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Tarybų Sąjungos delegacija 
pasiūlė Jungtinių Tautų 
Asamblėjai pasisakyti pries 
mirties bausmę taikos metu. 
Prieš tai sukilo Amerika ir 
kitos šalys. Pasiūlymas nuėjo 
niekais.

Bet kiekvienas protingas žmo- 
| i gus žino, kad mirties bausmė 

ramiais laikais yra nedora 
barbarizmo liekana. “Dantis 
už dantį“ priklauso praeičiai.

★ ★ ★
Jei tik kyla didesnis strei

kas, samdytojų klasė vienu 
balsu šaukia: Tai komunistų’ 
darbas! Komunistai finan
suoja streiką, o komunistus 
finansuoja Maskva!

Tas blefas daugeliui žmonių 
protą sumaišo. Juo greičiau
sia patiki socialistai.

Paimkime Francūziją. Fran- 
cūzijos darbo ministras Jules 
Moch patikėjo tuo melu- ir vie
šai parlamente komunistams 
primetė “Maskvos auksą.“ 
Jam gerai atkirto komunistų 
sekretorius ir parlamento na
rys Jacques Duclos. Duclos 
įrodė visą absurdiškumą tokio 
kaltinimo.

★ ★ ★
Bet to neužteko. Duclos 

atidengė Fra-ncūzijos socialis
tų įplaukas. Jis įrodė fak
tais, kad Francūzijos socialis
tų spauda ir partija gauna rie
bias subsidijas iš užsienio. Jis 
parodė, kad socialistų dienraš
tis “Le Populaire” 1948 metų 
birželio 20 dieną viešai gyrės, 
jog jis gavo nuo Belgijos par
lamento narių socialistų net 
200,000 frankų paramos, kad 
apie po tiek gavo nuo Švedijos 

L ir Italijos socialistų. Jis paro-< 
dė, kad francūzai socialistai 
gavo dideles -sumas nuo An
glijos socialistų. Jis priminė 
socialistams nuo 1939 metų 
balandžio mėnesio veikiantį, 
įstatymą, kuris už tokių pini
gų ėmimą baudžia mažiausiai 
šešių mėnesių kalėjimu.

★ ★ ★
Dar daugiau. Duclos paė

mė “American Embassy Press 
Bulletin (No. 706, š. m. lap
kričio 17 d.), kuriame kalba
ma apie Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidento Green 
pasigyrimą, kad iš Amerikos 
suteikta $160,000,000 arba 
virš 40 bilijonų frankų para-” 
mos Europos socialistiniams 
vadams, ypatingai Francūzi- 
jos socialistui darbo unijų va
dui Leon Jouhaux dėl suskal
dymo Francūzijos Darbo Fe-

• deracijos!
.

Toliau Duclos pasiūlė, kad 
parlamentas paskirtų specią-

• lišką komisiją ištyrimui Fran
cūzijos Komunistų Partijos ir 
jos spaudos ir Socialistų Parti
jos ir jos spaudos įplaukų ir 
išlaidų! Tegul visa Francūzija 
žino, kaip dalykai stovi su tų 
partijų finansais! Komunistai 
nesibijo, nes jie nieko neturi 
paslėpę.

★ ★ ★

To ir užteko. Socialistas
• Moch užsičiaupė. Jis nega

lėjo atsakyti į Duclos užme-
b timus.

★ ★ ★
L. Prūseika rašo apie mūsų 

kaimynką Ameriką:
1 B rook lyne eina kuniginis sa
vaitraštis “Amerika.” Kas 
pusmetis to laikraščio redak- 

v ' ei jo j e Įvyksta revoliucija.
Prieš kelias savaites iŠ ten pa
bėgo redaktorius H. Lukoše
vičius. Pusmetį pirmiau iš ten 
pabėgo redaktorius L. Žitkevi
čius. Dar anksčiau yra pabė
gę Laučka ir Vaičiulaitis. Da- 

./ bar “Amėrįką” Redaguoja bė
glys A. Šerkšnys.

Praloto Balkūno zonoj ka
talikų redaktorių nervai ir ki-

(Tąsa ff-me pust)
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Čiang Kai-šeko 
Valdžia Rengiasi 
Bėgt iš Nankingo
Liaudininkai Pasiekę Yangtzę Upę; Apeina Sostinę ir 
Iš Piety Pusės; Ima j Reples Dar Dvi Čiango Armijas

Nanking, Kinija. — Kinų 
komunistai - liaudininkai i- 
ma į reples dvi Čiang-Kai- 
šeko tautininkų armijas, 
kurias jis pasiuntė, kad pa
stotų kelią liaudininkams į 
sostinę Nankingą.

Čiango valdžia ruošiasi 
bėgti 4 Kantoną bei Čung- 
kingą^Jinai trečiadienį į- 
spėjo Amerikos ir kitų kra
štų atstovus Nankinge, kad 
jau nesaugu jiem čia būti.

Liaudininkai - komunistai 
jau pasiekė šiaurinius 
Yangtze upės krantus, kaip 
teigia New Yorko Times 
korespondenas Walter Sul
livan. Pietinėje tos upės pa
krantėje stovi Nankingas.

Komunistų kariuomenės 
junginiai prasiveržė jau ir 
į pietus nuo Nankingo, sako 
United Press. Gręsia jam 
užpuolimas iš dviejų pusių.

Komunistų apgultame Su- 
čove toks sumišimas, kaip 
buvo Mukdene už keliu- die-

Korporacija Slepia Pelnus 
Nuo Kongreso Komisijos

Washington. — “Viena 
didžiulė korporacija atsisa
kė parodyti savo pelnus ty
rinėjančiai kongresinei ko
misijai, kaip pranešė repub- 
likonas senatorius Ralph 
Flanders, tos komisijos pir
mininkas. Bet jis nežada 
verstinai (subpoena) pa
šaukti tos korporacijos vir- 
šinįnkus, kad atidengtų jos 
pelnus.

Mažiau Vyrų Būsią 
Draftuojama Armijon

Washington.— Buvo pla
nuojama draftuot 20,000 
naujokų į kariuomenę 1949 
m. sausyje. Bet dabar ar
mijos valdyba sumažino tą 
skaičių iki 10,000. O vasario 
mėnesį būsią paimta armi- 
jon tiktai 5,000.

Amerikonai Nenori Išvyt 
Arabą Armiją iš Palestinos

' «r
Paryžius. — Sovietų* dele

gatas Jungtinių Tautų sei
me siūlė išvyti iš Palesti
nos visas įsiveržėlių. arabų 
armijas.

Anglai - amerikonai kar
štai tam priešinosi. Todėl ir 
atmestas Sovietų pasiūly
mas 32 balsais prieš 2. 14 
kitų delegatų susilaikė nuo 
balsavimo.

ŠIEMET MAŽIAU 
STREIKAVĘ

Washington.— Spalių mė
nesį šiemet Jungtinėse Val
stijose buvo 240 streikų, 
kuriuose dalyvavo 110 tūk
stančių darbininkų, o rug
sėjo mėnesį 250 streikų su 
160 tūkstančių streikierių.

Pernai nuo sausio iki 
spalio pabaigos įvyko 3,396 

skelbia, kad 
komunistais

ir Pengpu,

nų pirm to, kai konjunistai 
paėmė tą Mandžurijos did
miestį. Sučove yra apsupta 
apie 250,000 čiango tauti
ninkų armijos.

Į pietus nuo Sučovo ko
munistai apsupo 140,000 
tautininkų.

Tautininkai 
jie kertasi su 
thrp Suhsieno 
125 mylios į šiaurvakarius 
nuo Nankingo.

Kitos žinios sako, jog 
komunistai užėmė pozicijas 
jau tik už 70 mylių nuo so
stinės Nankingo.

Jungtinių Valstijų amba
sada liepė savo narių ir 
konsulatų šeimoms lėkti iš 
Nankingo ir Šanghajaus į 
Filipinus.

Čiango valdžia įsakė “ne
reikalingiems” savo oficie- 
riams ir valdininkams bėgti 
iš Nankingo į' saugesnes 
vietas.

Augiai-Amerikonai
Už Negevo Skaldymą

Paryžius. — Amerikonai 
siūlė:

Jeigu Izraelis norės dau
giau Negevo ploto, negu 
pernykščias Jungtinių Tau
tų seimas buvo paskyręs, 
tai turės užleisti arabams 
tūlas kitas vietas Palestino
je. Anglai parėmė šį siūly
mą.

Amerikonai sutiko su 
anglais, kad visa arabiškoji 
Palestinos dalis būtų ati
duota Trans jordano kara
liui Abdullai, Anglijos pas
tumdėliui.

Apakinanti Ūkana 
Užgulė Angliją

kelintaLondon. — Jau 
diena kai tirščiausia ūk&na 
temdo Angliją. Pačiame vi
dudienyje nieko nematyt 
per ketvertą pėdų. Automo
bilių busų susidūrimuose 
užmušta keli žmonės; ir va
žiavimas gatvėse faktinai 
sustabdytas. Seimo nariai 
miega ten pat seime, bijo
dami eit namo tokioj apa
kinančio j tamsoj. ’ . >

•

Tiršta ūkana apgulė ;ir 
Franciją ir kitus.vakarinės 
Europos kraštus; beveik vi
sai sustabdė anglų-ameriko
nų lėktuvų skraidymus į 
Berlyną. ’ <

/ \ • ■■ *

’ > ' , U į-,

Šiltas Lapkritis
New York. — Lapkričio 

fnėnuo šiemet buvo šilčiau
sias iš visų lapkričių, ko
kius tik čia užrekordavo^o- 
ro biuras. Vidutinė tempe
ratūra buvo 52 laipsniai ir 
2 dešimtadaliai.

streikai, o šiemet tuo pačiu 
laikotarpiu 2,950 streikų.

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Gruodžio-Dec. 2, 1948 ’ ? • > «*■
- j ■■....................—

Žymūs Anglai Ragina Daryti 
Paliaubas Graikijos Kare

London.91-nas. žymus 
anglas > atsišaukė į premje
rą elementą ,!j Attlee ir už
sieninį ministrą Beviną, 
kad ragintų Ji ngtines Tau
tas pasiųsti tarpininką arba 
tarpininkų komisiją į Grai
kiją. Sako, tarpininkai turė
tų pasidarbuoį paliauboms 
įvykdyti tarp 'monarchistų 
valdžios ir partizanų.

Tą atsišaukimą pasirašė 
62 darbiečiai seimo nariai, 
4 darbiečiai lordų rūmų na
riai ir 2 liberalai .

Tarp pasirašiusių yra ir 
buvęs apšvietos ministras 
Charles Trevellyan, profe
sorius Ritchie Caulder, ra
šytojas M. Olaf Stapleton,

ITALU SOCIALISTU VADAS NENNI SAKO: 
-MARSHALLO PLANAS NELAIME ITALIJAI

Roma. — Kairiųjų Itali
jos socialistų vadas Pietro 
Nenni, buvęs užsienio rei
kalų ministras, smerkė da
bartinę de Gasperio kleri
kalų valdžią, kad ji pasiver
gė amerikiniam- Marshallo 
planui.

Nenni, kalbėdamas Itali
jos seime, pareiškė:

—- Marshallo "planas neša 
Italijai tiktai nelaimes. Jis 
traukia šalį į'karo bloką 
prieš Sovietų Sąjungą, nors 
Italijai negręsia joks užpuo
limas iš Sovietų pusės. Mar
shallo planas nupuldė Itali-

Marshallo Fondo Galva Skrenda 
Pagalbon Čiang Kai-šekui

Washington. — Marshal
lo . fondo t administratorius 
Paul Hoffman netrukus 
skris Kinijon. Ten pats žiū
rės, kokįps ir kiek paramos 
reikia Čian Kai-šeko val
džiai kare prieš kinų liaudi
ninkus.

Hoffmanas ketina prašy- 
ti daugiau bilionų dolerių 
Marshallo planui, kad už
tektų ir Čiang Kai-šekui.

Amerika už tai reikalaus, 
kad čiangas pašalintų va-

Anglai, Jankiai ir Vokiečiai Jau “Leista” Areštuoti 
Niaujasi dėl Pardavinėjamos [Kyšininką Ašidą, Buvusį 
Užsieniam Anglies Kainą

Geneva. — Anglai, ameri
konai ir vokiečiai' kivirčija
si dėl anglies kainų vakari
nei Europai. Anglai ima 
$20.70 už toną anglies, par
duodamos Francijąy ar ki
tiems vakarinės Europos 
kraštams.

Bet Anglija nustatė tiktai 
$15 tonui tokios pat vokie
čių anglies, kuri iš Ruhr 
srities pardavinėjama už
sieniam.

Amerika reikalauja, kad 
Anglija pardavinėtų savo 
anglį Vakarinei Europai už 
tiek pat,'.kaip ir Ruhr vo* 
kiečių anglis.

Bet Amerika skaito po 
$21.55 už toną savo anglies',, 
pardavinėjamos, pav., Fran- 
cijai (apmokančiai Marsha
llo plano pinigais), ^ ■

fabrikantas Montague Bur
ton ir kt. Jie sako:

— Kuomet paliaubos būtų 
paskelbtos tarp monarchis- 
tų ir partizanų, tai turėtų 
būti įkurta nauja Graikijos 
valdžia, kuri norėtų ir ga
lėtų sutaikyti kariaujančias 
jėgas.

GRAIKIJOS PREMJERAS 
ATSIGEIVELIAVĘS

Athenai. — Sveikstąs 
Graikijos monarcho-fašistų 
premjeras Themistokles So- 
fulis, 88 metų amžiaus, kaip 
sako gydytojai. Jam buvo 
kelis kartus sustojus širdis 
praeitą savaitę. Daktarai 
tada lėmė, kad Sofulis tik 
24 valandas tegyvensiąs.

jos pramonę, grūsdamas čia 
amerikinius dirbinius, taip 
kad fabrikinė gamyba Ita
lijoj šiemet jau žemiau sto
vi, negu pernai.

O de Gasperio valdžia, 
klausydama Marshallo poli
tikos, atkirto Italiją nuo 
naudingos jai prekybos su 
rytinės Ęuropbs kraštais. 
;' Kad < Amerika atsisako 
grąžinti Italijai ‘ afrikines 
kolonijas, tai irgi dalis Mar
shallo politikos. — Tos ko
lonijos yra laikomos kari
nėm anglų-amerikonų ba
zėm prieš Sovietų Sąjungą.

gystes iš savo valdžios, kad 
sektų amerikonų oficierių 
nurodymus karui prieš ko
munistus ir kad pasižadėtų 
remti užsieninę Jungtinių 
Valstijų politiką prieš So
vietų Sąjungą ir komuniz
mą.

Hoffmanas taip pat lan
kysis amerikonų užimtoje 
pietinėje Korėjoje, kad pa
tirtų, kaip stiprinti dešinią
ją jos valdžią prieš “raudo-^ 
nuosius”.

Japonijos Premjerą
Tokio. —- Japonijos geimo 

vadovaujamasis komitetas, 
“leido” areštuoti buvusį 
premjerą Hitošį Ašidą, va
dą vadinamos “demokrati
nes” partijos.

Ašida įkaitintas, kad ėmė 
iš kontraktorių kyšius ir už 
tai išgavo jiems ' valdinius 
statybos darbus.

Ašida yrą seimo narys ir 
todėl laikomas nepaliečia
mu, iki dabartinis seimas 
išsiskirstys. Tik seimui užsi
darius, Ašida galės būti, su
imtas. v '

WashingtonWashington. — Valdinis 
darbo statistikų biuras pra
nešė, jog spalių menesį be
veik 64 milionai amerikie
čių turėjo .apmokamus dar
bus.

Metai XXXVHL Dienraščio

Rytiniame Berlyne 
Įsteigta Nauja 
Miesto Valdyba
300,000 Demonstracija Smerkė Anglą-Amerikoną-Francūzą 
Ruošiamus Atskirus Rinkimus Vakariniame Berlyne

.__ ■------------------------- -------
Berlin. — 300 tūkstančių jų ir kairesnieji miesto ta- 

vokiečių demonstravo ryti- rybos nariai, 
nėję Berlyno dalyje; prote
stavo, kad anglai, ameriko
nai ir francūzai ruošia at
skirus miestinės valdybos 
rinkimus savo užimtoje va
karinėje Berlyno dalyje at
einantį sekmadienį.

baugiau kaip 100,000 ber
lyniečių maršavo Unter 
Den Linden gatve, šaukda
mi:

— Šalin Berlyno skaldy
tojus ! Nedalyvaut miesto 
skaldytojų rinkimuose va
kariniame Berlyne! Šalin 
nubankrutavusią senąją 
miesto tarybą! Šalin Mar
shallo planą, kuris reiškia 
karą!

Kuomet aidėjo ši demon
stracija, tuo pačiu laiku su
sirinko į konferenciją Val
stybės Operos Rūmuose de
legatai darbo unijų, Krikš
čionių Demokratų, Socialde
mokratų ir Liberalų Parti-

Be Veto Žlugtų Jungi. 
Tautos,-Sako Višinskis

Paryžius, -r- Tūli anglų- 
amerikonų bloko delegatai 
.smerkė Sovietus, kad jie 
per tankiai vartoję veto 
(atmetimo teisę, kurią turi 
penkios didžiosios valstybės 
Jungtinėse Tautose).

Sovietų delegatas And
rius Višinskis priminė, jog 
pats prezidentas Roosevel- 
tas reikalavo įrašyti veto 
teisę į Jungt. Tautų konsti
tuciją. Višinskis įspėjo: Jei 
būtų panaikinta veto, tatai 
suardytų Jungt. Tautų or
ganizaciją.

Miliūnai Dol. Sportui, 
0 Nieko Namams

Detroit. — Šio miesto 
taryba siūlo 22 milionus do
lerių pastatyti milžiniškam 
sportų stądiumui ir tuos pi
nigus išrinkti taksais iš gy
ventojų. • .

‘ Bet miesto Valdybos po
nai “nesuranda” pinigų 
baigti gyvenamųjų v namų 
projektams. •

( Šalies valdžia skiria tiem 
projektam 90 nuošimčių lė
šų, jeigu miestas prisidės su 
10 nuošimčių.

Tuo tarpu 25,000 šeimų 
Detroite negauna kamba
rių.

«

Marshallas Ligoninėje
Washington. —- Amerikos 

valstybės sekretorius Ge
orge Marshall gyvena čio
nai tinę je W. Reed Ligoninė
je, kur jis praleis dar kelias 
dienas. -

Vieni sako, kad Marshal
las gydosi, kiti, kad jo. 
“sveikata tikrinama.” .

ORAS.
- ą ’

šaltoka giedra.

Konferencija išrinko ma* 
joru Fritzą Ebertą, sūnų 
pirmojo Vokietijos Respub
likos prezidento.

Taip pat išrinkta Berlyno 
tarybos nariai ir kiti mies- 
tiniai pareigūnai.

Kalbėtojai konferencijoje 
sakė: i

.Anglai, amerikonai ir 
francūzai skalijo šalį, steig
dami atskirą vakarinės Vo
kietijos valstybę. Negana 
to. Jie per slaptą savo su
eigą Londone nutarė įjung
ti ir savo užimtą vakarinę 
Berlyno dalį į atskirą va
karinę valstybę.

Dabar jie taip rengia rin
kimus vakarinėje Bęriyno 
dalyje, kad būtų nubalsuota 
prisidėti prie tos atskiros 
vokiečių valstybės.

Konferencijos išrinktas 
majoras Ebertas pasižadėjo 
darbuotis sutartinai su So
vietų Sąjunga dėl Vokieti
jos vienybės ir jos žmonių 
.reikalų. »

Vienas naujosios valdy
bos tikslas bus perimti į vi
suomenės nuosavybę stam
biąsias Berlyno pramones.

Socialistinės Vieny bes 
Partijos atstovas Hans Jen- 
dretzke sakė, jog vakariniai 
berlyniečiai kenčia alkį ir 
šaltį, nors anglai - ameri
konai giriasi, kad jie lėktu
vais pristatą “gana” maisto 
ir anglies savo užimtai mie
sto daliai.

Čiang Kai-šeko Pati 
Atlėkė į Washington^

Washington. — Kinijos 
diktatoriaus čiang Kai-šeko 
pati atlėkė į Washingtoną. 
Ją atnešė Amerikos val- 
džio lėktuvas. Jįnai prašys 
greičiausios karinės para
mos prieš kinų komunistus- 4 
liaudininkus.

Įvairūs Washington© poli
tikai, sakoma, šaltai žiūri į 
naują paspirtį supuvusiai, 
prasivogusiai Čiango val
džiai.

Plieno Fabrikas Austrijai 
Už Amerikos Pinigus

Viena, Austrija. — Ame
rikinis Marshallo fondas 
paskyrė $4,300,000 naujovi- • 
niai įrengti plieno fabriką 
Donawitze, anglų užimtoje. 
Austrijos dalyje. Tas fabri
kas pagaminsiąs 60,000 tonų 
plieno per mėnesį.

Batavia, Ja. — Dešinioji 
Indonezijos valdžia skelbia, 
kad sugavus Jokesujono, 
kairiųjų sukilėlių koman- 
dierių. • į .

1

O

Paryžius. — Izraelis for
maliai prašėsi priimt į 
Jungt. Tautas.
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Keista Nepriklausomybė
Jau buvo pas mus rašyta, jog Airija — 26-šios jos ap

skritys — ruošiasi visiškai, oficialiai ir formaliai, pasi
traukti iš Britų imperijos, ruošiasi būti pilnai nepriklau
soma.

Dabar pažiūrėkime, kokios rūšies toji nepriklausomy
bė būs.

Prieš tūlą laiką Associated Press paskelbė, jog po’to, 
kai Airiją formaliai atsiskirs nuo Britanijos, Dublino 
valdžia sudarys sutartį su Londono valdžia, — militarinę 
ir ekonominę sutartį!

Tuojau, kai toji žinia buvo paskelbta, Airijos valdžia 
pareiškė, kad ji esanti meldginga. Vadinasi, užginčino 
jos teisingumą.

Užginčyti galėjo, bet faktai kalba ką kitą.
^tai, niūjorkiškio Daily Workerio bendradarbis Dub

line, Sean Nolan, rašo, kad tą pačią dieną, kai užginči- 
jimas buvo paskelbtas spaudoje, iš Londono atvyko britų 
laivyno ir aviacijos karininkų grupė tam, kad ištyrinėjus 
visas strategines Airijos pozicijas.

Ši karininkų grupė rūošiasi Airijoje praleisti ilgoką 
laiką, o neužjlgo atvyks ir daugiau karininkų. Jų tikslas: 
susipažinti su Airijos aerodromais, su uostais, su visais 
kitais militariniais įruošimais ir projektais. Jie nufoto
grafuos iš oro visa tai, kas būtinai reikalinga turėti ir 
žinoti; jie, žodžiu, Airiją “apžiūrės iš visų pusių” ir duos 
Jai patarimų, nurodomų, kaip ir ką tvirtinti, kaip ruoš
tis prie trečiojo pasaulinio karo, — karo, vedamo prieš 
demokratinius Europos kraštus — vyriausiai, žinoma, 
prieš T. Sąjungą! /

Rašytojas nurodo, jog formali militarinė tarp Airijos 
ir Anglijos sutartis gal ir‘nebus padaryta greit, bet tai 
mažiausiai Svarbu. Svarbu, kad prie to einama.

Jeigu taip, tai ko bus verta Airijos nepriklausomybė? 
Kam toji nepriklausomybė tarnaus? Ar ji nebus naudo
jama Anglijos ir Amerikos imperialistiniams siekimams 
patenkinti?

rašo

, ; “Slaptoji Bažnyčia’
Kolnio (Cologne) arkivyskupas pasiuntė Tarybų Są- 

jutlgbn tūlą ukrainiečių kilmės jėzuitą kunigą Kurz Šze- 
kallą “padėčiai patirti.”
Associated Press, jėzuitas Szekalla “buvo pasiųstas slap
ta ir grįžo iš ten slapta.” Grįžęs, jis padarė pranešimą 
spaudai; jis “išdavė raportą,” kaip pas mus priimta ša-j 
blohiškai sakyti.

Ką gi jis ten slapta-tyrė? Ką jis ten surado?
Szekalla skėlbia, jog, girdi, jis suradęs T. Sąjungoje 

“Slaptą bažnyčią,” žinoma, krikščionių bažnyčią. Ji vei
kia pogrindyje. Toji slapta bažnyčia, sako Szekalla, vei
kia tvirtai ypačiai Pabaltijo kraštuose. Ir šitie slapti 
kfikšciohys “glaudžiai kooperuoja ypačiai su ukrainie
čių pasipriešinimo judėjimu,” atsieit, su kontr-revoliuci- 
niu judėjimu

Dabar sunku pasakyti, kas čia tuo norima padaryti. 
Juk kiekvienam aišku, kad T. Sąjungoje bažnyčia veikia 
viešai, — visokių tikybų bažnyčia: krikščionių, žydų, ma
hometonų, ir t.t. Kiekvienam yra aišku, kad tokioje Lie
tuvoje bažnyčios atdaros, kunigai laisvi, ir, kaip rašo 
net katalikų spauda, bažnyčios esančios kupinos žmonių. 
Tai kam tuomet reikia dar kitos, slaptos, bažnyčios? 
Kas,- pagaliau, ta slaptoji bažnyčia galėtų būti? Nejaugi 
žmonės, nenorėdami melstis dienomis, renkasi mėlstis 
naktimis? Argi naktimis pareikštos maldos galėtų būti 
šventesnės už maldas, pareikštas dienomis?

Mums rodosi, Čia jėzuitas Szekalla turi ką kitą galvo
je. Kalbėdamas apie “slaptą bažnyčią” Tarybų Sąjun- 
gdjė, jiš nori pasakyti, kad ten, tarp dvasiškijos, yra to- 
kių, kurie dirba banditišką darbą, kurie padeda bandi
tams deginti žmonių namuš ir. žudyti pačius žmones, iš
tikimai kooperuojančius su tarybine vyriausybe. Lietu
voje, kaip jau ne kartą matėme, tokių dvasiškių, kurie 
dirbo išvien su banditais, žudeikomisr buvo suimta ir nu
bausta visa eilė.

Bet tai.nėra jokia “slapta bažnyčia,tai yra tik slap
tai banditišką darbą veikią dvasiškiai, gal būt su savo 
dvasiškos vyriausybės užgyrimu, o gal tik “savo inicia- 
tyva/’ > .

- Tarybų Sąjungoje melstis gali kiekvienas žmogus, — 
kaiį) nori melstis. Jis gali eiti bažnyčion, cerkvėn, šinago-f 
gon ar mečetėn, kada tik jis nori. Bet kovoti prieš liau
dį, imtis prieš, ištikimuosius tarybinius piliečius bandi
tiškų priemonių, įstatymai griežtai draudžia. Ir kiekvie
nas, kuris tai daro, anksčiau ar vėliau susilauktą pelny
tos bausmės.

Jei jėzuitas Szekalla turėtų užtenkamai padorumo ir 
drąsos, jis taip ir privalėtų kalbėti.

Dabar Jau Puertorikiečiai
Didžiajame New Yorke šiūo metu yra šimtai tūkstan

čių puertorikiečių, atvykusių Čia pelnyti1 didesnį duonos 
kąsnį. Turime suprasti, jdg šitie visi ateiviai yra Ameri
kos piliečiai,- nepaisant to, kad retas kuris jų kalba tai
syklingai angliškai. • ’ •

tAI KAS GI NUSTATO 
AMERIKOS POLITIK4?

Ne tik komunistai mato 
ir teigia, kad mūsų šalies 
užsieninę politiką nustato 
armijos generolai ir bari- 
kieriai. Tai mato ir supran
ta kiekvienas politiniai pra
siblaivęs žmogus. Bėda su 
tūlais jų yra tame, kad jie 
yra žmonės didžiųjų partijų 
ir todėl bijosi prieš tą poli
tiką prasižioti. Tik vienas 
kitas išdrįsta pareikšti savo 
nuomonę viešai ii/ atvirai. 
Prie tokių rėkia priskaityti 
kolumnistą Thomas L. Sto
kes. “New York World-Te
legram” (lapkričio 29 d.) 
Stokes rašo:

“Prezidento Trumano už
sieninę politika tėbėra nu
statoma suvienytomis jėgo
mis armijos ir laivyno aukš
tųjų generolų ir stambiojo 
biznio, nepaisant rinkimų, 
kurie tikrai reiškė, jei jie 
reiškė ką nors, atmetimą to
kios įtakos.

“Kai prezidentas važinėjo 
su prakalbų maršrutu, iš
reikšdamas savo, giliausį 
troškimą dėl taikos, ir pas
merkdamas stambiojo biz
nio veiklą naminiuose rei
kaluose, ta įtaka veikė už
sieninėje politikoje visoje 
eilėje žygių, kurie, Sudėti į 
daiktą, neatrodo geriausi 
dėl taikos. Jie buvo mažai 
tegarsinami ir nustelbti 
Berlyno krizės, kai buVo 
skelbiami, ir visiškai nebu
vo diskusuojami kampani
joje, prisilaikant dvi-parti
nes politikos džentelmaniš- 
ko susitarimo.

“Šitie žygiai tuojau po 
-rinkimų pasirodė Jungtinių 
Valstijų ir Didžiosios Bri
tanijos nutarime atiduoti 
Ruhr, tą nacių karo arsena
lą, tiesiai atgal vokiečiams. 
Tai buvo naturališkas čiu
kuras neramios procėsijos į- 
vykių, prie kurių priklauso 
pereito kovo mėnesį atsiža
dėjimas politikos sugriauti 
gigantiškus industrinius ir 
cheminius monopolius, ku
rie rėmė ir viskuo aprūpino 
Hitlerio karą; pereitą ba
landį bandymas atiduoti 
trizonijoje Vokietijos Ban
ką išgarsėjusiems naciš
kiems finansieriams, ’ kurie 
veikė išvien su Hitleriu; ir 
rugpjūčio mėnesį išteisini
mas pėr Jungtinių Valstijų 
militarinį tribunalą Vokie
tijoje dvidešimt keturių I. 
G. Industrinio Trū'sto virši
ninku...”

A.

BAISIAI NEMALONI 
JIEMS MINTIS

Kapitalistinės santvarkos 
bėdos nepasibaigia. Prieš 
trisdešimts metų buvo Rusi
ja, o šiandien skaitlingoji 
Kinija slysta iš kapitalistų 
rankų. Tai yra ko kapitalis
tams ir jų “apaštalams” su
sirūpinti.

Dienraščio Vilnies bend
radarbis “Stebėtojas” rašo

Pasaulyje gyveną apie dū 
biliohdi (2,000 Mil i on ų affea 
2,OO(I,O'OO,0O0) .žmogių. 'J ki- 
nija turi 400 mifiohų! (400,- 
000,000), kas reiškia'/ vieną 
penktadalį žmonijos-.

Po pirmo pasaulinio karo, 
ir iki šiosf dienos, pasaulis 
girdėjo kapitalistų verkšleni
mą, kad “šeštadalis pasau
lio prarasta.” Tds šeštadalis 
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likusiose

yra Tarybų Šįjdnga, kuri 31 
metai atgal f&iktĮrė.

Dabar kapitalistinis pasau
lis vėl aimąfididja, kad peiik- 
tddalis itiiijtiljiJB slysta iŠ 
rftnkų, ir slysta greit.

- Kapitalistus ąet siaubas 
apima, kada jie pagalvoja 
apie artimas galimybes. Rįm- 
tesųieji jų jau pripažįsta, 
kad Kiniai yra “pfaraTsta.” 
Bet akylesnieji ekspertai‘pa
stebi, kad Kinijai pasidarius 
raudonai, daug kas bė atidė
liojimo pasikeistų 
Azijoš šalyse.

Indija turi 300 milionų. 
Korėja, Indonezija,
Siamas ir kiti Azijos kraštai 
lengvai dar 300 milionų. Pri
dėkime tai prie Kinijos, ir 
mes gauname i,b00 milionų, 
vieną bilioną, kas < reiškia, 
pusė žmonijos!

Ir patys kapitalistų eks
pertai pripažįsta,, kad Kini
jai pasidarius komunistinei, 
Indija ir kitos aplinkinės ša
lys seks.

Reikia suprasti, kad kapi
talistams tai labai nemaloni 
mintis, ir stebuklas būtų, jeigu 
būtų kitaip. Kaš metasi į 
akis, betgi, yra bėvilfė ir pa
sidavimas likimu1!, kuris šiub 
klausimu aiškiai pastebimas.

Perskaitykime kapitalisti
nės Amerikos spaudos edito- 
rialūs, ir mes matome, kad 
tonas beveik vienodas: Kini
ja yra prarasta. Jie dabar 
kalba tik apie tai, kaip ga
lima išvengti, kad Kinijai pa
sidarius raudonai, neparau- 
donetų visa likusioji Azija.

Mala j a,

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
LKdhiitėtą. Jo adihiSšffąėi- 
fiės išlaidos ndsudstrė nė vie- 
h6ndbšimčio!

Garsė redaktoriaus karš
čiavimasis prieš tuos, kurie 
ftiahb, kad B ALF apar ato 
išlaikymas Suėda milžiniš
kas sumas pinigų, kad žmo
gių Stidėtos aukos eina ne 
tam, kam jos aukojamos, 
tiktai dar blogesnėje švieso
je pastato BALF vadovybę. 
Bėjo, teisinimas nepateisi
namo yra sunkus nusidėji
mas prieš visuomenę. Vi
suomenė juk turi akis. 'Ji 
mato, kaip iš žmonių su
rinktos aukos sutirpsta biu
rokratiniam BALFo apara
te.

BETGI FAKTAS 
PASILIEKA FAKTU

/

Klerikalų Garsas (lapkr. 
25 d.) smarkiai bara tuos, 
kurie kritikuoja Bendrąjį 
Amerikos Lietuvių Fondą 
(BALF) už per dideles ad
ministracines išlaidas. Tai 
vadina “žalingu žygiu.” 
Garsas rašo:

“Kai kurie tautinės sro- ’ 
vės, socialistų ir nepartiniai 
laikraščiai kritikuoja ir da
ro įvairius priekaištus BA
LFo vadovybėi. Tarp kitų 
priekaištų, ypatingai pa
brėžiama neva perdidėlės 
išlaidos administratyvio • a- 
parato išlaikymui. Esą daiig. 
suaukotų visuomenės pinigų 
sutirpsta BALF centro pa
reigūnų išlaikymui.”

Ir ant galo Garso redak
torius tiesiog šaukia: “Tai
gi iš piršto išlaužtais pHė- 
kaištaiS ir lengvabūdiškais 
kritikavimais hčstabdykftė' 
kilnaus darbd, nem^itfkitė 
visuomenės pasitikėjimo if 
diiošnumd neidimirigų musų 
brolių ir seserų gelbėjimui.”

Betgi Garso fėddktorius 
nė nebando' pdhėigti faktą, 
būtent, kad BAtlFor valdybė 
per m'ė'tūs gražiai šudbrbjo 
virš keturiasdešimta tūks
tančių dolerių savo algoms 
ir kelionėms padengti. O tai 
reiškia, kad virš dvidešimts 
nuošimčių visų BALFo į- 
plaukų' nueina adnfiiništra- 
tyvio, aparato nšiaikymūį. 
Tai stačiai negirdėtos išlai
dos, Paprastai, tokioms į- 
staigotnš leidžiama admi
nistracijos reikalams išleis- 
ti ti]ktdi nuo- iki 5 nuoš. Q 
BALF,. išleido nub keturių' 
iki dešimties sykių daugiau! 
Tokio skandalo berods nėra 
dar buvę jokioj Amerikos 
liętuvių panašios rūšies or
ganizacijoje. < \.

Paimkime buvusį ir kele
tą metų smarkiai veįkusi

KAS NEGARBINA SMĖ- 
TONIZM0, “TAS NEMYLI 
LIETUVOS”

Koks ten pabėgėlis Pra- 
nys Alšėnas kunigų Drauge 
peria kailį tiems, kurie 
šiandien nebenori garbinti" 
buvusios Lietuvoje smeto
ninės diktatūros. Jis rašo:

Jeigu- kas Lietuvos Nepri
klausomybės laikmetį mėgina 
skaldyti, išskirdamas iš jo 
vienokias ar kitokias paraiš
kas, galirna pasakyti, kad tas 
Lietuvos įr nemyli. Juk kiėk- 
viėfiaš kūrinys, ar jis sėdas, 
ar jaunas, ar didelis, ar fna- 
žas, —, savo grožį it tikrąją 
vertę teparodo tik būdamas 
visumoje — nesuskaldytas. 
Taip lygiai ir su trumpučiu 
Lietuvos Nepriklausomo gyve
nimo laikotarpiu. Jei kas ne
pripažintų jo visumoj — tuo 
pačiu lyg išbrauktų jį iš isto
rijos lapų ir šiuo metu lyg ir 
nustotų teisės reikalauti ir 
siekti vėl Nepriklausomos Lie
tuvos, kitaip sakant, jos ne
priklausomybės tęsti numo. 
(Draugas, lapkr. 27 d.).
Šį savo pamokslą Alšėnas 

išdrožia vaydu Toronto 
“dipukų”, kuriuos aną dieną 
“socialdemokratas” Frenze- 
lis pabarė už bandymą įkal
bėti Amerikos lietuviams, 
jog reikia švęsti Lietuvoje 
įvestas smetonines šventės. 
Be to, Frenzelis nepagyrė 
Lietuvos smetoninių gene
rolų, tokių, kaip kruvinasis 
Plechavičius. Alšėnas tai 
skaito dideliu nusidėjimu.

Trumpai ir drūtai pasa
kius, išeina šitaip: Kas 
bando kritikuoti smetoninę 
diktatūrą, tas “nemyli tėvy
nės Lietuvos.” Kas negarbi- 
ria budelio Plechavičiaus, 
tas “tarnauja svetimiems 
dievams”. Tuo būdu Alšėnui 
ne tik Ffenzėlis, bet ir visi 
broliai socialistai yra tiktai 
paprasti “Stalino agentai.” 
Veikiausia niėkdda savo gy
venime Frehželis nesitikėjo 
susilaukti tokios pirties;

Worcester, Mass.

LAISVĖS VAJUS *
L. Prūseika pirmoj vietoj! Chicago sumušė rytiečius. 

Nuo Prūseikos gavome penkias naujas prenumeratas ir 
atnaujinimų.

Philadelphia, Pa., taipgi gražiai auga punktais, šį sykį 
į pagalbą atėjo P. Pilėnas, R. Merkis ir J. Šapranauskie- 
nė.

Iš Waterbury, Conn., nuo M. Svinkūnienės gavome at
naujinimų, pralenkė elizabethiečius. .

Į laimėtojų skyrių įėjo Rochester, N. Y. Ten darbuoja
si du geri veikėjai, P. J. Andersonas ir L. Bekešienė. Ga- 
vome-pluoštą atnaujinimų nuo jų abiejų.
... Iš Baltimore, Md., gavome atnaujinimų nuo P. Pasėrs- 

Jao, jis rašo, kad jb punktus sujungti su Balsio, žinoma, 
geriau kai iš toš pačios kolonijos draugai veikia bendrai, 
b nė atskirai. Taip ir padarė M. Paulauskas iš Pittsburgh© 
savo punktus priskaitė D. P. Lekavičiui. Pastarasis pri
siuntė 2 naujas prenum.

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:
Punktai 

4624 
4136 
3303 
2695 
2317 
2291 
1994 
1236 
1017 

700

L. Prųseika, Chicago, 111...........................................
R. & K. Žukauskai, Newark, N. J.........................
Wm. Pattėh, Philadelphia, Pa............................. . .
Brooklyn© Vajininkai........... ..................... ............
M. Svinkūiniėhė, Waterbury, Conn.........................
LDP Klubas, Ėliždbėtft, N. J................................
D. G. Jusius, Worcester, Mass........................... '...
Hartfordo Vdjinirikai ................................%..........
P. J. Anderson—L. Bėkis, Rochester, N. Y’........
Geo. Shimaitis, Brockton, Miass...............................

S.

587 
576 
.572 
532 
522 
520 
491 
490 
482 
444 
394 
364 
336 
308 
308 _________ ________
252 J. Daujotas, E. St. Louis 
24411. Klevinskaš, Scranton ..

D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 713 
P. Bėčis-F. Klaston, Great Neck'660 
S. Penkauskas, LavVrėnce, Mass. 592 
Bridgeport© Vajininkai ............
S. Kuzmickas, Shenandoah .....
JF*. Šlekaitis, Scranton ..............
A. Lipnius, Čhestėr ....................
LLD Moterų Sk., Binghamton 
J. Ęlažonis, Lowell .................
J. Bdlsys, Baltimore ..............
J. Grybas, Norwood .................
V. Ramanauskas, Minersville .. 
LLD 2 kp., So. Boston ............
S. Puidokas, Rumford ................
V. Padgafskas, Mexico ....r..........
S. Tvarijonas, Detroit ..............
C. K. Urban, Hudson ..............
Anna Bemat, Los Angeles ......
S. Kirslis, Bridgewater ...........
A. Valiričius, Pittston .............. .

Šie vajininkai pakilo 
punktais su atnaujinimais: 

ųBridgeporfo Vajininkai, S. 
Kuzmickas^ Shenandoah, 
Pa.;’P. Šlekaitis, Scrhnton, 
Pa.; J. Grybas, Norwood, 
Mass.;, S. Puidokas, Rum
ford,Mė. f S. ’‘Tvafijonks; 
Detroit, Mich, ir LLD 77 kp. 
Cliffside, N. J. (per Geo. 
Stasiūkaitį).

Aukų gavome sekamai: 
K e n n e th Joneliūnas, 

Brooklyn, N. Y., $100 (pa
gerbimui savo mirusios 
dukters Olga Joneliūnas).

Amelia K a s p a r ie n ė, 
Wilkes - -Barre, Pa., $10.‘ 
(pagerbimui savo vyro Ce
lestino S. Kasparo, mirusio 
lapkr. 20 d.).

Po $5: S. Jankasukas, 
Rumford, Me. ir Nellie Gri
gienė, Rockfor.d, ĮH.

Po $3: F. Shuman, Far
mington, Me?; J. Ragaus
kas, Shelton, Colin.; Kazi
mieras Zariibuše v i č iu s, ‘ 
Reading; Pa.; V. Ruginis, 
Waterbury, Cbhn.

G. Kairys, Chicago, Ill.,

P.

224 
200 
168 
168 
155 
144 
140 
130 
116 
112

112 
108 
84 
84 

. 84

LLD 75 kpi., Miami ...............
Sharkey, Easton ................
Didjun, New Haven ..........

V. J. Valley, New Britain .....
Paserskis, Baltimore .......

H. žukienė, Binghamton ..........
LLD 77 kp., Cliffside ............
V. Wall, Wilkes-Barre ..........
J. Urbonas, Pittsburgh .........
A. Gudzin, Scotia ....................
A. Kubilskis-P. Walkins, Coal

Center ................................
J. Simutis, Nashua .................
J. Bimba, Paterson ..... ............
J. Matačiūnas, Paterson ........
Mary Siekis, Gardner ..............
LLD 198 kp., Oakland ..........
Alex Shatro, Aliquippa ..........
A. P. Dambrauskas, Haverhill .... 54

> ........... 28

Stamford, Conn..........13.00
Seattle, Walsh .........  12.00
Great Neck, N. Y._..- 12.00 
.Miami, Fla.............
Mexico, Me. .........
Cleveland, Ohio. .. 
Jersey C'M. N. J. . 
'Lewiston, Me.___
Los Angeles, Cal. . 
Lowell, Mass. ..... 
Bridge water, Mass 
Rumford, Me.........
Paterson, N. J. .. 
Goal Center, Pa. .. 
Bridgeport, Conn. . 
So. Boston, Mass. . 
Saginaw, Mich. ... 
Eddystone, Pa. ... 
New Kensington, Pa 
New Haven, Conn, ’. 
Easton, Pa................
Washington, Pa.........
Haverhill, Mass........
Hudson, Mass. .........
Williamsport, Pa. ... 
Scotia, N. Y..............
Brockton, Mass. .... 
Aliquippa, Pa. .........
Cliffside, N. J...........

.. 11.00 
.. 11.00 . 
..10.00
.. 10.00
..lo.oo
.. io.db
.. 10.00

9.00
8.50 • 
8.00 
7.50 
7.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
4.00
3.00
3.00
3.00 
3.00. J 
3.00
2.50 .
2.00 
1.00

Ir štai, čia ir tėn jau prasidėjo prieš tuos žmones te
roras. Turbūt “Krikščionių Fronto” nariai ar kūriė fciti, 
pradėjo šiuos žmones pulti. J • f' y . < v.

Padėkavonės Dieną toks užpuolimas bųyo 
mesnėjėje New Yorko dalyjė, aplink ą Štry-
tą. Trys žmonės^ puėftorikiečiai, jau yra ligbhinėje; sun
kiai sužeišti, stižalbti. 1 . < ' .

Prieš chuliganus turi būtį vedamą griežta kova; TW 
reikalu susidomėjo Amerikos Darbo Partija iF ji pr^ 
dėjo* griežtą kovą priėš č'hulfgaiiižmą. • J <.

Kiekvienas padorus piliėtiš privalo jai štbti' talkbh !

Per festivalį Bostone teko 
sužinoti, kad sunkiai serga 
Širnarias J. Aritdifaitis. Jiiš ran
dasi Worcester Memorial ligo
ninėje, ClaYk Ward. Lanky
mo valandos z kiekvieną dieną 
nuo 2 iki’ 4 po pietų Jr nuo 
7 iki 8 vakarais.

/; ...» ' •

, i Drg. Antanaitis gyveno 
Le.wiston, Me.f» bet. susirgus 
JŠfri, Jį parsivežė į '^Vpfceštėrį 
d'd. J. Petkun ai. Draugas An
tanaitis yra Peikfihd gimiri^i- 
tis.... ' ~ : ‘

Draugai worcesteriečiai ra
ginami aplankyti d. Antaiiaitį, 
kuris per ilgūs *mėtus daly va-' 
yo mūsų judėjimė lt buV6 ir 
tedera. Laisvės skaitytojas ir 
p^tridrAs/ Draugą# Ariišthąi- 
tiš tūLf Laisvės fr Namo' šėriį.

Linkiu dfauįui įrėit pa- 
sveikti. ' E. T. M.

Tėištfiaš atfa-
Francę Fitz*

Detroit 
do ■ “nekalta” 
p$trikiėfl& kari ntfžudė pa
leistuvį š»V6 Vyrą,

Laisvės patriotas, Nor
wood, Mass., $2.

Po $1: Jonas ir Uršulė 
Masys, M’ahanoy City, Paj 
M. Mušauskienė, Wilkes- 
Barre, Pa. ir' M. Kvedaras, 
Detroit, "Mich.

Aukomis biudžeto užtik
rinimui sukeltą sekamai: 
Phrladelphia, Pa. .. $203.00 

202.00 
147.00 
95.50 
67.05 
63.50 
40.50 
39.75 
28.50 
25.50 
25.00 
24.00 
22.00 
21.00 
21.00 

, 21.00 
19.00 
18.00 
16.00

Reiškiame didelį ačių va- 
jininkams už prenumeratas 
ir.aukas. Taipgi ir pavie
niams.* Pavieniai skaityto
jai — subrūskite, užrašyki
te savo pažįstamiems ar gi-1 
minėms dienraštį Laisvę 
kaipo dovaną!

Prašome turėti mintyje, 
kad nedaug laiko liko šiam- 
vajui—baigsis už mėnesio 
laiko.

Laisves Administracija. s
Philadelphia, Pa. . 
Brooklyn, N. Y. .. 
Detroit, Mich. ... 
Chicago', Ill. ..... 
Binghamton, N. Y 
Worcester, Mass. 
Hartford, Conn. . 
Rochester, N. Y. . 
Newark, N. J. ... 
Baltimore, Md^ .. 
Oakland,. Cal.........
Scranton, 'Pa........
Norwood, Mass. .. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Lavrėriče, Mass. . 
Eližab’ėth, N. J. ... 
Waterbury, Conn. 
Pittsburgh, .. 
New Britain, Conn

Vancouver, Canada J1

Norwood, Mass

Vietos LLD 126 kuopos na
riai nuoširdžiai parėmė LLD > 
knygų ir.veiklos fondą. Tam/ 
reikalui ant blankos surinktai 
aukų $14. *

Aukavo sekamai: P. Bukis 
$2; Ė. Gerulaitis $1.50; po $1 
aukavo: A. Stanevich, A. Griri- ‘ 
kųs, Wl. Grich, F. Sadonis, J. 
Misevičitfs, P. Staniškis, J. Na
ruševičius, W. Valiukas ir J. 
Karaliūnas; po 50 centų au
kavo: K. Makarevidius, A G. 
Gurkšms ir P. Kiškis.• VL 
sięms už aukas širdingai « 
aČki. A. G.

į i«ky& (Llberty, Llfh; Daily}—Ketv., Gruod. 2, 1948
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I Tarptautinė Apžvalga ’SŽfe
I Rašo D. M. š.

JUNGTINIŲ VALSTI
JŲ karo laivyno ir armijos 
vadai reikalaus iš Kongre
so, kad sekamais metais ap
siginklavimo reikalams dar 
pridėtų $2,500,000,000 
daugiau pinigų, kaip buvo 
išleista šiemet. Jau dabar 
karo reikalams išleidžia 
80% valdiškų įplaukų, bet 
jiems vis negana. Mokslo, 
upių aptvėrimo ir kitiem vi- 

. suomeniškiems reikalams 
* pinigų nelieka nuo apsigin

klavimo.
Washingtone kalba apie 

mūsų šalies piliečių atšau
kimą iš Kinijos, kur liaudis 
laimi, bet tuo pat kartu į 
Kiniją dar pasiuntė 1,250 
marinų. Reiškia, kalbos ir 
darbai skiriasi.

Taip pat Washingtone 
kalba net apie tai, kad jei
gu ir $5,000,000,000 reikė
tų išleisti generolo Čiang 
Kai-šeko režimo išgelbėji
mui, tai vertėtų tą padary
ti. Veltui! Vis vien Kinijos 
liaudis nugalės reakcinin
kus, bus ar nebus jiems tei- 
kiama pagalba.

Amerikos Darbo Federa
cijos reakciniai vadai rei
kalauja, kad Jungtinės Val
stijos nutrauktų prekybos 
reikalus su Tarybų Sąjun
ga. Tie elementai ant tiek 
buki, kad nemato, jog jau 
dabar Jungtinės Valstijos 
daugiau perka Sovietų Są
jungoj, negu Sovietai Ame
rikoj. Ir Amerika perka iš 
Sovietų, kaip tik karines 
medžiagas — manganą ir 
kromijų.

Reiškia, jeigu prekyba 
bus visai nutraukta, tai ne 

. Sovietai nukentės, bet Ame- 
įPrikos reikalai. Dal* 'dau

giau, bus nutraukta preky
ba su Sovietais, tai tada tie 
bukapročiai norės nutraukt 
ją ir su naujosios demokra
tijos šalimis, kaip Lenkija, 
Čechoslovakija, Bulgarija 
ir kitos, o tas tik greičiau 
priartintų Amerikoj nedar
bo krizę. Bet ko paiso ADF 
lyderiai, juk jie nuo nedar- 
bd nekenčia!

ANGLIJOJ Sheffield mie
ste demonstravo 13,000 
žmonių, reikalaudami, kad 
Jungtinės Valstijos atsiim
tų savo bomberius iš Angli

jos.
Anglijoj laikraščiai rašo, 

kad daugelis britų vis dar 
mano, kad Jungtinės Vals
tijos yra Anglijos kolonija. 
Taip rašo ir organas “Co
lonial Office,” kuris apra
šo Anglijos kolonijų reika
lus. Na,v ir kodėl ne, juk 
Anglija gauna mūsų šalyje 
ko tik nori lengviau, negu 
savo kolonijose.

AUSTRALIJOJ, Angli
jos kolonijoj išmirė virš 
5,000,000 avių ir kitų gal
vijų iš priežasties didelės 
sausros. Sako, kad vien 
Queenslando provincijoj 
žuvo virš keturi - milijonai 
aviu.

Žinoma, jeigu vyriausybė 
j , laiku būtų atėjus avių savi

ninkams į pagalbą, tai daug 
jų būtų buvę galima išgelbė- 

. ti. Bet Anglijos vyriausy- 
. be ir kartu Australijos rū

pinasi, kaip daugiau apsi
ginkluoti, kaip gelbėti ka
ralių ir reakcininkų reika- 

< lūs, o ne valstiečius ir jų 
avis. ,

AUSTRIJOJ Tarybų Są
jungos armijos komanda 
suėmė tūlą Dr. Margarietą 
Ottillingerį, kuri pasisakė, 
kad ji šnipavo Jungtinių 
Valstijų žvalgybos naudai. 
Pirmiau ji teikė žinias apie

gamybą Sovietų okupuoto
je Austrijos dalyje. Vėliau 
jai buvo parūpinti doku
mentai veikti Sovietų Ar
mijos tarpe, bet čia ir pa
kliuvo. Dabar ji prisipažįs
ta šnipavime ir įvardina ei
lę amerikiečių viršininkų, 
kurių žinioj ji buvo.

Jungtinių Valstijų ko- 
mandieriai ją smerkia, sa
ko, kad ji pamylėjo kokį 
ten rusų armijos komandie- 
rių ir pati pasidavė. Reiš
kia, ir ten atsirado Kosen- 
kina, tik kitoj pusėj.

BULGARIJOS pasienio 
sargai suėmė turkų oficie- 
rių, kuris perėjęs į Bulgari
jos pusę traukė paveikslus 
ir turėjo jam perduotų sla
ptų dokumentų. Pradžioj jį 
nuteisė sušaudyti, vėliau 
bausmę pakeitė kalėjimu.
ČECHOSLOVAKUOS pre

zidentas Klementis Gott- 
waldas sako, kad nors im
perialistinis blokas organi
zuojasi ir nori pulti Tarybų 
Sąjungą ir ‘liaudies demo
kratines šalis, bet neišdrįs. 
Mat, visur žmonės 
priešingi, o iš kitos 
Tarybų Sąjunga ir 
kratinės šalys yra 
jėga.

Ministrų pirmininkas An
tonin Zapotocki sako, kad 
Marshallo Planas, tai Eu
ropos šalims nelaimė. Jis 
įvardino eilę šalių, kurios 
ne vien nustojo politinės 
laisvės, priimdamos iš to 
plano “pagalbą,” bet buvo 
priverstos uždaryti savo fa
brikus, kad padaryti vietą 
Amerikos tavorams. To sėk
mėj ir Italijoj auga nedar
bas. kaip sako Zapotockis.

KINIJOJ Liaudies Išlais
vinimo Armijos muša na
cionalistus, kaip Peipingo- 
Tiensino srityj, taip ir Su- 
chowo (Sučovo). Peipingas 
ir Tiensinas yra komunistų 
armijų apsupti. Jos jau yra 
tik 20 mylių nuo Peipingo 
ir 30 mylių nuo Tiensino. 
Čia' reakcininkai gali iš
trūkti tik jūromis, jeigu 
jiems ir tas kelias nebus 
nukirstas.

Suchowo srityj eina mū
šiai 1 dėl Shanghajaus ir 
Nankingo. Čia iš abiejų pu
sių sutraukta apie 1,000,- 
000 kareivių. Komunistai 
sako, kad jie sunaikino jau 
18-ką reakcininkų divizijų, 
nemažiau, kaip 1*80,000 ka
reivių. Reakcininkai sako, 
kad jie padarė 130,000 ko
munistams nuostolių.

Generol. Čiang Kai-šekas 
ir jo pati šaukiasi į Wash- 
ingtoną; reikalaujant tie
siog Amerikos karo prieš 
Kinijos liaudį. Gąsdina ko
munistais. Amerikoj reak
cininkai ir Wal Stryto tur
čiai reikalauja to paties'.

Kinijos Komunistų Par
tijos ir Liaud. Išlaisvinimo 
Armijos vadai išleido pa
reiškimą, kad jeigu Jungti
nės Valstijos daugiau teiks 
paramos žlungančiai gene
rolo Čiang Kai-šeko val
džiai, tai tas bus skaitoma 
karu prieš Kinijos žmones. 
Kinija nepripažins jokių su 
Čiang Kai-šeku padarytų 
sutarčių, kaip tai, dėl bazių 
Kinijoj, nei gi jam padary
tų paskolų.

■FRANGIJOJ liaudis bi
josi, kad Trizonijoj (Vokie
tijoj) bus'atsteigta jos ka
rinė galia, kuri galės būti 
nukreipta vėl prieš Franci- 
ją. Todėl ir dabartiniai val
donai pazurza, kad jie ne
sutinka su Marshallo Pla
nu Ruhr’o reikale. Parėka-

Bet tai daroma > tik 
apgavimui. Dabar- 

Francijos valdonai 
Wall Stryto milita-

žmonėms. Jungtinių Tautų 
organizacijos posėd/j ,So-

karui 
pusės 
demo- 
didelė

vo prieš tai ir generolus De 
Gaulle.
žmonių 
tiniai, 
velkasi
ristų uodegoj.

ITALIJOJ buvo demon
stracijų prieš Jungtinių 
Valstijų politiką, kada ten 
atsilankė amerikinis gene
rolas.

Anglija ir Jungtinės Val
stijos susitarė pasidalinti 
buvusias Italijos kolonijas 
Afrikoj. Somalilando plotus 
sutinka palikti Italijos glo
boj, suprantama, kada pati 
Italija yra jų globoj. Libi- 
ją-Kirenaiką siekia pavers
ti į Anglijos-Amerikos ko
loniją, nes ten veikia dar 
Mussolinio įrengtos karo 
bazės laivams ir 'orlaiviams. 

I Eritrėjos pusę sutinka per
duoti Ethiopijai, o kitą, 
matyti, nori prijungti prie 
Anglijos kolonijos Egiptiš- 
ko Sudano.

NAUJOJI VALSTYBĖ 
KAŠMIRO. Kiek laiko at
gal Indija buvo padalinta į 
dvi valstybes: Indiją, ku
rioj gyvena daugiausiai in- 
dusai, ir Pakistaną, kuria
me gyvena mahometoniš- 
kos tautos. Bet tarpe Indi
jos ir Pakistano eina neofi
cialus karas už Kashmir 
(Kašmiro) provinciją.

Kašmiro provincija yra 
šiaurėje, tarpe Afganista
no, arti Sovietų Sąjungos, 
Pakistano, Indijos ir Kini
jos. Kašmiro provincija už
ima apie 100,000 ketvirtai
nių mylių.

Kol Indija ir Pakistanas 
pešasi už provinciją, tai 
Kašmire susiorganizavo 
“Azad Kashmiz”' (Laisvojo 
Kašmiro) vyriausybė ir pa
skelbė savo nepriklausomy
bę, kaip nuo Pakistanu, taip 
ir Indijos. Naujos vyriau
sybės tvarkoj kol kas yra 
60,000 ketvirtainių mylių 
Kašmiro provincijos ir ji 
jau turi 40,000 armiją savo 
reikalų apgynimui. Atrodo, 
kad ši valstybė organizavo
si ant demokratinių liau
dies pamatų.

PIETŲ KORĖJOS valdo
nai prašo, kad Jungtinių 
Valstijų armija pasiliktų 
ten, nes jie bijosi savo ša
lies liaudies, kad juos ne- 
nuverstų. Valstiečių ir ar
mijos dalinių sukilimai 
kartojasi.

Iš ŠIAURINĖS KORĖ
JOS, kuri buvo okupuota 
Sovietų armijos, pastaroji 
jau traukiasi ir palieka ša
lį valdyti patiems tos šalies

vietų atstovai reikalauja, 
kad ir Jungtinių Valstijų 
armija išsikraustytu.

PALESTINOS reikale Ta
rybų Sąjungos delegaciją 
įteikė Jungtinių Tautų or
ganizacijos seime rezoliuci
ją, reikalaujant, kad sveti
mų valstybių armijos išsi
kraustytų iš Palestinos ir 
paliktų šalies reikalus pa
tiems tvarkyti, žydams ir 
arabams jų valstybėse.

TURKIJA turėjo, savo 
armijos ir amerikinių gink
lų paradą. Istambulo gat
vėmis važiavo šimtai Ame
rikos tankų. Tarybų Sąjun
gos atstovas Lavryševas 
turėjo minėjimą 31-rių me
tų nuo revoliucijos Rusijoj 
ir ten turkų premjerui Ha
san Saka pareiškė, kad to- 
kis Turkijos nedraugišku
mas linkui Tarybų Sąjun
gos, klausymas Wall Stryto 
komandos yra žalingas pa
čiai Turkijai. Jis sakė, kad 
Wall Stryto “pagalba” Tur
kijai nenugąsdina Tarybų 
Sąjungos ir mažai turi rei
kšmės- prieš Sovietų Artni-

VENGRIJOS 1 i a u dies 
vyriausybė imsis žingsnių 
areštui arba išvijimui kar
dinolo Mindszenty- Jo sek
retorius Dr. Lejos Zackar 
buvo areštuotas ir jis iškė
lė viešumon, kad pas kar
dinolą Mindszenty yra cen
tras suokalbių prieš Veng
rijos vyriausybę ir valsty-

TRIZONIJOJ Amerikos 
generolas L. Clay pripaži
no, kad Sovietus jie “apga
vo.” Dalykas tame, buvo, 
susitarta, kad Sovietai iš 
savo zonos į anglų - ameri
kiečių zoną pristatinės 
maisto reikmenų, o iš ang
lo*.- amerikiečių bus prista
toma Sovietam^, fabrikiniai 
dirbiniai.

Sovietų viršininkai tuo
jau po Naujų Metų pradė
jo gabenti maistą į anglo- 
amerikiečių zoną, kurio at
gabeno 28,574,000 markių 
vertės. Gi anglo - amerikie
čiai fabrikinių dalykų pri
statymą Sovietams atidė7 
liojo, taip, kad kada jau 
pradėjo, tai ant 12,000,000 
markių vertės mažiau pri
statė Sovietams, kaip iš So
vietų pusės gavo maisto. 
Po to, kaip žinome, apsikei
timas nutrūko. O visgi ge
nerolas Clay ir jo vienmin
čiai sako, būk su Sovietais 
“negalima susikalbėti.”

> VOKIETIJA (Sovietų 
zona). Vokiečiai reikalauja, 
kad Keturios Didžiosios val
stybės (Anglija, Franci ja, 
Jungtinės Valstijos ir Ta
rybų Sąjunga) 'susitartų ir 
padarytų su Vokietija tai-

Krymo ir 
sutartimis.

Sovietai pareiškė, kad 
Vokietijos klausimas gali
ma išrišti ant šių pamatų. 
Berlyne turi būti įvesti So
vietų zonos pinigai, nes jis 
yra Sovietų zonoj. Tada so
vietai leis traukiniais- ir lai
vais susisiekimą su anglo- 
amerikiečių zonomis. Įsteig
ti vieną valdžią visoj Vo
kietijoj. Padaryti su Vokie
tija taiką. Metai laiko po 
taikos visos svetimos armi
jos turi būti iš Vokietijos 
ištrauktos.

Potsdamo

Hartford, Conn

Kazlou—
Thomas—
— keikų, 
importuo-

Lapkričio 7 Laisvės Choro 
svetainėje įvyko dėl dienraščio 
“Laisvės” parengimas, kurį 
surengė LLD moterų klubas, 
kad paremti “Laisvės” popie- 
ros fondą.

Nors nebuvo labai didelis 
parengimas, dėl tūlų susitruk- 
dymų—nebuvo išgarsinta, bet 
susirinko nemažai skaitytojų 
ir rėmėjų, taip, kad pelno pa
sidarė $133.05. . .

Štai geri patrijotai “Lais
vės,” kurie aukavo, kad pa
rengimas būtų gausingas: d- 
gė Barnett—silkių, 
pyragą ir burokų, 
pyragaičių, Roman 
Visotskienė—bonką
tos degtinės, Grigaitienė—bon
ką degtinės ir nosinių skepe
taičių, Lukštienė—sūrį, Girai- 
tienė—pajų ir kopūstų.

Pinigais aukavo: moterų 
klubas $15, Mankienė — $5, 
Naktinienė—$3, Krasnitskienė 
$3, Yuškai—$2 ir Rudžinskie- 
nė—$1. Ir dar reikia pažy
mėti, kad tarp aukavusių yra 
ir dvi šioj šalyj gimę ir augę 
lietuvaitės, tai Ag. Thomas ir 
M. Roman. Joe Thomas, Ra
manauskų ir Dagilių tėvai ir 
vaikai remia “Laisvę” ir visą 
lietuvių patrijotinį veikimą.

Ir dar draugai širvidai iš 
Bloomfield buvo pažadėję kai 
ką aukauti,’bet, ant nelaimės, 
tą dieną į parengimą nega
lėjo pribūti ir priduoti, 
aukavo 4 kvortas skanių 
bų—priduota pavėluotai, 
tie grybai bus sunaudoti

pelnas eis dėl ap- 
Ačiu visoms ir vi- 
aukas ir atsilanky-

kartą ir 
švietos.
siems už 
mą!

Skeveldros
Padiskusuoti vienu kitu 

klausimu — yra geras daly
kas. Bet kai diskusijos laik
raštyje išsipučia į bekraštį 
plotį ir kai diskusuotojai 
daeina iki priekabiavimų, 
tai jau būna perdaug.

Kalbos švarinimo reikale 
jau diskusuota gana daug, 
bet, rodosi, nebus nieko pa
siekta. Rašytojai, kurie 
daug rašo, nori vartoti pla
tesnę kalbą, duoti skaityto
jams įvairesnius išsireiški
mus. Jie kartais pavartoja 
ir svetimą žodį ir naują vie
ną kitą padaro.

Jei kuris skaitytojas ima 
skųsti, kad jis kai kurių ra
šytojų raštų nebegali su
prasti be žodyno, tai iš to 
dar nėra nieko blogo. Neat
sisakykime nuo stengimosi 
suprasti daugiau žodžių. 
Tas tiktai į naudą eis, o ne

Montreal, Canada
MŪSŲ LIGONIAI

Susirgo drg. Subačienė, ku
riai prisiėjo atsigulti į Notre- 
Dame ligoninę dėl vidurių 
operacijos. Neteko girdėti li
gonės sveikatos padėties ra
šant šiuos žodžius.

Draugai Subačiai yra ga
na draugiški, nuoširdūs žmo
nės, turi savo biznį Frontenaco 
srityje . šio distrikto lietuviai 
prašomi nepamiršti jų biznio.

Lapkričio 15 d. darbe su
sirgo drg. E. Skardžiuvienė. 
Ligonė jaučiasi gana nusilpusi 
ir, kiek teko girdėti, bus rei
kalinga jai duoti kraujo. Li
gonė randasi savo namuose.

Lapkričio 17 d. drg. Albinas 
šlapelis, dirbdamas prie būda
vo j imo, nusipiovė pirštus. Ran
dasi Verdūno General ligoni
nėj. Drg. šlapelis keli metai 
atagl gana ilgai ir labai sun
kiai sirgo, dabar ir vėl ne
laimė ištiko.

Linkiu ligoniams greitai pa
sveikti, o • sveikieji nepamirš
kite jų atlankyti.

"i!

s w.Ei

Jie 
gry- 
Bet 
kitą

Rengimo Komisija. %
draugė Raymondie-Susirgo

nė, randasi Hartfordo ligon
io uty j e* Vėl in am greito pa
sveikimo. Draugės klubietės, 
atlankykite savo narę.

LLD Moterų Klubo narių 
metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 28 d. Visos drau
gės dalyvaukite susirinkime. 
Reikės , ir valdybą išrinkti.

Fin. Sekr. L. ž.

Damaskas, Syrija.— Šio 
krašto valdovai smerkia A- 
meriką už pritarimą Izrae
lio valstybei.

Franci jos darbininkai veteranai pasistatė barikadas ant Champs Elysee po to, kai 
policija .apšaudė karo paliauboms paminė ti veteranų suruoštą paradą. Susikirti
mas įvyko policijai sunkvežimiais užblokavus veteranams kelią ir pradėjus juos dau- 
žyti tikslu išardyti ramią veteranų demonstraciją. Maršuotojai — 25,000 jų—tačiau 

iš naujo susiformavo j gretas ir policija buvo • priversta paradą praleisti.

f. - •**

Rašytojas Vaižgantas, sa
koma, vartojo plačią kalbą. 
O ir jis į grožinę literatūrą 
įdėjo kai kuriuos svetimus 
žodžius. Neseniai skaičiau 
jo “Vaizdus,” ir tik keliuo
se puslapiuose pastebėjau 
visą eilę svetimų žodžių. 
Žodis terorizuoja (sukelia 
baimę) yra lotyniškas, su
komplikavo (supainiojo) — 
lotyniškas, vegetuot (auga- 
liškai gyventi) — lotyniš
kas, fraternite (brolybė) — 
francūziškas, nirvana (sie
los ramybė) — sanskritiš
kas, ir 1.1. O kiek jis žodžių 
vartojo retai girdėtų lietu
viškų, tai taip pat be žody
no paaiškinimo vargiai su
žinosi jų reikšmę. Štai jų 
keletas. Abuojas (piktas, 
nedoras, biaurūs), apduiti 
(apsvaigti, apsitraukti, ap
niūkti), aptuloti (šiltai ap
rengti^ apmutuluoti),.at/caZ-Yuoštdš* 20-ties metų ženybi-
tis (atrama), atkragti (at
silošti, atsiversti, atšlyti), 
bažmas (pulkas, minia), 
ašvienis (arklys), ir 1.1.

Laikraščio skaitytojai, 
galį vartoti plunksną, tepa
rašo vienu ar kitu klausimu 
po straipsnį, vieton kad 
bergždžius diskusinius prie
kabiavimus rašyti. Bus dau
giau naudos. ,

S. Vėšys neseniai parašė 
vertingus žodžius apie lite
ratūrą. Jis sako: “Literatū
ra perkeičia ir ištobulina ne 
tik atskirą žmogų, bet 
keičia ir ištobulina 
draugijos surėdymą.

“Literatūra yra kaip
lė, kuri prašalina nakties 
tamsumą, išsklaido miglas 
ir nušviečia kelią žmonijai.”

per- 
visą

sau-

L. Prūseika rašo (Vilnis, 
lapkr. 23 d.): “Chicagos 
kardinolas Stritch atsišau-^ 
kia į parapijonus: Daugiau, 
daugiau petragrašių (au
kų) popiežiui, kad jis galė
tų plėsti šventą propagan
dą, kovojant komunizmą!

“Jei pb dviejų tūkstan
čių metų bažnyčia nesijau
čia saugi ir jai reikia grieb
tis tokių desperatiškų prie
monių, tat jau prisipažini
mas prie idėjinio bankruto. 
Argi ne taip?”

Viskas gerai, tik tie klau
simo žodžiai “argi ne taip?” 
nuima pasakymo tvirtumą. 
Vadinasi, pats rašytojas 
suabejojo savo tvirtinimu ir 
paklausė skaitytojų nuomo
nės, “argi ne taip?” Ne ga
na, kad visokio plauko prie
šai kursto minias netikėti 
pažangiųjų rašytojų žo
džiams, dar ir patys rašy
tojai veda skaitytoją prie 
to. x' St Jas-nis.

Ženybinės Sukaktuvės

Lapkričio 13 d. draugų P. 
Vilimų pastangomis, jų pačių 
namuose, buvo suruoštos tris
dešimt penkių metų ženybinės 
sukaktuvės dėl P. Zlatkų.

Tą pačią dieną įvyko kitos 
vedybinės dvidešimties metų 
sukaktuvės, tai dd. D. E. 
Skardžių, kurias suruošė d. E. 
Skardžiuvienės brolis šu bro
liene, J. Kukeniai ir jų kaimy
nai R. M. Karalevičiai, “jau
nųjų” namuose. “Jaunie
siems” buvo įteikta graži do
vana, o svečiai puikiai priimti 
ir pavaišinti.

Draugai Skardžiai yra pa
žangaus judėjimo seni veikė
jai ir geri rėmėjai. Jie la
bai gražiai ir pavyzdingai iš
auklėjo savo sūnų, kuriuo gali 1 
pasididžiuoti.

Jonui ir Agotai Naubūriams, 
pastangomis jų dukrelės Ildos • 
ir B. šulmistrienės, buvo su-

'hio’H 'gyvenimo sukaktuvės, 
“jaunųjų” namuose. Drg. 
Naubūriai yra biznieriai, tu
ri savo “Fish and Chips’* res
toraną Verdune, ant Welling
ton St. /

Linkiu visiems “jauniesiems” 
ilgo ir laimingo gyvenimo. '

Susilaukė Sūnaus

Jau kelios savaitės atgal, 
dd. A. ir K. černauskai Susi
laukė sveiko ir dikto sūnaus. 
Motina ir sūnus sveiki. Drg. 
K. černauskienė yra progre
syvių/ lietuvių dd. J. Balsių 
dukrelė.

Linkiu jauniems tėvams svei
kai ir gražiai užauginti jų sū
nelį.
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Laisvės ir Vilnies Vajai „

Dar kartą norisi priminti, 
kad šiuo laiku eina Vilnies ir 
Laisves dienraščių vajus gavi
mui naujų, atnaujinimui senų 
skaitytojų ir sukėlimui para
mos. Nemažas skaičius mūsų 
kolonijos lietuvių jau skaito 
minimus laikraščius ir būtų 
labai puiku iš skaitytojų pu
sės, kad jie ilgai nedelsdami 
savo prenumeratas atsinaujin
tų. Prenumeratų atnaujinime 
ir mokesčių persiuntiųie labai 
nuoširdžiai pasitarnauja drg. 
E. Morkevičienė - Juskevičai- 
tė. Ji taipgi užrašo ir nau- ’ 
jas prenumeratas.

Kurie dar nesate kalbamų - 
laikraščių skaitytojais, pasi
stenkite užsirašyti, tai nepa
vaduojami dienraščiai, ku
riuose kasdien rasite žinių 
apie politinius pasaulinius 
įyykius, iš mokslo, meno, 
sveikatos sričių ir tt.

- Koresp.

Jau yra keletas žmonių, ku
rie padarė dokumentus, kad 
po mirties jų turtas pereitų 
dienraščiui Laisvei. Išmintin
gas dalykas dar sveikam esant 
sutvarkyti, kam turi pereiti 
turtas po mirties.

I < II I . .....................................................-............................  . ................................................ .. .....................................Į........................

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Gruod. 2, 1948
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Parašė K. Simonovas Vertė J. Tomau

DIENOS ir NAKTYS
10—1—48 APYSAKA —52—

DALIS DR. 1JOHNSONO PASAKYTOS
PRAKALBOS CLEVELANDE

(Tąsa)

— Sergiejus Vasiljevičius įsakė jus 
viskuo, ko tik yra šerti. Tai. norite šoko
lado?

— Ne, nenoriu.
— Na, gerai, — pasakė Paša kuone 

patenkinta, — o tai jam iš viso tik vie
na plytelė pasiliko.

— O kur automatininkas? — paklau
sė Saburovas Pašą.

— Ten, apkase. Sergiejus Vasiljevi
čius pasakė jam, kad jus palydėtų.

— Dėkui, — Saburovas pasikėlė.
— Į sveikatą, — pasakė Paša. —Jūs 

kažkodėl mažai valgote. Kaip Sergiejus 
Vasiljevičius. Pas mus čia komisaras bu
vo, — vakar jį užmušė, — tasai mėgo 
pavalgyti. Geras buvo, malonus žmogus. 
Platonas Ivanovičius. Nepažinojote?

— Nepažinojau.
— Labai geras žmogus, — įsitikinusi 

pasakė Paša. — Ką jam bepaduotum, vi
sados pavalgo ir pagiria ir papildomai 
paprašo. Meilus buvo.

Saburovas išėjo. Apkase prie blindažo 
iš tikrųjų jo laukė automatininkas.

— Na, ką gi, einam pas pulkininką.
— O ko pas jį eiti, drauge kapitone, 

— pasakė automatininkas. — Jis ranka 
pasiekiamas.

Remizovo šeimininkystėj jautėsi tvar
kingumas. Nuo blindažo per griuvėsius 
buvo praėjimai, tesibaigią ten, kur ga
lėjai tikrai' be pavojaus nuo skeveldrų 
praeiti tarp mūro luitų.

Po penkių minučių Saburovas buvo se*’ 
kimo punkte, įrengtame gana sąmojin
gai. Ant pat krašto daubos skardžio, 
skyrusios čia Remizovo pozicijas nuo vo
kiečių, stovėjo sugriautas namas, kurio 
likučius be paliovos daužė vokiečių arti
lerija. Remizovas pasikasė po pamatais 
ir ten įrengė gana erdvią žeminę su dve
jomis užmaskuotomis akutėmis į vokie
čių pusę.

Žemė per naktį galutinai apledėjo. 
Daubos dugne riogsojo apverstas, šlaitu 
nusiritęs tankas ir mėtėsi daug lavonų.

— Kaip papusryčiavome? — užuot pa
sisveikinęs, paklausė Remizovas Saburo- 

l vą.
— Dėkui, drauge pulkininke.
— Na, tas gerai. Vadinas, Paša neap

movė. Jinai mano buožė: viską taupo 
man ... Niekaip jos neišmokysi vaišin
gumo.

•— Ne, atvirkščiai, — pasakė Saburo
vas. — Net šokolado man siūlė.

— Nejau? Na, tai pažanga .. . Tylu 
šiandien pas mane, net įtartina.

— Kodėl įtartina?
— Silpnai spaudžia mane. Aš, rimtai 

kalbant, nuo vakar dienos laukiau, kad 
smarkiau spaus. Na, užtat, rodosi, ten 
generolą spaudžia. Girdite?

Iš tikrųjų kairėje girdėjosi šaudymas.
— Sprendžiant iš garsų, jau keturis 

kartus priėjo iki kautynių granatomis. 
Taip, taip... Vadinas, išsimiegojote? 
Jūs vakar kaip kūdikis užmigote ir vis 
dėlto mažai miegojote. Aš po tokios 
Šliaužiojimo mankštos parą miegočiau. 
Aš įsakiau jūsų nežadinti. Žinoma, esant 
būtinam reikalui, pažadintų, bet tuo tar
pu nieko ypatingo nėra. Krutėti — kru
ta, taip. Štai malonėkite žiūroną, jei no
rite.

Saburovas paėmė iš Remizovo rankų 
žiūroną, ir ilgai apžiūrinėjo aną daubos 
pusę. Vienur kitur perbėginėjo žmonės. 
Prošvaistėse tarp namų šmėkštelėjo vie
nas, paskui kitas tankas.

— Jau bombardavo? — paklausė Sa
burovas.

— Mus ne. Aną, kairįjį, upės krantą, 
bombardavo. Vis gaudo “katiušas.” “Ka- 
tiušos,” kaip visados,- arijas dainavo pa
ryčiu. Mano nuomone, vokiečius gerokai 
suneramino... Jūs pasilsėjote?

— Visiškai. '
— Šiandien jūs pas mane, tarsi pri

komandiruotas generalinio štabo kari
ninkas — galite sekti bendrą kautynių 
eigą. Nors...

Remizovas pasiyedė Saburovą į šalį.
Jie išėjo iš blindažo ir atsisėdo ant apka- ' 
so krašto.

— N(jp>, — pakartojo Remizovas, — 
būtų gerai, jei nueitumėte į dešinįjį 
sparną. Jaučiu, kad šiandien jie labiau- 

# šiai užgulė generolą, o aš jiems jau at
riekta riekė. Jie mano., kad su manimi

mi-
e

va
jus

DR. H. JOHNSON

suspės visada susidoroti. Bet vis dėlto 
dėl viso pikto nueikite. Mano dešiniaja
me sparne silpnoka, — leitenantas Gali- 
ševas, kuris vadovauja batalijonui, visai 
berniukas. Visus vakar užmušė, ką pa
darysi? Jūs pas jį iki vakaro stebėkite 
mano vardu. Jei reikės, perimkite vado
vavimą. O naktį prasimušime kartu. Ta
da aš jau jūsų nuo savęs niekur... Ge
rai?

— Gerai, — pasakė Saburovaę, stebė
damasis tuo lengvu, nedirbtiniu švelnu
mu, kuriuo kalbėjo Remizovas, nors bu
vo visiškai aišku, kad jis įsakinėjo,

— Nagi, nagi, eime į blindažą, — 
greitai pasakė Remizovas, kai sunkusis 
sviedinys sprogo viršuje, per šimtą žing
snių nuo "jų. — Eikime, eikime, — tem
pė jis Saburovą už rankovės. — Man ro
dos, jie labai gerai žino, kur mano seki
mo punktas, bet, matote, iš viršaus ma
nęs nepramuši, o kad į tuos langelius 
tiesiog pataikytų, reikia patrankėlę at
ridenti ant pat ano daubos kranto, prie
šais mane. Tada pataikys. Jie jau du 
kartus atrideno, bet mes numušėme. O 
trečią kartą bijosi. Naktį, tiesa, bandė, 
bet naktį negali pataikyti. Juk jie blogi 
artileristai. Štai, girdite, vis į mus .. .

Taip šnekučiuodami, jie penketą 
nučių prasėdėjo blindaže.

— Na, dabar, tikriausiai, ketvirtį 
v landėlės atvangą padarys. Eikite, 
automatininkas palydės.

Batalijono vado žeminė buvo iškasta 
taip pat, kaip ir Remizovo sekimo punk
tas, po sudaužyto namo pamatais.

Batalijono vadas Gališevas pasirodė 
besąs visai jaunas vaikinas, tik ką išleis
tas iš karo mokyklos. Tarp' kitko, savaitę 
prabuvęs čia, jis išmoko jau visų fronto 
įpročių, ir, kai susipažinę jiedu su Sa- 
burovu prisėdo prie įėjimo į blindažą, 
Gališevas, išsitraukęs iš už aulo taboki
nę, susisuko tokią baisiai milžinišką suk
tinę, jog Saburovas nenoromis nusišyp
sojo.

—Duokite ir man,—pasakė jis, staiga 
prisiminęs, kad nerūkė nuo vakar vaka
ro.

— Kur batalijono vadas? — jų užpa
kaly pasigirdo pažįstamas balsas.

— Čia, — pasakė Gališevas ir džiaugs
mingai nusišypsojo. — Čia^ Anička. Da
bar aš batalijono vadas.’

Saburovas atsisuko, ir jų žvilgsniai 
susidūrė.

Ania, kuri įeidama rausėsi savo sani
tariniame krepšy, pamačiusi Saburovą, 
iš nustebimo nuleido rankas ir dabar 
stovėjo tyliai žvelgdama į jį.

— Ania, — prašneko jis ir žerigė į ją.
Ji tebestovėjo nejudėdama.
Jis žengė dar žingsnį, apkabino ją vie

na ranka ir prisitraukė prie savęs:
— Na, ką gi tu, Ania? .
Ji vis dar tylėjo ir, nepajudinusi gal

vos, tepakėlę į jį akis.
Jose blizgėjo stambios ašaros.
— Kaip, tu čia? — pagaliau pasakė 

ji. — Kada gi jūs atėjote?
— Naktį.
— Tai, vadinasi, iš Procenko jūs atė

jote, taip?
— Aš.
— O mes vis galvojome — kas'galėtų 

ateiti? Bet aš nepagalvojau, kad tai jūs.
— Ji buvo tiek nustebinta, nudžiugusi ir 
susijaudinusi, jog vėl kreipėsi į jį “jūs.”
— Na, kaip jūs?

— Gerai. Rytoj būsime vėl visi drau
ge, susijungsime su Procenko.

*— Aš žinau, — pasakė ji. — Aš girdė
jau. Jūs turite sužeistų? —- kreipėsi ji į 
Gališevą. ’ '

— Yra pora. . '
— Gerai, — pasakė ji. Tuoj mes juos 

į daubą nunešime. — Vadinąs, jūs^čia?
— pažiūrėjo ji į Saburovą atidžių žvilgs
niu.

— Čia.
Ji pasistiepė, apkabino jo kaklą abiem 

rankom, pabučiavo į lūpas ir vėl nuleido’ 
rankas.

1 — Kaip gera, —• pasakė ji, nekeisda- 
ma tono. — Aš labai bijojau;

— Aš taip pat...
Gališevas tylėdamas sekė šią sceną.' ;
— Aš tuoj eisiu sužeistųjų, — atsisu

kusi į jį, pakartojo Ania ir vėl prisiglau
dė prie Saburovo.

(Bus daugiau)

“Aš esu giliai patenkin
tas ta garbe, kuria profeso
rius Wolfe ir jo Priėmimo 
Komitetas, suteikė man 
progą išsireikšti nors vienu 
atžvilgiu, kurį aš atstovau
ju. Aš pasitikiu, kad mano 
kalba čia nepadarys jums 
jokio nesmagumo, nes mano 
vienatinis tikslas yra, kad 
daryti viską man galimą 
ugdymui taikos ir gero su
sipratimo tarpe žmonių.

“Mes turime suprasti, kad 
pasaulis šiame momente yra 
pasidalinęs į dvi sekcijas, 
Rytus ir Vakarus. Rusija ir 
jos talkininkės vienoje pu
sėje, Jungtinas Valstijos ir 
jos talkininkės kitoje. Iš to 
kyla problema, kad tie du 
pasauliai vienas šalę kito 
taikiai sugyventų. Nekurie 
sako, kad tokioje padėtyje 
karas neišvengiamas. Aš 
esu įsitikinęs,” kad taikus 
sugyvenimas, yra galimas.

“Mes neturime pasiduoti 
manymui, kad sekantis ka
ras bus tik guzikučio pa
spaudimo karas. Anglijos į- 
žymusis atominės energijos 
mokslininkas, prof. Black
ett, neseniai laimėjęs Nobe
lio dovaną, savo knygoje 
“Militarinės ir Ekonominės 
Pasekmės Atominėje Ener
gijoje”, aiškiai įrodo, kad 
busimieji karai bus nevien 
baisiausi, kokius žmonija y- 
ra mačiūsi, bet vieni, į ku
riuos bus įtrauktos visų ša
lių žmonių pajėgos, civilės 
ir militarinės. '

“Atominio amžiaus faktai 
šaukiasi į žmoniją; kad viso 
pasaulio žmonės privalo gy
venti taikiai ir vieningai, 
kad išlikti gyvais. Dauguma 
iš mūsų Vakarinėse tautose 
žvelgia į bendradarbiavimą 
su Rusijos žmonėmis su di
deliu nuogąstavimu, kadan
gi mes esame,taip įtikinti, 
būk rusai esą karinio palin
kimo, nedori ir moralybės 
bei kultūros gaišintojai? 
Bet vadovaudamasis mano 
paties patyrimais, aš nega
liu prisidėti prie tokio sam
protavimo, bet geriau mie
lai, su dideliu džiaugsmu 
bendradarbiauti visame ka
me su Rytų ir Vakarų žmo
nėmis. Mano patyrimai man 
sako, kad Vakarai gali,daug 
ko pasimokinti iš Rytų, ly
giai taip pat Rytai iš Vaka
rų. Mes privalome pasimo
kinti iš Rytų, kaip jie prak
tikuoja naujas laisves: lais
vę prie darbo, laisvę gauti 
ganėtiną atlyginimą už dar
bą, laisvę poilsio po darbui, 
laisvę prie sveikatos, moks
lo ir pilnos lygybės, neatsi
žvelgiant į lytį, tikybą ,ąr 
rašę. Jie gali pasimokinti iš 
mūsų laisvių: spaudos, kal
bos ir susirinkimų.

“Nevien tik faktas, kad 
skirtingos laisvės Rytuose 
ir Vakaruose yra išraiška 
reikalo taikaus sugyvenimo'

tarpe Rytų ir Vakarų, bet 
yra daugelis konkrečių fak
tų, rodančių, kad užėmimui 
didelių žemės plotų karas 
nėra reikalingas: tai konk
rečiais faktais yra; kad Va
karinė ir Rytinė pusės, abi 
jų, turi visas joms reikalin
gas žaliąsias medžiagas ir 
šaltinius gamtinės bei žmo
nių pajėgos jų vystymuisi 
per šimtmečius ateityje, ne
reikiant nei Jungtinėms 
Valstijoms nei Rusijai da
ryti užgrobimus kitų šalių. 
Kitas konkretus faktas, 
kad nuogąstingai karo su
naikinta Sovietų Sąjunga 
negali nei mąstyti apie ag
resyvi karą, kada jai yra 
reikalinga įdėti visos pas
tangos salies atbudavojimui 
į kurį yra įsijungusios Ru
sija ir Rytinė Europa.

“Vienok nekuriose pasau
lio dalyse einą kalbos apie 
karą. O baimė karo yra vi
sur. Šitokioje* atmosferoje 
našus darbas už taiką labai 
nukenčia. Vienas iš svar
biausių nusistatymų, kad 
visos pasaulio tautos steng
tųsi nepakenkti nei kalba 
nei darbais pasaulinei tai
kai. Paimkime, pavyzdžiui, 
pono Churchill’it) pokarinę 
prakalbą. Aš norėčiau viso
mis mano pajėgomis įtikin

ai, kad ponas Chųrchill ne
atstovauja Anglijos taikos 
minčių, ką Anglijos žmonės 
aiškiai įrodė pastaruosiuose 
visuotinuose balsavimuose. 
Tas teikia man ir mano ša
liai nerimo, matant su tokiu 
dideliu paklusnumu jūsų ša
lies politiką sekant Chur- 
chill’io vadovybę. Tai yra 
pavojinga, aš norėčiau pri
durti, *dėl J. V. vadovautis 
panašiai išdėstytomis neku
riu Vakarinės Europos po
litikierių mintimis šiame 
momente, todėl, kad jų min
tys neatstovauja jų šalies 
žmonių minčių. To galime 
pasimokinti iš Čiang« Kai- 
šeko fiasko. Mes Anglijoje 
nuoširdžiai tikime, kad da
bar po Churchill’io pastaro
sios labai pavojingos pra
kalbos, pasakytos 'Londone, 
Jungtinės Valstijos supras, 
kad jo išreikšta mintis yra 
tik jo paties ir Amerikos 
žmoųės nusigrįš- nuo jo, 
taip, kaip Britanijos žmonės 
visoje šalyje masiniuose 
mitinguose nedvejotinai į- 
rodė, kad jų mintys yra 
nustatytos už taiką.

“Darbai, kurie kenkia tai
kai, per dažnai pasikartoja 
Vakaruose. Taiką myliAti 
visų šalių žmonės žiūri su 
dideliu nuogąstavimu į ap
supimą/ Sovietų Sąjungos 
nęapskaitomomis Amerikos 
karinių orlaivynų ir laivynų 
bazėmis. Taipgi tie žmonės 
žiūri su baime į J. V. daro
mas išlaidas karo tikslams, 
apie du trečdalius visos ša
lies įeigų, jie žiūri su baime

į atbudavojimą Vokietijos.
“Mano įsitikinimu, nėra 

nieko panašaus grūmojimui 
taikai iš Sovietų pusės: ji 
nėra net ir tokioje padėtyje, 
kad šiandien galėtų mąstyti 
apie užpuolimo karą: ten 
nėra nei sentimento už ka
rą bent kurioje iš šešių Ry
tinės Europos valstybių: aš 
būdamas Sovietuose ir Ryti
nėse respublikose nepaste
bėjau spaudoje nei per ra
diją, kalbų apie karą prieš 
J. V. ar prieš kurią Vakari
nę pasaulio dalį, kaip kad 
aš matau Amerikos spaudo
je apie karą prieš Sovietus. 
Rytinės Europos žmonių vi
sa energija yra sukoncent
ruota atstatymui karo nute- 
riotų savo šalių, bet taipgi 
Sovietų Sąjunga neieško ka
rinių bazių Kanadoje, Mek
sikoje nei Orklad salose.

“O vienok Sovietų Sąjun
ga jaučia grūmojimą pasau
linei taikai, girdėdama taip 
plačiai skleidžiamus melus 
su žvilgsniu Sovietų pozici
jų trijuose svarbiausiuose 
tarptautiniuose klausimuo
se — žvilgsniu Baruch pla
no, žvilgsniu Berlyno padė
ties ir žvilgsniu nedraugin
gų santykių su šešiomis Ry
tinės Europos, respubliko
mis.”

Ant šių trijų klausimų de
kanas Johnsonas sustojo 
smulkmeniškam išaiškinimui 
Sovietų Sąjungos pozicijų; 
kad Sovietų Sąjunga reika
lavo uždrausti atominės e- 
nergijos naudojimąj milita- 
riniams tikslams, bet kad 
atominę energiją būtų gali
ma naudoti taikiam progre
sui, pagerinimui žmonių gy
venimo. Baruch su tuom So
vietų planu nesutiko; link 
Berlyno esamos padėties, 
Sovietų Sąjunga reikalauja, 
kad Vakarų šalys pildytų 
Yaltos ir Potsdamo susita
rimus, ką Vakarinės šalys 
yra sulaužiusias. Kas' link 
Sovietų draugingų santykių 
su šešiomis Rytinėmis Eu
ropos respublikomis, tai ga
lima išaiškinti istoriniais 
faktais, kaip per šimtme
čius per tas šalis įsiveržda
vo užpuolikai ant Rusijos, 
pradedant nuo Gustavus A- 
dolphus Švedų iki Britani
jos ir Amerikos intervenci
jos po pirmojo pasaulinio 
karo. Hitleris taipgi užpuo
lė Sovietus per tas valsti
jas. Todėl Sovietų Sąjungos 
pastangos,—tęsė Dr. John
sonas, atitinka Britanijos 
reikalavimams, kad Nęther- 
landijos būtų jai draugiš
kos.

Johnsonas priminė, kaip 
Čechoslovakijos žmonės yra 
draugiški Sovietams, pasi
remdamas Jan Masaryk iš
sireiškimu: “Mano žmonės 
myli Sovietų Rusiją ir jei
gu kas pasikėsintų atskirti 
mano žmones nuo Sovietų 
Sąjungos, jo pasikėsinimas 
neišsipildytų.” - *

Dekanas Johnsonas pla- \ ' *

čiai apibūdino religines Įais- 
ves Sovietų Sąjungoje ir še
šiose Rytinės Europos res
publikose. Jis atlankęs daug 
bažnyčių ir dalyvavęs pa
maldose, bet niekur nepas* 
tebėjęs religijos persekioji
mo. Jis matęs, kaip Sovietų 
Sąjungoje valdžia suteikia 
medžiagos karo sugriautom 
bažnyčiom atstatyti. Pa
kėlęs kryžių, kuris kabojo 
ant jo krūtinės, Johnsonas 
sakė: “Tai dovana nuo rusų 
bažnyčios patriarko.”

Prie pabaigos Dr. John
sonas sakė: “Aš noriu atsi
šaukti visomis mano pajė
gomis į Amerikos žmones. 
Mes Europoje žiūrime'! jus v 
su baime ir viltimi. Baime, “ 
kada jumyse matome nau
ją baisią imperialistinę jė
gą, norinčią dominuoti vi
sam pasauliui. Viltį, kad 
Amerikos žmonės turi pajė
gų vesti pasaulį link taikos. 
Jie turi pajėgų nuginkluoti 
Rytinio pasaulio baimę. Jie 
turi savyje pajėgų prašalin-' 
ti skurdą pasaulyje.”

J. N. S.

Pasibaigė Francijos 
Laivakroviu Streikas

Paryžius. — Tapo atšauk
tas Francijos laivakrovių 
streikas, kuris per kelias 
savaites paralyžiavo laivų 
iškrovimą bei prikrovimą. 
Streikas baigtas, kuomet 
valdžia nutarė pakelti 
vakroviams algą, nors 
tiek, kaip jie reikalavo.

Streikierius atakavo 
riuomenė ir žandarai.

Pakilę Išgabenimai iš 
Vakarinės Vokietijos

Wn

lai-
ne

ka-

Berlin.— Iš anglų-ameri- 
konų užimtos vakarinės Vo
kietijos šiemet bus išgaben
ta užsięnin ir parduota 
$670,000,000 Vertės, dirbinių, 
arba antra tiek daugiau, 
kaip pernai, sako Philips 
Hawkins, karinės ameriko
nų vyriausybės narys.

Jis pranešė, jog pramo
nė vakarinėje Vokietijoje 
dabar eina tik 27 nuošim
čiais žemiau, negu 1936 me
tais., )

Tientsin, Kinįja/ 
komunistai užėmė Cinwang- 
tao uostamiestį.

Kinų

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 
uvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
> naujus paveiks- 

K lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

|| rikoniškals. Rei- 
H kalu! esant iri 
Bpadidinu tokio* 
r dydžio, kokio pa- 
* geidaujama. Tai-; 
» »K)gi atmaliavoju

Įvairiom spalvom.' 

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Um. • 

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES J. ROMAN
' (RAMANAUSKAS) j

Laidotuvių ; 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti. ’ <

1113 Ml. Vernon
PHILADELPHIA,

Telefonas Poplar
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MIAMI, FLORIDA DETROITO ŽINIOS
Neperseniai drg. Sliekienė 

labai išbarė Miamės miesto 
vaidininkus už apleidimą 
miesto. Čia neturiu tikslo nei 
drg. Sliekienę už tai barti, nei 
miesto valdininkus ginti, tik 
norėtųsi panagrinėti tas sąly
gas, kodėl Miami miestas ne
moderniškas, palyginus su 
šiaurių didmiesčiais.

Kadangi daugelis čia atvy
kusių iš šiaurės moderniškų 
miestų kritikuoja mūsų mies
tą ir tai ne tik lietuviai, bet 
ir patys amerikiečiai. Pilnai 
sutinku su drg. Sliekiene, kad 
mūsų miesto valdininkai nėra 
geresni, kaip ir kitų miestų 
valdininkai — jie visi pirmiau
sia žiūri, kaip daugiau dole
rių įvaryti į savo kišenių, kai
po laisvos prekybos šalininkai. 
Mat, tai tokia jaul mūsų tvar
ka. Bet, teisingai* kalbant, 
tai reikia visuomet turėti gal
voje rašant apie Miamės mies
tą, ar kitą katrą Floridos 
miestą, arba ir pačią Floridos 
valstiją, kad ši valstija, kaip 
ir jos miestai, iki šiol buvo la
bai biedni. Tūli mano, kad 
Floridus valstija visa 
da vien iš nederlingos 
tačiau taip nėra.

Kalbant apie. Miami 
plotą, tai žemė prasta, dau-

suside- 
žemės,

miesto

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

Peter Kapiskas
Tel. ĖVergreėn 4-8174

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreeri 7-4774

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

Du kambariai Šermenim, didelis ptfikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. , 

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

August Gustas 
BELTA1RE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

' (kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, Sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
u SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui z
Šermenim^, Vestuvėms ir Bankiėfjąmd

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

va-
ta-
au-

gumoj baltutėlis smėlis su 
dinamomis coral rocks, o 
čiau ir tame smėlyje gerai 
ga visoki taip vadinami citri
niai vaismedžiai, visoki visada 
žydinti medeliai, kaip hibis
cus, poinsettias ir kitoki. Ga
na gerai auga ir daržovės, 
jeigu joms, duodi kokių nors 
trąšų ir vandens, tani tikruo
se miesto distriktuose, kaip 
Homestead, Hialėah, Littlė 
River ir kituose. O ką kalbė
ti apie Lake Okeechobee apy
linkes su savo derlingiausio
mis lygumomis, kurios lenkty- 
niuoja su Kalifornijos daržo
vių ūkiais, čia ne tiktai au
gina gausiai daržovių, bet ir 
puikiausios ganyklos, kur jau 
yra gana plati gyvulininkystė. 
Pradedant nuo Okeechobee 
ežero į šiaurę—vidurinė Flo
ridos valstijos dalis, taip va
dinama Citrus Belt, lenkty- 
niuoja fruktų auginimu su 
Kalifornija. Kas nežino, kiek 
čia turto yra ne vien pinigi- 
guose, kuriuos tų vaisių augin
tojai surenka juos parduoda
mi, bet ir sveikatoje. O pri
dėkime dar skaitlingus ežerus 
su jų knibždėte knibždančio
mis žuvimis! O betgi valsti
ja iki šiol buvo neskaitlinga 
gyventojais ir biedna. Kodėl ? 
Be abejo, kalta tvarka.*

Kad patraukti į Floridą 
daugiau žmonių iš šiaurės ap
sigyventi, valstija, susitarus su 
miestais, išleido taip vadina
mą “Homestead exemption.” 
Pilietis, turintis nuosavybę, 
gavęs tą homestead exemp
tion, paliuosuojamas nuo bet 
kokių taksų mokėjimo, valsti
jai ir miestui, kuriame jis gy
vena už pirmus $5,000, moka 
tiktai, kas viršaus $5,000.

O kadangi ši valstija, kaip 
ir jos miestai, iki vėliausių 
laikų neskaitlingi gyventojais 
ir biedni, tai ir jų namukai 
buvo mažyčiai, pigučiai ir ga-

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

• RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN^ N. Y

lima mari'yti, kad du trėččla'- 
liai gyvėntpjų niekad nemokė
jo miestams ir valstijai thksų, 
kadangi jų nameliai niekad 
nedaėjo iki $5,000 vertės. 
Tiėša, dabar, ypač Miami, jau 
daugiau moderniškų ir toli 
prašokusių $5,000 vertę na
mų, bet ir dabar dar daug 
vietos gyventojų tebegyvena 
po senovei savo tuose vištinin- 
kuose ir dauguma ir dabar 
dar taksų nemoka. Kiti, kad 
ir moka, tai, rodos, "dėl juoko, 
šiemet taksai pakelti — aukš
tesni negu pernai, ir štai, kal
basi tų “vištininkų” savinin
kai miesto salėje, kur taksus 
moka, ir keikia valdininkus, 
kam pakėlė taksus. Vienas 
sako: pernai mokėjau. 80 cen
tų, o šiemet jau $1.05. An
tras: aš pernai mokėjau $1.00, 
o šiemet jau $1.30, ir tt.

Na, ką gi galima mieste pa
gerinti mokant tokias taksas? 
Nieko! Tiesa, mes, čia atva
žiavę iš šiaurės miestų, mo
kame nepalyginamai daugiau 
taksų, negu dauguma vietinių 
gyventojų, nes mes tankiau
sia turime moderniškus na
mus, bet visgi daug mažes
nius, negu šiaurėje mokėda- 
vom. Pavyzdžiui, mūsų na
mukas kaštuoja $14,000, turė
dami “Homestead exemption” 
viso taksų šiėmet mokėjome 
$31.87, tai 
daug.
tas

palyginamai ne- 
Bet norint, kad mies- 

būtų modernizuojamas, 
gražinamas, turėsime mokėti 
didesnius taksus, tai neišven
giama.

Niekas Nenori Legionierių
Miami mieste žiemos laiku 

atsibūna daug visokių suvažia
vimų. Pirmieji čia atlaikė sa
vo suvažiavimą Amerikos Le
gionas. Vietos didlapiai la
bai juos garbino ir ragino vie
tos gyventojus pasitikti legio
nierius ir priimti juos dėl nak
vynių. Ragino įdėti į langus 
iškabas, kad turi kambarį 
išrenduoti. Bet daug namų 
savininkų nedėjo tokių iškabų, 
kad ir turėjo kambarių išren
duoti. žinau ir kelias lietuvių 
šeimynas, kurios turėjo vietos, 
bet nenorėjo priimti į savo 
hamus legionierių.

Beeinant jų suvažiavimui, 
vadai skundėsi, kad nei vie
nas miestas nepriima legio
nierių dėl 1949 metų suvažia
vimo. , Galų gale vos-ne-vos 
įsisiūlė Philadelphijai. Vietos 
didlapiai verkšleno, kad, gir
di, “biedni” legionieriai skriau
džiami taip negarbingai — 
kad nei vienas miestas nenori 
priimti jų suvažiavimo, bet 
jie užtylėjo, kodėl. Jie užty
lėjo, kad kur jie' laiko suva
žiavimus, tai elgiasi kaip lau
kiniai. Jie prisilakę pridaro 
ramiems gyventojams visokių 
nesmagumų ir nuostolių. Tad 
ir gerai, kad jų miestai nebe
nori priimti.

Kas Girdėt Tarp Vietos 
Lietuvių ?

Vietos ALDLD 75 kuopa 
gražiai sau darbuojasi ir stna- 
gina vietos lietuvius su savo 
parengimais. Lapkričio mėne
sį jau net du piknikus turėjo 
Mockaus vienkiemyj. Juose 
susirenka dauguma vietos lie
tuvių ir gražiai laiką pralei
džia.

Dabar, kada jau žiema ar
tinasi, tai jau grįžta atgal il
tie lietuviai, kurie ant vasa
ros išvažiuoja į šiaurę, vieni su 
reikalais, o kiti ant vakacijų. 
Bet dabar piknike sutikau tik 
ką .sugrįžusius Mr. & Mrs. 
Finencos iš New Hampshire, 
Mr. & Mrs. Kočus iš Detroit, 
Mich., Mrs. Stankūhienę iŠ 
Worcester, Mass., Mr. A. Ka
minską, rodos, iš New Jersey, 
Mr. & Mrs. Sharps iš Pitts
burgh, Pa., Mr. & Mrs. Tamo
šiūnus iš Detroit, Mich., ir 
daugybę kitų..

Naujai susipažinau su Jonu 
Rūku ir jo šeimyna iš Pitts
burgh, Pa., Mrš. Skučas iš 
Chicago, Ill., su Mr. Puta, ro
dos, iš Boston, Mass., ir dau
geliu kitų, kurių pavardžių ne-, 
įsitėmijau.

Taigi, mūsų jauniausia ir 
tur.būt mažiausia lietuvių ko
lonija auga ir stiprėja.

Majamietis.

pataikauja trumano
POLITIKAI

Atydžiai tėmijant kai ku
rių unijų vadų pareiškimus 
kaslink Trtimario rinkiminės 
kampanijos didelių pažadų 
dėlei civilių laisvių gynimo, 
Taft-Hartley įstatymo atšau
kimo ir tt., matėsi, kad tie be 
nugarkaulio lydėriukai be jo
kios gėdos prabilo į unijų ei
linius narius, kad, girdi, jei 
ir nebus pilnai atšauktas Taft- 
Hartley įstatymas, tai vistiek 
jis bus kiek sušvelnintas-pa- 
gerintas.

Jau jeigu unijų vadai (nors 
ne visi) taip kalba, tai ko jau 
belaukti iš paties Trumano? 
Kad tik nebūtų taip, kad visi 
Trumano pažadai pasiliks 
Floridos pieskynuose.
Garsaus Dvasiškio Pranašystė

Mokslo žmogus, Anglikonų 
Bažnyčios, Canterburio deka
nas Hewlett Johnson atvykęs 
į Detroitą buvo sutiktas ir ap
klausinėtas vietos didlapių re
porterių. Jam buvo pastaty
ta keli klausimai, pavyzdžiui, 
ką jis mano apie šios šalies 
praėjusius rinkimus. Gerbia
mas dekanas štai ką afšakė: 
“Nežiūrint kaip rinkimai pra
ėjo, Henry A. Wallace sekan
čiuose šalies rinkimuose bus 
išrinktas prezidentu. Antra, 
Trumanas patirs daug sunku
mų per šiuos 4 metus jo pre
zidentystės. Trečia, per šį 
periodą Amerikos liaudies po
litinis pasisukimas bus labai 
didelis, ir ketvirta, Sovietų 
Sąjunga nori taikaus sugyve
nimo su Amerika, o ne karo.”

Paprasta Išnaudotojų 
Propaganda

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet besiartinant uni
jų kontraktų atnaujinimo lai
kui, industrijų savininkai už- 
šriubuoja komercinę spaudą 
varyti propagandą, būk įvai
rių produktų kainos puola. Jie 
tai daro, kad>atėjus laikui at
naujinti kontraktus, kada 
unijų atstovai reikalauja pa
kėlimo darbininkams algų, nes 
kainos ant visko yra iškilusios 
ir darbininką?'negali sudurti 
galą su galu, išnaudotojų at
stovai galėtų argumentuoti: 
“Štai, argi jūs nematote, kad 
kainos ant visko ima pulti, o 
jūs reikalaujate pakėlimo algi/ 
darbininkams.”’ Tar, girdi, 
“visai nelogiška.” '

Argi taip ištiesų yra? Toli 
gražu ne! Paimkim pavyz
džiui tik mėsos kainas. Jei 
vienur ar kitur kokii/s n ure
nusios mėsos svaras, kitas ir 
parsiduoda pigiau, arba stoi
ko svaras vietoj dolerio, kai 
khda būna 99 centai, bet dau
giausiai yra taip, kad vieną 
dieną vienokios mėsos švaras 
vienu centu pigiau' kaip va
kar, bet kitokia parsiduoda 
vienu centu brangiau, taip, 
kad nei pats biesas negalėtų 
sugaudyti, kaip tie mėsos šin- 
koriai kaitelioja kainas. Vie
nas aišku, tai kad- doleris ant 
tiek susitraukė, kad jis vos 
tik vertas 40 centų. Taigi, 
Taft-Hartley įstatymas, ar ko
kis kitas įstatymas, o darbi
ninkams reikės streikuoti, kad 
iškovojus sau ir savo šeimai 
didesnį duonos kąsnį.

Atsargiau su Pinigais
Detroite, kaip vakarinėj 

miesto dalyje, taip ir rytinėje 
plečiasi vagystės, užpuldinėji
mai žmonių ir plėšimai namų. 
Pagal “The Detroit News” 
pranešimus matyt, kad žmo- 
------------ ;-------------------- ------—

Lewiston, Maine 
Nuolatinis darbininkų ju

dėjimo ir spaudos rėmėjas, 
dienraščių Laisvės ir Vilnies 
šėrininkas ir skaitytojas Si- 
rhanas J. Antanaitis sunkiai 
serga. Jis yra Memorial Hos
pital, Belmont St., Worces
ter, Mass. Linkiu ligoniui, pa- 
sVėi'kti. Galinti draugai ra-' 
ginami aplankyti sergančius.

Geo. Shimaitis.

nes, turėdami apie porą ar 
daugiau tūkstančių sutaupų, 
laiko pinigus namuose, tai vie
nur, tai kitur po kelis šimte
lius paslėpę. Tačiau, kuomet 
vagys įsilaužia į tokius na
mus, tarytum jie žino visas tas 
vietas, kur pinigai yra pa
slėpti. Ištuština visas tas 
“saugias” vietas ir net vaiku
čių bankutes iškrato.

Taigi, nėra saugu laikyti 
kiek didesnes sumas pinigų 
namuose. Jei kas turite atlie
kamų sutaupų, patartina pa
dėti į paštą ar banką, o ki
taip rizikuojate su savo su- 
taupomis. B.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDP Klubo susirinkimas įvyks 5 
dieną gruodžio, Klubo kambariuose, 
408 Court St. Pradžia' 2 vai. ryto. 
Visi nariai prašomi dalyvauti, nes 
bus svarstoma kaip Klubo reikalai 
pagerinti. Klubo mitingui pasibai
gus 4 vai. dieną, prasidės kitas mi
tingas, LLD 54 kp., nes nutarta 
kartu tą dieną kaip ir Klubo. LLD 
nariai kviečiami dalyvauti, nes nau
ja knyga atsiųsta, kuri nariams pri
klauso. Kurie dar nesate užsimokė
ję duoklių, užsirųokėkite. — Narys.

(283-284) '

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 5 d., 2:30 vai. dieną, toj 
pačioj vietoj kaip ir visada. Nariai, 
malonėkite visi dalyvauti, nes turė
sime išrinkti delegatus į 2-ros Aps. 
konf., kuri įvyks sausio 16 d. Taip- 
pat yra ir daugiau svarbių reikalų, 
kurie turės būti apsvarstyti. — V. 
W. Zelin. (283-284)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks kar

tu su LDS 8 kp., gruodžio 7 d. Pra
džia 7:30 v. v., Jurginėj salėje, 180 
New York Avė. Visi būkite, nes jau 
turime naują knygą — Žmogus^ ir 
Mašina. Galėsite pasiimti, kaip ži
note, laikas visiems brangus, nelau
kite kol sekretorius atneš knygą į 
namus. Nepamirškite ir. duokles už
simokėti. — V. J. Casper,. sekr.

(283-284)

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. .susirinkimas įvyks 

gruodžio 6 d. Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 7 v. v. Prašome visus 
narius dalyvauti, gausite naują kny
gą “Žmogus ir Mašina,” prie to, tu
rime gerai prisiruošti prie rengimo 
vakarienės, kuri įvyks gruodžio 11 
d. — Geo. Shimaitis, fin. sekr.

(283-284)

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Draugystės metinis su

sirinkimas įvyks gruodžio 3 d., 8 v. 
vak. savoje salėjo, 575 Joseph Ave. 
Visi nariai turi dalyvauti, nes bus 
valdybos rinkimai, taipgi turime ir 
kitų svarbių reikalų aptarti; už ne- 
pribuvimą būsite nubausti. — Kom.

(282-283)

binghamion’ n. y.
ALDLD 20 kp., moterų skyr. su

sirinkimas įvyks gruodžio 3 d., Liet, 
salėje, 315 Clinton St. -Pradžia 7:30 
vai. vak. Draugės, susirinkimas 
svarbus, tad visos turime dalyvauti. 
Reikės rinkti naują valdybą 1949 
metams ir taipgi yra kitų svarbių 
reikalų aptarti, kviečiame visus. .

' (282-283)
PHILADELPHIA, PA.

LLD 6 Apskr. naujai išrinkto ko
miteto posėdis įvyks gruodžio 5 d., 
2 vai. dieną. Trečią valandą tai bus 
Veikiančio Kom. Tad visi delegatai 
kviečiami dalyvauti, nes abiejuose 
susirinkimuose turime svarbių pra
nešimų išklausyti ir juos aptart. — 
(Valdyba) P. Puodis. (282-283)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 3-čios Apskrities konfe

rencija ‘ įvyks gruodžio 5 d. Laisvės 
Choro salėje, 155 Hungerford St. 
Pradžia 10:30 vai. ryto. Tad visi 
delegatai būkite slaiku. Taipgi pagei
daujama, kad kiekviena kuopa siųs
dama delegatus priduotų narines 
mokestis, po 5 centus nuo nario ir 
raportus iš kuopų veikimo. — F. J. 
Repšys, Apskr. sekr. (282-283)

SAN FRANCISCO, CAL.
Trečiadienį, gruodžio 8 d., Civic 

Auditorium kalbės Dean of Canter
bury. Pradžia 8 v. v. Rezervuoti ti- 
kietai , $1.20, $2.40, ne rezervuoti 
60c. Taksai įskaityti. Vakaro pir
mininkas bus The Right Rev. Ed
ward L. Parsons. Lietuviai, vietiniai 
ir iš apylinkės nepraleiskite šios 
progos, išgirskite apie svarbius 
klapsimus.-—Kviečia Komitetas Pa
sitikimai Dean of (Canterbury.

(282-283)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 6 

d. gruodžio, 3 vai. dieną, 735 Fairr 
mpiint Avė. Malonėkite susirinkti 
visi ąariai, nes jau yra nauja kny
ga. Tai svarbu gauti šią knygą ir 
taipgi reikės aptarti kitus svarbius 
ręikalus. — Kom. (282-283)

J. J. Kaškiaučius, M. D.
Č80 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
; HUmboldt 2-7964

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

šeniai, matyt, smarkiai su
krėsti.

paruošė šių
Literatūros

LDS organe Tiesoje poetas 
St. Jasilionis rašo apie Joną 
Kaškaitį, kuris 
metų Lietuvių 
Draugijos knygą “žmogus ir 
Mašina”:

Kaškaičio asmuo kunkuliuo
ja darbų darbais. Jis ir groži
nės literatūroj^"ye jas, ir 
mokslo populiarizuoYojas; jis 
rašo ir mažas: nuotrupas ir 
stambius veikalus; jis duoda 
ir originalių kūrinių ir verčia 
iš kitų kalbų; jo plunksnai rū
dyti netenka^—ji darbe nuo
latos.

Aš dažnai pamisimu, ir iš 
kur pas tą gerą draugą tiek 
energijos ir ištve/mės? Ar 
praėjo nors vienas Brooklyne 
didesnis pažangiečių parengi
mas, kuriame nematytum Jo
no Kaškaičio? Ką jau bekal
bėti apie parengimus Newar- 
ke.1 Jį matysi kiekviename.

Arba štai gruodžio 11 die
ną New Y o r k e Madison 
Square Gardene susirinkimas, 
kuriame kalbės iš Anglijos at
vykęs dekanas Johnson. Jo
nas Kaškaitis jau apsirūpinęs 
įžangos tikietais jame daly
vauti.

Jis eina Lietuvių Literatū
ros Draugijos iždininko parei
gas. Jis dalyvavo Lietuvių 
Wallace for President Komi
tete.

Radijo komentatorius Kal
tenborn nėx vienos ašaros ne
išlietų, jeigu visi kapitalisti
nės santvarkos priešai skra
džiai žemę nugarmėtų.

Kas čia bus, kas čia bus! 
stena Kaltenborn.

“Lai nė vienas nemano,” jis 
šaukia aną dieną, “kad pa
siuntimas į Kiniją truputį dau
giau pinigų, truputį daugiau 
maisto ir truputį daugiau gin
klų pakeis dabartinę despe
ratišką situaciją.”

Kaltenborn > mano, kad tik 
didžiulis Amerikos militarinis

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

. Te!. EVergreen 8-9770

1 Egzamiriuojam Akis, 
Rašome Receptus

į Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stengėr 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

T*

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

■ Laųnittotas Graborias
Liūdesio valandoję kreipkitės pas mus

' Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
PulkiM įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

(Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Gruod. 2, 1948

REIKALINGI VYRAI 
HELP WANTED—MALE

REIKIA VYRŲ
Mes turime keletą tuščių vietų mū
sų geso ir elektros išdirbimo fabrike. 

Kreipkitės:
429 ATLANTIC STREET, 

STAMFORD. CONN. 
THE CONNECTICUT POWER <

galėtų išsilaikyti?” 
susirūpinęs kofnėnta- 
Vargiai. Klausykite: 

, j ....matome, kas atsitiko

įsikišimas išgelbėtų ČisHlg 
Kai-šeko režiinę. Bet kas pas- 
kui ?

“Ar mes patys turėtumėme 
sudaryti Kinijai valdžią? Bėt 
ar svetimais ginklais įsteigta 
valdžia 
klausia 
torius.

“Mes
Graikijoje. Valdžia, kurią mes 
ten rėmėme, pasidarė silpnes
nė. Opozicijos jėgos, kurioms 
priklauso ir komunistiniai par
tizanai, pasidarė stipresnės. 
Mums sakoma, kad šiandien 
Graikijoje yra daugiau parti
zanų, negu jų buvo prieš me
tus laiko. Tuo būdu mes išlei
dome po $50 ant kiekvieno 
Graikijos astuonių milijonų 
gyventojų be jokių rezulta
tų...”

Ar ne baisu! Baisu Kalten- 
bornui, baisu jo kolegoms, Bai
su visiems kapitalizmo garbin
tojams.

Bet ir Graikijoje, ir Kihi- 
joje ir visur kitur didieji liau
dies sąjūdžiai yra natūralūs 
apsireiškimas. Santvarka, kuri 
pagimdė du baisiu karu per 
trejetą desėtkų metų ir jau 
galvatrūkčiais ritasi prie 
trečio, dar baisesnio pasauli
nio karo, nebesuderinama su 
žmonijos gerove ir pažanga.
|{l( ■ ■ ■

BROOKLYN z.. į Į
LABOR LYCEUM

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės dėl Balių, Koncertų, Bah- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos. x

949-959 Willoughby Ave.
f. ? Tel Stagg 2-S842 j

——---------------
!i' — ■ ■ „—^1

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtoš 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

opposite Forest PdrkWay 

WOODHAVEN, N. Y 
Šateikiam garbingas iaMotuVHt

1150 !
Koplyčias suteikiam nemokanti 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

HHHI



New Yorko*
naša Apdovanojo Lietuvių 

Kultūrinį Centrą
Grietinės Kainos Šiek Pasiūlė Miestui 
Tiek Mažinamos Važiuotos Planą

Moterys Savanoriai 
Patarnavo Vaikams

■

j Ligoniams
' B ■■■ . ,

, Bellevue ligoninė praėjusį
antradienį suruošė arbatėlę
specialiam susipažinimui ir 

i pagarbai 80 moterų, kurios
savanoriai įdeda-paaukoja tam 
tikrą pasiskirtą laiką pagalbai 
ligoninėje būnančių vaikų. Tū
los iš jų įdėjusios po virš 150 
valandų tam darbui.

Moterys ateina ne vien tik 
atlikti darbų, bet jos susipa- 

I žįsta su vaikais, pažaidžia, pa-
I sikalba su neturinčiais motinos

ar tais, kurių motinos negali 
dažnai ateiti. Jas ir vadina 
“pavaduojančiomis motino
mis.”

LDS 1 KUOPOS NARIAMS
LDS -mos kuopos svarbus 

priešmetinis susirinkimas, ku
riame perrenkama valdyba, 
jvyks gruodžio (Dec.) 2-rą, 

(. 419 Lorimer St., Brooklyne.
nk Dėkite pastangas jame būti.
Į a A. Gilmanas, fin. sekr.

j Areštavo Divorsy 
’ Gamintojus

New Yorke areštuoti pora 
advokatų ir jų sekretorius. 
Juos kaltina, kad jie wž $250 

j ir aukščiau, pagal klijentą,
I sudarydavę pageidaujantiems
Idivorso svetmoterystės-svetvy- 

rystės scenas, pristatydavę 
privatiškus agentus tas scenas 
užtikti ir liudytojus jas ma
tyti.

Advokatai yra Barnet Muffs 
ir Luther Georges, newyorkie- 
čiai; sekretorius Harry* Ula- 
noff, brooklynietis.

Dvasiškiai Reikalavo 
j “Nubausti Thompsony

Užpuolikus
Keturi žymūs Queens apskri- 

• ties dvasiškiai pareiškė pro
testą prieš komunisto vado 

I Thompsono persekiotojus. Ir 
išleido peticiją apskrities pro
kurorui Charles P. Sullivan’ui. 

j Joje reikalauja, kad būtų pa-
j vartota “visa policijos ga-

t Ha” neleisti pasikartoti kri-
minalybėms, kokia buvo pa- 

I / vartota prieš tą šeimą lapkri
čio 20-tą, kuomet privatiškas 

Į detektyvas pasikėsino ant
Thompsonų 7 metų amžiaus

I dukters.
Peticiją pasirašė Visų šven

tųjų bažnyčios klebonas Geo. 
W. Knight, Young Israel of 

j Sunnyside rabinas Chaim 
Meskin, Sunnyside Community 
bažnyčios pastorius Walter 
Pickney, ir Sunnyside Jewish 
Center rabinas Sidney Bogner.

Laikraščių Pardavėjai 
Nusitarė Streikuoti

Keturi šimtai darbininkų 
I Union News firmos, užlaikan
čios laikraščių ir įvairių smulk
menų pardavinėjimui kioskus 
IRT ir BMT subway ętotyse, 
nusitarė streikuoti pradžioje 
ateinančių metų, jeigu firma 
lig to laiko nebus pasirašiusi 
su darbininkais kontrakto.

Unija kreipėsi į majorą, 
kad tas paragintų firmą de
rėtis su darbininkais.

Ispanijai Laisvinti 
Masiniai Mitingai

Visoje šalyje paskelbtoje 
Free Spain Week brooklynie- 
čiai-nęwyorkiečiai atliks savo 
prievolę. Pradedant gruodžio 
2-ra, baigiant 9-ta, mieste 
įvyks keli svarbūs masiniai 
mitingai, su žymiais kalbėto
jais, ir su artistais meno pro
gramose.

Brooklyniečių masinis mitin
gas įvyks gruodžio 9-tos va
karą, Academy of Music, 
kaip praneša Mrs. Frances 
Silverman, Joint Anti-Fascist 
Refugee Komiteto Brooklyn© 
Divizijos, pirmininkė.

Brooklyne v kalbės garsusis 
artistas ir visuomenininkas 
Paul Robeson, novelistas How
ard Fast,, buvęs Jungtinių 
Valstijų prokuroro specialis 
padėjėjas O. John Rogge, ir 
brooklynietė Rose Russell, mo
kytojų unijos vadovaujanti 
veikėja.

Jean Leon Destine, haitietė 
šokėja, ir kiti žymūs talentai 
išpildys meninę programą.

Kiti panašūs mitingai did
miesčio ribose įvyks:

Gruodžio 5-tą, 2 valandą po 
pietų, Bronx Winter Gardine, 
feronx. (

Gruodžio 5-tą, 2:30 po pie
tų, Sunnyside Gardens, Queens. 
Programoje senatorius Glen 
H. Taylor, Dorothy Parker, 
Paul Draper, Ada B. Jackson, 
dr. Edward K. Barsky, kon- 
gresmanas Leo Isacson, Max
ine Sullivan, ispanai šokėjai.

Gruodžio 6-tos vakarą, 
Manhattan Center, New Yor
ke. Programoje kongresma- 
nas Vito Marcantonio, James 
Waterman Wise, Howard 
Fast, Mary Van Kleeck, Dun
ham šokėjai.

Ispanijos fašistas diktatorius 
Franco gretinasi prie mūsų ša
lies reakcionierių, o mūsų- ša
lies reakcionieriai dar labiaui 
gretinasi prie Franco, kad 
galėtų Ispanijos fašistinį reži
mą panaudoti užkūrimui tre
čiojo‘pasaulinio karo. Visiems 
taikos ir laisvių mylėtojams 
svarbu tuos mitingus parem
ti, nes iš jų bus teikiama mo
ralinė parama tarptautinei vi
so pasaulio priešfašistinei de
legacijai, susirinksiančiai tą 
savaitę Paryžiuje.

Atsiminkime, Free Spain 
Week mitingai New Yorke ir 
kitur po visą šalį yra mitin
gais už išlaikymą - taikos pa
saulyje, už išsaugojimą mūsų 
šalies nuo karo ir mūsų jaunu
mo gyvybės. L. K. N.

Lapkritis Buvo 
Šilčiausias

Ką tik pasibaigęs lapkričio 
mėnuo buvo šilčiausias iš vi
sų žinomų New Yorko mieste. 
Bendrai imta temperatūra bu
vo 52.3 laipsniai. Pirmesnis 
rekordiniai šilčiausias lapkri
tis buvo 51.5 laipsnio 1931 
metais.

“Saldi, Gardi Opera!”
—Ką sakei?—paklausė vie

nas sankeleivis kito, išgirdęs 
ano pasigardžiavimą apie 
operą. Tikriausia, jis pama
nė, jog jo sankeleivis nežino, 
kas per daikte ar veiksmas 
yra opera.

—Saldi, gardi opera!—pa
kartojo pirmasis.

—Kas operą valgė ar gėrė, 
kad sužinojo jos skonį?

—O ko tie ponai-ponios bu
vo suėję į Metropolitan Ope
ros sezono atidArymo vakarą, 
lapkričio 29-tą, kad ne įsiger
ti ? žiūrėk!—pakišo jis savo 
sankeleiviui paveikslus ir ap
rašymą operos atidarymo. 
—žiūrėk, kokie, kaip elgiasi 
mūsiškiai meno “mylėtojai.“

Privažiavus stotį debatoriai 
išsėdo, likusieji nugrimzdome 
savo mintyse apie tai, kas 
mums atrodė svarbiau.

★ ★ ★
Visgi būtų labai neteisinga, 

jeigu kas paskaitytų newyor- 
kiečius bendrai nekultūriškais, 
nemėgstančiais operos, šimtai 
operos mėgėjų valandų valau 
das išstoviniavo eilėse, tyko
dami nusipirkti nuo ponų nu- 
likusį tikietėiį stovėti patakė- 
je ar kur balkono palubėse, 
kad tik pamatyti-išgirsti ope
rą, šiuo atveju “Otelio.”

Tačiau taip pat nemažiau 
čionai buvo įrodymų, kad di
delė dalis privilegijuotosios 
klasės, turinčios iš anksto nu
pirktas ložes ir kitas pato
giausias vietas, atskubėjo čio
nai pamatyti kitų ir, pirmoje 
vietoje, pademonstruoti savus 
deimantus, importuotus kai
linius, Paryžiaus darbo sukne
les.

Nebuvimas Priežiūros 
Vertė Jauną Motiną 
Palikti Kūdikį

Brooklyne areštuota ir pa
leista iki tolimesnio kvotimo 
Mrs. Anne Timerman, 29 me
tų, motina dviejų mažų kūdi
kių, kurių vieną jinai paliko 
netoli savo namų, koridoriuje, 
153 Euclid Ave.

Kūdikį pažino pašalpos 
įstaigos štabas, kur jinai krei
pėsi, bet negavo pagalbos.

Išsiaiškino, kad jos vyras 
ją palikęs praėjusio vasario 
mėnesį. Jinai, mašinšapės 
darbininkė, operuodama lathe 
mašiną už $33 algos per sa
vaitę,'1 iš to mokėjo $20 per 
savaitę kitai moteriškei už 
auklėjimą mažojo jos sūnelio, 
6 savaičių, o vyresnį, 16-koš 
mėnesių, kaip nors auklėjo pa
ti, su pagalba kitų žmonių.

• Gale praėjusios savaitės jos 
mažojo kūdikio prižiūrėtoja 
atsisakiusi toliau jį auklėti. 
Desperatiška motina jį nune
šė prie kaimynų durų, su 
prašymu globoti.

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

Piketuos Chilės 
Konsulatą

Šį penktadienį per pietus, 
nuo 12 iki 1 valandos, gruo
džio 3-čią, newyorkieciai pi- 
kietuos Chilės konsulatą, 61 
Broadway, New Yorke. Pi- 
kietą šaukia protestui prieš 
ikalinima tos šalies 300 vado
vaujančių unijistų ir kitų pa- 
trijotų koncentracijos kempė
je.

Įkalinti virš metams laiko, 
politiniai Chilės kaliniai lap
kričio 15-tą paskelbė bado 
streiką.

PRANEŠIMAS 
JONAS JUŠKA 

NAUJOJE VIETOJE
Jonas Juška perkėlė batų krautu

vę į naują vietą. Pirma buvo Cen
tral Brooklyne, o dabar randasi
107-18 Jamaica Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Naujoje vietoje Juška turi 
padidintą batų sandėlį. (281-283)

Ingrid Bergman filmoje “Joan 
of Arc,” Victoria Teatre,

Deimantai Jai Nesvarbu
Stanley Moskowitz’u 4 me

tų dukrytė sumetusi motinos 
deimantinius žiedus į atmatų 
dėžutę. O kada motina pa
sigedo jų, norėdama jais puoš
tis,. deimantai su atmatomis 
jau pleškėjo pečiuje. Iš pele
nų juos* išžvejojo policija. 
Metalinės dalys buvo sueiran-' 
giusios. Dar nepatirta, kiek 
nukentėjo patys deimantai.

* MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS 
POLITINIAI SĄJŪDŽIAI LOTYNŲ AMERIKOJE 

AUDRINGA JUNGTINIŲ TAUTŲ SESIJA PARYŽIUJE 
RUSAI PERSKRIDĘ Į AMERIKINĮ RUOŽTĄ 

LAIVYNAS IR ARMIJA LYGIOMIS FUTBOLE.
T? 71/T A O O "W NEWSREEL THEATRE■ % 1V.1 JL> rV O I Broadway ir 46th Street

Ne vienas vyriškis čia atėjo 
su dar mažesniu tikslu ar, ti
kriau pasakius, netikslu. Juk 
jis čia atėjo tiktai priedu prie 
savo ponios deimantų, futrų. | 
Kaipgi ji viena eis be palaiky
tojo alkūnės—nemadnu. Tem
pia jo senoji savo vargšelį nuo 
bolės ar kitokio lošio, nuo se
kretorės, nuo gurkšnelio su 
bendrais — tempia į operą, 
snausti.

Tad visai natūralu, kad nu
sileidus užlaidai, tarp aktų, 
kas gyvas spraudžiasi į uždu- 
ryje esamą užeigą ir ten tai
kosi visokių prietikėlių. O 
grįžta sekamo akto žiūrėti jau 
geresnėje nuotaikoje, laukia 
sekamos pertraukos ir dar 
skubiau zuja už durų. Po
nai ieško ko skanesnio, o po
nios dairosi, kaklus tempia— 
juk čia turi būti fotografas, 
nors paveikslą nutrauktų. Vie
na ponia net brangų žiedą 
“pametė,” kad patekti į spau
dą — kaip kitaip nieko nau
dingo nenuveikęs žmogus 
pateksi į laikraštį?

Ir niekąm nesinori skubėti 
grįžti savo sėdynėn pirm se
kamo akto pradžios. Aktui 
jau prasidėjus, kitiems susė
dus, daugiau kas pamatys pa
vėlavusio švarką ar suknią, 
parodysi, kas ką palydi.

Tuo tarpu galiorkoje ir ta
kuose stovintis šapo j e drabu
žių prosytojas, stoviniuojanti 
ant vienos, tai . ant antros 
smailiu, aukštu * kulniuku kur
pės (per dieną aplink pečių 
šokinėjusi) virėja, nekantriai 
laukia prasidėsiant sękamo 
akto ir naujos grožės, kad 
tuomi galėtų žavėtis ir užsi
miršti savus sunkumus ir var
gus.

Lietuvių Moterų Klubas rengia 
pažmonj, gruodžio 4 d., 6 v. v. Ne
valgykite namie, nes turėsime ska
nią vakarienę su įvairiais valgiais ir 
gėrimais. Vieta, 575 Joseph Ave. 
Tai bus paminėjimas 8 metų sukaki 
ties nuo susitvėrimo Moterų Klubo. 
Pelnas skiriamas. darbininkiškiem 
reikalam. Tad kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti, paremti šį 
svarbų darbą.—Rengėjos. (282-283)

REIKALAVIMAI
Reikalingas šuniukas. Kas turite 

šuniuką, kurį norite atiduoti arba 
parduoti, prašome skambinti čia pa
žymėtu telefonu. Mes užtikriname, 
kad šuniukas bus tinkamai užlaiko
mas, beje, pageidaujama, kad jis bū
tų geras sargas. Skambinkite darbo 
dienom tarpe 8 vai. ryto ir 6 vai. 
vakaro. Klauskite Mr. Anthony 
Linkus, Jj. (283-285)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: Jv oua. « j— g vakare

Penktadieniais uždaryta. ' g

Parvykdama iš Naujosios 
Anglijos, kur jinai dainavo 
LMS Festivalyje, Bostone, Su
zanna Kazokytė parvežė nuo 
worcesteriečių M. I. Deksnių 
rankų darbo peilių ir šaukštų 
(serving set).

Mrs. K. Baltaitienė dovano
jo daug muilo, 3 puodus, 
staltiesę ir 20 abrūsų virtu
vei.

Centras dėkingas visiems 
už dovanas. - Ar.

Apiplėšimais Gauti 
Pinigai Neskalsūs

Brooklynietis Frank Ciraolo, 
27 . metų, neseniai areštuotas 
New Yorko viešbutyje su ma- 
žiaui šimtu dolerių kišeniuje. 
Gi anot jam prirokuotų kalti
nimų, jis buvęs daug pasišie
navęs apiplėšimuose.

Ciraolo, be kitko, kaltina, 
kad jis su bendru Pennsylvani- 
joje apiplėšęs arklių lenktynių 
savininką, iš kurio atimta 25 
tūkstančiai dolerių. Paskui, 
nepasidalinant grobiu, užrbu- 
šęs savo bendrą.’ Tačiau : už 
poros savaičių jis jau buvo 
bankrūte.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. ir LLD 138 kp. susi
rinkimai įvyks gruodžio 2 d., 8 v. v. 
Rupų Name, 56-58 61st St. Bus val
dybos rinkimas 1949 metams, taipgi 
reikia aptarti kitus svarbius reika
lus. Atėję i susirinkimą gausite 
naują knygą. Tad prašome būti lai
ku. — V. Karlonas. (282-283)

PARDAVIMAI
Parsiduoda batų taisymo krautuvė, 

arba galima, išnuomoti. Didelė vieta, 
renda žema. $1800. Adresas: 64-09— 
56th Rd., Maspeth, N. Y. ♦

(281-286)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

• 51—2 dienomValandos. j6_8vakarals

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

UP-TO-DATE —

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST., z \ 
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

RECEPTU SPECIALISTAI.

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

i Tel. EVergreen 7-62'88

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank. Sanko 

savininkai
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJ®

282 UNION AVĖ
Tel. EVergreen 4-9612

Einant fed erai iu turgavie
tėms įsakymu, trys stambiosios 
pieno firmos New Yorke skel
bia nuleidusios saldžios grie
tinės kainas po pusę cento iki 
cento už bonkutę (ketvirta
dalį kvortos—puspantę) .

Naujosios kainos turėtų būti 
(atvežtos į namus) 24 centai 
skystajai ir 36 centai tiršta- 
jai. Krautuvėse perkantiems 
kainos nepaskelbta, palieka
ma pačioms krautuvėms imti 
po tiek, po kiek jos nori. 
Krautuvės firmoms mokės po 
16 ir pusę iki 17 centų už 
skystąjį jr po 29 iki 30 už 
tirštąjį.

Krautuvėse perkant kainos 
nėra vienodos. Gale savaitės, 
jeigu daug lieka, parduoda 
pigėliau, o kuomet nujaučia

Sekamais šešiais metais New 
Yorko miesto važiuotės patai
soms ir naujų linijų pravedi
mui numatyta išleisti 9 šimtus 
milionų dolerių, jeigu miesta- 
voji Budžeto Taryba užgirs 
Transportacijos Tarybos pa
siūlytą planą.

Subways pataisoms numa
tyta išleisti trečdalis minėtos 
sumos.

Statybai 2nd Avenue sub
way $500,000,000.

Likusis šimtas milionų bū
tų išleisti supirkimui priva- 
tiškų autobusų linijų.

trūkstant, ypač pirm didžiųjų 
švenčių, paima po kelis cen
tus brangiau.

■ Prie geros tvarkos turėtų 
būti išstatytos kainos, uždraus
ta imti po daugiau.

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
1 Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
' Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
, Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y

> »/ • ’ , f * ’

Telefonas STagg 2-2178 .

Naujo vinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per

Albiną
Stripinį
Permanent Waves

50

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

wave hair ...
AND OF COURSE 
FOR NORMAL 
HAIR!

Jūs esate kviečia
mos ... užeiti ne
mokamai ' asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų sutai
sytą.

Fashion 
Center

UP
Swirl Cut

kad jūsų plaukų pro-

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą... blizganti 

sukelia komplimentus

• Jūs pamatysite, 
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbknevimu.

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 būdų.*

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.Hairdressers

F<jr Appointment Call EVergreen 4-2525
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Frl. 10-9; Sat. 9-6-P. M.

'71 TDD?Q U AI? 411 GRAND STREET £Ul r 0 DAlV BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
‘ NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - AIJJS
Telefonas HTl??
EVergreen 4-7729 ■ JoJLJej V 1 Ol v/11
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