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Kunigo Balsas iš Lietuvos.
“Kam Aš Gyvenu?” 
Arabiška Pasaka.
Pažadų Buvo, Darbų 

Nesimato.
Baigkime Metus Išmintingai.

Rašo A. BIMBA

Aną dieną Drauge ir kituose 
klerikalu laikraščiuose buvo 
paskelbtas labai riebus melas 
apie kunigų ir bažnyčių pa
dėti Lietuvoje. Lietuvoje jau 
beveik nebelikę nei kunigų, nei 
bažnyčių. Bolševikai esą už
draudę žmonėms poterius kal
bėti net savo namuose!

Dabar gavome koresponden
ciją iš .Lietuvos. Joje pateik
tas pasikalbėjimas su Trakų 
diocezijos dekano pareigas ei
nančiu kunigu Kazimieru Ku- 
laku. Pasikalbėjimas svarbus 
ir Įdomus. Korespondencija 
tilps Laisvėje prie pirmos 
progos.

Iš jos patirsite, kaip “švie
čia” savo skaitytojus Ameri
kos lietuvių klerikalų spauda.

★ ★ ★
So. Bostono Darbininkas tu

ri skyrių “Kristaus šviesoje.” 
Jame telpa A. Maceinos ver- 
timėliai apie tikėjimą. Aną 
dieną tilpo straipsnelis “Kam 
Aš Gyvenu?” JĮ iš Darbinin
ko iškirpo ir man prisiuntė 
vienas žmogus, kuris sakosi 
skaitąs ir Laisvę ir Darbinin
ką. Jis klausia, ar teisybė, 
kas ten rašoma.

O ten rašoma, kad žmogus 
gyvena tik dėl Dievo. Bet tai 
juk sena kunigų pasaka. Jie 
liepia tikėti i gyvenimą po 
mirties ir čia ant žemės tau 
iškraustė ir protą ir kišenius.

★ ★ ★
Naujienos rašo, kad nese

niai Vokietijos bolševikai no
rėję iš pabėgėlių tarpo pasi
vogti vieną kunigą ir parsi
vežti Lietuvon. Buvę taip: 
Kunigėlis nulydėjęs į Tarybų 
Sąjungos atstovybę savo gimi
naitę, kuri nusprendė grįžti 
Lietuvon. Ten bolševikai ėmę 
ir pradėję kalbinti ir kunigą 
grįžti Lietuvon. Kunigas bai
siai persigandęs ir sprukęs 
laukan iš raštinės. Bolševi
kai bandę jį vytis, bet nebe- 
paviję. Kunigėlis sakąs, kad 
tik pats Aukščiausias jį iš
gelbėjo !

*• ★ ★
Tik vienas dalykas neaiš

kus: Jeigu tas kunigas taip 
bijo bolševikų, tai kodėl jis 
pas juos ėjo? .

Tos pačios Naujienos sako, 
kad Lietuvoje bolševikai su 
kunigais negali susirokuoti. 
Tai kokiems galams jie norėjo 
tą kunigų armiją dar vienu 
kunigu padidinti?

Aišku, kad visa ši pasaka 
yra viena gryna nesąmonė.

★ ★ ★
Bet kas atsitiko su minėta 

moteriške? Ji, žinoma, sugrį
žo Lietuvon. Įdomu, kad fa
šistai bandė atkalbinti ją nuo 
važiavimo, bet ji neklausė. 
Naujienos sako: “Moterį, 
prieš išvažiuojant, gyventojai 
atkalbinėjo n ('važiuoti, nuro
dydami jai gręsiantį pavojų, 
bet ji nepaklausė.” (N., gruo
džio 6 d.)

Ir labai protingai moteriš
kė pasielgė.

★ ★ ★
Prezidentas Trumanas ir 

demokratai aukštus kalnus 
privertė gražių pažadų rinki
mų kampanijos metu. Da
bar žmonės laukia, kada tie 
pažadai pradės pasirodyti 
praktikoje. Bet sulaukti ne
gali. Bėga dienos, slenka sa
vaitės, o iš Washingtono nė 
“mOr” apie jokius pagerini
mus.

Prezidentas turi daug ga
lios. Jam dabar žmonės su
teikė mandatą jų nepamirš
ti, Bet Trumanas tik tiek pa
sakė, kad jis nedarys jokių 
pakeitimų savo kabinete. O 
tai reiškia, kad viskas eis ir 
pasiliks po senovei!

★ ★ ★
Jau čia pat ir metų pabai-
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Naują, Sudėtinę 
Kinijos Valdžią?
Hoffmanas Sako, Amerika Užgirių Įvairiu Kinijos Partijų 
Valdžią, Jeigu Joj Komunistai Neviešpatautų

Šanghai, Kinija. — Atvy
kęs iš Washingtono Paulius 
Hofmanas, MJarshallo plano 

i administratorius, pareiškė, 
; jog Amerika pripažintų 
' naują, sudėtinę Kinijos val
džią vieton Čiang Kai-šeko 

i tautininkų valdžios, jeigu 
; sudėtinėje įvairių partijų 
valdžioje komunistai ne
viešpatautų.

Iš to pareiškimo supran- 
i tama, kad Jungtinės Valsti- 
i jos jau sutiktų įleisti tam 
Į tikrą skaičių komunistų at- 
! stovų į busimąją koalicinę 
Kinijos valdžią.

(Washington. — čionai- 
tiniai politikai kalba, kad 
jau beveik žuvus diktątoriš- 

i ka čiang Kai-šeko valdžia

Maskvos Pramonė Viršijo 
Gamybos Planus

Maskva. — Šio miesto vy- 
' riausybė praneša, jog Mas- 
, kvos pramonė pralenkė ga- 
į mybos planus. Miesto majo
ro pavaduotojas I. P. Prot- 
serovas sakė, jog Maskvos 
pramonė pagamina virš 
du kartu tiek audeklų, dve
ja tiek daugiau avalų ir tris 
kartus tiek baldų (rakan
dų), kaip 1945 metais. Bet 
jis reikalavo pagerint dirbi
nių kokybę.

Rumunija Pašalino Du 
Amerikos Diplomatus, ■ ■ 
0 Amerika Du Rumunus

Washington. — Rumuni
jos valdžia pareikalavo, Lad 
Jungtinės Valstijos atsiimtų 
du savo atstovybės narius, 
pulkininką Johną R. Lovel- 
lį ir Henry P. Leverichą.

Rumunija sako, kad jiedu 
dalyvavo rumunų šni>ų-sa- 
botažninkų sąmoksle nu
versti Rumunijos valdžią; 
tatai parodęs teismas prieš 
tokius rumunus spalių ir 
lapkričio mėnesiais.

Amerika sutiko atšaukti 
du įtariamus savo ambasa
dos narius iš Rumunijos, 
bet užginčijo kaltinimus 
prieš juos. Sykių Amerikos 
valdžia įsakė Rumunijai at
siimti du rumunų atstovy
bės narius iš Washingtono, 
Grig. Preoteasą ir AL La- 
zareanų. Neparodo prieža
sties, kodėl jiedu nepagei
daujami Amerikai.
ga. Visi susirūpinę kalėdinė
mis dovanomis. Pažangieji 
žmonės neatsilieka. Nieko 
prieš tai.

Bet pirmiausia, negu nylie- 
kami. doleriai pateks kurio 
nors krautuvininko kišenėn, 
reikėtų kiekvienam apsidairy
ti apie savo pareigas organi
zacijose. Ar tos pareigos jau 
visur atliktos? Kaip su na
rinėmis duoklėmis!. Ar visur 
jos jau pasimokėta?

žinau, ‘kad keletas šimtų 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos narių dar! te bėra neatlikę 
savo organizacinės pareigos. 
Pirmiausia pasimokėk narines 
duokles ,o jau kas atliks, pra
leisk' kalėdinėms dovanoms.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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Kiny Komunistai Sunaikino 
Ištisas Čiango Armijas

Kinijoje.)
Nanking, gruod. . 13. — 

Kinų komunistai - liaudi
ninkai užėmė Chuhsien ge
ležinkelio stotį, tiktai už 30 
mylių nuo sostinės Nankin- 
go; atėmė ir kelias kitas ge
ležinkelio stotis toje apy
gardoje.

Stambesnės komunistų jė
gos atakuoja tautininkus 
už 50 mylių nuo Nankingo.

Šiauriniame fronte liaudi
ninkai - komunistai užėmė 
pozicijas už 8 mylių nuo se
nosios sostinės Peipingo. 
Kartu jie atėmė iš tauti

ninkų didelį angliakasyklų 
centrą su Linhsi miestu, 70 
mylių nuo Tientsino, šiau
riniai - rytinėje Kinijoje.

MahometonyProfesoriai 
Smerkia Transjordano 
Karalių Abdulla

Kairo, Egiptas. — Maho
metonų Universiteto profe
sorių taryba smerkė Trans- 
jordano karalių Abdullą, 
kad jis laužąs priesaiką ir 
skaldąs Palestiną. Sako, an- 
4ai Abdulla prisiekė, jog'Vi
sa Palestina turi priklausy
ti arabam- mahometonam, o 
dabar jis sutinkąs, kad ryti
nė, arabiškoji Palestinos 
dalis būtų prijungta Trans- 
jordanui; taigi Abdulla ne
tiesioginiai pripažįstąs Iz
raelio valstybę kitai Pales
tinos daliai.

Transjordano ir rytinės 
Palestinos vadai, neseniai 
susirinkę Jericho mieste, 
paskelbė Abdullą, bendru 
Palestinos - Transjordano 
karalium.

Prieš tai užprotestavo E- 
gipto karalius Farukas.

TrtVsjordano seimas pir
madienį pradėjo svarstyti 
klausimą dėl rytinės, ara
biškos Palestinos dalies pri
jungimo Transjordanui.

Amerika Tik Prieš Sovietų 
Draugų Priėmimą į J. Tautas

Paryžius. — Sovietai an
dai atmetė - vetavo anglų- 
amerikonų siūlymą priimti 
į Jungtines Tautas Italiją, 
Austriją, Suomiją ir f asis
tuojančias Portugaliją, Ai
riją ir Transjordaną.

Sovietų delegatai sakė: 
Jeigu toki kraštai priimami, 
tai sykiu turėtų būti priim
tos ir naujosios demokrati
jos — Albanija, Bulgarija, 
Vengrija, Rumunija ir Mon-, 
golijos Liaudies Respubli
ka.

Jungt.-Tautų seimas da
bar dauguma balsų užgyrė 
Švedijos pasiūlymą— priim
ti visus minimus kraštūs į 
Jungtines Tautas.

Po seimo tarimo, ameri
konai sakė, kad jie, vis prie
šinsis priėmimui. Albanijos, 
Bulgarijos ir kitų draugiš
kų Sovietam kraštų.

Nanking, Kinija.— Kinų 
liaudininkai - komunistai 
sunaikino jau apie pusę tau
tininkų armijos, bėgusios iš 
Sučovo. Tai buvo 250,000 
vyrų armija. Likusioji jos 
dalis taip pat visomis pusė
mis naikinama.

Komunistai sykiu įnirtin
gai kapoja 100,000 tautinin
kų, kurie apgulti Pengpu 
srityje, 100 mylių į šiaurės 
vakarus nuo sostinės Nan- 
kingo.‘ Kitus tautininkų ar
mijos junginius jie mėsinėja 
Suhsieno ir Yunčengo sri
tyse, į šiaurvakarius nuo

Alger Hiss Užginčija, būk Jis 
Išdavinėjęs Valdžios Sekretus

New York. — Alger Hiss, 
buvęs valstybės departmen- 
to pareigūnas Washingtone, 
užginčijo šnipuko Whitta- 
kerio Chamberso pasakoji
mą, būk Hiss perdavęs bet 
kokius slaptus valdžios do
kumentus Chambersui.

Chambers “liudijo”, būk 
Hiss įteikęs jam tuos doku- 

i mentus, kad Chambers per
leistų juos tariamiem Sovie
tų agentam Washingtone.

Kongresmanų Neameriki- 
nės Veiklos Komitetas Wa
shingtone sekmadienį pas
kelbė tuziną tokių doku
mentų. Vienas jų esąs paties 
Algerio Hiss ranka padary
tas užrašas apie Amerikos 
atstovo pranešimą iš Londo
no, kas liečia Anglijos pla
nus dėl karo laivų statybos 
1938 metais.

1 Hisso advokatai sako, tai 
nereiškia, kad Hiss būtų 
perdavęs tą užrašą Cham
bersui. Girdi, Chambers ar 
jo sėbrai galėję ir tą užra
šą išvogti. ' į

Kiek Biliūnų Dolerių 
Reikės Vakarų Europai

-------------- T—.. V

Geneva, Šveic. — New 
Yorko Times koresponden
tas tvirtina, kad Marshallo 
planas per paskutinį pus
metį sustiprinęs vakarinę 
Europą prieš' komunizmą. 
Jis, ejsą, apsaugojęs Fran- 
ciją, t Holandiją, vakarinę 
Vokietiją ir; Italiją nuo ba
do ir išgelbėjęs Angliją* nuo 
pusbadžio. ’

Tas korespondentas skel
bia vakarinės Europos dip
lomatų nuomonę, kad jeigu 
Amerika ir toliau, duos va-, 
karų Europos kraštams po 
5 iki 6 bilionų dojerių per 
metus, tai tie kraštai galė
sią gyvuoti.

Vokiečių Laikraštininkai
Bijo Nacių Sugrįžimo

Berlin. — Karinė ameri
konų ' vyriausybė nutarė, 
kad jau be jos leidimų vo
kiečiai galės spausdinti laik
raščius. ‘
- Dabartiniai laikraščių lei

dėjai sako, tas nutarimas 
duoda laisvą valią naciams 
leisti savo ląikraščius. O 
kadangi daug nacių yra tuis 
tingi, tai jie galėsią nus
telbti kitus laikraščius.

Pengpu.
Kinų komunistų radijas 

praneša, kad jie nušlavė 
daugiau kaip 30 pulkų tau
tininkų kariuomenės į pietų 
vakarus nuo Sučovo. Tas 
radijas taipgi sako:

Beveik visai nušluota 49- 
ta tautininkų armija; su
naikinta daugiau kaip pusė 
18-tos jų armijos.

Pasidavė komunistams du 
pulkai 85-tos tautininkų ar
mijos, vienas tos armijos 
artilerijos batalionas, vie
nas divizijos centras ir dvie
jų pulkų centrai.

Pas Chambersą rasta viso 
200 nufotografuotų valdinių 
popierių.

Neamerikinio Komiteto 
sekliai sakosi sužinoję, kas 
tuos dokumentus nufotog
rafavo.
Pirmadienį federalė grand 

džiūrė New Yorke tęsė kvo
timus dėl tų “sekretų.” At
vyko ir Neamerikinio Ko
miteto narys, republikonas 
kongresmanas Richardas 
M. Nixonas. <

Jis įtarė, . būk Trumano 
valdžia norinti užglostyti 
buvusius valstybės depart
ment šnipus,

Chambers 7 kartus pir
miau sakė, kad jis iki 1937 
m. buvęs komunistas ir šni- 
pavęs, bet tais metais atsi
vertęs į religiją ir nustojęs 
šnipauti, Bet eilė pas jį ra
stų dokumentų yra pažymė
ti 1938 metais. Todėl Cham
bers paskui pakeitė savo 
“istoriją” ir jau ėmė tvir
tinti, kad jis atsivertęs 1938 
metais.

Indija Atsimesianti
Nuo Anglų Imperijos

New Delhi, Indija. —Va
dovaujamasis Indijos Kon
greso Partijos komitetas 
pasiūlė steigiamajam sei
mui atsimesti nuo anglų, im-v 
perijoš ir paskelbti Indiją 
visai laisva, nepriklausoma 
respublika. ‘ <

Kongreso Partija yra di
džiausia politinė Indijos or
ganizacija.

Prez. Trumanas Reikalaus 
Karinės Galios

I

Washington. — Prezid. 
Trumanas kalbėjosi su Vi- 
sašališkos Saugumo Prie
monių Komisijos vadais ir 
užgyrė komisijos planus.

Komisija gi siūlys Kong
resui tuoj po naujų metų 
išleisti įstatymą, pagal kurį 
prezidentas galėtų iš anksto 
sumobilizuoti pramonę ir į- 
sakyti žmonėms dirbti pas
kirtus darbus, esą, “reika
lingus šalies apgynimui.” 

; ■; Batavia, Java. — Hąlan- 
dija pertraukė derybas dėl 
santaikos su Indonezijos 
respublika.

Jungt. Tautų Seimas 
Kurstė Karą prieš 
Sovietus, - Višinskį 'į
Seimas Užgyrė Dešiniąją Pietų Korėjos Valdžią Visai 
Šaliai; Atmetė Sovietų Siūlymą Mažint Apsiginklavimą,

Paryžius. — Pirm užsida
rant Jungtinių Tautų sei
mui sekmadienį, Sovietų 
delegatas Andrius Višinskis 
pareiškė:

— Šis seimas visai nieko 
gero nedavė. Jam viešpata
vo anglai - amerikonai, ku
rie kurstė naują pasaulinį 
karą prieš Sovietų Sąjungą 
ir prieš naująsias demokra
tijas.

Jungt. Tautų seimas vėl 
susirinks Flushing Meadow, 
New Yorko apylinkėj, 1949 
m. balandžio 5 d.

Pirm seimo užsidarymo 
Paryžiuj, jis 48 balsais prieš 
6 užgyrė Kinijos ir Kana
dos rezoliuciją, šaukiančią 
visus Jungtinių Tautų kraš
tus pripažint dešiniąją pie-

Rytinėje Vokietijoje 
Būsianti Įsteigta 
Liaudies Respublika

Berlin. — Pranešama, 
jog 1949 m. balandyje bus 
įkurta vokiečių liaudies 
respublika rytinėje Vokieti
joje. Tuomet Sovietai pasi
trauksią iš tiesioginės kon
trolės toje šalies dalyje.

Tautinė vokiečių valdžia 
ten būsianti įvesta, kai liau
dies kongresas pagamins 
konstituciją pagal Socialis
tinės' Vienybės (socialistų 
komunistų) pasiūlymus, sa
ko amerikiniai korespon
dentai.

Jie teigia, kad rytinės Vo
kietijos valdžia bus pana
šiai sudaryta, kaip Vengri
joj, Rumunijoj ir Bulgari
joj.

Anglai Sutiko Statyt Sovie
tam Motorus

London.—Angliška Brush 
Elektros Mašinų Kompanija 
pranešė, kad ji pasirašė 
kontraktą pastatyt Sovie
tam dieselinių elektros mo
torų už 22 milionus dolerių.

Bus Siūloma Panaikint 
Neamerikinj Komitetą

-------------------------- i—

Washington. — Demokra
tas kongresmanas Walgeris 
B. Hube^ ketino įnešt Kon
gresui reikalavimą panai
kint kongresmanų Neameri- 
kinės Veiklos Komitetą tuo
jau, kai tik Kongresas susi
rinks sausio 3 d.

Newyorkietis kongres
manas Celler ir tūli kiti iš 
anksto pasižadėjo remti su
manymą dėl šio raudonbau- 
bių komiteto panaikinimo.

To reikalauja ir Naciona- 
lė Advokatų Gildija savo 
pareiškime, išsiuntinėtame 
visiems jos nariams.

Berlin. — Sovietai pado
vanos kalėdoms po pusę 
svaro cukraus visiems ryti
nės Berlyno dalies gyvento
jam.

_____ . X * 
tinės Korėjos pusės vadžią, 
kaip “vienintelę teisėtą išti
sos Korėjos valdžią.”

Pietinė Korėja užimta a-' 
merikonų.

(Šiaurinėje Korėjos pusė
je yra» įsikūrus liaudies res
publika, kurios valdžioje da
lyvauja ir atstovai nuo pie- . 
tinės Korėjos demokratinių 
organizacijų.)

Andrius Višinskis protes
tavo prieš Jungt. Tautų ko
misijos palaikymą Korėjoj, 
prieš Balkanų komiteto gy
vavimo pratęsimą ir prieš * 
vadinamąjį Jungt. Tautų 
seimelį. — Tuos tris daly
kus anglai - amerikonai per
varė seime, laužydami 
Jungtinių Tautų konstitūci- 
ja, — pareiškė Višinskis.

Jis taipgi karčiai kritika
vo anglų - amerikonų blo
ką už tai, kad jie atmetė 
Sovietų pasiūlymą dėl apsi- 

i ginklavimo mažinimo. •
; ka, Sovietų Sąjunga, Angli
ja, Francija ir Kinija per 
vienus metus sumažintų sa
vo ginkluotas jėgas visu 
trečdaliu ir kad būtų už
draustas atominių ginklų 
vartojimas.

Amerikos delegatas John 
Foster Dulles gyrė šį seimą
kaipo “sėkmingą”, nes sei
mas priėmė anglų - ameri
konų sumanymus.

Iš Nikaraguos Įsiveržę , 
Sukilėliai Maršuoją 
Per Kostą Riką

San Jose, Kosta Rika.
Šio krašto valdžia pranešė, . ' 
kad Kosta Rikos prezidento 
Jose Figueres priešai, kurie 
pirmiau pabėgo į Nikara- 
guą, dabar per sieną įsiver
žė į Kostą Riką, užėmė La. 
Cruz meistą ir pasiekė) Li- , • 
berią. ą

Sakoma, įsiveržimui va-' % 
dovauja buvęs Kosta Rikos 
prezidentas Rafael Guardia, j

Prez. Figueres sakė, tatai . 
reiškia “tikrą karą” su Ni- ' 
karagua, ir paskelbė mobi-Uįk 
lizaciją.

Kosta Rika*ir Nikaragua 
yra Centrinės Amerikos 
respublikos.

Washington. — Kosta Ri
kos ambasadorius M. A. Es
quivel apskundė Nikaraguą 
Organizacinei Amerikinių 
Valstybių Tarybai. Skundas 
vadina Nikaragua taikos 

^laužytoją.

Rusai Statosi 150,000 • 
Narni; Valdžios Paskolomis.

Maskva. — Sovietų radi
jas pranešė, jog 15,0,000 ru
sų šeimų statosi namus už 
gautas iš valdžios pa01™1*“8 
Vyriausybė davė tas 
las ilgam laikui ir 
nuošimčiais..

pasko- 
žemais

l, i

Anglija žada organizuot 
Azijos tautas prieš komu
nizmą.

, ORAS.—Būsią vešiau
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Kas Būtų, Jei Taip Įvyktą?
Katalikų prelatas kun. Robert F. McCormick aną die

ną išleido pareiškimą, reikalaujantį, kad New Yorko 
valstijoje būtų visiškai uždrausta žmonėms išsituokti.

Kaip žinia, šiuo metu visoje valstijoje vyksta plačios 
diskusijos dėl praplėtimo įstatymo, duodančio platesnių 
teisių nesutinkančioms poroms išsituokti (divorsuotis).

Daugelis pažangesnių žmonių reikalauja, kad ištuokų 
įstatymas New Yorko valstijoje būtinai reikia patobulin
ti, pagerinti, praplėsti, — negalima tenkintis tuo įstaty
mu, kuris veikė ligi šiol, — įstatymu, pagal kurį tik pa
pildžiusi svetimoterystę pora gali išsituokti.

Katalikų bažnyčia ligi šiol stovėjo kelyje naujam iš
tuokų įstatymui pravesti. Katalikų bažnyčia dabar sto
ja už tai, kad nebūtų jokio įstatymo, kad nieks negalėtų 
New Yorko valstijoje išsituokti. Susituokusi pora, ne
paisant ,kaip ji gyvenime nesutiktų, privalo gyventi, 
privalo muštis, draskytis, keiktis, o išsitukoti jai nėra 
leistina. Vadinasi, katalikų bažnyčios dvasiškija siekiasi 
New Yorko valstiją nustumti atgal į viduramžius, į tuos 
tamsiuosius laikus, kuriais šiandien piktinasi kiekvienas 
pažangesnis žmogus.

Įdomu tai, kad šitam prelato McCormicko pareiškimui 
pritaria ir kardinolas Spellmanas.

Jeigu šis katalikų dvasiškijos pasimojimas būtų pra
vestas gyveniman, tai jis visų pirmiausiai.užduotų smū
gį tik neturtingiesiems, nes turtingųjų nieks nesulaiky
tų, kada jie nori išsituokti, nuo nuvykimo į Nevadą ar 
kurią kitą valstiją. Gi biednuomenė to padaryti negalė
tų dėl neturto.

Mes nemanome, kad šis katalikų dvasiškijos viduram
žiškas sumanymas praeis gyveniman.

Mes tikimės, jog po naujų metų susirinkęs New Yor
ko valstijos seimelis, atsižiūrėdamas į padėties rimtumą, 
patobulins mūsų valstijos įstatymą, reguliuojantį ištuo
kas.

pataisy- 
Argen- 
žemės

nu 
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šų, 
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Naujasis Vengrijos Premjeras
Vengrijos smulkiųjų savininkų partijoje įvyko nema

žas persilaužimas. Kaip žinia, toji partija įeina į koalici
nę Vengrijos vyriausybę, toji partija, kuri kadaise buvo 
labai įtakinga, bet kurios reakciniai vadai savo žalinga 
politika tą įtaką žmonėse smarkiai pakirto, turėjo ir te
beturi' svarbias valdžioje vietas.

Ligi šiol Vengrijos premjeru buvo Lajos Dinnyes, nie
ko sau žmogus, tik neapdairus. Finansų ministro parei
gas ėjo smulkiųjų savininkų partijos narys Miklos Nya- 
rady. Pastarasis, matyt, po to, kai atliko kokią didelę šel
mystę, pabėgo į Šveicariją. Bėgdamas, jis gal dar išvežė 
nemažai ir pinigėlių.

Visa tai kirto smūgį pačiai smulkiųjų savininkų parti
jai. Prasidėjo diskusijos, prasidėjo savikritika ir savo
tiškas apsivalymas. Pasirodė, jog nemažai partijos na
rių, kilusių iš buožių ir dvarponių, buvo dideli dvivei
džiai, veidmainiai, žodžiais jie nudavė labai kairius, o 
darbais pasirodė esą didžiausiais liaudies priešais.

Toks elementas jau pradėtas šluoti iš partijos eilių lau
kan. Ir jis, be abejojimo, bus šluojamas, kol partija ap
valys savo eiles.

Didelė atsakomybė už tai krito ant premjero Dinnyes’o 
ir' jis negalėjo kritikos pakelti, jis negalėjo išsilaikyti 
premjero vietoje, nes suprato, kad per jo paties neapdai
rumą kraštui buvo padaryta daug žalos.

Taigi Dinnyes'as iš premjero vietos pasitraukė; jo vier 
ton partija nominavo Istvan Dobį, smulkiųjų savininkų 
partijos pirmininką, sakoma, kilusį iš smulkių valstiečių 
ir tuo būdu daugiau patikimą. A

Aišku, šiose permainose nėra nieko tragiško. Faktinai, 
tai yra neblogas reiškinys, kad smulkiųjų savininkų 
partija, — smulkiosios buržuazijos partija, — padarė ap
sivalymą ir kad ji pasisuko kairiop. Tai išeis šveikaton 
pačiai partijai ir visam kraštui.

Su naujuoju premjeru Vengrija sparčiau žygiuos link 
socializmo.

Bevinas Gauna Per Nosį.
{domių dalykų iškyla aikštėn Anglijoje. Visa pažan- 

gesnėji to krašto spauda reikalauja pripažinti Izraelio 
valstybę, bet darbietis (socialistas!) atsisako tai pada
ryti ir tiek! Reikalauja Izraelį pripažinti net ir reakci
ninkas Churchillas, net ir konservatorius Edenas, bet 
socialistas Bevinas — ne!

Bet tai ne viskas. Dabar iš anglų spaudos sužinome, 
jog Bevinas darė viską, kad Izraelio valstybėlę sunaikin
ti. Jis ginklavo arabus, jis siundė juos prieš Izraelį, jis, 
žodžiu,-vykdė gyveniman viską, ką tik galėjo, kad žydai 
neturėtų savo valstybės.

Bet viskas nuėjo ant šuns uodegos! Izraelis gyvuoja ir 
socialistas Bevinas, anksčiau ar vėliau, turės tai oficia
liai pripažinti.

KUNIGAS APIE GYVE
NIMĄ ARGENTINOJ

So. Bostono Darbininke 
kun. Prunskis rašo, kad ne
seniai lėktuvu iš Argentinos 
atskrido kunigas Kazimie
ras Vengras ir jam plačiai 
papasakojęs apie Argenti
nos gyvenimą. Tarp kitko,, 
kun. Vengras sakė:

—Gyvenimas tenai gerėja. 
Yra infliacijos, bet algos ge
resnės. Tik klimatas gana 
žiaurus. Butai, paprastai 
nekūrenami. Nors žiemą 
sniego nėra, bet drėgna. 
Šalta, sėdi žmogus ir drebi 
kambaryje. Beveik visi turi, 
vadinamus, primusus, ant 
kurią gamina valgį. Valgo 
daug mėsos, prie valgio vai
toja vyną. Mėsą dažniau
siai kepa. Verda tik retai. 
Mėgsta tokius ne tai maka
ronus — “ravioles,” 
tas su daržovėmis, 
tina — daugiausiai
ūkio kraštas, kur daug au
ginama gyvulių. Tvartų te
nai nėra. Galvijai žiemą va
sarą — lauke, atvirame ore. 
Be gyvulių, auginama dar 
kviečiai, kukurūzai. Plečia
si taipgi pramonė. Daug dė
mesio kreipiama į ugdymą 
sunkiosios pramonės — ma
šinų gamybą, tačiau automo
biliai yra beveik visi impor
tuoti iš Amerikos. Augin
dami daug avių, argentinie- 
čiai gerokai turi vilnų. Ta
čiau audimo pramonė dar 
nėra reikiamai išplėsta, ypač 
jie nėra išsispecializavę au
deklų dažyme, todėl daug 
vilnų išgabenama į Angliją, 
o iš ten atgal atvežama au
deklai. Dėlto drabužiai ga
na brangūs. Gera drabužių 
eilutė kašfuos apie 50 dole
rių, ar daugiau.

Argentinos piniginis viene
tas yra — pezas. Paremtas 
doleriais ir anglų svarais. 
Paskutiniu Įaikotarpiu vy
riausybė iš anglų ir ameri
kiečių atpirko Argentinoje 
buvusius jų geležinkelius, 
telefonus. Atidavė dolerius. 
Dėlto krašte didelis dolerių 
trūkumas . Normali dolerio 
kaina — 6 pezai, tačiau ’juo
doje rinkoje moka ir po 8, 
todėl valiutos spekuliacija 
gana išsiplėtusi. Kiti tuo 
reikalu net daro specialias 
keliones į Jungtines Ameri
kos Valstybes, ir jiems ge
rai apsimoka. Aukso pre
kyba suvaržyta: buvo išleis
tas įsakymas užregistruoti 
kur ir kiek aukso turima. Jo 
neatėmė, bet spekuliantams 
sparnai šioj srity apkarpyti.

GVOLTU ŠAUKIA, KAD 
BALFe KUNIGAI 
SAUVALIAUJA

Labai riestai sekasi kelei- 
viečiams ir naujieniečiams. 
Jie pateko į kunigų rankas 
ir iš jų ištrukti nebegali. 
Juos, matyt, kunigas Kon
čius labai gražiai už nosies 
nusivedė ten, kur jam'rei
kia. Tasai Chicagos “vieny
bės seimas” ir kun. Kon
čiaus pažadai daugiau nebe- 
griešyti, liautis BALFe sau
valiavus, neverti nė išvalgy
to kiaušinio.

Keleivis net desperatiškai 
šaukia, kad kunigai juos 
baisiai apgavo. Pasiskaity
kite:

Bendras Amerikos Lietu
vių Fondas (BALF) turėjo 
savo seimą Chicagoje spalių 
15 ir 16 dd. Seime plačiai 

' buvo aptaHa, kaip -padėti 
lietuviams tremtiniams at
vykti į Ameriką. Kadangi 
B ALF vadovybė dar prieš 
seimą buvo susirišusi su ka
talikų N. C, W._ C., tai VISI 
per BALF siunčiamieji dar
bo ir* butų pažymėjimai 
tremtiniams ėjų per bendrą 
amerikonų katalikišką orga
nizaciją ir aht VISŲ'darbo 
ir butų pažymėjimų , buvo 
reikalaujama vietinių klebo-

redak- 
Mary 

Mass.,

ar specialiai arkivysku- 
skirtų “kapelionų” para 
kad darbo' ir buto davė* 
yra geras žmogus ii

:što išpažinties. Taip
buvo praktikoje.

Bet BALF seime kunigas 
Dr. J. Končius turėjo drąsos 
tvirtinti, kad jokių kunigų 
parašų nereikia ant darbo ir 
buto pažymėjimų, nors pats 
geriausiai žinojo^ kad be ku
nigo parašo per N. C. W. C. 
pasiųsti darbo ir butų pažy
mėjimai neturi vertės.

Seimas nutarė “padaryti 
tvarką” ir' aiškiai įsakė 
BALF pareigūnams nedaryti 
skirtumų tarp “gerų” ir “ne
gerų” lietuvių.

Taigi, BALF-as turi pa
tarnauti visiems lietuviams 
be skirtumo. Bet seimas ta
rė, o kunigas Končius savaip 
darė ir. . .tebedaro.

šias dienas į mūsų 
ei ją kreipėsi Mrs. 
Skipper iš Whitman,
kuri pasiuntė per BALF or
ganizaciją darbo • ir buto 
paliudijimus savo giminėms 
Vokietijoj. Jos pasiųsti po
pieriai pateko į “War Relief 
Services — N.C.W.C.” prie 
Bostono arkivyskupijos ir iš 
tos organizacijos atėjo pra
nešimas, kad jos duoti pažy
mėjimai darbui ir butui yra 
reikalingas vietos klebono 

(parašas! Ant popierių yra 
kunigo Dr. J. B: Končiaus 
parašas, bet jis Bostono ar
kivyskupijos žmonėms nėra 
geras ir jie reikalauja vieti
nio klebono parašo. . Pridė
tas raštelis trumpai sako:

“Pastor’s signature is ne
cessary foŲ the completion 
of these* application forms. 
Please comply and return 
applications to this office.”

Tokį reikalavimą stato tai 
darbo ir buto garantijos da
vėjai Bostono arkivyskupijos 
N.C.W.C. skyrius, 
kalavįmas gautas

po BALF seimo ta

nori, tuos liudijimus pasira
šo, nori nepasirašo?

BALE seimas nutarė kuni
gų ’“skryningus” panaikintų 
bet BALF vadovybė su tuo 
nesiskaito ir vistiek ‘“sijoja” 
lietuvius per kunigų sietus. 
(K., gr. 8 d.)
Betgi tai balsas, girioje. 

Iš to tik aišku, kad klerika
lai daug apsukresni-už lais
vamanius iš Keleivio ir 
Naujienų. Visas BALFo a- 
paratas klerikalų rankose. 
Kunigas Končius^yra dik
tatorius. O jam minėtieji 
laisvamaniai tam pačiam 
Chicagos “seime” pareiškė 
ne tik pasitikėjimą, bet ir 
ištikimybę. Dabar, atrodo, 
turėtų tik tylėti ir jo ištiki
mai klausyti.

O dar geriau ir gražiau 
tie visi nesusipratimai pasi
baigtų, jeigu Keleivio ir 
Naujienų štabai ir SLA 
Pildomosios Tarybos vyrai 
nueitų ’ ir atliktų išpažintį. 
Tas jų nuduotas ir nenuo
širdus laisvamaniškumas 
tiktai erzina Šimutį ir ku
nigą Končių.

Kodėl klerikalai užsidarė 
burną apie Fortūnatą Bago- 
čių? Tik todėl, kad jis net 
viešai per laikraštį atliko 
kunigui Prunskiui išpažintį 
iš viso jau gan ilgo ir .labai 
nuodėmingo gyvenimo. Ba- 
gočius parodė Grigaičiui, 
Michelsonui, Strazdui ir ki
tiems tos pačios nelaimin
gos vieros suktiems politi
kieriams platų kelią tiesiai 
į klerikalų širdį.

Tas rei- 
pusantro

klausimas, kokiems
buvo reikalingas

me nesi o 
rimo.

Kyla 
galams
BALF seimas, jei jo tarimai 
kunigui J. B. Končiui yra 
tiktai vėjas? Kokia prasmė 
buvo tarti, kad BALF trak
tuos visus lietuvius lygiai, 
jei lietuvių paduoti darbo ir 
buto liudijimai visvien eina 
per kunigų rankas, kurie, jei

Filmu kompanijoms nesiskai
tant su savo darbininkę uni
ja, CIO United Office f a n d 
Professional Workers . pastatė 
prie teatrų pikietus patraukti 
publikos atydą j darbininkų 
padėtį. Bosai susidomėjo uin- 
5os reikalavimais, kuomet pa“ 
matė, jog publika neina, į už“ 

pikietuotus teatrus.

TOS VISOS “ŠNIPYSTĖS” 
YRA TIK NAUJAS 
BURBULAS

Taip mano Chicagos dien
raštis Vilnis. Tas riksmas 
ir triukšmas dėl taip vadi
namų “komunistinių šnipų” 
yra reakcijonierių išgalvota 
apgavystė. Vilnis rašo.
• Matomai, jausdamas
neužtikrintą ateitį, taip vadi
namas Neamerikinio Veikimo 
Tyrinėjimo Komitetas, kurio 
eilė narių pralaimėjo rinkimus 
į Kongresą, užsimojo daryti 
desperatišką žygį, išpūsti dar 
Vieną muilo burbulą gelbėji
mui sąvo gyvasties, pateisini
mui eikvojimo Amerikos žmo
nių taksais sumokėtų pinigų.

Šio komiteto likę nariai 
skelbia, jog jie suradę naują 
“Sovietų šnipystę.” Mary lan
do farpipj rastas tuščias dy- 
nas (arbūzas), kuriame buvo 
filmas. Filmas rodo nufoto
grafuotus Amerikos svarbius 
sekretus.

Tuščią ir apgedusį dyną ap
tikę to komiteto agentai.* Ta
tai panašu į pigų stebuklą. 
Kaip jie galėjo aptikti tai? 
Labai galima, kad kas nors 
jiems tiksliai tą dyną padėjo, 
tai buvo lengva užtikti.

Atrodo, kad tai bus naujas 
burbulas, kuris veikiausia 
greit susprogs.

Kalbama, kad eilė pažanges
nių - kongresmanų planuoja 
daryti žygius šio komiteto lik
vidavimui. Jei tas ir nepavyks, 
komiteto nąKiai" vistiek jau
čia, kad jiems bus sunku gauti 
naują pinigų paskyrimą, ka
da fondai pasibaigs. Komitetą 
gerokai sukompromitavo pats 
jo pirmininkas Parnell TJio- 
mas, kuris grand džiūrės ap
kaltintas valdžios apgaulioji- 
mc, valstybės pinigų pasisavi
nime. -

Bene gelbėjimui savo gyvas
ties ir pučiamas tas naujas 
burbulas. (V., gr. 8'd.).

10 PRIEŠ 1!
Washington. — Amerikos 

marinų komanda paskelbė 
“stebūklingą ’žinią”. > Sako, 
kare su japonais Solomon 
salose jankių marinai už
mušę 10,000 japonų, o japo
nai — tik tūkstantį jankių!

Žiūrint Pro Mano Akinius

kad

ko-

Ur-
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visa
“iš-

South Bostono klerikalų* 
laikraštyj skaitau apie “Jo 
ekscelencijos vyskupo Vin
cento Brizgio lankymąsi 
Amerikoje.”

Kas tas vyskupas Briz
gys?

O, jis yra didelis pasL 
šventėlis tautai ir net kan
kinys! Pasiskaitykite:

“Jau vieną kartą bolše
vikai vyskupą su iškeltomis 
rankomis, durtuvus įrėmę į 
nugarą, varė, rodos, jau į 
tikrą mirtį, bet kažkaip, 
lyg stebuklingai, dalykas 
susitrukde > ir vyskupas iš 
mirties nasrų išsigelbė
jo ...”

Kas tą dalyką “sutruk
dė?” Kokiu stebuklu 
tai įvyko, kad Brizgys 
sigelbėjo iš mirties?”

Pasakysiu: Tokiu,
vyskupo Brizgio niekad nie
kas panašiai “jau į tikrą 
mirtį” nevarė. Tai yra bjau
rus klerikalų išgalvojimas, 
padalytas tuo tikslu, kad 
pašmeižus bolševikus ir kad 
“paaukštinus” patį Brizgį.

aiškinamas, dėstomas.
Kun. Brizgys, iš anksto 

galima sakyti, komunistinio 
mokslo neaiškins, bet jį vi
saip niekins, žemins. Ir už 
tai dar norės gauti iš klau
sytojų dolerių!...

Bet ko gi čia vyskupas 
Brizgys atvyko? Kokia jo 
misija?
' Jis atvyko tam, kad “gy
vai paaiškinti žmonėms ko
munizmo žalingumą...”

Viešpatie tu mano: argi 
neužtenkamai Čia yra 
munizmo aiškintojų? 
gi veikia pats prelatas 
bonavičius - Kmitas? 
veikia Pijus Grigaitis? 
veikia prelatas Balkūnas? 
Ką veikia šimtai kitų kuni
gų, kurie kasdien aiškina, 
aiškina ii’ aiškina žmonėms 
“komunizmo žalingumą’-?!

Ir juo daugiau tie eks
pertai “aiškina,” juo dau
giau atsiranda komunizmo 
šalininkų.

Na, žiūrėsim, kaip “kan
kinys? Brizgys komunizmą 
“išaiškins.”

O katalikai darbininkai 
turėtų pasisaugoti: “aiš
kindamas komunizmą,” vys
kupas Brizgys norės, kad 
jie Jam sudėtų dolerių, do
lerių !

Mano patarimas: kurie 
katalikai nori suprasti ko
munizmą, turėtų nusipirkti 
komunistines literatūros, ją 
skaityti ir pagalvoti. Jie 
taipgi turėtų lankytis ko
munistų rengiamose pra
kalbose, kur tas mokslas

Augsburgo piieste, Vo
kietijoje, mirė tūlas majo
ras - generolas inž. Kle
mensas Popeliučka.

Jis buvo pabėgėlis.
South Bostono klerikalų 

laikraštyje telpa jo nekro
logas.’

Pasirodo, kad pirmojo 
pasaulinio karo metu Pope
liučka tarnavo Rusijos ka
riuomenėje ir ten buvo ka
rininku. Už pasižymėjimus, 
jis buvo apdovanotas Šv. 
Stanislovo ordinu, taipgi 
buvo pakeltas į aukštesnius 
karininkus.

Toliau:
“Kyla 1917 metų revoliu

cija, kuri įsiskverbia ir į 
kariuomenės eiles. Pope
liučka su ginklu rankose ne
pasiduoda ir, sudaręs būrį 
lietuvių karių, dar pasiprie
šina. ..”

Matot, koks pat 
buvo tas Popeliučka!

Kada Rusijos kariuome
nė kilo prieš carizmą, tai 
Popeliučka, išstojo prieš su
kilėlius, su ginklu rankoje 
gynė supuvusį caristinį re
žimą!

Kada jis sugrįžo Lietu
von, Popeliučka buvo ištiki
mas dvarponių ir fabrikan
tų bernas, todėl Smetonai 
jis patiko.

“Prie vokiečių (Popeliuč
ka) turėjo darbą, bet 1944 
m., artinantis frontui, ka
dangi nenorėjo būti gyvas 
nužudytas, tai...” “dai bog 
nogi,” — pasileido Pope
liučka į Vokietiją.

1917 metais caristas, grį
žęs Lietuvon — smetoninin- 
kas, atėjus Hitleriui — hit
lerininkas, štai Popeliučkos 
karjera!

Na, ir nekrologo rašyto
jas akstiną “Darbininko” 
skaitytojus ‘šito žmogaus 
gailėtis, nes tai, girdi, buvo 
lietuvių tautos didvyris.

Ko gera, nesusipratęs, 
neapšviestas katalikas dar 
gali mišias už Popeliučkos 
dūšią užpirkti. Bet apsišvie
tęs, susipratęs katalikas to 
niekad nedarys!

M. Galinis.

Daugiau Auky Bylos 
Vedimui

Geros valios susipratę lietuviai supranta mūsų reikalą 
ir ateina su finansine parama. Visi žinote, kad tiesos 
ieškojimas teisme, jog privertus New Yorko ,gėrimų lei
dimo tarybą išduoti leidimą mūsų namui, jau yra teismo 
rankose. Tos pačios tarybos advokato reikalavimu, teis
mas jau buvo du sykiu atidėtas. Mūsų advokatai daro 
viską, kas galima, kad byla baigtųsi trumpiausiu- laiku. 
Tikimės, jog neužilgo klausimas vienaip ar kitaip išsi
spręs. Tikimės, jog teisme tiesa bus surasta.

Tuo taVpu, žinote, kad bylos vedimas kaštuoja daug pi
nigų. Todėl prašome paremti ir toliau.

Šiuo tarpu paaukojo sekami:
Geras Draugas, Brooklyn, N. Y. .

• John Rūbas, Burton, Ohio.........
J. Kizauskas, Philadelphia, Pa. ..

-Liet. Moterų Apšvietos Klubas,
Los Angeles, Cal.............................10.00

A. Mažonis, Windsor, Conn.......................  5.00
LLD 155 Moterų kuopa, Worcester, Mass. 10.00

A. Dvareckienė, Worcester, Mass................1.00
M. Sukackienė, Worcester, Mass;.................1.00
LDS 24 kuopa, Great Neck, N. Y................ 5.00
J. ir M. Kupčinskas, Great Neck, N. Y. ... 5.00 
Ayna ir Peter Chestnut, Brockton, Mass. .. 2.00 
Keo. Shimaitis, Brockton, Mass.................... 3.00
A. Degutis,'‘Philadelphia, Pa.................. 5.00
Širdingai dėkui visiems aukotojams.

•• Visais reikalais rašykite:
Lithuanian Building Corporation,

110-00 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N/Y.
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Wall Strytui Visur 'Sekasi’
—.. ...................................................... .......................... I

Laisvoji Sakykla
ninimo santykių tarpe Jun
gtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos. Tas siūlė suma
žinti “šaltąjį karą,” suma
žinti baisų Amerikos apsi
ginklavimą, o apsiginklavi- 
rųas, atminkime, yra pel
ningas biznis Wall Stryto 

j turčiams.
Ir kas atsitiko? Valstybės 

Sekretorius generolas Mar
shall net iš Paryžiaus par
skrido,- pasimatė su prezi
dentu Trumanu ir ta misi
ja buvo palaidota.

Taip, Wall Strytas ga
lingas. Bet yrą nemažo su
sirūpinimo ir ten. Iš Antro 
Pasaulinio Karo Tarybų 
Sąjunga išėjo galinga ir 
nepriima kitų diktavimo. 
Lenkija, Rumunija, Bulga
rija, čechoslovakija, Veng
rija, Albanija virto liaudies 
respublikomis. Suomijoj ir 
Jugoslavijoj ii* nėra geriau
sioj padėtyj kapitalistų rei
kalai. Visame pasaulyje ei
na kova, kas viešpataus — 
darbo žmonės ar turčiai. 
Nereikia nei aiškinti, kad 
Wall Stryto milijonieriai 
yra turčių pusėje.

Marshall Planas
Kad nugalėti komunis

tus — “raudonuosius,” tai 
įsteigta Marshallo Planas 
ir Trumano Doktrina, pa
gal kuriuos į metus laiko iš 
mūsų šalies už penkis bili
jonus dolerių vežama į ki
tas šalis (turčiams) pagal
ba — ginklų, amunicijos ir 
visokių įrengimų.

Greta to, eina ir “šalta
sis karas.” Šiame kare Wall 
Stryto svarbiausi ginklai — 
spauda ir radijas. Mums 
sako, kad turime “spaudos 
laisvę” ir “žodžio laisvę.” 
Mums sako, kad mūsų ša
lies piliečiai greičiausiai ir 
teisingiausiomis ž i niomis 
yra aprūpinami, nes čia nė
ra cenzūros.

Puiku! To reikalauja 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucija. Už tą teisę kovoja 
liaudis. Tik kažin kodėl ne
buvo dar tokio atsitikimo, 
kad nors vieną Amerikoj 
darbininkų streiką būtų ko
mercinė spauda užgyrus, 
kaipo teisingą!

Darbininkų kovos
Sustreikavo mainieriai. 

Jie buvo apšaukti “raudo
nais” ir prieš juos net su 
kulkosvaidžiais Nacionalė 
Gvardija buvo pastatyta. 
Sustreikavo New Yorke bu- 
sų draiveriai (vairuotojai), 
ir jie buvo niekas kitas, 
kaip “reds.” Neseniai strei
kavo laivakroviai, jų strei
kas, kaip komercinėje spau
doje, taip ir per radiją bu
vo apšauktas “bolševikų 
streiku.” Išeina, kad radi
jas ir komercinė spauda gi
na tik turčių reikalus. Dar
bo žmonių reikalus gina tik 
jų laikraštukai, už jų pačių 
pinigus leidžiami, kurių 
yra labai mažai. Amerikoje 
yra ^,000 komercinės spau
dos dienraščių, o tik keli 
desėtkai darbininkų laik
raščių.

Tos “geros žinios”
Na, bet eikime prie “ge

rų” žinių. Sako, kąd CIO 
Transporto Unijoj laimėjo 
Mike J; Quill. “Komunis
tai nugalėti!” Kokis džiaug
smas spaudoje ir per ra
diją! Kokis gerasis tas Mi
ke Quill pasidarė! Ar se
niai? Visai ne, tik apie me
tai laiko, kada jis pakeitė 
politiką, kada jis nuėjo tar
nauti darbo žmonių prie
šams.

Atominė bomba, tai tur
čių viltis, tai įrankis, prieš 
kurį jie žemiau galvą len

Sėdžiu prie radijo priim
tuvo ir laikau rankose 
New York Times numerį. 
Kiek šiame didžiųjų turčių 
laikraštyje “geriausių” ži
nių Wall St ryto viešpa
čiams! O čia radijas vėl 
perduoda daugiau ir dau
giau. Ir visos turčiams “ge
ros,” visur komunistams 
“blogai,” Tarybų Sąjungai 
“kaput.”
Mūsų Wall Stryto karaliai

Kodėl visahie pasaulyje 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybės politika yra žinoma 
kaipo Wall Stryto politika? 
Mums, New Yorko gyven- 

’ tojams, tas nesunkiai su
prantama. Mūsų mieste, 
Manhattan dalyje, yra gat
vė vadinama Wall St. Sau
lė ten retai matosi gatvėje, 
nes aukšti namai, stiprūs 
mūrai — vis tai bankai, 
centralinės raštinės pačių 
didžiausių ir turtingiausių 
kapitalistų. Žmonių, kurie 
valdo kasyklas, fabrikus, 
geležinkelius, laivų tūkstan
čius ne vien mūsų šalyje, 
kur dešimtys milijonų dar
bininkų dirba, bet valdo di
džius turtus ir kitose pa
saulio šalyse.

Wall Strvto galia didelė! 
Tiesa, Wall Stryto turčiai 
patys asmeniškai niekur 
“nesikiša,” jie “nenusako” 
politikos linkui Graikijos ar 
Kinijos; Italijos ar Franci- 
jos. Tą atlieka kiti žmonės.

Mūsų valdininkai
Washingtone gyvena mū

sų šalies prezidentas. Ten 
yra ir Kongresas, ten įvyk
sta Kongreso posėdžiai. Ten 
gyvena ministrai (sekreto
riai), jų pagelbininkai ir 
štabai.

Mūsų šalies prezidentas 
į metus gauna $75,000 al
gos ir daug visokiu privile
gijų. Valstybės Sekretorius 
generolas George Marshall 
gauna $15,000 algos. Karo 
jėgų vyriausias galva, buvęs 
Wall Stryto bankierius, 
James Forrestal, taip pat 
gauna $15,000. Senatoriai 
ir kongresmanai taip pat 
gauna po $15,000 ir viso
kių kitokių privilegijų.

Atrodo, kad mes Kon
grese ' neturime nei vieno 
darbininko ir farmerio! Vis 
tai fabrikantai, fabrikų ak
cijų dideli savininkai, ban- 
kieriai, bankų ir didelių 
korporacijų prezidentai ir 
kitoki viršininkai.

Taip, jie gyvena Wash
ingtone, ten posėdžiauja, 
daro viską, kaip “pasaulį 
sutvarkyti.” Keno reikalai 
jiems rūpi? Ar gali jie nors 
minutei pamiršti savo fab
rikų, dirbtuvių, kasyklų, 
korporacijų, bankų reika
lus? Ar gali jie norėti, kad 
Graikijoj darbo liaudis lai
mėtų, kad konfiskuotų ten 
bankus, ne vien graikų ka
pitalistų, bet ir tūlų Ameri
kos korporacijų? Ar gali jie 
šaltai žiūrėti į Liaudies Iš
laisvinimo Armijos laimėji
mus milžiniškoje Kinijoje, 
kada jie turi ten fabrikus, 
prieplaukas, kasyklas, kada 
jiems generolas Čiang Kai- 
šėkas viską sutinka atiduo
ti, bile sąlygas priima, už 
tai, kad jam teikia bilijonų 
doleriu vertės ginklų karui 
prieš Kinijos “raudonuo
sius”?

Mūsų Prezidentas
Sakoma, kad mūsų šalies 

prezidentas turi daug ga
lios.

Argi visada? Neseniai 
jis pasiūlė siųsti savo atsto
vą į Maskvą, kad pasitar-; 
tų su Stalinu reikale sušvel-1 

kia, negu prieš Dievą. Ko
dėl? Todėl, kad jie jos pa
galba mano nugalėti Tary
bų Sąjungą ir sumušti liau
dies demokratines respubli
kas. Jie mano, kad tą atsie
kus pasaulis būtų ramus ir 
jie galėtų viešpatauti per 
amžių amžius. Žinoma, tai 
sapnas! Hitleris dėjo viltį 
ant tankų ir lėktuvų. Prieš 
jo “blitz-krygą” drebėjo tie 
patys, kurie dabar kartoja 
Goebbelso pasakas apie dar
bo žmonių valstybę. Dr. 
Kari T. Compton sako, kad 
jis mano, jog Sovietai dar 
“neturi atominės bombos.” 
“Neturi,” “Neturi” -— tu
rą voja komercinė spauda ir 
radijas. Mat, jiems taip no
risi, taip patinka. ,

Mūsų šalyje eina gaudy
mas “šnipų,” žinoma, “so
vietinių.” Neseniai buvo vi
sų sekretų “žinovė” tūla 
Elizabeth Bentley. Ji visus 
sekretus “žinojo.” Bet da
bar ruošiasi krikštytis į ka
talikų vierą, tai neturi lai
ko. Atsirado nauja “žvaigž
dė,” tūlas Whittaker Cham
bers. Jis dokumentus su
randa net pompkinuose (ar
būzuose) dešimts metų at
gal paslėptus. Triukšmas 
didžiausias, mat, norima, 
kad būsimas Kongresas pa
liktų tą raganų gaudymo 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetą ir jo .lėšoms skirtų 
dideles sumas pinigų. Net 
sensacijų dienraštis New 
York Daily News netiki tai 
arbūzo istorijai.

Kur kitur sekasi?
Italijoj puikiai sekasi, 

sako korespondentas. Net 
“Chain gang”1 įvesta. “Rau
doniesiems” surakina rete
žiais rankas ir .kojas, o pas
kui dar visus prirakina prie 
ištisinio retežio. “Gatvės 
skamba nuo retežių muzi
kos” — rašo koresponden
tas. Italijoj viešpatauja De 
Gasperi valdžia, kuri valdo 
su Wall Stryto pagalba.

Vatikano popiežius pilnai 
sutinka su esama padėtimi. 
Jis savuosius pažįsta. Pri
ima ir laimina ne vien ku
nigus, kardinolus, bet kapi
talistinius ministrus. Nese
niai jis laimino šarvuočio 
“Missouri”, jūreivius. Pas
kui buvo pas jį pasitarti 
“ne politiniais reikalais” 
generolas George Marshall. 
Dabar, kaip praneša Mr. A. 
Cortesi, apsilankė žydų ra
binas William F. Rosen
blum — newyorkietis.

Bet Mussolinis per 20-ts 
metų naikino komunistus ir 
negalėjo jų išnaikinti. Nei 
kalėjimai, nei ricina neat- 
grąsino žmonių nuo kovos. 
Galų gale Italijos partiza
nai Mussojinį ir jo artimus 
sėbrus sušaudė.

Dabar Italijoj liaudies 
demokratinės jėgos dar 
greičiau auga. Komunistų 
Partija jau turi virš 3 ,>000,- 
000 narių. Proporcionaliai, 
pagal gyventojus, Tai dides
nis nuošimtis, negu Sovietų 
Sąjungoj. Darbo unijos tu
ri apie 10,000,000 narių. 
Jaunuolių, moterų, vals
tiečių ir kitos organizacijos 
priskaito ' milijonus narių. 
Ir išdavikiški socialistai 
Italijoj nėra madoj. Bus 
audra!

Bėda su Graikija
Radijas perduoda, kad 6 

d. gruodžio prėzidentas 
Trumanas Kongresui ra
portavo, kad jis nepaten
kintas įvykiais Graikijoj. Į 
tris mėnesius laiko iš mū
sų šalies į Graikiją pasiųs
ta $170,000,000 vertės tan
kų, kanuolių, kulkosvaidžių 
ir kitų ginklų ir amunicijos.

Earl Bunting (viduryje), Nacionalės Fabrikantų Sąjun
gos direktorius-vedejas, kalbasi su dviemis kalbėto
jais, sakiusiais prakalbas fabrikantu konvencijoje, 
New Yorke. Kairėje: veikiantysis valstybės sekreto
rius Spruille Braden ir Economic Cooperation adminis

tratorius Paul G. Hoffman.

Kas savaitė plaukė į Grai
kiją laivai su ginklais mo- 
narcho-fašistų armijai. Jai 
vadovavo specialis Ameri
kos generolas James A. Van 
Fleet, amerikiniai pulki
ninkai, oficieriai. Ir dabar 
Trumanas sako, kad parti
zanų armijoj jau yra 22,000 
vyrų, o pirma buvo tik 15,- 
000.

Kaip žinome, per visą 
vasarą mes skaitėme ko
mercinėj spaudoj ir per ra
diją klausėme žinių, kad 
“partizanus baigia išnai
kinti.” O dabar, pasirodo, 
išėjo atbulai.

čiang Kai-šeko likimas
Šiandien ypatingai daug 

žinių iš viso svieto. Na, bet 
atydos dar į Kiniją. Radi
jas pranešė, o Timeso ko
respondentas Mr. H. R. Lie
berman patvirtino, kad į 
piet-vakarius nuo Suchow 
miesto komunistai naikina 
geriausias generolo Čiang 
Kai-šeko tris armijas, ku
rios turi nuo, 150,000 iki 
250,000 vyrų. Už kokių 60 
mylių į pietus nuo šių armi
jų jau dešimt .dienų kaip 
naikina kitą generolo Čiang 
Kai-šeko armiją skaičiuje 
apie 120,000 vyrų.

Dar daugiau nustebino 
Mr. Lieberman,. pranešda
mas, kad lapkričio 22 d., į 

A.LI1L.D. reikalai”
7-tos Apskrities Komitetui

Draugai ir drauges Lietu
vių Literatūros Draugijos na
riai, kurie esate išrinkti per- 
eitoj metinėj konferencijoj i 
Apskrities valdybą 1949 me
tams, malonėkite visi daly
vauti pirmam valdybos posė
dyje, gruodžio 19 dieną, H:- 

.30 ryte, ^Lietuvių Piliečių Klu
bo viršutinėj svetainėj, 318 
Broadway, So. Boston, Mass.

Pasirodė, kad mes negalėjo
me pritaikinti kitokio sekma
dienio posėdžiui, todėl daugu
ma sutikom šaukti posėdį 
viršminėtoj dienoj. Gi ant 
toliau atidėlioti šaukimą ne
galima, nes organizacijos rei
kalai neleidžia.

Turime labai svarbių reika
lų. Tai bus pasibėržimas visų 
ateinančių metų veikimui mū
sų apskrities ribose. Tiktai 
dalyvaujant visiems ir-visoms 
komiteto nariams bus galima 
suplanuoti ir tinkamai nutar
ti dalykus, kurie tinkamai pa
sitarnaus LLD labui kuomet 
juos pravesime gyvenime .

Taigi, gruodžio 19 d. bus 
nuosprendžio diena, ką mes 
nutarsime, ką nuveiksime 
1949-tais metais ir ant kiek 
sustiprinsime savo apskritį bū
siančiais metais.

Tai svarbus mūsų, uždavi
nys ir jis mums visiems lygiai 
rūpės šaukiamam posėdyje.

ALDLD 7-tos Apskr. 
Pirmininkas

J. M. Karsonas. 

rytus nuo Suchow miesto 
komunistai visiškai sunai
kino Septintąj'ą armiją ge
nerolo Čiang Kai-šeko, ku
rią komandavo generolas 
Huang Po-tao. Ši armija 
turėjo 80,000 vyrų, buvo 
ginkluota amerikiniais gin
klais ir išlavinta Amerikos 
generolų ir oficierių. Gene
rolas Huang Po-tao, pra
kišęs armiją, patsai nusišo
vė.

Imu senus laikraščius ir 
lyginu. Tikėsite ar ne, nagi, 
po 22 d. lapkričio New York 
Times ir kiti komerciniai 
dienraščiai per visą savaitę 
rašė apie neišpasakytai di
delį generolo čiang Kai-še
ko armijos laimėjimą Su
chow miesto srityje. Tūli 
rašė,, kad “komunistai nete
ko 180,000 vyrų ir panikoj 
bėga.”

O kaip gi buvo? Dabar 
paaiškėjo. Prie Suchow lai
mėjo Kinijos Liaudies Iš
laisvinimo Armija, visai su
naikino Septintąją Armiją 
priešo ir apgulė kitas tris, 
kurias suvijo į Suchow 
miestą ir apsupo iš visų pu
siu.

Tada . generolas Čiang 
Kai-šekas iš Nankingo sri
ties pasiuntė naują armiją, 
skaičiuje 120,000 vyrų, lin
kui Sushien miešto, kad ji 

' pramuštų komunistų lanką 
ir išlaisvintų jo tris armi
jas, apsuptas Suchow mįes- 
te. Tuo kartu apsuptiems 
Suchow mieste įsakė išeiti 
iš miesto ir veržtis linkui 
Sushien miesto, iš kur jiems 
ateina pagalba.

Komunistų armijos su
mušė ir apsupo į vakarus 
nuo Sushien miesto tą 120,- 
000 armiją ir jau baigia 
naikinti. Gi tų, kurie išėjo 
iš Suchęw miesto, skaičiu
je 250,000 vyrų, jie tik ir 
laukė, tuos atvirame lauke 
įveikė, suvarė į mažytį plo
tą ir reikalauja pasiduoti.

Dabar Kinijos reakcija 
jau neturi skaitlingų, pa
ruoštų ir gerai ginkluotų 
armijų, kurias galėtų nees
ti apsuptų pagalbai. Todėl 
generolo Čiang Kai-šeko pa
ti, atvykus į Washingtoną, 
“geria arbatą,” tai su vie
nu, tai su kitu aukštu vir
šininku ir reikalauja atviro 
Amerikos karo prieš Kini
jos liaudį.

Bet Kinija, tai ne Grai
kija. Graikija turi tik 7,- 
000,000 gyventojų ir tai jau 
ten dantį atkando ir Angli
ja ir Wall Strytas. Kinija 
turi 450,000,000 gyvento-, 
jų ir jau didesnė pusė jos 
yra laisva. Virš 100,000,- 
000 valstiečių jau gavo nuo 
liaudies vyriausybės žemę. 
O liaudies, kuri yra skait
linga ir siekia laisvės, nie
kas negali padaryti verge.

D. M. Š.

DAR APIE SVETIMUS 
ŽODŽIUS

Po to, kaip pasirodė “Lais
vėje” mano straipsnelis dėlei 
svetimų žodžių brukimo j mū
sų kalbą, pasirodė keletas 
skirtingų nuomonių tuomi 
klausimu ir kitų skaitytojų, 
taip pat aplaikiau ir keletą 
laiškų ypati.škai, žinoma, su 
kreditais už drąsą, kaip jie 
sako.

Už laiškus sakau tiems 
draugams ačiū, bet jūs, drau
gai, būtumėt padarę daug 
geriau, jeigu, vietoj man ra
šyti komplimentus, būtumėt 
viešai išėję per “Laisvę” ir 
pareiškę savo nuomonę tame 
klausime; tai būtumėt paro
dų tiem naujų žodžių gynė
jams, ką mano apie juos dau
gelis skaitytojų, kaip priima 
tą jų naujovę, o dabar jie to 
nežino.

Draugas Paukštys, tarp kit
ko, pripažįsta, kad jau ir se
niau buvo pageidauta nenau
doti svetimų žodžių, kur jų 
nereikia. Taigi, pageidauta 
buvo, bet kas padaryta tuo
mi klausimu? Nieko! Kodėl 
nieko? Todėl, kad vadai ne
norėjo tuomi nieko daryti. 
Tai ką gi, ar vėl taip palik
sime neišrištu tą svarbų 
klausimą ?

Draugas Merkinės Dzūkas 
—R. Miz’ara rašo, kad jis ir
gi nepritaria ^svetimų žodžių 
vartojimui, kur jų ‘nereikia. 
Taigi žodžiais, pasislėpęs už 
Merkinės Dzūko, “neprita
ria,” o darbais, kaipo redak-' 
torius, jis juos naudojo ir nau
doja.

Kiek aš pastebėjau jau nuo 
seniai, tai drg. Mizara bene 
vienas pirmųjų ir labiausiai 
pamėgęs tuos naujuosius žo
džius iš visų mūs redaktorių. 
Taigi, drg. Mizaros pareiški
mas, būk jis priešingas sveti
mų žodžių vartojimui, yra tik

< mum akių dūmimas.
Toliau jis nurodo, kad jau 

“Laisvei” kenkia tų grynytojų 
raštai. Tai mat, kokia lygy
bė pas mus: jeigu redakto
rius—Mizara rašo į “Laisvę’ 
iš kiekvieno savo pasijudini
mo špaltų špaltas per ištisas 
savaites, gerai, laikraščiui 
sveika. Bet jeigu eilinis skai
tytojas parašė straipsnelį 
daugeliui apeinančių klausi
mų, jau laikraščiui kenkia. 
Ar tai taip gerai, ar sveika 
mūs visam judėjimui?

Labai gaila, kad pas mus 
pakenčiama tokia padėtis. 
Jeigu pas mus būtų daugiau 
teisių eiliniam nariam, tų il
gų polemikų nebūtų, gi dabar, 
redaktorius gali rašyti apie ką 
nori ir kiek nori, gi eilinis pa
sireiškė, ir jau “kenkia” laik
raščiui. Ar tai gerai? Pa
galiau, ko gi mes iš redakto
rių reikalaujame? Ko tokio 
labai didelio, labai daug? Ne, 
visiškai mažai, tik rašyti 
mums lietuviškais žodžiais, 
kiek tai galima, o žiūrėkite, 
kaip j.ie spiriasi prieš tai, 
kiek triukšmo, jau laikraščiui 
“kenkia” ir tt.

Argi ne juokinga, vietoje, 
kad jūs, redaktoriai, mus ei
linius narius prilaikytumėt 
nuo iškrypimo nuo lietuviškų 
žodžių, mes turime su jumis 
muštis, kad jūs laikytumėtės 
lietuviškų žodžių. Čia jau, 
gerbiamieji, pas jus kas nors 
negero.

Laikraščiui kenkia ne kėli
mas tų klausimų, kuriais daug 
skaitytojų yra nepasitenkinę, 
bet neleidimas tai daryti. Iki 
šiol pas mus taip buvo, bet 
ateityj neturėtų būti, tegul 
skaitytojai išsireiškia, išsiaiš
kina, kas jiems yra neaišku, 
ar nesuprantama, ir bus už
baigta ant visados, kad ne
reiktų mums, nepatenkintiems, 
zurzėti ir stenėti pakampėmis. 
Laikytis taip, kaip iki Šiol, ne
gerai, negalima. Kadangi pas 
mus yra sutinkama veik 
kiekvieną eilinio nario 
iškeltą klausimą iš redak
torių pusės nedraugiškai,
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pu priekabėmis, tai eili
niai skaitytojai pasijunta be
esu ne kaip draugai, bet kaip* 
kokie vergai — nebedrįsta 
reikšti savo mintį per laik
raštį. ■

Paklausykite, ką jie mano 
apie redaktorius už jūsų akių, 
štai ką man rašo vienas mano 
geras draugas ir nuoširdus 
darbuotojas mūsų organizaci
jose iš Pittsburgh, Pa.:

“Skaičiau tavo straipsnį ‘Lais
vėje’ dėlei svetimų žodžių; 
skaitauJr sakau: Juozas tu
rės bėdos už kritikavimą re
daktorių,” ir tt. • ; ’

• ♦ V-
Kitas rašo iš Binghamton, 

N. Y.:
“Oh, beje, sveikinu jus, > 

drauge Juozai, už tokią di
delę drąsą, kad išdrįsai išsto
ti prieš mūsų redaktorius, 
mokslo vyrus, krjtikuoti už 
darkymą lietuvių kalbos.”

Iš Cleveland, O., rašo:
“Tai nors sykį atsirado drą

suolis, kuris labai vietoje ir. 
laiku išėjo prieš . lietuviškų 
žodžių kraipymą.”

Miami visi priešingi tai jūsų 
naujovei.

Tai ką gi, draugai redak
toriai, kaip jūs manote apie 
tuos išsireiškimus? Prieš jus,* 
—per jūsų laikraščius jie ne
drįsta išeiti, bet už jūs nu- / 
garos, ar girdit, ką jie apie 
jus mano?

Ar jūs nemanote, kad pas 
jus kas nors negerai? Ar jūs 
nejaučiate, kad gal jūs pra
dedat atitrūkti nuo masių, 
nuo darbininkų? Ar jūs ne
manote, kad jau laikas duoti 
skaitytojams jūsų laikraštyje 
vietos išreikšti jiems viešai sa
vo mintis tam tikrais, jiems 
pageidaujamais klausimais?

Tai jūs dalykas, darykite, 
kaip norite, vadinkite mane 
maižiešiumi ar kuo jūs norite, 
aš esu jau toks žmogus: būsi 
tu mano draugas ar giminė, 
jeigu aš matysiu ką negerai, 
anksčiau ar vėliau aš tau pa
sakysiu tiesiai į akis.

O gal gi aš nieko neišma
nau, gal gi geriau, kaip yra? 
tat mes gyvename palaimin

toj Amerikoj, amerikiečių žo- v 
džiai mums pavaduoją lietu
viškus žodžius, gal gi prade
dam priimti ir politiką ame
rikonišką, — kalbame apie ly
gybę ir demokratiją kitų, o 
pas save kitam neduodame 
burną atidaryti. . .

J. D. Sliekas.

Redakcijos Pastaba •
Jokiu būdu ' negalime su

prasti d. Slieko baisaus įšir- 
dimd. Pamato tam nesur&tt- 
dame jokio. štai jis ilgiau
siais straipsniais įkaitęs plie-. 
kia kailį redaktoriams ir vis 
šaukia, kad ne tik jam,’bet* 
visiems eiliniams draugams 
burna uždaryta. Faktas 'gi 
yra, kad Laisvėje pilniausiai 
ir 'laisviausiai gali išsireikšti 
ir išsireiškia kiekvienas mūsų 
draugas. Paimkime'šį kalbos 
“valymo” klausimą. Jau se-: . 
niai eina diskusijos. Ar nors 
vieną paties d. Slieko ar keno 
kito tuo klausimu nors vieną 
straipsnį esame pasiuntę gur- 
ban ? Ne, nesame pasiuntę. 
Tai kur pamatas d. Sliekui ra
šyti, kad jam ir kitiems drau-\ 
gams Laisvėje uždaryta bur- ' 
na ?

Padaręs ilgą, visiškai ne
pagrįstą užsipuolimą ant re
daktorių, kurie, beje, šiose 
diskusijose iki šiol mažiausia 
kalbėjo (jas beveik išimtinai 
veda draugai, kurie redakci
jos štabe nedirba), d. Sliekas • 
piktai šaukia: “čia jau, ger- \ 
biamieji, pas jus kas nors ne
gera.” Tikime, jog d. Sliekas 
labai įsižeistų ir gal amžinai 
užpyktų ant mūsų, jeigu mes 
jam pasakytumėme: “Čia 
jau, gerbiamasis, pas jus kas 
nors negera.” O pamato to- < 
kiam užmetimui turėtumėme, 
nes visąs šis jo neapykanta 
persisunkęs straipsnis parem
tas asmeniškumu, nežinojimu 

(Pabaiga 5-tam pusi.)
"I ■■■ 'I ■ . ■■■■.! ■ » ........................................................ Į II '
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Simams Altmanis.

Socialistinė Ryga

(Tąsa)

Koniukovas atsisėdo įkypai nuo jo, bet 
net sėdėdamas ant žemo automobilio pa
galvio' išsigudrino laikytis pasitempęs.

— Vadinas, dabar vienas apgulime sė
di?

— Taip. Trečia para sėdžiu. Likau 
kuopos vado vietoje, kai jį užmušė. Bet 
vakar naktį atsiuntė įsakymą sudaryti 
iš mūsų tik būrį ir mane paskyrė būrio 
vadu.
y — Kiek būry?

—'Penkiolika žmonių, įskaitant mane.
— O buvo?
—Septyniolika buvo. Dviejų per vakar 

ir šiandien dėl mirties priežasties nete
kau. Užmušti, reiškia, — paaiškino jis 
savo, net jam pačiam painiu pasirodžiu
sį, išsireiškimą.

— Kaip tu žmones išdėstai?
— Leiskite pranešti. Reiškia taip. Die

ną prie angų su kulkosvaidžiais ketver
tas visą laiką guli. Pora iš šonų apka
suose sėdi, kad neapeitų, kad iš sparnų 
sektų. Įsikasę gerai, o tiesiog iš rūsio 
praėjimas į ten veda, kad galvos nenu
neštų, kai šliauš, štai skylė eina, mato
te? Dvejetas pirmame aukšte visą laiką 
bddi. Žiūri priekin, kad neprieitų. Pri
dengti, žinoma, mažiau, bet priedanga 
Įrengta. Mes tenai tanko bokštelį nuvil- 
kome, plytomis apkrovėme. Vakar už
mušė Maksimiuką. Nepažinojote?

— Rodos, pažinojau.
— Toksai rudas, mano skyriuje buvo. 

Na, vakar į jį pataikė. O šiaip, dievas 
gailestingas. Viskas suskirstyta pagal 
tvarką, drauge kapitone. Patys galite įsi
tikinti.

— Būtinai, — pasakė Saburovas.
— O tuo tarpu ar nenorite paragauti 

bulvyčių?
— Iš kur pas tave bulvės?
— Vakar naktį nulindome iki to po

grindžio, kuriame buvo moteriškė su 
vaikais, kuriuos* užmušė. Atsimenate?

— Atsimenu.
— Nulindome. Aš pats asmeniškai lin

dau. Ten nuo sprogimo išdrabstyta. Pus
maišį pririnkau. Jūs sušalusių nevalgo
te?

— Ne, kodėl? Valgau, — pasakė Sa
burovas.

— Tuojau mes viską padarysime, — 
pasakė Koniukovas. — Apversk, Antono
vai, bulves. Iš vienos pusės jų negalima 
kepinti, jas reikia vartyti. Palauk, aš 
pats.

Koniukovas atsistojo ir, išsitraukęs iš 
už diržo platų trofėjinį peilį, ėmė kep
tuvėje vartyti bulves.

— Pas mus čia ūkis, drauge kapitone. 
Aš mėgstu, kad viskas tvarkoje būtų, 
kad viskam vieta būtų.

— Paragaukite, — pasakė jis, temp
damas nuo ugnies keptuvę su bulvėmis 
ir statydamas ją ant grindų. — štai ma
lonėkite peiliuką. Šakučių nėra, nelaiko
me.

Saburovas paėmė peilį ir, plikindamas 
burną, .suvalgė keletą bulvių. Jos pasi
rodė jam labai skanios.

Koniukovas,'kuriam prie diržo ant šo
no tabalavo vokiška baklagė su degtine, 
norėjo paklausti kapitoną, ar jis neišger
tų, bet drausmė nugalėjo: jis nutarė, 
kad vyresnybė pati žino, kada gerti, ka
da negerti.

— O tu ko nevalgai? — paklausė Sa
burovas.

— Jūs paragaukite, paskui ir mes pa- 
valgysime.

Saburovas truputį užvalgė ir pastūmė 
keptuvę Koniukovui. Tasai savo rėžtu 
paėmė peilį, skubiai suvalgė keletą bul
vių, ir, pašaukęs budintį, pasakė jam:

— Eik, žadink kovotojus. Vakarienė 
paruošta.
; — Na, gerai, kol jie valgys, nueisime 
į viršų, — pasikėlė Saburovas.

— Klausau, drauge kapitone. Štai, 
Čia malonėkite, — nuvedė Koniukovas 
Saburovą prie gaisrininkų kopėčių ir, at
silikęs, keliais griežtais mostais davė bu
dinčiam suprasti, kad kol jie grįš, visi 
pasitemptų ir šauniai atrodytų.

* Jie užkopė į viršų gaisrininkų kopė
čiomis. Anksčiau jomis kopdavo į šeštą 
ar septintą aukštą, į padangę, o dabar 
jų išlikusiu gabalu jie pasikėlė tik septy
nis ar aštuonis spyrius ir atsidūrė jau

padangėje, nors iš tikrųjų tai buvo tik 
pirmasis aukštas, vos pakilęs nuo žemės 
lygmens.

Naktis buvo tamsi, šalo.
— Pasilenkite, drauge kapitone, už 

parapeto, — pašnibždėjo Koniukovas.' — 
Čia nieko, nieko, o ir žybtels.

Pirmasis sargybinių gulėjo už nuo
laužos, ant kurios įstrižai buvo uždėti 
du bėgiai, o viršum jų keletas smėlio ar 
cemento maišų. Iš šonų jis buvo apdėtas 
tokiais pat maišais.

— Sidorovai, — pašnabždomis pašau
kė Koniukovas.

— Aš.
— Ką pastebi?
— Nieko nepastebiu.
— Sušalai?
— Šaltis, — pasakė Sidorovas. — Per

ima.
— Kentėk, greit pamaina išeis. Bulves 

kepsi. Tu šiandien virėjas.
— Tik krosnelę pasiekti! — pasakė Si

dorovas. — O ten aš jau ką tik nori ga
liu iškepti. Šalta.

— Na, stebėk, — pasakė Koniukovas.
— Įsakymų neturėsite, drauge-kapitone?

— Neturėsiu.
Antrasis sekėjas įsitaisė tarp sienos 

nuolaužų pastatytame tanko bokštely. 
Bokštelio viršutinė landa dabar buvo ati
daryta, ir sekėjas srovėjo joje taip, jog 
kyšojo tik galva.

— Tikras ledinis bokštas. Šalta jame,
— pasakė Koniukovas. — Oi, tur būt, ir 
biauru žiemą tankuose dirbti.

— Taip, šalta, — sutiko Saburovas.
— Mes jau jame čiužinį padėjome, — 

pasakė Koniukovas, — antklodžių privil- 
kome, kad galėtų sėdėti. O jau kas bus- 
žiemą, sausį ar vasarį — baisu, jei šal
čiai užniks. Kaip jau čia besėdėti? Tie
siog nors ėmęs dvigubą porciją degtinės 
išduok tam, kuris čia budi. — Koniuko
vas kalbėjo taip, tarsi netektų abejoti, 
kad jam su savo budinčiais reikės šiame 
bokšte sėdėti dar sausį ir vasarį. — O 
pavasaris ateis, saulutė pašildys, tada 
pasidarys lengviau,. — tęsė Koniukovas 
savo mintį. — Ką'pastebi, Gavrilenko?

— Čia sučežėjo truputį, — sušnibždė
jo Gavrilenko. — O dabar tylu.

— Na, žiūrėk. Įsakymų jūs neturėsi
te, drauge, kapitone? — vėl, kaip ir pir
ma, paklausė Koniukos Saburovo. Ir 
tasai, kaip ir pirmą kartą, atsakė: “Ne, 
neturėsiu.”

Paskui jie apžiūrėjo abi sargybas na
mo šonuose ir grįžo į rūsį.

Koniukovas, įėjęs su Saburovu, pada
rė tokį judesį, lyg kažko ieškotų. Bet 

■ tuo metu vienas raudonarmiečių jau iš
šoko priekin ir, atsistojus prieš Saburo
vą, žvaliai atraportavo:

— Drauge kapitone, būrys maitinasi.
— Valgykite, — pasakė Saburovas.

— Maitinkitės. Vadinasi, tuoj eis pa
keisti? — kreipėsi jis į Koniukovą.

— Taip, tikrai.
Koniukovas ir Saburovas atsisėdo ant 

laisvų čiužinių ir ėmė kalbėtis,'kiek Ko-, 
niukovas turi šovinių.ir kur jie saugo
mi, įvairiose vietose ar visi krūvoje, ar 
užteks maisto tuo atveju, jei dvi ar tris 
dienas nepavyks naktimis nieko atnešti,
— kai staiga viršuje pasigirdo vienas po 
kito trys šūviai.

— Į vietas, — suriko Koniukovas pa
šokdamas. — Sidorovas įspėja, — krei
pėsi jis į Saburovą. — Kaip, drauge ka
pitone, eisite su manim į viršų ar čia bū
site?

— Į-viršų eisiu, — atsakė Saburovas.
Išlindę į viršų, jie prigulė kartu su 

iššokusiais raudonarmiečiais už parape
to, sukrauto iš nuolaužų ir cemento mai
šų.

Nakties ataka truko apie valandą. Vo
kiečiai grupėmis po tris, po penkis, po 
dešimt žmonių, stengdamiesi iš įvairių 
pusių pasiekti namą, be paliovos žėrė į 
sienų griuvėsius automatų šūvių eiles. 
Tai vienur, tai kitur ties ausimi pra
zvimbdavo kulka. Tuzinas granatų nu
krito prie pat sienos, trenkdamos į ją 
skeveldromis. Bet pagaliau, netekę kele
to žmonių užmuštais, vokiečiai, kaip pa
prastai baigštūs savo naktinėse atakose, 
atsitraukė. Vėl viskas nutilo.

(Bus daugiau)

Spalio 13 d. Ryga šventė 
savo . ketvirtąsias metines 
nuo vokiškųjų fašistų išsi
laisvinimo.

Prieš ketverius metus Ry
gos gatvėse teberūko vo
kiečių padegti ir susprog
dinti namai. Nuo visiško su
griovimo ir nualinimo iš
gelbėjo Rygą Tarybinė Ar
mija, kuri netikėtai įsiveržė 
j miestą iš Kiš ežero pusės, 
iš kurios vokiečiai mažiau
siai jos tikėjosi. Džiaugs
mingai, su gėlėmis sutiko 
Rygos liaudis savo išlaisvin
tojus, kurie nesulaikoma 
srove veržėsi per miestą to
liau į vakarus.

Senoji Ryga, Latvijos 
perlas, vėl tapo laisva.

Po vokiečių šeimininkavi
mo miestas pasiliko be van
dens, be šviesos, be dujų ir 
tiltų, vedančių per Daugu
vą. Griuvėsiais pavirto se
noji Ryga. Pramonė, susi
siekimas, ryšiai — viskas 
buvo paraližiuota ir beveik 
visiškai sugriauta. Apiplėš
ti ir išniekinti buvo Rygos 
muziejai, mokyklos, teatrai, 
bibliotekos.

Atrodė, jog reikės metų, 
dešimtmečių, kad viskas bū
tų atstatyta, grąžinta gy
venimam

Bet Rygos dirbantieji ne
nusiminė, nenuleido rankų. 
Kitą dieną išlaisvinus mies
tą nuo vokiečių, į gamyklas, 
fabrikus, įstaigas sugrįžo 
darbininkai ir tarnautojai, 
kurie su dideliu užsidegi
mu pradėjo savo, rankomis 
atstatinėti viską, kas buvo 
sugriauta.

Praėjo tik ketveri metai 
kruopštaus darbo, bet Lat
vijos dirbantieji jau mato 
savo sostinę atgimusią,, ga
lingą ir gražią. Nėra nevei
kiančių įmonių. Visose vals
tybinėse, mokslo ir kultūros 
įstaigose verda pilnakrau
jis gyvenimas. Ryga pasi
puošė didelėmis naujomis 
gamyklomis, namais, skve
rais. Visur matyti laiptai 
aplink naujai statomus na
mus. Betonu ir granitu ap
sirengia Dauguvos krantai. 
Atstatyti Seni tiltai ir pilnu 
tempu vyksta statyba nau
jų didelių tiltų per Daugu
vą, tiltų, galinčių išlaikyti 
sunkumą ir greitą judėjimą 
elektrinių traukinių, kurie 
netrukus sujungs miestą su 
Rygos pajūriu ir kurortu 
Kemeri.

Bet Ryga ne tiktai atsta
tyta. Ji tapo tarybiniu, so
cialistiniu miestu, nauja in
dustrine baze. Visi Rygos 
fabrikai, gamyklos, elektri
nės praplėsti, rekonstruoti, 
aprūpinti naujom mašinom, 
staklėm ir įrengimu.

Kaip nepanaši Ryga į se
ną buržuazinį miestą Ulma- 
nio klikos viešpatavimo me
tais. Rygos pramonė men
kėje ir vyto, prisitaikydama 
prie agrarinių poreikių savo 
šalies — apgailestautino 
priedo buržuazinių vakarų. 
Gamyklų korpai stovėjo 
tušti, tūkstančiai kvalifi
kuotų darbininkų palikda
vo miestą ir eidavo kaiman 
samdytis kumečiais pas 
dvarininkus ir buožes.

Tarybine Ityga nežino nei 
pramonės sustingimo, nei 
nedarbo. Išsiplėtusiai, pra
moninių įmonių statybakkas 
met reikalinga vis daugiau 
ir daugiau darbininkų. Pra
eitų metų vidury Rygos 
pramonė viršijo prieškari
nį gamybos lygį. Per praė
jusius šių metų 9 mėnesius 
Rygos’ pramonės gamyba 
vėl užaugo 50,5 procento, 
palyginant su tuo pačiu lai
kotarpiu 1|947 metais.

Spalio mėn. 12-tą dieną 
ketvirtosioms metinėms nuo 

vokiečių išsilaisvinimo at
žymėti, Rygos pramonė 
prieš laiką įvykdė šių metų 
11 mėnesių planą, .100 di-' 
džiausiu pramonės įmonių į- 
vykdė savo metinius valsty
binius planus ir jau duoda 
produkcijos ketvirtų poka
rinio penkmečio metų są
skaitom'Rygos įmonėse dir
ba daugiau kaip 35,000 sta- 
chanovininkų, kurių 7000 
per šių metų 9 mėnesius į- 
vykdė trijų ir keturių metų 
planus.

Ryga tapo vienu iš svar
biausių tarybinių centrų el
ektros mašinų, aparatūros, 
laivų, elektrinių traukinių, 
liuksusinių aptekamų tram
vajų, galingų radijo apara
tų- statybos' srityje. Di
džiulę pagalbą ji gavo iš 
Maskvos, Leningrado, Uk
rainos, Uralo, Vidurines A- 
zijos, visų broliškų tarybi
nių respublikų. Per visus 
ketverius metus jos dosniai 
siunčia Rygon mašinas, 
stakles ir visokiausią pra
monės įrengimą, žaliavą, 
produktų ir pramonines 
prekes, kurių vertę sudaro 
šimtai milijonų rublių.

Išleidžiamieji Rygoj sep
tyni laikraščiai paskelbė, 
kad tik per vieną dieną, bū
tent per 1948 m. spalio mėri. 
12-tą dieną į Rygą iš Voro
nežo, Stalino (Donbasas) ir 
Kirovo buvo atsiųsta de
šimtys vagonų su visokiau
siom prekėm ir įrengimu. 
Tą dieną latvių valstiečiams 
buvo atvežta žemės ūkio 
mašinos, 76 automobiliai 
“Moskvič”, 60 motociklų 
“Maskva”, iš Astrachanės— 
vagonas Kaspijos jūros sil
kių, partija automatinių 
perkraunamų mašinų nau
jausios konstrukcijos, at
siųstų iš Chersono Rygos 
jūros uostui.

Tarybinė vyriausybė ir 
komunistų partija praveda 
didžiulį darbą, darbo žmo
nių butų ir buitinėms sąly
goms pagerinti. Rygoj at
statyta ir naujai pastatyta 
110 tūkstančių kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto, 
statomos naujos gyvenvie
tės vagonų, laivų ir elektros 
mašinų statybos gamyklų 
darbininkams. Išsiplėtė in
dividualinė, namų statyba. 
Individualinių statybininkų 
pastatyta 5 tūkstančiai kva
dratinių metrų gyvenamojo 
ploto.

Mieste išplėstas susisieki
mo priemonių tinklas. At
statytas ir papildytas nau
jais vagonais tramvajų par
kas, vėl veikia troleibusų 
susisiekimas. B a i g iama 
Dauguvos krantinės staty
ba. * •

Tarybinės valdžios metais 
Ryga paversta pažangios 
mokslo minties ir latvių ta
rybinės 'kultūros centru. 
Pirmukart latvių tautos is
torijoje yra įsteigta Latvių 
Tarybų Socialistinės Res
publikos Mokslų Akademija, 
kuri turi 17- mokslinio tyri
mo institutų. Praplėstas 
aukštojo mokslo įstaigų 
tinklas. Vėl įsteigti fizkul
tūros, pedagoginis ir teatro 
institutai. Vidurinių specia
lių mokslo įstaigų skaičius 
padidėjo beveik 3 kart. Ry
goj veikia 11 teatrų ir 22 
kinoteatrai.

Ketvirtų .metinių Rygos 
išsilaisvinimo nuo vokiškųjų 
fašistinių okupantų proga, 
sostinėje^ LTSR® Operos ir 
Baleto teatre įvyko iškil- 
niingas posėdis Rygos mie
sto darbo žmonių deputatų 
Tarybos su visubmėniiiėmis 
organizacijomis ir miesto 
stachanovįrlinkais.

Didelėje teatro salėje su
sirinko geriausieji latvių

f

Lafayette College, Easton, Pa., studentai ir mokytojai 
gražiai pademonstravo demokratija praktikoje. Jie 
atsisakė toleruoti diskriminavimą negrų. Kada jų 
futbolo tymas buvo pakviestas žaisti paskubusioje Sun 
Bowl EI Paso mieste Naujų Metų dieną, su tenykščiu 
Texas College of Mines tymu, jie atsisakė ten nuvykti. 
Priežastis: jiems buvo pasakyta, jog Lafayette kolegi
jos tymo žaidikas (halfback) Dave Showell (viršuje, 
dešinėje) nepageidaujamas dėl to, kad jisai negras. 
Atletikos direktoriui William H. Anderson’ui (kairė
je) pasiuntus atsisakymą, studentai surengė kampuse . 
demonstraciją prieš diskriminaciją ir pasiuntė telegra
mą prezidentui Trumanui, pranešdami, kad jie atsisa
kė ir dėl ko atsisakė. Jie klausė prezidento: “Ar toks 

elgimasis su negrais yra demokratija?”

Atydai LMS 2 Apskrities Choru, Dramos Grupy, 
Meno Veiklą Remiančių Organizacijų

Gerbiamieji, j® šių metų, apart savo bėga-
LMS Antros Apskrities ko- mų reikalų, atliko du itin di- 

mitetas mato reikalą šaukti delius darbus. Jais buvo: ką 
ųietinę koterenciją pirm už- j tik Įvykęs mūsų festivalis, 
sibaigimo šių 1948 metų. To- Bostone, ir meno mokykla 

yra rugpjūčio mėnesį, Worceste- 
gruo»- ryją. Tiesa; meno mokyklos

dėl konferencijai diena 
nuskirta sekmadienis, 
džio (Dec.) 19-ta, 10:30 ry- įvykdymui mes tik talklninka- 
to, 318 Broadway, So. Bosto- vom trečiajai apskričiai, 
ne.

LMS Antra Apskritis bėgy-

sostinės žmonės, atvažiavo 
delegacijos iš Liepojaus, 
Vąlmieros, Cesio, Daugpilio 
ir kitų Tarybų Latvijos 
miestų. Susirinkusieji šiltai 
pasveikino vyriausybės ir 
Latvijos komunistų partijos 
vadus ir. su dideliu dėme
siu išklausė Rygos miesto 
Tarybos pirmininko Arnol
do Deglavs pranešimą, 
vaizduojantį Rygos pokari
nio atstatymo laimėjimus. 
Su dideliu užsidegimu pa
siuntė Iškilmingas posėdis 
sveikinimo laišką geriau
siam latvių tautos draugui, 
Generalisimui Stalinui. Po 
posėdžio geriausiais Rygos 
artistais buvo Suruoštas 
koncertas.

Panašios iškilmės įvyko 
visuose teatruose, kultūros 
namuose, Rygos klubuose ir 
daugely kitų Tarybų Lat
vijos miestuose. •

M

CHARLES J. ROMAN
. (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Mt. Vernon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną Ar 
naktf, greit suteiksime 

, modernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai moder
niškai jruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

iiiii'u

4 pus!.—Laisvė; (Liberty, Lith. Daily)— Antį., Gruod. 14, 19

Bet 
! gražias pasekmes ir trūkusius 
šių didžių’ darbų turim visi 
bendrai aptarti.f Taipgi svar
bu nustatymas gairių mūsų 
veiklai sekantiems metams. 
Todėl—

Prašom chorų, grupių bei 
meno veiklą remiančių brgk- 
nizacijų prisiųsti skaitlingą at
stovybę j mūsų metinę kon
ferenciją. ,

Sekr. M. Sukackienė.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger 
’ , Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

U



Chicagos Žinios
Metodistų
Pasmerkė

Vyskupų Taryba 
Thomaso Komitetą

dienomis Metodistų 
Vyskupų Taryba iš- 

apie

Metodistų 
užginčija 

giliai 
paleistų

kaltini- 
vyskupai grieš- 

pareikšdami, 
apgailestaujam 

šmeižtų mūsų

su protestonų tikybos dvasiš
kių pareiškimu ir pasmerkimu 
neamerikinio komiteto? Var-
gu, nes Thomaso neamerikinis 
komitetas yra lietuviškų pro
fašistinių elementų šmeižtų 
šaltinis iš kurio “Naujienos” 
ir “Draugas” semiasi ir atra
joja prieš progresyvįus lietu
vius. M-ka.

LAISVOJI
SAKYKLA

(Tąsa nuo 8-čio pusi.)

ir priekabių ieškojimu. O taip 
daryti ne tik negražu, bet ne
leistina.

Visas šis d. Slieko straips
nis pagrįstas Merkinės Dzūko 
pastaba, kad tokios diskusijos 
pradeda kenkti laikraščiui. 
“Drąsuoli.škai” jis pareiškia, 
kad po Merkinės Dzūko sla
pyvardžiu yra pasislėpęs d. 
R. Mizara, Laisvės redakto
rius. Ir pliekia jis tą “Mer
kinės Dzūką Mizarą.”

Pasakysime d. Sliekui į au- 
kad Merkinės Dzūkas ir

Šiomis 
Bažnyčios 
nešė griežtą užginei j imą 
komunistų infiltraciją Ameri
kos protęstonų eilėse, kurį pa
darė neamerikinis Thomaso ko
mitetas, taipgi pasmerkė pra
simanytus šmeižtus.

Thomaso neamerikinis ko
mitetas savo vėliausioj išleistoj 
ragangaudiškoj brošiūroj įvar
dina daugelį organizacijų, per 
kurias būk komunistai veikia. 
Jų sąrašan įtraukia ir Metodis
tų Socialės Veiklos Komitetą, 
Epworth Lygą, Jaunųjų Krikš
čionių Vyrų ir Moterų Susivie
nijimus.

I Atsakydami į Thomaso ne
amerikinio komiteto 
mus, 
tai 
“mes 
dėlei
didžiulės krikščionių bendrijos 
adresu, kuri atstovauja milio- sį, 
pus ištikimų krikščionių ir lo- R. Mizara nėra tas pats žmo- 
jališkų amerikiečių.” gus, kad Merkinės Dzūku pa-

Metodistų aukšti dvasiškiai si rašo visiškai kitas draugas, 
toliaus savo pareiškime pa-Ine redaktorius, bet lavinto! 
smerkia Thomaso kongresinį 
komitetą, kuris prasimanymais 
nori diskredituoti protestonų 
organizaciją. Ten sako: “Mes 
pilnai pasitikime, kaip patrio
tizmu, taip religijos ištikimy
be tų šimtų tūkstančių meto
distų jaunuolių ir reiškiame 
savo gilų pasipiktinimą prieš Į 
bile pastangas pasėti abejonę, 
apie jų iojali.škumą.

“Mes vyskupai norime prak- j 
tikuoti krikščionišką meilę iri 
parodyti kantrybės, bet negali- ■ 
me ir nebūsime tylūs, turėdami kalbos 
reikalą su neamerikiniu komi- Kalbos reikalais diskusijos ga- 
tetu, kuris grasina laisvai baž-ili būti ir turėtų būti šaltos ir 
nyčiai, laisvoje draugijoje.” | švarios. Tokios diskusijos ne-

Ar lietuviški lappalaikiai kenkia laikraščiui. Tokių dis- 
“Naujienos,” “Draugas” turės Ikusijų Laisvės redakcija pa- 
pakankamos drąsos paminėti ir geidauja. Joms vietos visuo- 
supažindinti savo skaitytojus 1 met bus.

bet 
darbo darbininkas, geras ir 
veiklus draugas.

Taigi, klausiame, ar gražu, 
ar leistina taip pulti ir barti 
redaktorius, pasiremiant ne
tiesa, gryniausiu prasimany
mu? Ką pasakytų d. Šile

ikas, jeigu kas kitas jį taip 
: per laikraštį viešai net veid- 
: mainiu išvadintų už visiškai 
I kito žmogaus išsireikštas min- 
i tis ?

Tas nieko bendra netupi su 
tobulinimo reikalu.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 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 

E Ver green 7-4774

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

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruošta* 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

August Lustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

ALDLD Reikalai
Laik-

Pasižymėjimai iš LLD III 
Apskr. Konferencijos 

HARTFORD, Conn.
raštyje patėmiję pranešimus,
kad LLD 3-čios Apskrities me
tinė konferencija įvyksianti 5 
d. gruodžio Laisvės Choro pa
talpose, 155 Hungerford St.., iš 
ryto 10 valandą, mes trys nu
sprendėme pribūti į vietą.

Pribuvus ’ į salę radome at
vykusius iš Bridgeport© delega
tus, keletą vietinių ir už trum
pos valandėlės pasirodė new- 
haveniečiai. Būreliuose buvo 
beprasidėjęs užsimegsti drau
giškas pokalbis (belaukiant de
legatų iš Waterbury miesto. 
Bet nesulaukę jų, 11:15 vai. 
nuspręsta pradėti konferenciją 
be waterburicčių.

Draugai A. BakeVičia ir B. 
Mulcranka stvėrėsi už mandatų 
sutvarkymo, o tuo laikotarpiu 
apskrities pirmininkas iškvietė 
organizaciniais reikalais pakal
bėti draugus Kuncą, Brazaus
ką, Gerdį, Kazlovienę ir Visoc- 
kienę. Visų pareiškimėliai susi
darė trumpi. Įvyksta tyla.' Lau
kiama mandatų komisijos ir 
dar vis tų ' delegatų iš Water
bury. Pagaliau, kaip susitarę, 
pribūna visi kartui — laukia
mieji delegatai. Komisija pra
nešė, jog nuo penkių LLD kuo
pų ir vieno Moterų Klubo su
važiavę delegatų 23. Apskrities 
valdybos 4 nariai.

J. Kunca laimi pirmininko 
vietą, o F. J. Repšys užrašų 
raštininko. Konferencija eina 
progreso keliu.

Iš raportų pasigirsta, kad va-
I saros parengimai — piknikai 
buvę labai našūs, kaip Water
bury mieste, taip ir Hartforde. 
Pažangioji spauda ir kitos įstai
gos pikniko pelnu gražiai pa
remta. Patiems LLD ir LDS 
apskritims palikę po tris šim
tines kiekvienai.

Atstovas į Conn. Lietuvių 
Wallace for President Komite
tą savo pranešime nušvietė, 
kaip buvo darbuotasi laike ^rin
kimų kampanijos. Po kiek ir 
kas labiausiai darbavosi sukė
lime liaudies partijai finansų 
iš lietuvių tarpo. Visame darbe 
atžymėta uoli veikėja Christina 
Stanislovaitienė. Be jos, to viso 
lietuviai nebūtų atsiekę finan- 
•siniame klausime ir kitais rei
kalais.

Įdomu buvo klausytis rapor
tų iš kuopų darbuotės, kiek ku
ri kuopa parengimėlių, sueigė- 
lių ir apšvietos reikalais pra
kalbų surengusi, kiek finansiš
kai yra parėmusi gražius tiks
lus, s’tovis narių, ir kaip tur
tingi iždai. Narių kiekis, be
rods, lygus praeitiems metams. 
Iždai, kai kurių kuopų gerokai 
pasiturinti, arti šimtinės, kitų 
suliesėję. Bet paėmus penkių 
kuopų ir Moterų Klubo finan
sus visų kartu stovis viršija 
tris šimtus dolerių. Tai graži 
suma! Nujaučiama, jog turtin
gųjų kuopų draugai, draugės 
supras reikalą, išgirs pažangio
sios spaudos šauksmą: “Remki- 
te savo spaudą, nes sunkūs lai
kai—nelengva verstis.”

Kitas dalykas, reakcija šėls
ta, geriausi idėjos veikėjai ne
užilgo atsidurs prieš teisėjų 
akis.. Reikalas ištiesti jiems pa
galbos ranką, kad laimėti lais
vę, išlaikyti demokratiją šaly
je.

Po trumpų diskusijų iškvies
ta K. Stanislovaitienė pakalbė
ti šių dienų reikalais. Ji per
bėgo Progresyvių Partijos kū
rimosi laikotarpį. Padarė su
trauką, kas buvo nuveikta šioje 
valstijoje ir koki siekiai dėl at
eities. Miela buvo klausytis jos 
pasakojimų, kurių nėra gali
ma visų aprašyti. Pagaliaus, ji 
pasiūlė taikos palaikymo reika
le rezoliuciją. Rezoliucija vien
balsiai priimta ir pasiųsta ten, 
kur priklauso.

Kadangi vasariniai parengi
mai gerai vyksta, tai "nusitar
ta rengti ateityje du didelius iš
važiavimus — Spaudos naudai 
Hartforde, apskrities reikalams 
Waterburyje. Taipgi, neužmir
šime paremti LMS išvažiavimą, 
jeigu jie rengs.

LLD 3-čioji apskritis pradės 
naujų narių Vajų su pradžia

naujų metų. Vajus tęsis iki ki
tai metinei konferencijai. Va- 
jininkai gaus ir dovanų už kož- 
ną dešimtį narių — po penki
nę. T fe, kuriems tenka teški
nėti nauji nariai, dabar gaus 
šiokį tokį atlyginimą. Tėmysi- 
me, kurie pirmi stos į vajų.

Iškviesta pasižymėjusi Lais
vės vaj minkė L. Žemaitienė 
pranešti, kokios pasekmės yra 
dienraščio vajaus.. Ji pabrėžė, 
jog vajaus darbas einąs sava 
vaga. Jei rastųsi daugiau ran
kų tame darbe, tai būtų galima 
atlikti daugiau naudos.

Bet tą dieną išvažiavus že
maičiams į vajaus ^arbymetę, 
kai viesulus nešama kito žmo
gaus mašina visu smarkumu 
atsimušė į žemaičių mašiną, 
bet, laimei, nei vieni, nei kiti 
nebuvo sužeisti.

Apgailėtina, kad tokiam svar
biam darbe toks nemalonus 
nuotykis palietė gerus darbuo
tojus. Vadinasi, vajaus reika
lai šiek tiek susitrukdys.

Į Apskrities valdybą išrink
ta darbštūs nariai, būtent: O. 
Giraitienė, O. Visockienė, J. 
Kuncas, W. Brazauskas, F. J. 
Repšys, P. Bokas ir Valley. 
Turbūt, Hartfordo miestas de
legatams patiko, kad sekanti 
metinė konferencija vėl bus 
laikoma čionai.

Iš praeities ir piknikų pelnas 
sudarė geroką sumą pinigų ap
skrities ižde, tad nuspręsta iš- 
aukoti 245 doleriai įvairiems 
reikalams, kaip spaudai, LLD, 
LMS centrams ir kitiems. Taip
gi, ižde palikta 124 doleriai.

Konferencijos protokolas ne
bus spaudoje "skelbiamas, nes 
ne visi skaitytojai juomi įdo
maujasi, išskyrus 3-čios apskri
ties narius.

Pietų laikotarpiu Moterų 
Klubo narės, sutaisiusios ska
nius užkandžius, davė delega
tams ir svečiams.. Joms nemen
kai teko padirbėti, toki pietūs 
sutaisyti. Bet ten, kur yra pa- 
sišvenimas, tiems ne persunkus 
ir darbas. Draugėms labai dė
kui už vaišes, tas sutaupė daug 
laiko, nereikėjo išeiti iš svetai
nės. ‘ Vikutis.

Rezoliucija
To his Excellency, Harry S. 

Truman, President of the Uni
ted States:

. At a District Convention of 
the American 'Lithuanian Wor
kers Literary Association, held 
December 5, 1948, at 155 Hun
gerford St., Hartford, Conn., 
we, 27 delegates; representing 
some 500 members of local 
branches, unanimously adopt
ed the following resolution:

WHEREAS, the people of 
the United States on Novem
ber 2, expressed a high prefer-' 
ence for peace as offered by 
the Democratic candidates for 
President and completely con
demned the Republican foreign 
policy, we respectfully request:

1. That John Foster Dulles, 
whose policy was voted down 
along with Dewey’s, be removed 
from his position at the head of 
the American delegation to the 
United Nations meeting;

2. That direct negotiations 
be entered into with Russia re
garding the Berlin crisis;

3. That no further financial 
aid be thrown down the rat
hole of China’s nationalist gov
ernment and that absolutely no 
military intervention be Under
taken as that will surely mean 
war;

4. That American soldiers be 
returned home from all foreign 
soil excepting that of conquered 
enemy countries as Germany 
and Japan;

5. That the peace-time draft 
law be repealed since it is in
compatible with the best in
terests of our youth and even
tually of the whole United

Respectfully submitted,
Joseph Koncas,

Convention Chairman, 
40 Exchange St., 
New Haven, Conn.

Felix J. Repsys,
Convention Secretary, 
896 Broad St., 
Hartford, Conn.

CIO 10-tos metines konvencijos atidaryme (sėdi), Portland, Orc.: naujai išrinkta 
miesto majoru Dorothy Lee, ir unijų viršininkai Allan S. Haywood, Philip Murray, 

Walter Reuther, Emil Rieve, Van A. Bittner, Frank Rosenblum.

Worcester, Mass me rinkimui valdybos nei 
slaptų, nei viešų balsavimų 
nebuvo. Sulyg konstitucijos 
būdavo slapti balsavimai ant 
spausdintų balotų. Dabar 
lapkričio mėnesį laike nomi
nacijų nesirado* ųei vieno opo
nento, todėl sekretorius J. J. 
Bakšys taip patvarkė, kad ne
reikia balotų, nes nėra ką 
balsuoti, šiemet jis pasitrau- . 
kė iš urėdo Draugijoje.

Draugijos Narys.

Iš L. S. ir D.’ B. Draugijos 
Metinio Susirinkimo

Lietuvos' Sūnų ir Dukterų 
Broliška Draugija savo meti
niame susirinkime gruodžio 7 
d. nepaisant, kad viešo kny
gyno užlaikymą pati viena ne
ša, prisiminus “Laisvės” agen
tui, kad dienraščių Laisvės ir 
Vilnies išsibaigus prenumera
ta, nutarė atnaujinti prenu
meratą abiejų laikraščių už
mokant po $10, tai yra po 
$3 aukų priedo paramos laik
raščiams.

Pravartu paklausti, ką vei
kia kitos draugijos, kurių čia 
yra keletas desėtku, dėl Lie-. um.n vaiov.j«n -xv 
tuviu Viešo Knygyno? 29 ! Kas,žinote, kurie Jie randasi, malo- 

. v I nekito pranešti sekamu adresu: 
Endicott St. Lietuvių Viesas: Amelia Styra, 84-24 85th Avė., 
Knygynas egzistuoja ,per ke- ■ Woodhaven, N. Y. (293-295) 
lėtą desėtku metų, bet gero-, 
kas laikas jo egzistencija vien 
virš minėta draugija tesirūpi-j

Knygynas yra geroj tvar- j
<rv- i kimas 
bū- “

PAJIEŠKOJIMAl
Petras Cetkauskas, kuris dabar 

yra ligoninėje, pajioško savo dviejų 
dėdžių Antano ir Jdno Cetkausko 
ir tetos Kazimieros Četkauskaitės. 
Iš Lietuvos kilę nuo šiekštininky 
kaimo, Rokiškio — atvyko į Jung
tines Valstijas apie 40 metų atgal.

Fotografas . :
Traukiu paveikslus familijų, ves-; 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Jtei- 
kalu! z esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvotu.

JONAS STOKES ' 
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ava.. prie T 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

na.
koje, bet jis galėtų būti 
vesnis, įvairesnis, daugiau 
tų naujovinės literatūros, 
daugiau vietos draugijų 
sidėtų su palaikymu.

Šiame metiniame susirinki

PRANEŠIMAS
HAMTRAMCK, MICH.

LLD 188 kp. priešmetinis susirin- 
; įvyks sekmadienį, 19 d. 

U- ' gruodžio, 11 vai. ryto, 3014 Ycmans. 
' j Visi nariai būkite laiku, yra daug 

j01 i svarbių reikalų aptarimui, 
pri

j reikalų aptarimui, taipgi 
i- Į turėsime išrinkti kp. valdybų 1949 

I metams. Knyga, “Žmogus ir Maši- 
j na" prisiųsta, nariai galėsite pasi- 
i imti. — Sckr. (293-294)

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

ŽOLĖS ARBATOS
FORMOJE

krauju nuo visokių nešvarumų
spran-

užimo ...........
astmos ..........

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

60c I

85c 
60c

$1.25

$1.25.1
75c i

$1.25 '

60c j 
60c !

$1.00 I 
60c ’ 
85c I 
85c I

Valu
Nuo išyrančio, bemieges, galvos

do skaudėjimų, ausyse 
Nuo kosulio, dusulio bei 
Vyriškumo pataisymui 
Nuo užsisenėjusio kataro, 
' ar rose catharh ...........
Sunkių mėnesinių sureguliavimas 
Pailių arbata 85c. Mastis ........
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo 

laipina ir varo laukan akmenėlius 
Ncsišlapyk bemiegant .............................
TRAJANKOS šaknys dėl arielkos ......
Valnija vidurius, labai gera arbata 
Nuo sutukimo .eik kūdyn .....
Nuo cukrinės ligos (Diabetes) 
Nuo užsisenėjusio bronkaitis .. 
Nuo visokiu išbėrimų, pimples 
Plaukų tonikas nuo pleiskanų,

apsaugoja nuo pražilimą ir slinkimo 
Nuo surūgusio pilvo, heartburn ..........
Nuo nemalonaus kvapo i burnos ../•.......
Nuo vandeninės ir širdies ligų ..........
Nuo neuralgijos, neuraitis ir kitų pana

šių. šita ai bala ne tik užeina kelią 
šioms ligoms, bet ištarpina susuktus 
guzus ant sąnarių vartojant per kokį 
laiką ..................................................... *

Tyra mostis stabdo bile kokį nicžulj- 
ir galima vartoti'bilc kur ...........

Nuo visokių reumatiškų sausgčlių 
Laiškams popiera į Lietuvą su apie 15

skirtingų pasveikinimų. • Tuzinas 40c. 
tuzinai už $1.00.

....Žolės yra sudėtos j pakelius su nurody
mais, kaip vartoti.

M. ZUKAITIS, 334 Dean Terr. 
Spencerport, N. Y.

Hay-fcicr

.. $1.00

60c 
85c 
85c
60c

• $1.75

$1.25
60c

SANDELIS KNYGŲ
IR ŽOLIŲ

Aukso altorėlis, maldų knyga, paveiks
luotum mišių maldos. Celuloidos gražiais 
virsais. Tilžės spaudos ..................

Vamikėlis, mažesnė, paveiksluotos 
mišios, juodais apdarais ..................

Biblija, su 379 paveikslais, su išaiški
nimu, ką jie ženklina, su apskaity
mu, ką jie reiškia ......................  '

Nebijok mirti, nes iš jos neišbėgsi*.......
Saule ir visos dangiškos planetos ir

jų kelionė vienos aplink kitų ............. .
Celibatas, neženotų kunigų ......................
Sawizrolas didis klastorius ......................
Raginis, gražios pasakos ..........................
Dainų apie 120 įvairiausių .... i.............
Jonasr Alenutė, gražios pasakos ...... 1
Laimė ir planetų nubūrimai .............
Naujausia didalė sapnų knyga ...........
Detroito muštynės už dalinimą lapelių 

prie lietuvių bažnyčios .......................
Duktė marių, graži apysaka ..................
Karvės ir sūrių padarymas ..................
Kaip duktė gyveno pustynėje ..............
Neužmokamas žiedas, graži pasaka .......
Gudrus piemenukas ................................
Lengvas būdas išmokt angliškos kalbos 

be kito pagalbos .................. i..........
Girtuoklių gadzinkos Jr gyvenimas .......
Istorija Seno ir Naujo, su paveikslais 
Juokų vežimas ir ar paeini iš metikės 

ir kiti monologai . ............................
Nojaus Arka, įdomūs skaitymai ...........
Keliautojai į Šventąją žemę Jeruzalę 
Lytiškos ligos ir Jcnip apsisaugoti .......
Pinigai galvažudžiai ir prie ko jie 

žmogų priveda ................ ...................
Paparčio žiedas, kaip jį atrasti ...........
Patarimai vyrams ir moterims apie

lyties dalykus su paveikslais ....'......
Praloto Olšausko gyvenimas su meiluže 

ir jos pasmaugimas ...................
Pekla, kur . ji yra ir kdm reikalinga?

Su - kankinimo paveikslais ..................
Raktas į laimingesnį gyvenimą ...........
Ragana, gražios apysakos ••••......... ........
Rymo Popiežius, ar jięi yra tikras

Kristaus įpėdinis? ..............   $1.50-
Velnias kapitonas, 3-jų tomų knyga ' $1.50 
Kabalas, laimių nubilrimas .................. 15c
Lietuviška gaapadinė, su 450 receptų $1.00

M. ZUKAI1TS. 834 Dean Ten.
Spencerport, N.’ Y.

PEIST LANE 
DREGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Ilewes St.

Brooklyn, N. Y.

$1.75

75c

$2.25
. 60c

50c 
. 30c 
, 35c 
. 35c

75c
; 25c 
' 25c 
$1.75

. 35c

. 25c
25c
25c

. 35c
25c

35c
30c
25c

35c
25c
35c
35c

25c
. 25c

$2.50

25c

35c
$1.00

35c

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorių*

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Modemiškai Įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5173

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

\ RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokaffifi! 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

I~ I IM—i

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE 
STAGG 2-5043.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. •BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Anti*., Gruod. 14, 1948



Lankėsi Argentinietis 
Jonas Mažuika

Praėjusį penktadienį buvo 
užėjęs į Laisvės išleistuvę Jo
nas Mažuika, argentinietis. 
Jis tarnauja laive, plaukiojan
čiame tarp Buenos Aires ir 
New Yorko, tad, jo laivui su
stojus Brooklyne, Jonas ap
lankė laisviečius.

Jonas Mažuika yra draugiš
kas žmogus. Jis, beje, atve
žė laisviečiams nuo argenti
niečių ir uruguajiečių lietu
vių veikėjų daug gerų linkė
jimų.

Šiomis 
išplauks 
Mes jam
šio, o per jį—visiems geriems 
žmonėms Argentinoje 
ruguajuje. .

dienomis svečias 
atgal į Argentiną, 

linkime viso geriau-

ir

Pijušas Petrauskas gruodžio 
7 d. išvažiavo į ligoninę. Ji 
randasi prie Madison Ave., 
kampas 123rd St., New Yor
ke. Lankymo valandos pirma
dienį po pietų nuo 2-4, vaka
rais nuo 7 iki 8.

Pijušas yra daug pasidar
bavęs ir atsižymėjęs kaipo ak- 
torius-mėgėjas. Ir bendrai jis 
visuomet dalyvaudavo progre
syviame veikime.

Linkime greitai pasveikti 
dalyvauti mūsų eilėse.

ir

Brooklyno Laivakroviai 
Sulaikė Laivę 
Nuo Išplaukimo

kom-laivų 
sugrąžinti 
darbo jų

Jorile-

ruošia- 
nuo to

Pasipiktinę, kad 
panija atsisakė 
darban atleistą iš 
šapos steward^, penkios gru
pės laivakrovių atsisakė dirb
ti praėjusį penktadienį. Dėl 
to likosi neišplaukęs vienas 
isthmian - Lines laivas, turė
jęs išplaukti nuo galo 
mon St., į Hawaii.

Šis buvo pirmasis 
mas ten išleisti laivas
laiko, kai prasidėjo laivakro
vių streikas, kurį kompanijos 
ir unijos viršininkas Ryan 
skaitė užbaigtu.

Ir laivakroviai skaitė strei
ką baigtu, bet po streiko ap
sižiūrėjo, kad šiuos jų laimė
jimus sunaikinti ir atimti ga
limybes laimėti ateityje fir
mos bando persekiojimu jų 
vadovybės.

Sunaikinti vadovybę siekia- 
. ma keisčiausiomis priemonė

mis.
Vieną jų unijos veiklų na

rį areštuodinę kamantinėti 
sąryšyje su kokia žmogžu
dyste, kurioje, unijistai esą įsi
tikinę, jų draugas nėra susi
tepęs. Jie tuomet, apie 500 
darbininkų, metė darbą ir 
penki laivai negalėjo išplauk
ti praėjusį trečiadienį.

Paskiausia • ataka ant jų 
stewardo pradėta kaltinimu, 
būk jis'pavogęs 18 kenų pine
apple sunkos. Laivakroviai 
savajame tyrime nustatė, jog 
prieš tą narį padaryta suo
kalbis tikslu daužyti uniją, 
tad ir nėjo dirbti.

Žiniom
i Moterys Tikime j “Šventąjį” 

Nes-Klaus’ą...,
Aukojo Savišvietos 
Reikalams

mūsų pati k ė- 
— visi Lais- 
ir prieteliai.

Jūs esate tuo 
tu “šventuoju,” 
vės skaitytojai 
Tai jūs esate tie, kurie niekad
neatsisakėte išklausyti, kuomet 

; mes jūsų prašydavome para- 
j mos mūsų darbuose kariškių 
i dovanoms, Raudonajam Kry- 
i žiui, Lietuvos pagalbai karo 
metu, ar kitiems reikalams,.

Jūsų šį kartą prašome: 
ruoškitės atvykti j mūsų ba
lių šį sekmadienį, 19-tą, ir 

; kvieskite kitus, kurie šio pra
nešimo gal nepamatys. O mes 
jus pasitiksime:

Su meno ir įvairumų pro
grama,

Su namie gamintomis vaišė
mis, iš kurių nauda eis audi
torijos virtuvės indų ir jran-

■ kių fondui.
Baliaus gaspadinės paga- 

I mins geros hamės, silkių, ka- 
I vos. O visos kitos klubietės 
' ir kitos norinčios mums talki- i 
' ninkauti moterys ateis neši- ; 
nos pyragais ir pyragaičiais, i 
pajais, ausiukėmies, mėsiškais;

! ir pieniškais ir daržoviškais
skanumynais, kuriais visi pa- į tos popietį ir 
sivaišinsime. O ko atrodys i mos vakaro.

perdaug baliui, draugiškomis 
varžytinėmis išpirksimo parsi
nešti namo.

Priimsime ir gatavų dova
nų : puodais, mechaniškais 
įrankiais virtuvei, audekli- 

miais ir stalavais reikmenimis.
Virtuvėje dar daug ko 

trūksta. O auditorija kas 
dieną vis labiau pilnėja sa
vųjų lietuviškų ir kitataučių 
masinėmis pramogomis. Artė
ja dienraščio Laisvės metinis 
bankietas. kuris bus rengia
mas auditorijoje, paskiau ba- 
zaras. Ateina pačios audito
rijos šėrininkų suvažiavimas. 
Reikės dirbti virtuvėje ir val
gykloje, ar ji bus įrengta vis
kuo, ko reikia, ar neįrengta. 
Mes norime lengviau dirbti, 
geriau jums visiems ir iš to
liau atvykusioms svečiams pa
tarnauti, tad norime įrengti 
virtuvę visais būtiniausiais 
įrankiais. Tam prašome jū
sų talkos — kviečiame ateiti 
pabaliavoti.

Balius prasidės anksti 19- 
tęsis iki vėlu-

Komisija.

įvykusias
L. A.

Diržu-

Laisvėje jau buvo, minėta 
apie Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1-sios kuopos su
ruoštas prakalbas porinkimi- 
niais, Kinijos ir kitais pasau
liniais klausimais
gruodžio 9-tos 'vakarą, 
Piliečių Kliubo salėje 
šoms padengti aukoje:

Po $1 : J. Weiss, G.
vaitis, A. Mureika. W. Luk
in an as, J*. Urbonas. J. Rušins- 
kas. J. Stakvilevičius V. Če
pulis, F. Reinhard!, V. Lun
kus, M. Sapiega, Z. Gailiūnas, 
Laemy A. Gilmanas.

Po 50 c.: F. Buck, J. Siur- 
ba, G. Wareson, K. Yotauta, 
P. Lileikis, F. Gražys, S. Sas- 
na, K. Balčiūnas, Thomsonas, 
A. Bimba. Su smulkesnėmis 
viso $23.65.

Kuopa' dėkinga visiems pa-, 
remusiems jos šį darbą ir tuo- 
mi padrąsinusiems ją ir atei
tyje vykdyti savišvietos vaka
rus. ' R.

“Liberalą” Partijos
Niekas Nebeklauso

Aidiečiai Su Draugais 
Gražiai Pasilinksmino

Liberty Auditorijoje Buvo 
Ir Bus Daug Naujo

Per daugeli skubių reikalų 
praslinko nepaminėta, jog 
auditorijos mažajame salione 
gruodžio 4-tą įvvyko labai 
jaukus pokylis. Tai buvo lyg 
ir privatiškas, tik vieną kar
tą auditorijos reporterio pra
bėgamai primintas dienraštyje 
Laisvėje. Neigi buvo iš anks
to ai- prie durų pardavinėta 
tik i etų.

Pasivaišinę šiuo tuo, tačiau, 
svečiai nesutiko išeiti kuo nors 
visuomenišku neatžymėję šios 
sueigos. Vietos veikimo rei
kalams pirm šventinių dova
nų pinigais sudėjo virš $200. 
O draugė V. Balkus atėjo ne
šina savo rankų darbo gra
žia kaldra, kurią pardavus 
draugiškose varžytinėse gauta 
dar keliolika dolerių. Gi kai-, 
droš gavėjas d. F. Krunglis 
dar dadėjo $1.

Rengime pasidarbavo ket
vertą jaunų draugių ir vyrės-, 
nių gaspadinių, su nemažos 
grupės talka darbams pačioje 
pramogoje.

Rengėjai prašė pareikšti pa- 
' dėką visiems dirbusiems ir au
kojusiems. Smagu veikti, kuo
met susilaukia gražios koope
racijos.

Gruodžio 11-tos vakarą au
ditorijoje įvyko susiedijos 
paskilbusio Chichester Socia- 
lio Klubo metinis balius. Svie
telio, gražaus, puošnaus svie
telio priėjo tiek daug, jog au
ditorija pavirto į mažytę.

Atrodo, ankštumas nekenkė 
jiems labai smagiai pabalia- 
voti . Jie šoko, kiek galėjo 
apsisukti, ir pasivaišino iki po 
pusiaunakčio.

Bušui užgavus du neregius 
ir dalinai kurčius asmenis 
prie Tompkins ir Gates Ave., 
Brooklyne, Wilfred Courturia, 
39 metų, tapo užmuštas, o 

į Robert Smfthdas sužeistas, 
bet, menama, pasveiksiąs.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK IR 

RICHMOND HILL
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 15 d. gruodžio, Kultū
ros Centre, pradžia 8 v. v. Susirin
kimas šaukiamas specialiai mūsų 
metinės vakarienės klausimu, nes 
LDS 13 kp. jau išrinko komisiją, 
kad bendrai rengti vakarienę. Kurie 
galite, malonėkite dalyvauti.—V.P.

(292-293)

Gruodžio 12-tos popietį, au
ditorijos salione, George Kli
mas rodė filmas — gražuolę 
“Akmens Gėlę,” taipgi kitas, 
trumpesnes filmas. Greta ki
tų,r ir lietuviškąjį “Kuprotą 
Oželį.”

Gaila, kad daugelis pavėla
vo. Buvo skelbta pradėsiant 
rodyti 2 valandą. Gerokai 
buvo palaukta, tačiau ir taip 
tūli atėjo apie pusiau progra
mos. ,

Filmą “Stone Flower” turi 
nuostabiai gražių vaizdų. Te
ma — apysakiškai legendiška, 
apie jaunuolį dailininką, ku
ris, išgirdęs api-e 
akmeninę grožę,
iki pamato, kad galėtų pats 
kurti gražiausią 
skulptūrą. Tačiau ir pamatęs

nuostabią 
nenurimsta

pasaulyje

nenurimsta, nes kur nors kal
nų širdyje, girių gelmėse liau
dis tos grožės nematys. Ir jis 
pasiilgsta už vis gražiausios 
grožės, gyvo žmogaus, juo la
biau savo jaunos nuotakos, 
kurią paliko vestuvių dieną 
išeidamas ieškoti akmeninės 
grožės.

Po programos, daugelis da
lyvių likosi auditorijoje vaka
rieniauti ir šiaip pabuvoti.
Auditorijoj Būsimos Pramogos

Gruodžio 17-tos 
įvyks šokiai.

19-tos popietį ir 
moterų draugiškas 
su nauda auditorijos virtuvės 
fondui. >

31-mos vakarą — Aido Cho
ro metinis Naujųjų Metų pa
sitikimo balius-šokiai auditori
joje, ir visą vakarą vaišės 
restorante. Pirmu kartu tu
rėsime progą pasitikti Nau
juosius Metus savoje įstaigoje, 
erdviose, gražiose Liberty 
Auditorijos patalpose, kam
pas 110th St. ir Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Aido Choras dažniau už bi
le kurią kitą grupę Brookly
ne ir, veikiausia, visoje Ame
rikoje, dalyvauja pramogose.. 
Tačiau ėjimas dainuoti būna 
pareiginis dalyvavimas. O tas 
reiškia mokytojui ii- choris
tams rūpesti iki atlikimo pa
skutinio numerio, o dažniau
sia ne mažesnę rūpestį ir po 
jo, nes menininkai kažin ar 
bent kada patys pilnai pasi
tenkina atlikimu savo užduo
ties. Jie ir užbaigę galvoju— 
gal reikėjo, gal galėjom atlik
ti geriau .

Praėjusio šeštadienio vaka
rą, 11-tą, aidiečiai su tėvais, 
šeimomis, draugais turėjo ki
tokią pramogą Liberty Audi
torijos salione. Ji buvo ai- 
diečiams pasilinksminti tarpu
savyje ir su saviškiais, kurie 
juk taip pat\laug prisideda 
choro gerovei, jeigu ne kuo 
kitu, tai laukdami savo jau
nimo sugrįžtant iš pramogų ir 
pamokų, jaunas dukteris ar 
sesris, atvykdami parlydėti 
iš pamokų vakarais.

Oficialės kalbų nei dainų 
programos nebuvo, nes dainų, 
liaudies šokių ir bendrai šo
kių programa čia tęsėsi per 
visą vakarą, aidiečiams pa
tiems esant jos dalyviais ir 
stebėtojais. Dainos ir sutarti
nas šokių taktas atviliojo net 
kitataučių grupes iš auditori
jos, kur buvo didžiulis caba- 
ret-dance. Jie veržėsi nors 
keletą minučių stebėti įdomius 
mūsų šokius su dainomis.

Pirmininkė Eva Mizarienė, 
varde komisijos, prašė visus 
aidiečius ir draugus pasidar
buoti už
r o Naujųjų 
pramogą, 
komisijos narys Juozas Dagis 
padalino tikietus.

Velička

draugus 
bankie-

narna kaina. Alckas 
atsikreipė į aidiečius 
mos kuopos narius ir 
pasidarbuoti kuopos
tui, įvyksiančiam sausio 15.

Abi pratnogos bus Liberty 
Auditorijoje, kampas 110th 
St. ir Atlantic Ave., Rich
mond Hill.

Grupei aidiečių draugių ir 
draugų ir čionai teko rūpės- 
ties ir daug darbo, nes be to 
nebūtų įvykusi ši vaišinga 
puota. Juos geriausia žino 
gal paminės patys aid iečiai.

• Rep.

5 Jaunuoliai Plėšikai

ir

New Yorke areštuota graži 
19-nė mergina, jos meilužis 
George Foley, 22 metų, John 
Philips, Peter Monagan, Da
vid Petro, 18, 17 ir 20 metų 
vyrukai. Kaltina įvykdžius 
apie tuziną apiplėšimų.

Jaunuolius areštavo policis-' 
tui pasirodžius įtartinais ir 
radus jų mašinoje ekstra len
teles auto leidimams, iš ku
rių viena buvusi raportuota 
policijai kaipo matyta prie 
apiplėšimo.

Washington. — Sakoma, 
Trumanas šaltai priėmęs Či- 
ang Kai-šeko Pjačią.

vakarą— 
vakaras,

MIKE
Anna Meskerevich, 65 

tų amžiaus, gyvenusi 225 
tumn Ave., Brooklyn, N. Y., 
mirė gruodžio 10 d., namuo
se. Kūnas pašarvotas S. A- 
romiskio koplyčioj, 423 Me
tropolitan Avė., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks gruodžio 14 
d., šv. Jono kapinėse. Velio
nė paliko nuliūdime dukterį 
Anastasia Bush, žentą ir anū
kę Dorothy. Laidotuvių ap
eigoms vadovauja graborius 
S.. Aromiskis.

Brooklyne, mirė gruodžio 
d., ‘Kings County, ligoninė- 

Pašarvota buvo Matthew 
Ballas-Bieliausko koplyčio- 
660 Grand St. Laidotuvės

Louise Letsch, 82 metų am
žiaus, gyvenusi 10 La Grange 
St. 
10 
i e. 
P. 
je,
gruodžio 13 d.r 2 vai. Alyvų 
Kalnelio kapinėse. Laidotuvių 
apeigomis rūpinosi graborius 
Bieliauskas. •

Velionė paliko liūdėsyj vy
rą Herman ir tolimesnių gi
minių.

Lillian Lunetto, 19 metų, 
staiga mirė praėjusį sekma
dienį, New Yorke, giminei su
siėjus jos tėvų namuose galu
tinai aptarti turėjusias už sa
vaitės-įvykti jos vestuves.

Dar 3 Busy Firmos 
Pakėlė Fėrą

Dar trys Manhattan auto- • 
busų kompanijos gavo leidi
mą pakelti autobusų fėrą po 
vieną centą prie seniau duoto 
leidimo pakelti ir jau pakelto 
vieno cento, sulyginant jų fė
rą su miestavų linijų fėru, 
iki 7 centų.

Viena iš gavusiųjų teisę 
kelti fėrą yra New Yorko Ci
ty Omnibus Corp., operuojan
ti 21 liniją, su apie 1,200,000 
keleivių kas dieną. Kitos dvi 
£ra: Madison Avenue 
Co., ir Eighth Avenue 
Corp.

Dar vienoje kitoje
paliestas važinėtojų kišenius 
ir paliestas dar stipriau. Per- 
vežančių per Queensboro Til
tą gatve k ariu f eras buvo Fpo 
3 centus arba du tokenai už 
penktuką. Gatvekariu pasie
kiamos ant Welfare Island 
esančios prieglaudos 
nines.

Naujasis fėras bus 
5 centus arba penki
už 20 centų. Už vieną toke- 
ną arba penkis centus galima 
važiuoti tarp Manhattan ir 
Welfare Island. Kitą fėrą 
reikia mokėti tarp Welfare 
Island ir Queens.

Esamasis fėras galios iki 
kovo 31-mos dienos. Po- to 
įeis galion pastovus fėras, ku
ris, menama, nebus mažesnis 
už dabartinį — kartą leidus 
kelti, niekad nebenumažina.

Coach
Coach

v i etoje

ir ligo-

jau po 
tokenai

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

vakarą

Valandos:

ant
Con-

Jų kaina 
tik $1.25. Kaipo tokio va
karo- iškilmei, tai labai priei-

sėkmingą Aido Cho- 
Metų sutiktuvių 

o jaunas aidietis,

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. .

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

Penktadieniais uždaryta. ‘
''IIUIUIIUIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIN

DANTŲ GYDYTOJAS |
Dr. A. Petrikai

UP

Swirl Cut

pamatysite, kad jūsų plaukų pro-

sutai-

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizgantį 

sukelia komplimentus

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

Ne tik, kad tai 
švelnią, natural? 
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
Hairdressers DU N V 

D1 (M) K 1^11^ 11 • I •
For Appointment Call EVergreen 4-2525

Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Frl. 10-9; Sat. 9-0 P. M.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Antr., Gruod. 14, 1948

z e s

Telefonas 
EVergreen 4-7729

me-
Au-

“Liberalų” partija, gimusi 
tikslu tarnauti reakcijai ir iš
tikimai jai tebetarnaujanti 
prieš visokį tikrą liberalizmą, 
bandė pasigauti studentus li
beralizmo ir ękonominės stu
dentams gerovės frazėmis. Ji 
šaukė City College “Libera
lų” partijos mitingą praėjusį 
ketvirtadienį per pietus, 
kampuso, 138th St. ir 
vent Ave., New Yorke.

Mitingą turėjo atšaukti, nes 
studentai nepasirodė, nors 
mitingui tema buvo 5 centų 
f ė ras.

“Liberalų” partija praėju
siuose rinkimuose dirbo išvien 
su tais, kurie pakėlė fėrą, o 
prieš tuos, kurie kovojo prieš 
pakėlimą fėro. Tad studentai 
negalėjo tikėti, netikėjo, kad 
tie šiaudiniai “liberalai” po 
rinkimų nė iš šio, nė iš to bū
tų tapę tikrais liberalais.

Komercinė spauda patogiai 
užstojo “liberalus,” sakyda
ma, būk studentai nepaisą ' 5 
centų fėro.

GRUEN CURVEX ROYALTY
Full-size 17 jewel Precision 
movement actually curved to fill • 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled..............'.......$59.50

I

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl

KALĖDINIŲ DOVANŲ
2<l2t

APLANKYKITE ROBERT LIPTON’S 
Jewelry Store

Įsteigta 1892

Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriai, Religijiniai 
Daiktai ir daugybė kitų daiktų perdaug 

skaitlingų, suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai . 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—

T T P T O N 701 Grand st-> BrooklynJ. i 1 n arti Graham Avenue

71 TPIY’G D A D 411 GRAND STREET/jUri O O/VlV BROOKLYN, N. 1

Joseph Zeidąt Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 1
ANTANAS LEIMONAS ' 

Savininkas
306 UNION AVENUE Į

GERAI PATYRĘ BARBERIAI !

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

Nau jovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per 

Aibinę 
Stripinį 
Permanent Waves 

50

for difficult,. resis
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 
symą,

Fashion 
Center




