bėgančią savo 
kambarin išsigandusią ir susi
gėdusią mergaitę. Mrs. Cha
ney nubėgo paskui ir iš ten mer
gaitę išsivedė. Burke pasigro
bęs mergaitę ir su ja užsida
ręs maudynėje. Mrs. Chaney 
su Rainey išlaužė duris ir mer
gaitę atėmė. Pamatęs esant 
namuose vyriškį, niekšas neš
dinosi lauk, pirm to nutraukęs 
durų klemką, kad namiškiai 
negalėtų tuojau išeiti jį vytis.

Ne, už ilgo parėjo ir Thomp
sonai. Pašaukė policiją. Bur
ke areštuotas, tačiau vieton 
siųsti į kalėjimą, jį pasiuntė 
į ligoninę, tyrinėti protą. 
Thompsonas ir j.o advokatas 
kritikavo tokią elgseną. Jie 
sako, kad kriminalybė aiškiai 
suokalbinga, ir kad siuntimu 
Burkės ligoninėn tik bandoma 
išvengti nuodugnaus tyrinėji
mo ir atitinkamos bausmės su- 
kalbininkams. Burke pasisa
kęs “nekenčiąs komunistų.”

Viešbučiai Spiriasi 
Negrąžinti Rendomis 
Permokėtą Pinigų

/
New Yorko viešbučiai, ku

rie išrinko iš nuolatinių gy
ventojų stambias sumas pinigų 
pakeltomis rendomis, spiriasi 
negrąžinti tų pinigų^ Jie no
ri, kad pinigai būtų padėti 
kur nors kaip ir užstatas/’nes 
jie viliasi, kad gal papūs kitas 
politinis vėjas, ar gal pasi
taikys kitas teisėjas, kuris 
leis palikti pakeltas rendas.

Vienas teisėjas ir .valdinė 
miestavoji butams ir rendoms 
komisija buvo įsakę viešbu
čiams grąžinti rendauninkams 
perkainuotas sumas .atgal.

New Yorke paskirta 1,000 
uniformuotų policistų, 88 de
tektyvai ir 50 moterų policis- 
čių prižiūrėti krautuves, kad 
“ilgus pirštus” turintieji “ne- 
si pirktų” kalėdines dovanas 
už dyką.

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per

Albiną
StripinĮ
Permanent Waves

50

Valandos:

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS • 

Savininkas ?

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PEIST LANE 
DRUGS, Inc

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes' St.

Brooklyn, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G

Tel. EVergreen 7-6288

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 1 DIENAS SAVAITĖJE

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

for difficult, resis
tant, for bleached 
for dyed ... or ba
by fine... hard-to- 

wave hair ...
AND O‘F COURSE
FOR NORMAL 
HAIR!

Jūs esate kviečia
mos ... užeiti ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų 
symą. ,

Fashion
Center

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbancvimu.

Ne tik, kad tai 
. švelnią, naturalę 

malonumą,. * kuris 
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

For Appointment Call Evergreen 4-2525 
Mon. Tues.. Wed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

r7T TIMFC O A 1? 411 GRAND STREET Z, U r r o o An. Brooklyn, n. y,
Joseph Zeidat Jr., prop

'NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN
DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7729

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Lapkr. 23, 1948




