
Gabrieliaus Rauda.
“Žemė Maitintoja” ir Šių

Dieni; Lietuva.
“Mokyklų Valymas.”
Popiežius Palaimino.
Nežiūrėk, Ką Kunigas Daro.

Rašo A. BIMBA
-----  ------ ’ No. 295

Radijo komentatorius Ga- _______

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Griiodžio-Dec. 16, 1948

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern State*.

427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

briel Heater aną dieną šitaip 
verkė :

Per metus laiko Graikijon 
sukimšome 170 milijonų dole
rių. O ką šiandien ten turi
me? Ogi kdmunistų ir par
tizanų du sykiu daugiau, ne
gu turėjome prieš metus lai
ko !

Kinijos čiang Kai-šekui su
gėrėme keturių bilijonų dole
rių paramos. O ką šiandien 
ten turime? Ogi jau praki- 
šome visą Kiniją!

Panašiai verkia visi, kurie 
pamiršta idėjas ir tik tiki do
lerių ir ginklų galybe.

★ ★ ★
Daugelis esame skaitę Pe

tro Cvirkos apysaką “žemė 
—Maitintoja.” žymusis rašy
tojas nepamirštamais bruožais 
pavaizdavo Lietuvos darbo 
valstiečių gyvenimą po Pir
mojo Pasaulinio Karo. Jis ra
šė apie kumetį Jarą Tarutį 
ir Klangiu kaimelio apylinkę.

Dabar apie tą apylinkę ra
šo M. Martynaitis:

“Neseniai man teko būti to
se vietose, kurias su tokia 
širdgėla aprašė Petras Cvirka. 
Tarybų valdžia perdavė žemę 
jos tikrajam savininkui — dar
bo valstietijai. Kaimuose ati
daryta šimtai naujų mokyklų, 
ligoninių, klubų, bibliotekų, 
kultūros namu. Valstiečių 
pirkiose atsirado radijas, už
žiebta elektra. J laukus išėjo 
traktoriai ir kombainai.”

★ ★ ★
Tai toks šių dienų vaizdas 

tam Lietuvos kampelyj, ap
lankytam vieno rašytojo. Bet 
tokių vaizdų šiandien jau pil
na visa Lietuva. Jau pirkio
je radijas, jau užsižiebus elek
tra, jau laukus aria ir akėja 
traktoriai, jau šieną piauna ir 
javus nuo laukų ima ir kulia 
moderniškos mašinos.

★ ★ ★
Kunigų Draugas nugirdęs, 

kad iš Lietuvos mokytojų ei- 
•lių esą pašalinami tinginiai įr 
politinės neklaužados. Tai 
esą. tikrai baisu. Mokyto
jams esanti atimta laisvė.

Bet ar kitaip yra Ameri
koje? Ar čia nemetami lau
kan tie, kurie neatlieka savo 
pareigų mokyklose, arba ku
rie išdrįsta nors pusiau lūpų 
prasitarti prieš kapitalistinę 
santvarką ?

Kodėl klerikalų spauda ne
mato tos blogybės čia ir prieš 
ją neprotestuoja?

★ ★ ★
Gruodžio 13 dieną spaudoje 

skaitome pranešimą tiesiai iš 
Vatikano:

“Popiežius Pijus palaimino 
gen. Franco ir Ispaniją.”

Jei dabar kruvinasis Fran
co numirtų, važiuotų tiesiai į 
dangų, tiesiai pas Hitlerį ir 
Mussolinį! Anuodu budeliai 
irgi buvo dvasininkų laimina
mi ir remiami.

Tie palaiminimai neišgelbėjo 
Hitlerio ir ^ussolinio. Jie 
tik priartino jiems galą. Jais 
tik labiau pasipiktino laisvoji 
žmonija.

Argi šis popiežiaus palaimi
nimas išgelbės diktatoriaus 
Franco kudašių? Neišgelbės!

★ ★ ★
Vienas žmogelis iš Brook- 

lyno pasiuntė kunigų žurnalui 
“Laivui” tokį klausimą:

“Kode] kunigai nenori dan
gaus karalystės, nes susirgę 
saukiasi daktaro, o žmonėms 
amžiną laime perša?”

“Laivo” redaktorius atsa
ko: Todėl, kad “kunigai su
sirgę nežino ar jie turi tiek 
nuopelnų, kad į amžiną ląimę 
galėtų patekti.” Tuo būdu 
šaukiasi gydytojo pagalbos, 
“kad dar pratęstų gyvenimą, 
kad padauginus nuopelnų pas

KONGR. CELLER’IS 
SIŪLYS PANAIKINTI 
NEAMERIKINĮ KOMITETU
Jei Kongresmanai Palaikys Neamerikinį Komitetą, Tai

I Celler’is Įsteigs Pilietinių Teisių Komisiją

Vengrijos Premjeras Pareiškė, Liaudies 
Priešai Atsimuš Galva į Akmens Sieną

Washington. — Newyor- 
kietis demokratas kongres- 
manas Emanuel Celler pra- 

i nešė, jog kai tik susirinks 
81-sis Kongresas po naujų 
metų, tai Celler’is įneš su
manymą — panaikinti kon- 
gresmanų Neamerikinės 
Veiklos Komitetą, o jo vie
ton įsteigt kongresmanų 

I Piliėtinių Teisių Komitetą.
Bent keli kiti kongresma- 

; nai iš anksto pasižadėjo 
' remti šį pasiūlymą.

Kongresmanas Celler ta- 
i rėsi su prez. Trumanu apie 
j reikalą uždaryt reakcinį 
• Neamerikinės Veiklos Ko- 
' mitetą. Trumanas vengė at- 
i sakymo į Cellerio klausimą, 
i ar prezidentas stos už Ne- 
' amerikinio Komiteto panai
kinimą.

Po pasikalbėjimo su pre
zidentu, Celler pareiškė:

— Jeigu Kongreso Atsto- 
' vų Rūmas dar palaikys Ne- 
; amerikinį Komitetą, tai aš 
įsteigsiu pilietinių teisių 
komisiją prie kongresmanų 
Teisių Komiteto.

Kongresmanas Celler bus 
Teisių Komiteto pirminin
kas.

Jau Iššinkuotas 5 
Biliony Doleriu 
Marshallo Fondas

Washington. — Vadina
ma Ekonominio Bendra
darbiavimo Administracija 
paskyrė $536,600,000 Mar
shallo fondo pinigų trims 
pirmiesiems 1949 m. metų 
mėnesiams. Tuom bus jaū 
iššinkuoti visi $5,055,000,- 
000, kuriuos Kongresas nu
tarė duoti 16-kai vakarinės 
Europos kraštų penkiolikai 
mėnesių, iki tų metų kovo 
pabaigos, kovai prieš komu
nizmą.

Pranešama, jog Marshal- 
■lo plano administracija rei
kalaus pridėti $1,125,000,000 
tam fondui balandžio, gegu
lės ir birželio mėnesiams.

’Sovietai Prieš Ceilono 
Priėmimą j Jimgt. Tautas

I
Paryžius. — Sovietų de

legatas Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje vetavo 

i (atmetė) anglų - ameriko
nų siūlymą priimti Ceiloną 
į Jungtines Tautas.

Ceilonas yra stambi sala 
i į pietus nuo Indijos. Ang
lija sakė davus Ceilonui 
tautinę savivaldybę, bet jis 
tebėra anglų imperijos da
lis.

Dievą.”
Bet veikiausia pamatęs, kad 

šitas jo atsakymas yra . ir 
kvailas ir juokingas, “Laivo” 
redaktorius piktai sušunka ant 
klausėjo: “Save dabok,* o ne 
kunigus, nes nesi vyskupas!”.

Sena pasaka: Nematyk, ką 
kunigai daro, bet klausyk, ką 
jie sako.

Reporteriai užklausė Cel- 
lerį, kodėl jis nori panaikint 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetą. Celleris atsakė:

— Neamerikinis Komite
tas yra kaip, sena atmatų 
krūva. Juo labiau ją judini, 
juo aršiau ji smirda.

Karininkai Nuvertė
EI Salvadoro Valdžią

San Salvador. — Karinin
kų sukilimas nuvertė EI 
Salvadoro prezidento Cas- 
tanedos Castro valdžią, esą, 
todėl kad seimas “sulaužęs 
šalies konstituciją.” Per
versmo vadai žada tuoj pa
skelbt rinkimus.

El Salvador yra mažiukė 
respublika Centrinėje Ame
rikoje.

Tautininkai Peipinge 
Gal Pasiduosi^

•»

Peiping, Kinija. — Sako
ma, dar nežinia, ar tauti
ninkai bandys ginti šį did
miestį, kurį komunistai ap
supo visomis pusėmis. 
Pranešama, kad tauti
ninkai galvoją apie derybas 
dėl miesto pasidavimo ko
munistams.

Dėl Kyšių Pasitraukė 
Anglijos Valdininkas.

London. — Anglų preky
bos ministerijos sekretorius 
seime, John W. Belcher pa
sitraukė iš vietos. Jis buvo 
tardomas, kad už kyšius 
darbavosi tūlų biznių nau
dai. Belcher sakėsi tik jų 
“dovanas” priėmęs, bet ne
daręs jokių malonių tiem 
bizniam.

Dar kvočiami kaip kyši
ninkai Charles W. Key, vie
šųjų darbų ministras, ir 
George Gibson, valdinis 
Anglijos Banko direktorius.

Tokio. — Nuo čiepų prieš 
difteriją mirė 45 japonukai. 
Manoma, čiepai nešvarūs 
buvo.

GRAIKIJOS MONARCHI- 
STAI SAVINASI ALBA
NIJOS SKLYPĄ

Paryžius. — Jungtinių 
Tautų seimo pirmininkas, 
australas, Herbertas Evat- 
tas buvo pasiūlęs tarpinin
kų komisiją ginčams spręs
ti tarp Graikijos, iš vienos 
pusės, ir Albanijos, Jugosla
vijos ir Bulgarijos, iš ant
ros.

Taikymo bandymas nepa
vyko todėl, kad Graikijos 
monarchistų valdžia reika
lavo atplėšti pasieninį Al
banijos ruožtą ir atiduoti 
Graikijai, kaip pranešė E- 
vattas. ,

New York. — Trečiadie
nį čia lijo su sniegu.

Budapest, Vengrija. — 
Naujasis Vengrijos premje
ras Istvan Dobi, pareiškė 
seime:

—Jeigu bet kas mėgins ko
voti prieš liaudiškąją mū
sų demokratiją, tai atsimuš 
galva į akmeninę sieną.

Dobi, Smulkių žemės Sa
vininkų Partijos veikėjas, 
sakė, valdžia privalo labiau 
budėti, kad imperialistų ap
mokami agentai jau nega
lėtų įsiskverbti į aukštas 
valdvietes.

Dobi kaltino ir Smulkių
jų Savininkų Partijos parei
gūnus, kad jie leido tokiam 
savo partijiečiui, kaip Mik
los Nyarady, įlist į finansų

Nauji Neamerikinio Komiteto ir 
Šnipo Plepalai apie Valdžios 
Sekretų Išdavimą Sovietam

Washington. — Kongres
manų Neamerikinės Veiklos 
Komitetas kartoja šnipuko 
Whittakerio Chamberso pa
sakas, būk Alger Hiss ir 
pora kitų buvusių valstybės 
departmento valdininkų iš- 
davinėję jam slaptus Ame
rikos dokumentus, kad 
Chambers perduotų tuos 
“sekretus” Sovietų agen
tams Washingtone.

Neamerikinio Komiteto 
pirmininkas, republikonas 
Kari M’undt pasakojo, būk 
komunistinių šnipų ratelis 
pirm 10 metų išgavęs “svar
bius karinius sekretus” iš 
armijos ginklų bandymų 
stoties Aberdeene, Mary-r 
landė, ir perleidęs tas slap
tybes Sovietams.

Neamerikinis Komitetas 
taipgi įtarė, būk. Trumkno 
valdžia ir dabar laikanti 
tarnyboje vadinamus “so
vietinius šnipus.”

Komitetas pirmiau gyrė
si, būk susekę ■ taipraiterį, 
kuriuo buvę nukopijuoti 
tūli išvogti valdiniai doku
mentai, rasti pas Chamber- 
są. Bet komitetas dar tik 
bando sumeškerioti tą tai
praiterį.

Komitetą^ pasišaukė Ma- 
rioną Bachrach, Komunistų 
.Partijos pareigūnę ir kvotė, 
ar ji davė Algerio Hisso 
žmonai taipraiterį, kuriuo

Vakariniai Europiečiai 
ApgaudinėjaAmeriką

Washington. — Anglija, 
Belgija ir Holąndija supir
ko 100,000 tonų aliumino ir 
švino laužų u ž ameri
kinius Marshallo plano- pi
nigus. Paskui anglai, belgai 
ir holandai pardavinėjo A- 
merikai tuos metalus po 10 
centų brangiau už svarą.

Praga. — čechoslovakijos 
vyriausybė i perkėlė 65,000 
valdžios tarnautojų į fabri
kus, kur jų darbas reika
lingesnis.

Buenos Aires, Argentina. 
— Čia dabar yra 100 laips
nių karščio.

ministro vietą:
— Nyarady pasirodė tik

rai papirktas svetimųjų im
perialistų ir pasprukęs Švei
carijon jis rezignavo iš mi
nistro vietos^ atidarydamas 
burną prieš demokratinę 
Vengrijos valdžią.

Dobi užėmė" premjero vie
tą už dviejų valandų po to, 
kai pasitraukė buvęs prem
jeras Lajos Dinnyes, Smul
kių Savininkų Partijos va
das. Dobi sakė, jog pabėgė
lio finansų ministro Nyara- 
dy’o skandalas privertė 
Dinnyesą apleisti valdžią.

Naujasis premjeras taip
gi ūštriai kritikavo priešde- 
mokratinę kardinolo Mind- 
szenty’o politiką.

buvę nukopijuoti slapti po
pieriai.

Mariona su panieka atme
tė šį įtarimą ir pareiškė, 
jog ji visai nieko nežino a- 
pie tardomus dalykus. Kar
tu ji pridūrė, kad pas 
Chambersą dokumentai ro
do, jog tūli Amerikos valdo
vai 1938 m. mėgino susitar
ti su Hitleriu ir užgerinti 
jį; reikėtų tokius valdovus 
numaskuoti.
Būk Senutė Norėjo Užmušt 

Chambersa! ,
New York. — Fėderalė 

grand džiūrė tęsė kvotimus 
prieš vadinamus valdžios 
sekretų išdavikus. Buvo pa
šaukta liudyti • ir Grace 
Hutchins, 63 metų amžiaus, 
redaktorė Darbinių Tyrimų 
Sąjungos.

Šnipas Whittaker Cham
bers pasakojo, būk ta inte
lektuale moteris grasinus jį 
užmušti. Paskui Chambers 
sakė reporteriams, būk 
Grace Hutchins grūmojus 
jo švogerį užmušti.

Grace Hutchins išjuokė 
ir griežtai užginčijo tą 
naują Chamberso pasaką ir 
pastebėjo, kad Chambers 
“galutinai kraustosi iš pro
to.” Jinai pareiškė, jog per 
paskutinius 11 iki 13 metų 
ji niekad nematė nei Cham
berso nei jo sėbrų.

Anglai Siuntė Arabam 
Amerikinius Ginklus

Washington. — Izraelio 
valstybės atstovai kaltino 
Angliją, kad ji nusiuntė lai
vais kelibliką krovinių gin
klų kariaujantiems prieš Iz
raelį arabams. Žymi dalis 
tų siuntinių buvo Anglijai 
palikti Amerikos ginklai.

SUSIJUNGĖ LENKIJOS 
SOCIALISTAI SU 
KOMUNISTAIS

Varšava. — Trečiadienį 
formaliai susivienijo Lenki
jos Socialistų Partija su 
komunistais. Jungtinė par
tija vadinasi Lenkų Darbi
ninkų Partija.

KINŲ LIAUDININKAI 
APSUPO PEIPINGĄ, S 
KALGANĄ IR KT.
Sunaikino 4 Tautininkų Divizijas; Apgulė Kalganą su 
7 Čiango Armijos Divizijomis; Perkirto Kelius į Jūrą

perkirto jiem visus kelius 
tarp Peipingo apygardos ir 
Tientsino uosto, prie jūros

Peiping, Kinija. — Kinų 
liaudininkai-komunistai jau 
visai apsupo senąją sostinę 
Peipingą, kaip praneša As
sociated Press, amerikinė 
žinių agentūra.

Tautininkų ' valdininkai 
pripažįsta, jog komunistai

Amerika ir Sovietai už 
Izraelio Priėmimą Į J. T.

Paryžius. — Amerikos ir 
Sovietų atstovai Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje 
ragino tuojau priimt Izrae
lio valstybę į Jungtines 
Tautas.

Anglų blokas taryboje 
reikalavo palūkėti. Taigi 
Izraelio priėmimo klausi
mas atidėtas iki šio penkta
dienio.

Čiango Bendrai Ragina 
Jį Pasitraukti

Nanking, gruod. 15.* — 
Pranešama, kad artimiausi 
politiniai Čiang Kai-šeko 
patarėjai ragina jį “laiki
nai” apleisti Kinijos val
džią; tada jie pradėtų dery
bas dėl santaikos su kinų 
komunistais - liaudininkais.

e

Gandai apie Teroristų 
Veiklą Lietuvoje

Washington. — Čionaiti- 
niai diplomatai sakosi gavę 
žinių, kad buožės (stambieji 
ūkininkai) Lietuvoj grūmo
ja žudyti tuos valstiečius, 
kurie dedasi į kolektyvinius 
ūkius.

Skelbiama, kad “valstie
čiai” Lenkijoj užmušę dar 
apie 12 ūkinių valdžios a- 
gentų.

Berlin. — Oficialus ame
rikonų laikraštis Neue Zei- 
tung, leidžiamas vokiečių 
kalba, rašo, kad daugelis 
vokiečių kareivių, užsilikę 
Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj, 
vis dar kovoją kaip ’’parti
zanai” prieš Sovietų ka
riuomenę.

KINŲ TAUTININKAI 
RĖKIA, DAUGIAU PARA
MOS Iš AMERIKOS!

Washington. Kinijos tau
tininkų valstybės kontrolės 
taryba su “striokais” atsi
šaukė į Jungtinių Valstijų 
Kongresą, kad Amerika 
siųstų jiems didžiausios ir 
greičiausios paramos karui 
prieš kinų komunistus.

Atsišaukimas kreipėsi į 
senojo Kongreso Atstovų 
Rūmų pirmininką, republi- 
koną Josepha W. Martiną.

Fairbanks, Alaska.— Su
dužo karinio Amerikos 
transporto lėktuvas C47, bet 
išsigelbėjo visi 6 lakūnai o- 
ficieriai.

ORAS.—Niauku, lietus. 

į rytus.
Komunistų žygiai uždarė 

tautininkų lėktuvų aikštes 
Peipingo apylinkėje. Tos 
aikštės buvo svarbiausia 
tautininkų amerikinių karo 
lėktuvų bazė veiksmams 
prieš liaudininkus - komu
nistus.

Liaudininkai užėmė visą 
100 mylių geležinkelį iš 
Peipingo į Kalganą, čaharo 
provincijos sostinę, į šiaur
vakarius nuo Peipingo. ’ 
Taipgi apsupo Kalganą ir 
Simpaoaną.

Tais žygiais liaudininkai- 
komunistai sunaikino ke
turias tautininkų / armijos 
divizijas ir užėmė du tau
tininkų armijos centrus. O 

|Kalgane jie apgulė 7 tauti
ninkų divizijas ir dvi raiti
ninkų brigadas.

Komunistai tęsia mūšius, 
naikindami apsuptas. tauti
ninkų armijas ' Pengpu- 
Nankingo 'srityse.

Washingtonas Sako, 
Jog Laikysis Tos Pat 
Politikos link Kinijos

_ ________ I

Washington. — Reporte
riai užklausė tūlus valsty
bės departmento narius, ar 
Amerika pakeis savo politi
ką link Kinijos, kuomet ki
nų liaudininkai - komunis
tai gali greit parblokšt dik
tatorišką Čiang Kai-šeko 
valdžią. ‘ a

Reporteriams buvo atsa
kyta, jog Amerika ir toliau 
laikysis tokios pat politikos 
Kinijoje. , Kad Marshallo 
plano administrator. Hoff-; 
manas, nuvykęs Kinijon, 
sakė, jog Amerika remtų 
naują sudėtinę valdžią su 
komunistais joje, tai esą tik 
asmeniška jo nuomonė, pa
stebėjo valdininkai.

Karo Teismas Teis Moterį 
Už Jankio Vyro Nušovimą

Marburg, Vokietija. — 
Wilma Ybarbo prašė, kad 
ją teistų grand džiūrą, o ne 
karinis teismas. Ji kaltina
ma, jog nušovė savo vyrą 
jankį saržentą Johną Ybar
bo per pokilį jų bute. « »

1 Wilmos prašymas atmes
tas, ir ją teis karinis'ame
rikonų teismas.

BONAI GREITADAR- 
BIAMS SOVIETUOSE 

»

Maskva. — Sovietų vy
riausybė įvedė bonus - pi
nigines dovanas pavyzdin
giems darbininkams - grei- 
tadarbiams plieno ir gele
žies fabrikuose Uraluose. 
Ketina įvesti bonus užsipel- 
niusiemš darbininkams ir 
kitose srityse.
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Žmogus Siūlo Akį—Kas Pirks?
Anthony Navarino, — paprastas, nelavintas darbinin

kas. Jis gyvena Paterson, N. J. Jis negalėjo gauti pasto
vesnio darbo, iš kurio galėtų užlaikyti savo vaikučius, 
savo šeimą ir pats save. Jis nebepajėgė užsimokėti nuo
mos už butą; jam grąsino netekimas gaso ir elektros. Jis, 
žodžiu, buvo suspaustas visų vargų ir bėdų.

Kas jam teko <daryti?
Navarino paskelbė vietos spaudoje, kad jis sutiktų par

duoti savo vieną akį, už kurią norėtų gauti $10,000. Jo 
akis, sakė jis skelbime, galėtų būti įdėta ir prigydyta ki
tam žmogui.

Niūjorkiškis Herald Tribune rašo, jog Navarinui kol 
kas nereikės skirtis su akimi, nes kažin koks tai “labda
rys” samdytojas sutiko jam duoti darbo, o kiti geri žmo
nės sudėjo jam aukų tiek, kad jis galėsiąs apsimokėti bė
gamąsias sąskaitas (bilas) ir užsimokėti nuomą už savo 
butą. s

Kaip ten bebūtų, visvien klausimas liekasi klausimu: 
kas atsitiktų, jei toks dalykas įvyktų kur nors Lenkijoj, 
Čechoslovakijoj arba, sakysime, Tarybų Sąjungoje?!...

Kiek dėl to būtų sukelta skandalo Amerikos komerci
nėje spaudoje!

APIE DARBO FEDERA
CIJOS KONVENCIJĄ

Neseniai įvyko Amerikos 
Darbo Federacijos 67-toji 
konvencija. Apie ją buvo 
daug rašyta komercinėje 
spaudoje. Ypatingai buvo 
storai atžymėta, kad Fede
racijos lyderiai energingai 
išstojo prieš komunistus ir 
nuėjo taip toli, jog reikala
vo sutraukymo prekybos 
ryšių su Tarybų Sąjunga.

Dabar apie tą konvenci
ją rašo pačios Federacijos 
unijų organai. Jie irgi kon
venciją. aukština už tas pa
čias “dorybes,” už kurias 
ją gyrė komercinė spauda. 
Bet jie negali paslėpti visos 
tiesos. Jie’ negali paslėpti, 
kad, pasidavę anti-komunis- 
tinei isterijai, Federacijos 
lyderiai visiškai pamiršo 
savo narių ekonominius rei
kalus. Tą tiesą pripažįsta 
Moteriškų Rūbų Siuvėjų 
Unijos organas “Justice.” 
Laikraštis rašo: t

“Gana teisinga, kad Ame
rikos darbininkų senosios 
sąjungos metinė konvencija 
tik mažai tepalietę ekono
mines problemas. Ji neįvedė 
naujų drastiškų pakeitimų 
industrinėje strategijoje. Ji 
nepakeitė savo ekonominių 
bei socialinių obalsių. Neigi 
konvencija padare verstiną 
nutarimą dėl ketvirto algų 
pakėlimo reikalavimo, kuris 
paliestų Federacijai pri
klausomas unijas, bet tą 
reikalą paliko atskiroms or
ganizacijoms. ..”

Tai ką gi konvencija nu-

arba tiktai bazės neišvengia
mam naujam karui... (K., gr.

Keleivinių menševikų nu
sistatymas yra kvailesnis ir 
reakcijoniškesnis už nusi
statymą kraštutiniškiausių 
reakcijonierių. Jie nemato 
Kinijoje ' liaudies sąjūdžio 
prieš Čiang Kai-šeko klikos 
korupciją ir diktatūrą. O 
juk kiekvienas net jau ir 
kapitalistinės spaudos ko
respondentas pripažįsta tą 
tiesą, jog jeigu šiandien Ki
nijos komunistai laimi, tai 
tik todėl, kaęk Kinijos žmo
nių masės eipa su jais. Tuo 
tarpu mūsų menševikams 
tik Maskva vaidinasi.

LAISVES VAJUS

T runs-J or danas ir Arabiškos Valstybės.
Septynios arabiškos valstybės kadaise buvo sudariu

sios savo sąjungą. Buvo nutarta, kad kiekviena šios są
jungos narė privalo klausyti daugumos valios, privalo 
pasiduoti daugumos nutarimui visuose klausimuose.

Bet ,štai, prasidėjo tos sąjungos įrimas. Trans-Jordano 
karalius Abdulla, pastatytas Trans-Jordane viešpatauti 
anglų imperialistų, todėl ištikimas Londono bernas, pa
reiškia, kad jis nori arabiškos Palestinos. __ _ _______

Jo tuos norus patenkino Trans-Jordano parlamentas, įarė? Faktinai nieko/ Pasi- 
nubalsuodamas prijungti Palestinos arabiškus kraštus įen^įno tik 
prie Trans-Jordano ir padaryti Abdullą apvienytos vals
tybės monarchu.

§į žygį Trans-Jordano parlamentas padarė prieš ara
biškų valstybių sąjungos norą. Kaip žinia, arL1_12__~ _ ! 
stybės buvo kadaise nusitarusios nepripažinti Izraelio 
valstybės, nepripažinti Palestinos suskaldymo, nepripa
žinti to, ką nutarė Jungtinės Tautos.

Taigi šis Trans-Jordano parlamento žygis uždavė 
smūgį paminėtajai sąjungai.

Daugiau: pasirodo, kad Trans-Jordano valdžia yra pa- 
sirįžusi tuojau pradėti su Izraelio valdžia, derybas dėl pa
stovios taikos Palestinoje. Kai Abdulla pasiims visas ara
biškas Palestinos sritis, įkorporuos jas į savo karalystę, 
tai, spėjama, ir žydų valstybei, Izraeliui, bus lengviau 
tartis su viena arabiška valstybe, negu jei reikėtų tartis 
su keliomis.

Tikrumoje visas dalykas susiveda į tai: Trans-Jorda- 
nas yrae pilnoje Anglijos imperialistų žinioje. Trans-Jor- 
daną Anglijos imperialistai sudarė iš Palestinos atska
los. Trans-Jordano sostan anglai imperialistai pasodino 
Abdullą ir, žinoma, jis privalo jų klausyti. Anglai impe
rialistai Trans-Jordaną apginklavo, ištreiniriavo jo legi- 
joną. Šiandien, spėjama, * Trans-Jordanas turi tvirtesnę 
armiją, negu kuri kita arabiška valstybė.

Taigi šis Trans-Jordano žygis nėra Abdullos žygis, — 
“ tai žygis anglų imperialistų.

'• Bevinas, tasai anglų imperialistų lekajus, pamatęs, 
kad jis negalės sužlugdyti žydų valstybės, Izraelio, įsiti
kinęs, jog šiai valstybei yra lemta gyvuoti, pasiskubino 
pakuždėti Abdullai į ausį, kad jis juo greičiau pasigrob
tų arabiškas Palestinos sritis ir įkorporuotų į “savo” ka- 1 ją liejusi 
ratystę. Tas taip ir padarė.

Bet kiekvienas akylesnis stebėtojas mano, jog, jeigu 
Trans-Jordanas ir sudarys sutartį su Izraeliumi, jis ne
galės amžinai valdyti Palestinos žemių. Anksčiau ar vė
liau žydai, gal pamažu, gal ant sykio, atsiims tas že
mes, kurios teisėtai turėtų priklausyti jiems, o ne Abdu- 

" llai.

tuo, kad apsi
džiaugė Trumano laimė j i- 

Imu į Jungtinių Valstijų 
^^i1" I prezidentus. *

abiskos vai- i Tiesa, konvencija nutarė 
palikti pastoviam veikimui 
prieš metus laiko sukurta

Už PONIOS čIANGIENeS 
“MALDAVIMĄ”

Kunigų Draugas reika
lauja, kad mūsų vyriausy
bė tuojau patenkintų visus 
Kinijos diktatoriaus žmo
nos reikalavimus. Draugas 
rašo:

“Atsižvelgiant i tai, reik
tų dėti visas galimas pastan
gas, kad gelbėti Kiniją, kol 
ji dar visai nėra pakliuvus j 
komunizmo nasrus. Jungti
nių Valstybių vyriausybė vi
su rimtumu turėtų tuoj iš
klausyti ponios Chiang Kai- 
shek maldavimo pagalboš. 
To reikalauja pasaulio taika, 
to reikalauja paparsciausias 
žmoniškumas.” ’

Bet .jeigu ir tas neišgel
bėtų Čiango diktatūros, kas 
tuomet? O kad jo išgelbė-

jimui‘nebėra jėgų, tai šian
dien pripažįsta visi dar su 
protu neatsisveikinę diplo
matai ir laikraštininkai.

Ko labiausia Draugas bi
jo, tai kad laimėjusių Ki
nijos komunistų iškrapštyti 
iš galios nebebus galima. 
Apsigaus, girdi, tie, kurie 
kitaip galvoja. Draugas sa
ko, kad mes turime ir pa
moką iš istorijos. Pavyz
džiui, sako klerikalų dien
raštis, “daug kas taip gal
vojo prieš kelias dešimt me
tų. Girdi, komunistai Rusi
joje ilgai neišsilaikys, nes 
jų programa nevykusi ir, 
be to, ji bus izoliuota ir pa
ti viena be kapitalistinių 
valstybių nepajėgs paten
kinti pagrindinių gyventojų 
reikalavimų” (D., gr* 9 .). 
O, kaip žinote, išėjo kitaip. 
Komunistai puikiai išsilaikė 
ir išsilaiko Rusijoje be jo
kios malonės iš kapitalisti
nių kraštų pusės.
Tas ir veda mūsų klerika

lus iš proto. Jie miegoti ne
begali. Jiems komunistai ir 
po lova sapnuojasi.. Bet ką 
čia žmogus bepadarysi, kad 
jau taip toji nelemtoji isto
rija pabylojo. Taip jau ir 
bus.

Paryžius. — Franci jos 
premjeras Queuille sakė, 
jog kitiems metams reikės 
valdžiai 50 nuoš. daugiau lė
šų, negu šiemet. —Tai rei
škia taksų kėlimą.

AŠ IR VĖL SAVO NAMUOSE KAUNE!
Dar būdamas Zelingenstad- 

to (Bavarija, amerikiečių 
okupacinė zona), trankyda
masis iš vieno kampo į kitą, 
aš mintimis dažnai aplanky
davau savo gimtąjį Kauną.

įr , . . . _ '. *1 Draugai vadindavo mane sva-Darbininkų Politines Ap-, jotojll 0 kas gi ig mūsų
Išvietes Lygą, kuri būsianti J
i tvirta Darbo Federacijos svajoja žmonės, kai jie paten- 
politine ranka. Bet toji ly- ka į svetimą aplinka, 
ga neturi savistoviškos po
litinės programos. Ji veik
sianti per abi senąsias par
tijas. Konvencija išstojo 
prieš Progresyvių Partiją.

nėra svajojęs? Ypatingai daug

mano, kad vis- vadinimas.

nela-

kara

MENŠEVIKAI ŠAUKIA 
“KAPUT”

Keleivis 
kas Kinijoje jau prakišta.
O paskui Kiniją seksianti 
visa Azija. O vis toji 
boji Maskva kalta.

Keleivis verkia:
Rusai laimi Pacifiko

O Amerika, kuri praliejo daug 
kraujo Azijoj, karą pralaimi. 
Rusai karą laimėjo gudrumu 
ir suktumu, o Amerika, krau- 

ir jėgą turėdama, 
karą pralaimėjo dėl savo va
dų neapsižiūrėjimo, neapdai
rumo ir dėl pasitikėjimo suk
tai Maskvai.

Dabar, kada visa Kihija pa
tenka į Maskvos glėbį, Ame
rikos vadai dar nežino 
daryti. Ilgai delsus, jiems 
dosi, kad jau “per vėlu” 
nors daryti. O tai reiškią, 
jau tiek pražiopsojome, 
atiduokime rusams ir VISĄ 
Aziją, nes visiems yra aišku, 
kad po Kinijos seks Indo-Ki- 
nija, Burma, Malajai ir .. . 
Indija. Amerikos rankose liks 
tiktai Filipinai ir Japonija,

ka
ro
ką 
jei 
tai

•, Is Kur Jis Tai Gavo?
Skandalas dėl “dyninių dokumentų”, kuriuos Whitta- 

keržChambers (buvęs šnipas) iškėlė aikštėn, dar vis te
besiaubia komėreinės spaudos puslapius. Ne-Amerikinis 
Komitetas dar vis “ieško laikraščiuose antraščių”, o vi
sokį faudonbaubiai tebebliauna.

Melagis Chambers skelbia, bulę jis tuos dokumentus 
(mikrofonines filmas) gavęs iš Alger Hiss’o 1938 metais, 
būk tai buvo taikyta T. Sąjungai, na, bet Chambers išlai
kė dokumentus dynije, ir tik dabar jis juos iškėlė aikštėn. 
O jis juos iškėlė po to, kai Alger Hiss’as buvęs valstybės 
department© tarnautojas, patraukė Chambersą teisman, 
reikalaudamas $75,000 už jo apšmeižimą.

Prof. Zechariah Chaffee, Jr., šiomis dienomis parašė 
laišką dienrašty j Washington Post, šitaip klausimą sta- Į ašies valstybių diplomatų?,..

Taip buvo ir su manimi. Aš 
neprisimenu tiksliai, kiek va
landų esu stovėjęs ties įvai
riausių mastelių žemėlapiais ir 
žvilgsniais keliavęs po Lietu
va. <

Didesniuose senuose žemė
lapiuose buvo tik Kauno pa- 

. • Vilnius buvo pri
skirtas Lenkijai, Klaipėda at
kirsta brūkšniu nuo Lietuvos 
ir pavadinta “Memel.” Bei 
tuo metu, kai aš taip įdėmiai 
žiūrėjau į senuosius žemėla
pius, Lietuvos sostinė ir pa
jūrio-uostas jau buvo Tarybų 
Lietuvos dalimi. Malonu bu
vo žinoti, kad čia vėl gyve
na lietuviai.

Aš dažnai savęs klausda 
vau: Aleksandrai, ko tu čia 
tupi? Juk turi namuose mo
liną, tėvą? Važiuok pas juos.

Ir aš išvykau, 
dažnai pagalvodavau apie 
tai, kaip atrodo Kauras. Kiek: 
vienas kilometras, kuris pri
artindavo mane prie Tėvynės, 
žadino manyje kalniausius 
jausmus ir norą greičiau vėl 
išvysti Kauną.

Paskutinis kelionės etapas. 
Netrukus pasineriam i tune
li ir—Kaunas. Išlipu ir nepa 
žinau. Stoties pastato nebu
vo. Jo vietoje—-didele aikštė, 
kurioje Statybininkai dėjo 
naujos geležinkelio stoties pa-

Kelionėje ’

matus. Bet toliau, išėjęs į 
Vytauto prospektą, aš pama
čiau mieląjį Kauną. Autobu
sai važiavo tais pačiais ruo
žais, dargi sustojimo vietos 
liko ten pat. Tik mašinų skai
čius dabar daug didesnis, ne
gu jis buvo anksčiau. Bet aš 
norėjau' viską pamatyti ir to
dėl skubėdamas ėjau pro
spektu, pro kapines ligi Įgu
los bažnyčios. Paskutinius 
šimtus metrų iki namų aš, ne
paisant nešamų daiktų, begau 
tekinas. Viskas taip pat. 
Kaip palikau, taip ir radau. 
Tie patys namai, kuriuose gy
venau. Užbėgu greitai laip
teliais į Viršų, skambinu ir po 
trijų metų aš vėl savo moti
nos glėbyje.

•—Sūnau, sūneli mano, ai
tai tu iš tikrųjų?—klausė mo
tina.

Taip, tai tikrai aš. Aš vėl 
čia, namuose, Kaunb. Motina 
galvojo, kad- daugiau manęs 
ąebematys. Aš jai nerašiau, 
nes ten, Zelingenstadte, kai ku
rie lietuviai patardavo nesu- 
sirašinėti su namiškiais. Jie 
sakė, esą, giminės dėl to nu
kentės. Koks' aš buvau nai
vus tikėdamas jų žodžiais.

Pirmosios savaitės Kaune 
pralėkė nepaprastai greitai. 
Aš norėjau viską pamatyti, 
viską išgirsti. Dienos metu 
vaikščiodavau po Kauną norė
damas pasižiūrėti, kaip jis at- 

ir anks- 
Atkuria- 
karo su- 
b esi vysto

tydamas: Kode! gi tų mikrofoninių filmiškų dokumentų 
Chambersas negalėjo iš valstybės department© gauti 
praėjusiais metais arba šiemet? Jis tai galėjo gąuti, nes 
jam reikėjo kas nors prieš Hiss’ą turėti byloje. Čia galė
jo būti sudaryta provokacija išvien su kai kuriais reak-

I *

cininkais Washingtone, sėdinčiais valstybės departmente 
šiuo metu.

Kiti daro tokias išvadas: kodėl Chambers, turėda
mas užtenkamai pinigų (jis turtingas, nes gaudavo iš 

’ “Time Magazine” po $30,000 pęr vienerius metus algos) ? 
i negalėjo tų dokumentų nusipirkti iš kai kurių fašistinės

Matome, abu klausimai svarbūs. Abu realūs.
Norint provokacijas atlikti, galima jas atlikti visaip. 

Provokacijoms atlikti labai tinka buvę šnipai, susikom
promitavę politiškai ir asmeniškai gaivalai.

Žiūrėsime, kaip toliau bus.

rodo. Mieste, kaip 
čiau, daug žmonių, 
ma visa, kas buvo 
griauta, sėkmingai 
pramone.

Vakarais aš lankydavau ki
nus ir teatrus. Ypač man pa
tiko operos teatre, kur dainuo
ja Kipras Petrauskas, Mažei
ka, Kučingis, Sodeika. žiū
rėjau taip pat dramos spek
taklių, kuriuose vaidino Ku- 
bertavičius, Laucius, Jurgis 
Petrauskas, „Rymaitė ir kiti.

Aš vėl Kaune. Man taip 
gera, kad galiu po ilgų metų 
vėl gyventi ir dirbti gimtaja
me mieste, tarp savųjų tautie
čių, tarp žmonių, kurie ku
ria laimingą ateitį.

Aleksandras Stanevičius.
Kaunas,
Donelaičio gt. 18 a. -

L. Prūseika, iš Chicagos, laikosi tvirtai pirmoj vietoj. 
Jis priįuntė tris naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

Brooklyniečiai smarkiai darbuojasi. P. Babarskis ir J. 
Kairys pridavė po naują prenumeratą. Fr. Reinhardt 
pridavė atnaujinimų'. Bet visvien pasilieka toj pačioj vie
toj.

Philadelphiečiams padirbėjo R. Merkis prisiųsdamas 
atnaujinimų. Taipgi gavome atnaujinimų* ir nuo Seno 
Vinčo iš Gibbstown, N. J. .

M. Žemaitienė, iš Hartford, Conn., prisiuntė pluoštą 
atnaujinimų, ji praneša, kad pereitą sekmadienį; jiems 
važiuojant vajaus reikalais į Manchester, jų automobilį 
užgavo kitas vairuotojas, smarkiai sukūlė pirmgalį ma
šinos, tik be biskio išliko gyvi. Laimė, kad niekas nebuvo 
sužeista, bet mašiną tai nebegalės naudoti vajaus reika
lams, ims Jaiko pataisyti.'

Geo. Shimaitis, Brocktone, ilgai nelaukė, jis tuoj grįžo 
į vietą.

P. Šlekaitis, Scranton, Pa., prisiuntė naują prenume
ratą. Jis pralenkė Greatneckiečius. Iš pradžių vajaus 
greatneckiečiai buvb laimėtojų skyriuje, bet dabar gero
kai nupuolė žemyn.

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:
Punktai 

6436 
5384 
4276 
3763 
2884 
2783 
2106 
1926 
1118 
1090

L. Prūseijca, Chicago, Ill.................
R. & K. Žukauskai, Newark, N. J 
Brooklyn© Vajininkai ................
Wm. Patten, Philadelphia, Pa. . .
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn
LDP Klubas, Elizabeth, N. J........
D. G. Jusius, Worcester, Mass. ... 
Hartfordo Vajininkai-..................
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. ..
J. Grybas, Norwood, Mass..............
p.

s.
s.
D.

J. Anderson- ' %
L. Bekis, Rochester ......... 1081

Penkauskas, Lawrence ....... 1012
Kuzmickas, Shenandoah .... 1004 
'P. Lekavičius, Pittsburgh 
Lipčius, Chestei' ........... ........

Bridgeport© Vajininkai ............
P. Šlekaitis, Scranton ............
P. Bečis-F. Klaston. Great Neck 
J. Balsys, Baltimore ................
V. Ramanauskas, Minersville ....
Anna Bemat, Los Angeles .....
LLD Moterų Sk., Binghamton 
S. Puidokas, Rumford ............
LLD 2 kp., So. Boston ............

Blažonis, Lowell ................
Padgalskas, Mexico ..............
Valinčius, Pittston ..............
Tvarijonas, Detroit ..............
Sharkey, Easton ................
K. Urban, Hudson ..............
Didjun, New Haven ............

j. 
v. 
A.
S.
S. 
c.
J.

981 
896 
769 
757 
716 
702 
638 
635 
600 
586, 
584
520 
364 
356 
336 
328
308 
'308

Sekami vajininkai pakilo 
punktans su atriaujinimais:

M. Svinkūnienė, Water
bury, Conn.; D. P. Leka
vičius, Pittsburgh, Pa.; 
Anna Bemat, Los Angeles, 
Calif.; LLD Moterų Sky
rius, (J. Navalinskienė), 
Binghamton, N. Y.; J. Bal
sys, Baltimore, Md.; LLD 
75 kp. Miami, Fla.; H. Žu- 
kienė, Binghamton, N. Y.

Aukų gavome sekamai:
Nuo LLD Moterų Klubo 

parengimo (per L. Žemai
tienę),, Hartford, 
$133.05.

Iš Binghamton, N. 
(per J. Navalinskienę, 
resp. tilpo), $53.

Po $5: LLD 133 kp., (per 
A. Petronį) Hamilton, Ont., 
Canada,, ir iš Auburn, Me. 
(per A. Apšegienę, korėsp. 
tilpo).

Po $3: K. Bogužas, Pitts
burgh, Pa.; J. C. Macher- 
nis, Windsor, Conn.; B. Do
nald, W. Hartford, Conn.; A. 
Latvėnas, Windsor Locks, 
Conn.; A. Mazonis, Wind
sor, Conn.; V. Staugaitis/ 
J. Vasil ir L. •( Mankienė, 
Hartford, Conn.

Po $2\ K. Andruškienė, 
Broad Brook, Conn., K. 
Grybas, Brooklyn, N. Y. ir 
A. Maigis, Toronto, Ont., 
Canada.

Po $1: J. Sirvida, Bloom
field, Conn.; < M. Jageliavi- 
čius, Windsor, Conn.; And
rius Audėjai tis, Royalton, 
Ill.; Ch. Pampalas, Hamil
ton, Canada.

i' Conn.

ko-

Aukomis biudžeto užtik
rinimui sukelta sekamai: 
Philadelphia, Pa 
Hartford, Conn. 
Brooklyn, N. Y. 
Detroit, Mich. .
Binghamton, N. Y. . 143.05 
Chicago, Ill............... 99.50
New Britain, Conn... 93.00

$273.00
223.55
223.00
147.00

i

M. Janulis, Detroit 
J. Simutis, Nashua 
LLD 75' kp., Miami 
S.

H.

307 
305 
280

Kirslis, Bridgewater ........... 252 •
J. Valley, New Britain ....... 252
Žukienė, Binghamton ........... 240
Gudzin, Scotia ...................... 168

LLD 77 kp., Cliffside, N. J...... 140
A. P. Dambrauskas, Haverhill 132 
V. Wall, Wilkes-Barre ............. 130
J. Urbonas, Pittsburgh ............. 116
A. Kubilskis-P. Walkins, Coah 

Cehter ................
Mary Siekis, Gardner .... 
J. Matačiūnas, Paterson 
A. Navickas, Haverhill ... 
LLD 198 kp., Oakland .. 
Alex Shatro, Aliquippa ... 
V. Smalstienė, Detroit .... 
J. Adams, Grand Rapids 
J. Daujotas, E. St."Louis 
L Klevinskas, Seranton ..

Worcester, Mass. .. 
Pittsburgh, Pa. ..... 
Rochester, N. Y. ----
Newark, N. J...........
Waterbury, Conn. ... 
Norwood, Mass..........
Scranton, Pa..............
Baltimore, Md...........
Oakland, Cal.............
Elizabeth, N. J..........
Wilkes-Barre, Pa. .. 
Lawrence, Mass.___
Stamford, Conn........ .
Seattle, Wash .........
Great Neck, N. Y. .. 
Rumford, Me.............
Miami, Fla................
Mexico, Me................
Cleveland, Ohio. ....

112
112
84
84
56
56
56
56
28
27

79.50 
62,50" 
3i9.75 
29.50 
29.46 
28.00 
27.00 
25.5Q 
25.00 
23.00 
21.00 
21.00

. 13.00 
12.00 
12.00 
11.50 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

. 19.00 
. 9.00 
. 8.00 
. 8.00 
. 7.50 
.' 7.00 
. 7.00 
.. 6.00

6.00 
6.00 
5.50 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00
3.00 
3.00 
2.00 
1.00

Lewiston, Me..............
Los Angeles, Cal. ... 
Lowell, Mass..............
So. Boston, Mass.........
B ridge water, Mass. .. 
Paterson, N. J...........
Bridgeport, Conn. ... 
Coal Center, Pa. . *... 
Easton,- Pa. ................'
Shenandoah, Pa..........
Saginaw, Mich.............
Eddystone, Pa. .....'. 
New Kensington, Pa.. 
Brockton, Mass............
New Haven, Conn. ... 
Auburn, Me. . ...........
Minersville, Pa. ...... 
Washington, Da. -----
Haverhill, Mass............
Hudson, Mass. .».......
Williamsport, Pa.........
Scotia, N. Y. .. %.......
Nashua.* N. H......... ..
Gardner, Mass. ...... 
Aliquippa, Pa..............
Cliffside, N, J......... . .

Dėkojame vajininkams už 
pasidarbavimą ir prisiųstas 
aukas., Taipgi dėkui ir pa
vieniams už jų gražią fi
nansinę paramą. Nedaug 
laiko liko iki pabaigos va
jaus — dar yra proga už
rašyti savo pažįstamiems 
dienraštį JLaisvę.

Laisvės Administracija
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Aš Esu Pilietis! LAI ŽMONES KALBA!
Skurdas ir badas mane 

ištrėmė iš Lietuvos. Pasida
viau vežamas į tolimą ir ne
žinomą Braziliją. Kaip su
gautą laukinį atvežė kartu 
su dešimtimis tūkstančių 
kitų, dirbti sunkų vergišką 
darbą.
. Kavos plantacijos... Nuo 
aušros iki sutemų verstinas 
darbas... Atlyginimas? Ku
kurūzinė duona ir kūdas 
pupelių ir ryžių viralas. Už 
nugaros žiaurūs, ginkluoti 
užveizdos. Šie tyčiojosi iš 
mūsų dėl kalbos nemokėji
mo. Keikė. Stumdė. Lygiai 
kaip gyvulius. Siundė vietos 
darbininkus prieš mus. Ap
mėtydavo mus akmenimis, 
purvais, užleisdavo pikto
mis širšėmis... Kur žengei, 
vis girdėjai: “polako”, “ale- 
mao”, “ungareis”... kalės 
vaikas!

Mano sunkiu darbu nau
dojosi dvarininkai, feoda
lai. Čiulpte čiulpė mano jau
jas jėgas ir krovėsi sau 
turtus. Nuplyšau. Nuo pus
badžiavimo pradėjau sirg
ti. Dirbti visvien varė už
veizdos su bizūnais ir atsta
tytais revolveriais. Gelbė-' 
jausi:naktį iššliaužiau iš fa- į 
zendos. Ne be rizikos: su-, 
gaus — nudės kaip pasiutu- ■ 
sį šunį!...

Dieną džiunglėse miego- i 
damas, naktį keliaudamas, 
nuo bado gindamasis lauki- i 
niais vaisiais, vargais nega-Į 
lais pasiekiau miestą. Pate- i 
kau į Sao Paulo miestą. Pas ; 
vieną pažįstamą prisiglau- j 
džiau jo tamsioje, šlapioje 
rūsyje.

Pasinėriau miesto prole
tarų minioje. Iš. daugybės 
fabrikų kaminų vertėsi juo
di dūmai. Prie fabrikų var
tų — minios darbo ieškan
čiųjų. Iš minios pasirinkda
vo 4—5. Ketvirtą rytą, prie 
vienų vartų, darbdavio pirš
tas nurodė man skverbtis į 
vidų. Už vartų pamačiau, 
kad tai esama druskos fab
riko. Griaudžiančios maši
nos malė druskos gabalus. 
Darbininkai lopetomis pilstė 
ją į maišus ir krovė į mil
žiniškas krūvas. Mane pris
tatė prie “geriausio” dar
bo: krauti druskos maišus. 
Su 80 kilų druskos ant nu
garos reikėjo kopti į viršų 
kokį 20 metrų. Drėgna dru
ska kaip bematant praėdė 
pečių, rankų ir kojų odą. 
Maišai lenkė nugarą. Už- 
veizda rėkė be sustojimo: 
“greičiau!”, “greičiau!”. Sū
rus prakaitas srovėmis te
kėjo visu kūnu. Atrodė, kad 
sūrumas prasiskverbė pro 
raumenis ir degino kaulus. 
Svaigau. Temo akys.

Atlaikiau iki pusdienio. 
Laike pietų sužinojau sąly
gas. Dešimt darbo valandų. 
Užmokestis 5 — milreisai.

Su jais tebuvo galima šiaip 
taip porą kartų pavalgyti. 
Darbininkai čia neatlaiky
davo ilgiau kaip dvi tris die
nas. Todėl, beveik kasdien 
čia priiminėjo naujus. Pasi
rinkdavo svetimtaučius. Me
tus darbą dvi dienas, išdir
bus, sumokėdavo tiktai už 
vieną.

Po pietų aš nebegrįžau. 
Nenorėjau ten galo gauti. 
Tikriausiai būtų gyslos trū
kę.

Taip, nuo vieno fabriko 
vartų prie kito, ilgai bas
čiausi kol gavau pastovesnį 
darbą geležies liejykloje. 
Tos pačios vergiškos sąly
gos. Astuonių darbo valan
dų niekas nežinojo. Nei ato
stogų, nei apdraudds susi
žeidus. Pabaudos, stumdy- 
mas, “ungareis” — kalės 
vaikas, ilgai mane įžeidinė
jo. Niekas manes nevertino 
nei kaip žmogaus. Neapsa
komai buvo liūdną. Nesima
tė galo nevilčiai.

Netrukus pasireiškė eko
nomine krizė. Užgęso kros
nys. Sustingo mašinos. Šim
tai tūkstančių darbininkų 
nežinojo kaip nuo bado gin
tis. Tas iššaukė aštrias ko
vas. Streikai, bedarbių de
monstracijos, susirėmimai 
su ginkluota policija... Tose 
kovose už būvį dalyvavau ir 
aš. Pradėjau skaitvti prole
tarinę spaudą. Susiradau 
kelią. Kelią vieningos kovos 
su išnaudotojais. Persekiojo 
mus Brazilijos turtingųjų 
saujelės sekliai. Terorizavo. 
Mus terorizuoti brazilų re- 
akcoinieriams padėjo lietu
viškieji,fašistai, tie patys, 
kurie mus išgrūdo iš tėvy
nės ir atidavė svetimiems 
vergauti. ’

Prabėgo 20 su viršum me
tų emigracijoje. Be tėvynės. 
Mačiau šilto ir šalto. Dir
bau, skurdau. Kovojau. Te
benešioju skaudžių smūgių 
žymes ant kūno ir širdyje. 
Iki sąmonės netekimo bu
vau daužomas žvalgybos na
guose. Be tėvynės... Buvo 
momentų, kad rodėsi, štai, 
suklupsiu... Be tėvynės...

Bet laikai pasikeitė.
Ir štai, Tarybinis pasas 

mano rankoje! Aš nebe tas 
žmogus be tėvynės. Aš ' tu-- 
riu Tėvynę! Tarybinės pilie
tybės dokumentas mano 
rankoje reiškia, kad aš dau
giau nebeklajosiu po sveti
mus kraštus ir nebekrausiu 
turtų išnaudotojams. Aš tu
riu savo Tėvynę: Lietuvos 
Tarybų Socialistinę Respub
liką!

Tarybinis pasas maųo 
rankoje! Širdyje didi viltis 
sugrįžti į gimtąją šalį ir 
dirbti savo tautai, sau ir sa
vo tarybinei liaudžiai!

Pilietis.
(Iš urugvajiečių Darbo)

Sveikina vienas kitą per atakas ant pažangiųjų išsi- 
rinkdinc save CIO transportininkų finansų sekretoriu
mi ir prezidentu. Tai Gustav Faber, sekr., ir Michael 

Quill, prezidentas, fėro pakėlimo šalininkas.

Būrys AFL laivakroviu pasitinka atplaukusi Anglijos didlaivį Queen Elizabeth, kurio 
įgula padėjo mūsiškiams laivakroviams laimėti streiką atsisakymu nlukdyti tą laivą 

Amerikon kol čionai tesėsi laivakroviu streikas. • 4*

Einančio Iraku Diecezijos Dekano Parei
gas Kun. Kazimiero Kulako Pareiškimas
Sąryšy su klerikalų Drau

go šmeižtu apie padėtį Ta
rybų Lietuvoje, mūsų ko- 
respondnetas Juozas Bulo
ta šiuo klausimu kreipėsi 
į kunigą K. Kulaką, kuris 
padarė sekantį pareiškimą 
apie katalikų bažnyčios ir 
tikinčiųjų padėtį Tarybų 
Lietuvoje.

Kunigas Kazimieras Ku- 
lakas baigė Vilniaus kuni
gų seminariją; 1925r27 me
tais mokėsi universitete 
Romoj, po to 5 metus pro
fesoriavo kunigų sejninari- 
joje, o 1933 metais buvo 
paskirtas. Lentvario para
pijos klebonu. Šiuo metu 
jis eina Trakų diecezijos 
dekano pareigas.
“Mano diecezijos tikin

čiuosius, — pasakė kunigas 
Kazimieras Kulakas, — ap
tarnauja 11 katalikų baž
nyčių. Visi tikintieji laisvai 
ir pilnai naudojasi tomis 
teisėmis, kurias jiems sutei
kė Lietuvos TSR konstitu
cija. Pamaldos visose baž
nyčiose vyksta - paprasta 
tvarka. Tikintieji laisvai 
švenčia visas religines šven
tes. Pavyzdžiui, rugpiūčio 
mėnesį Trakuose įvyko tra
diciniai Žolinės atlaidai. Į 
atlaidus atvyko kunigai iš 
kitų parapijų, susirinko 
daug tikinčiųjų. Šventė pra
ėjo iškilmingai. Šiuo metu 
visose bažnyčiose vyksta 
gyvas pasiruošimas Kalėdų 
šventėms.

Visose parapijose kunigai 
pradėjo “kalėdojimą” —ti
kinčiųjų aplankymą. Kiek
viena tikinčiųjų šeima ap
dovanojama tradicinėmis 
kūčių plotkelėmis. Bažnyti
niai chorai repetuoja kalė
dines giesmes. Kalėdų 
šventės bus švenčiamos la
bai iškilmingai, taip kaip ir 
visais kitais metais.

Bažnyčia Tarybų Lietu
voj atskirta nuo valstybės, 
kuri ^nesikiša į* bažnyčios 
vidaus reikalus. Bažnytinė 
vyresnybė ‘savarankiškai 
paskiria kunigus į parapi
jas, savarankiškai tvarko 
pamaldų tvarką ir višus ki
tus bažnyčios reikalus.

Ponų Lenkijos laikais 
Vilniaus krašte lietuvių ir 
baltarusių tautybės kunigai 
buvo persekiojami. Kunigai 
buvo spaudžiami įstoti į 
pilsudskines nacionalistines 
organizacijas. Priešingu at
veju tuometinės valdžios 
nurodymu tokius kunigus 
iškeldavo į parapijas, esan
čias tolimiausiuose krašto 
užkampiuose. Tais laikais 
Vilniaus krašto tikintieji 
lietuviai nesuprasdavo baž

nyčiose pamokslų, sakomų 
lenkų kalba, kadangi lietu
vių kalba buvo uždrausta. 
Dabar tikintiems bažnyčio
se pamokslai sakomi gimtą
ją lietuvių kalba.

Tikyba mokyklose dabar 
nedėstoma. Tačiau kunigam 
nedraudžiama laisvai moky
ti tikybos už mokyklos ri
bų. Mano diecezijoj, kaip ir 
kitur kunigai laisvai lanko 
ligonius; įprastąja tvarka 
yra teikiami šliūbaį, krikš
tijami vaikai.

Mano diecezijoj tikintie
siems aptarnauti yra pa
kankamas kunigų skaičius, 
nemažesnis kaip ir anksty
vesniais laikais. Neseniai 
atvyko dar keletas jaunų 
kunigų, kurie baigė Kauno 
kunigų seminariją jau Ta
rybų valdžios metais. Jų 
tarpe Valkininkų klebonas 
Kakarickus Stasys ir vika
ras Markevičius Aleksand
ras.

Šių metų spalio mėn. 31 d. 
Kaune įvyko didelės .iškil
mės. Panevėžio vyskupas 
Paltarokas čia iškilmingai 
įšventino 40 jaunų klierikų. 
Iš viso Kauno kunigų semi
narijoje dabar mokosi 150 
klierikų — busimųjų jaunų
jų kunigų. Seminarijoje del
sto seni teologai — semina
rijos rektorius kunigas R. 
Vaitiekaitis, kunigas Pr. 
Venckus, kunigas A. Gri
gaitis, kunigas - B r. Saka
lauskas ir k t.

Vyskupijų skaičius Lietu
voje pasiliko toks pats, koks 
buvo anksčiau, būtent, 6 
vyskupijos ir 2 archivyski£ 
pi jos.

Tarybų Lietuvoje kunigai 
moka darbo pajamų mokes
tį, tokia pat tvarka, kaip ir 
visi kiti laisvų profesijų pi
liečiai — gydytojai, daili
ninkai, teisininkai ir kiti.. 
Niekas neturi teisės išrei
kalauti iš kunigo didesnį 
darbo pajamų mokestį, kaip 
nustatytą įstatymu.

Už priešvalstybinę veik
lą kunigai gali būti traukia
mi atsakomybėn tokia pat 
tvarka, kaip ir kiekvienas 
kitas pilietis. Nebuvo atsiti
kimų, kad kunigas būtų 
traukiama^ atsakomybėn už 
tai, kad jis yra kunigas ir 
atleika savo, kaip kunigo, 
pareigas. Mano diecezijoje 
visi kunigai yra savo vieto
se, normaliai atlieka savo 
pareigas, ir niekas už tai jų 
nepersekioja. Taip yra ir vi
soje Lietuvoje.

Antireliginė propaganda 
Tarybų Lietuvoje nedrau
džiama, taip pat kaip ne
varžoma ir religinė propa

ganda. Aš, taip pat, kaip 
ir visi kiti kunigai laisvai ir 
nevaržomai skelbiu bažny
čioj iš sakyklos dievo žodį. 
Jeigu mūsų mieste įvyksta 
antireliginė paskaita, kiek
vienas pilietis gali laisvai 
jos klausyti, arba neklausy
ti, taip pat, kaip kiekvienas 
gali eiti arba neiti į mano 
laikomas pamaldas.

Kai man reikia kokiu 
nors reikalu kreiptis į vy
riausybę, aš visuomet tai 
atlieku per , Religinių Kultų 
Tarybos Įgaliotinį prie Lie
tuvos TSR Ministrų Tary
bos, kuris visada teikia man 
visokeriopą pagalbą.

Tarybų Lietuvoj, kaip ir 
visoj Tarybų Sąjungoj pa
gal 124 TSRS Konstitucijos 
straipsnį yra visiška religi
nių kultų atlikimo laisve.”

Miami, Florida
Gruodžio 5 d. įvyko Lietu- 

Į viu Piliečiu Kliubo piknikas. 
II pikniką atsilankė žmonių 
truputį daugiau, kaip į pir
mesni. Matėsi žmonių iš ki
tų valstijų. Visi linksminosi, 
dainavo, šoko ii- šnekučiavosi. 
Net kitataučiai užgyrė tą besi
smagini mą.

Kliubo pirmininkas Katkus 
■ paskelbė ilgą eilę parengimų, 
i kaip tai balių, piknikų, kur 
bus, proga lietuviams turistams 
susipažinti vieni su kitais ir su 
lietuviais Floridos gyvento
jais-..

Iš pikniko išvažiavome kar
tu su Valiulioniais (Wall
ace), kurie yra gerai prasigy
venę, turi nuosavą namą Fort 
Lauderdale, taipgi vasarnamį*. 
Seniau, rodosi, gyveno Brook- 
lyne ir priklausė prie Aido 
Choro. Kartu vyko ir d d. 
Cvirkai. Dainavome.

Na, štai ir Cvirkų namai. 
Gaila skirtis. Cvirkai pakvie
tė mus į vidų. Jie turi daug 
vietos, daug kambarių. Užei
name, kalbamės, kad ir Miami 
mieste galima būtų sutverti 
lietuvių chorą. Cvirkienė pa
teikė skanią vakarienę. Cvir
ka atnešė' valizą, kur pilna 
buvo lietuviškų dainų, ypatin
gai Miko Petrausko—liaudies 
dainelių. Kalbėjomės ir gė
rėjomės-Miko Petrausko dai
nomis. Ištikro, jis buvo lie
tuvių dainų tėvas Amerikoj. 
Jis pritaikė lietuvio jaūsmui 
melodijas. Mikui Petrauskui 
priklauso didelė garbė už jo 
kūrybą.

Jis persunkia! dirbo, daug 
vargo, pirm laiko neteko svei
katos ir išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo. Bet jo darbas — pa
liktos dainos—gyvuoja lietu
vių tarpe ir gyvuos ilgai at
eityje. Stasys Puta.

žmonės kalba, kaip kas nori 
ir išmano. Bet prezidentas 
Trumanas savo priešrinkimi
nėj kampanijoj pasielgė gu
driai. . O ta jo gudrybė yra 
štai kur; ne tik pats Truma
nas ir jo kabineto nariai, na
minės ir užsieninės politikos 
nustatytojai, bet ir Wall 
gatvės didžiojo biznio viešpa
čiai ir jų patarėjai — visoki 
politiniai vijurkai, gudruo
liai — pageidavo, kad gal net 
geriau būtų, kad būtų išrink
tas Trumanas, negu, guberna
torius Dewey. Juk nei vie
nas iš buvusių Amerikos pre
zidentų nėra davęs didžiojo 
biznio ryklėms tokios valios, 
taip beprotiškai iki padangių 
iškelti ant visų produktų kai
nas, kokią davė prezidentas 
Trumanas.

šitie niekada neprisotinami 
ryklės į savo delmonus piešė 
milžiniškus pelnus! Bet prieš 
rinkimus juos visus baisiai iš
gąsdino priešrinkiminėmis 
prakalbomis Henry Wallace. 
Jie pamatė, kad iškilimas 
Progresyvių Partijos su jos 
kovinga programa į save gali 
sutraukti milijonus tokįa vis
ko brangenybe nepasitenkinu
sių piliečių. Ir, ko gero, dar 
tą “raudonąjį” Wallace’ą ga
li išrinkti šalies prezidentu. . . 
O tada sudie mūsų aukso 
maišeliams!. . .

O kas link Thamo Dewey, 
tai jis jaunas, negudrus poli
tinis asilukas, todėl juomi 
negalima per daug pasitikėti. 
Juk jis, tapęs prezidentu, sa
vo bičiulius gali išpūsti net 
perdaug. O kitus mažiau ži
nomus amžinai pražudyti.

O ar ne geresnis būtų tas 
pats Trumanas? Juk jis stro
piai pildė mūs bilijonieuų vi
sus pageidavimus. 1

Bet jis taip darydamas pi
liečių akyse labai susikompro
mitavo — nupuldė labai že
mai ne tik Naujosios Daly
bos, savo roseveltinį gražų 
vardą, bet ir labai sužalojo- 
ųupuldė ir visos Demokratų 
Partijos vardą.

Tai kad tą viską atitaisyti, 
tai sugužuėjo gudriausios gal
vos Washingtonan ir tarėsi, 
kalbėjo, ko tik prie muštynių 
visi nepriėjo. . . Galų gale su
tiko, kad Trumanas, jeigu jis 
nori atitaisyti savo vardą ir 
kad jį piliečiai iš naujo iš
rinktų, turi kalbėti į žmones, 
kai išvažiuos su prezidentinės 
kampanijos prakalbų maršru
tu, kaip' kad kalba Henry 
Wallace. Tai Trumanas ir 
drožė iš peties. Ir ta savo 
demagogija jis įtikino milijo
nus žmonių, kad jis bus geras 
prezidentas, jei taps išrinktu 
iš naujo ir jei piliečiai dau
gumoje išrinks demokratus į 
Kongresą. »

Štai kodėl jis taip skau

Mike ir Judy Townsend plakatais pareiškia savo no
rą, kad jų tėvas visuomet pareitų namo saugus. Tai 
dėl to tėvai ir vaikai, ištisos šeimos, pikietuoja Mac
kay Radio stotį Brentwood, L. kurios darbininkai 
streikuoja už saugumą darbe. . Streikas prasidėjo po 
to, kai ten tapo elektros užmuštas darbe inžinierius 

Peter Curran, o firma vis nieko nedarė pagerinti 
sąlygas.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—Ketv., Gruod. 16, 1948

džiai supliekė visus rinkimų 
pranašus, kurie būrė jo žvaigž
dės negarbingą nusileidimą.

Bet žmonės dar ir šiandien 
nesupranta tikrovės, kad ne 
Demokratų Partija laimėjo 
šiuos rinkimus, bet Progresy
vių Partija, vadovaujama H. 
Wallace’o. Ir jei nebūtų pa
kilęs Wallace su savo kovin
ga programa ir prakalbomis, 
nebūtų buvę Trumano garsių, 
kairiomis frazėmis paremtų 
prakalbų, nebūtų demokratai 
laimėję. Nebūtų nei Trumą- ’ 
nas laimėjęs. Viską būtų nu
sinešę republikonai.

žinoma, pati Progresyvių 
Partija smarkiai nukentėjo. 
Taip žmonėms atrodo. Bet iš
tikro visi šie prezidentinių 
rinkimų laimėjimai — tai,jos 
nuopelnas.

O šis jos pralaimėjimas, 
kaip žmonės dar kalba, tai 
šimtu nuošimčių atsimokės 
195? metų .rinkimuose. Da
bar žmonės tik ir kalba ir su 
nerimasčių laukia naujo Kon
greso atsidarant. Ir vienas kir 
to klausinėja, ar Trumanas~ 
pildys savo duotus prižadus?

Bet kas link manęs, tai aš 
visai nelaukiu tų prižadų išpil
dymo. Kadangi ne Kongre
sas, bet pats Trumanas buvo 
iniciatorius tokių pasibaisėtinų 
sumanymų, kaip jo mokymas 
visose šalyse kovot, kovot ko
munizmą, ko visai negali būti 
ir nebus. To nesupratimas^, 
parodo jo trumparegystę.’ Py
limas piliečių sumokėtų tak
sų tokiems niekšingiems val
dovams, kaip Turkijos, Grai
kijos, Kinijos, ir jo elgsena su 
tikromis demokratinėmis šali
mis, kaip Lenkija, Rumunija, 
čechoslovakija, jau neskai
tant Tarybinių respublikų, 
kaip tai Lietuva, Latvija; Es- 

i tija, jų nepripažinimas ; per - 
Ameriką, tai vis Trumano 
nuopelnas. . šaltasis karas Ber
lyne—jo nuopelnas.

Tai ar galima tikėtįs iš_ 
tokio žmogaus, kad jis ims 
ir apsivers kūliais ir pilnai iš
pildys visus liaudžiai duotus 
prižadus pirma rinkimų?.Ne, 
negalima! „

Trumanas, kaip ir guberna
torius Dewey, labai norėjo dar 
keturių metukų termino būti 
prezidentu. Tai ir viskas. O 
kas bus toliau, lai kalba žmo
nės, jo išlinkėjai, ir pagal tas' 
kalbas jis darbuosis, žodžiu 
^ikant, kiek žmonės į pro

gresą stums, tiek prezidentas 
važiuos.

Trumanas—tai ne Rooševel
tas: jis yra minkštabūdis 
žmogus. Ir jeigu jis nebūtų 
apspistas aplink Wall stryto 
piniguočių, tai jį lengvai per
kalbėtų, patrauktų į gerąją 
pusę nuvykęs Washingtonan 
ir William Z. Fosteris. * 

Susninkų Jurgis.
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I. S. TURGENEVAS

PEGASAS

Filipiniečių ir havvaiiečių unijos sutiko apsikeisti atsto- . 
vais su CIO vakarinio pajūrio unijomis sčkmingesniam, 
bendresniam veikimui. Pasitarimuose: International 
Longshoremen’s ir Warehousemen’s Unijos prezidentas 
Harry Bridges, Philippine Congress of Labor Organiz
ations prezidentas Amado Hernandez, (stovi) ILWU 
finansų sekretorius Morris Goldblatt, National Union 

of Marine Cooks and Stewards prezidentas 
Hugh Bryson.

• * ;• >..»• z
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Me/lžiotojai dažnai mėgsta 
girtis savo šunimis ir kelti į 
padanges jų ypatybestai yra 
netiesioginis savęs gyrimas. 
Tačiau neabejotina, kad .tarp 
šunų, kaip ir tarp žmonių, pa
sitaiko protingų ir. kvailių, 
gabių ir bukapročių, pasitai
ko dargi genijų, net origina
lų*), o jų “fizinių ir dvasi
nių” ypatybių, būdo bei tem
peramento įvairumas nei kiek 
nemažesnis, negu žmonių. Ga
lima pasakyti, ir nelabai klys
tant, kad dėl ilgo, priešistori
nius laikus siekiančio bendra
vimo šuns su žmogumi šuo 
užsikrėtė juo, gerąja ir blogą
ja šio žodžio prasme: jo pa
ties normali būklę neabejoti
nai pasikeitė, kaip pasikeitė 
pati išvaizda." Šuo tapo la
biau ligūstas, nervingas, jo 
amžius sutrumpėjo; bet taip 
pat jis 
kesnis, 
uis
tesu is.

įsakymo, puldavo prie nušau
to. žvėries — svarbi yda! Iš 
paukščio skridimo Pegasas 
tuoj suprasdavo, kad jis su
žeistas, ir jei, pažiūrėjus įkan
din, nubėgdavo paskui, pakė
lęs ypatingu'būdu galvą, tai 
būdavo tikras ženklas, kad jis 
ras ir parneš. Pilno jo jėgų 
bei gabumų subrendimo metu 
nei vienas pašautas žvėris nuo 
įo nejiaspruikdavo: Pegasas 
buvo nuostabiausias “retrive- 
ras” (retriever—seklys), kokį 
tiktai galima įsivaizduoti. 
Sunku suskaičiuoti, -kiek jis 
yra suradęs fazanų, nukritu
sių į tankų erškėtyną, kurių 
pilni kone visi Vokietijos miš
kai, kurapkų, nubėgusių už 
pusvarsčio nuo tos vietos, kur 
jos buvo nukritusios, kiškių, 
stirnų, lapių. Pasitaikydavo, 
kad jį užvesdavo ant pėdų už 
dviejų, trijų, keturių valandų 
po sužeidimo — pakakdavo 
pasakyti jam, nekeliant bal
so: such, verloren! (ieškok, 
pametei),*— ir tuojau nu
būdavo trumpučiais šuoliais 
pirma j vieną pusę, paskui į 
kitą; suradęs pėdas, pasileis
davo, kiek įkabindamas. Pra
slinks minutė, antra. . .ir jau 

rėkia jo

(Tąsa)
O kai ji pasilenkė pakelti automato, 

kažkas pralėkė viršum jos galvos ir nu
krito į apkasą. Ji pamate, kad tarp jos 
ir ryšinio, kuris šaudė iš automato, ap
kase sukosi vokiška granata, — ji jų 
matė daug kartų anksčiau, — panaši į 
mūsiškę, tik su ilga medine lazda. Ji 
staiga pagalvojo, kad tai panašu į vilke
lį. Ryšinis numetė automatą ir parkrito 
apkaso dugne. _

Ania, kažkodėl visiškai nepagalvojusi 
apie save, išsigando dėl ryšinio — juk 
ta granata tuojau jį užmuš — ir prisi- 

• minė, kad kažkur skaitė ar kažkas jai 
pasakojo, jog tokiais atvejais reikia 
griebti granatą ir mesti atgal.

Ji vikriai prabėgo tris žingsnius, sky
rusius ją nuo granatos, pagavo už besi
sukančio koto granatą, pajuto, koks tas 
kotas ilgas, ir paskutinę sekundę pama
nė, kad ji labai toli nusvies granatą, nes 
jos kotas toks ilgas.

Šią akmirką granata sprogo jos ran
koje, ir Ania, jau nieko neatsimindama, 
be sąmonės, susmuko apkaso dugne.

Mūšio įkaršty Maslenikovas ne iš kar
to pastebėjo visą įvykį. Jis įniršęs mėtė 
į vokiečius granatas, kurios buvo iš an
ksto paruoštos apkaso priekaktyje, prie 

-pat blindažo angos. Jis, tur būt, numetė 
jų kokia penkiolika, vieną po kitos, kol, 
pagaliau, antroje kuopoje, išgirdę mū
šio garsus, suprato, kad vadovietėje, ne
sėkmė, ir pasiuntė į vokiečių sparną au
tomatininkus, kurie, pasirinkę patogią 
poziciją, palyginti greitai ir lengvai iš 
ten nušovė keletą prasiveržusių vokiečių, 
o kitus privertė atsitraukti.

Kai Maslenikovas nusileido į apkasą, 
jis pamatė Anią, gulėjusią tarp dviejų 
negyvų ryšinių, — dviejų, nes tasai, ku
ris griuvo kniūbsčias, kai nukrito grana
ta, taip pat buvo užmuštas.. Ania gulėjo 

—r - nejudėdama, nepatogiai žandu prisi
spaudusi prie apkaso krašto ir atmestoje 
rankoje sugniaužusi medinio koto gaba
lą, Maslenikovas pasilenkė ties Ania, pa
skui atsiklaupė ir, išsitraukęs iš kišenės 
nosinę, nušluostė nuo jos veido kraują. 
Kraujas bėgo iš kaktos, kurią pradrės- 
kė mažutė skeveldra.

Maslenikovas keletą kartų pašaukė 
Anią, bet ji neatsakė. Jos palaidinė ke
liose vietose buvo suplėšyta, o ant peties 
ir ties krūtine prakirsta.

Visiškai atsitiktinai kuone visa gra
nata sprogo į vieną pusę, — į tą, kur 
gulėjo parkritęs kniūbščias ryšinis, ir 
jis buvo tiesiog visas skeveldrų sudras
kytas. O Anią kliudė tik kelios skeveld
ros: štai toji mažytė skeveldrukė į kak
tą ir dvi į krūtinę ir į petį.

Smulkus sniegas krito į apkasą ant 
Anios veido, ant jos milinės, ant nuogos 
galvos Maslenikovo, kuris, pasilenkęs 
ties Ania, nusimetė pilote. Jis vis dar 
klūpojo ir beveik negirdimai tebekarto
jo- jos vardą, o jo širdy buvo neapsako
mas ilgesys. Taip jis klūpojo gal minutę, 
o gal penkias, paskui, vis dar nežinoda
mas, ką daryti, bet paklusdamas instink- 

' tyviam sielos balsui, jis, pakišęs rankas 
pp Anios kūnu, pakėlė ją, — nuo ko jos 
galva bejėgiškai nusviro žemyn, išgąs
dindama jį tuo bevališku judesiu, — nu
nešė iš pradžios apkasu, paskui užkopė 
su ja ant parapeto, žengė keletą žings
nių juo, nusileido į praėjimą ir, vis taip 
pat laikydamas ją ant rankų, įėjo į blin- 

| dažą. . , V
Jis paguldė Anią į savo lovą, į tą pa

čią, kurioje ji ’šią naktį miegojo. Tik da
bar jis pamatė, kad jai per petį vis dar 
tebekabojo didelis sanitarinis krepšys.

Jis pakėlė jos galvą, nukabino krepšį 
ir padėjo po lova. Paskui, yis dar tebe
žiūrėdamas į Anią, paėmė ‘ telefono ra
gelį ir paskambino į pulką štabo virši
ninkui, kad jis turi užmuštų ir sužeistų, 
o pati felčeris sunkiai sužeista, ir, jei 
galima, kad atsiųstų gydytoją arba fel
čerį. Jam pažadėjo. Jis pakabino ragelį 
ir išėjo iš blindažo duoti paliepimų pa
kartotinos atakos atveju. Bet vokiečiai 
tuo tarpu tylėjo.

Maslenikovas grįžo. į blindažą ir atsi
sėdo ant lovos šalia Anios. Kraujo sro
velė iš žaizdelės kaktoje vėl nutekėjo 
skruostu žemyn, per visą veidą. Jis išė
mė nosinę ir nušluostė kraują.
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Anios veidas buvo labai ramus. Jei ne 
toji žaizdelė kaktoje, ir ne tamsios dė
mės ant palaidinės, galėtum pagalvoti, 
jog ji miega. Tasai ramumas ir tai, kad 
žaizdelės nepastebimos, baugino Masle- 
nikovą. Daug kartų jis matė kraujuo
jančias, luošinančias žaizdas, nuo kurių 
žmonės likdavo gyvi, ir, atvirkščiai, ži
nojo, -kaip dažnai nepastebima žaizdelė 
būna mirštama.

Jis sėdėjo ir šluostė nuo Anios kaktos 
besisunkiančius kraujo lašelius ir mąstė, 
kaip pareis Saburovas ir ką jis jam pa
sakys.

Paskui-jis prisiminė gulėjusią jo la
gamine, prieš lapkričio 7 Liaudies Ko
misaro atsiųstą dovaną, — ten buvo ke
letas plytelių šokolado, pyragaičiai, kon
densuotas pienas ir dar šis tas,—jis viso 
to nelietė, nes manė padovanoti Sabu- 
rovui ir Aniai, kai bus jų vestuvės. Pas
kui jam dingtelėjo mintis: “O gal visa 
tai praeis ir viskas bus gerai?” Jis dar 
kartą pasiklausė, kaip Ania kvėpuoja. Ji 
kvėpavo visai silpnai. Tada jis suprato, 
kad ji, tur būt, būtinai mirs ir gal labai 
greitai, net nesulauks gydytojo. Toji ty
la dviese su ja buvo tiek varginanti, jog 
jis vieną akimirksnį pasigailėjo, kad vo
kiečiai neatakuoja dar kartą, ir jis ne
gali, viską pamiršęs, iššokti iš čia su au
tomatu rankose ir šaudyti.

O kraujas vis naujais lašais sunkėsi 
ant Anios kaktos, ir jis vėl ir vėl juos 
šluostė, kol pastebėjo, kad nosinė kiaurai 
permirko. Tada jis ją numetė, palindo po 
lova į savo lagaminą ir, pasirausęs ten, 
rado švarią nosinę. Atsistodamas jis pa
matė įėjusį į blindažą daktarą.

— Kur sužeistieji? — paklausė dak
taras.

— Štai, — parodė Maslenikovas.
— A, Klimenko, — ir judesiu, nuste

binusiu *Maslenikovą savo' profesionališ
ku ramumu, daktaras pasmaukė ranko
vę ties laikrodžiu, paėmė Anios ranką ir 
ėmė žiūrėti pulso. Paskui, atsegęs Anios 
diržą ir ant peties prakirpęs palaidinę, 
jis apžiūrėjo žaizdas. Žaizda krūtinėje 

•privertė jį susiraukti, Jis greitomis ap
tvarstė žaizdas ir, pažiūrėjęs.į Masleni- 
kovą trumparegėmis, primerktomis aki
mis, tarė:

— Reikia nedelsiant evakuoti.
— Kas? — pasakė Maslenikovas. — 

Na, kas?
— Galutinai tą bus galima nuspręsti 

tik ant operacinio stalo, — pasakė gy
dytojas ir, laikydamas pasikalbėjimą 
baigtą, šūktelėjo į gatvę: —■ Sanitarai!

Įėjo sanitarai.
— Daugiau jūs neturite sužeistų? — 

paklausė daktaras Maslenikovą.
— Ne. '
— O jūs?

— Jūs juk sužeistas.
— Kur?
— Nagi galva.
Maslenikovas palietė galvą, ir, kai ati

traukę ranką, delnas buvo raudonas ir 
lipnus. /

— Na, tai menkniekiai, — pasakė jįs 
ne narsumą rodydamas, o todėl, jog iš 
tikrųjų’nejautė jokio skausmo.

— Nagi, nagi, — priėjęs prie jo, dak
taras išsiėmė iš kišenės buteliuką su spi
ritu, suvilgė vatą ir nuvalė Masleniko- 
vui smilkinį ir kaktą.

— Taip, iš tikrųjų menkniekis, — ta
rė gydytojas. ?— Jūsų ba tali jone sanita
rijos instruktorius yra?

—r Kaž kur turi būti.
— Tegul jus perriša, o tai užtepsite.
Sanitarai tuo metu jau perkėlė Anią iš 

lovos ant drobinių neštuvų ir, laukdami 
gydytojo, pastatė juos ant grindų. Tas, 
kad ją padėjo ant grindų, Maslenikovui 
pasirodė grubu ir skaudu, nors jis dešim
tis kartų prieš tai matė, kaip* sužeistuo
sius dėdavo ant grindų arba tiesiog ant 
žemės. Jis nenorėjo, kad ji taip prie jų 
kojų gulėtų ant žemės, ir pasakė užgai- 
šusiam gydytojui:

— Vadinas, viskas?
— Taip, viskas, — atsakė gydytojas. 

— Einam.
Kai sanitarai pakėlė neštuvus, viena 

Anios ranka bejėgiškai nusviro. Sanita
ras ją pataisė?

(Bus daugiau)

man ke- 
tūkstan- 
(jis dar 
pradžio-

pasidarė inteligentiš- 
jautresnis ir sumanes- 

jo akiratis pasidarė pla- 
Pavydas, pavyduliavi

mas — ir palinkimas į drau
gystę ; nepaprastą drąsa, išti
kimybė iki pasiaukojimo — ir 
gėdinga baimė bei nepastovu
mas; palinkimas įtarinėti, 
kerštingumas — ir geraširdiš
kumas; klastingumas ir tiesu
mas—visos šios ypatybės kar
tais su nepaprasta jėga reiš
kiasi žmogaus perauklėtame 
šunyje, kuris, pasak žinomo 
B'iufono posakio, kur kas dau
giau negu arklys yra nusipel
nęs pavadinti jį “kilniausiu 
žmogaus užkariavimu.”

Bet pakaks filosofuoti: 
kreipiuos į faktus.

Aš, kaip ir kiekvienas “ar
šus” medžiotojas, esu turėjęs 
daugybę šunų: prastų, gerų ir 
puikiausių, net pasitaikė vie
nas tikras beprotis, kuris ir sa
vo gyvenimą pabaigė, iššokęs 
pro langą iš popieriaus fabri
ko džiovyklos ketvirtojo aukš
to. Tačiau, be jokios abejo
nės, geriausias šuo, kurį aš, 
kada nors esu turėjęs, buvo 
gauruotas, juodas, geltonomis 
paslėpsnomis šuo, vardu Pe
gasas, kurį aš buvau pirkęs iš 
medžiotojo sargo (Jagdhult- 
ter) Karlsruhe apylinkėse už 
šimtų dvidešimt guldenų, t. 
y. apie aštuoniasdešimt sida
bro rublių. Ilgainiui 
lėtą kartų siūlė už jį 
tį frankų. Pegasas 
gyvas, nors šių metų
je beveik ūmai prarado uos
lę, apkurto, apspango ir visai 
išgvero), Pegasas — didelis 
šuo. banguojančiomis » kudlo- 
rms, nepaprastai gražia, dide
le galva, didelėmis rudomis 
akimis ir nuostabiai protinga 
ir išdidžia fizionomija. Jis 
buvo ne visai grynos veislės: 
anglų setero ir vokiečių aviga
nio mišinys — jo uodega sto
ra, pirmutinės kojos perdaug 
mėsingos, užpakalinės lieso
kos. Jis, buvo nepaprastos jė
gos ir didžiausias peštukas: 
jo sąžinė, tur būt, apsunkinta 
keleto šunų gyvybių. Apie 
kates aš jau nekalbu. Pra
dėsiu nuo jo, kaip skaliko, 
ydų: jų nedaug ir suskaičiuo
ti lengva. Jis bijojo kaitros, 
ir kai arti nebūdavo vandens, 
atsidurdąvo tokioje būklėje, 
kai apie šunį sakoma, kad jis 
ištižo; ieškodamas pėdų, bent> 
kiek per sunkus ir per lėtas, 
bet kadangi jo iloslė buvo ti
krai pasakiška, — nieko pa
našaus niekuomet aš nesu už
tikęs nei matęs, — tai jisai vis 
dėlto rasdavo žvėrį greičiau ir 
dažniau, kaip 'bet koks kitas 
šuo. Jo stabtelėjimas nuste
bindavo’, ir niekuomet —- nie
kuomet! — jis nemeluodavo. 
“Jeigu Pegasas sustojo, vadi
nasi, yra žvėris” — buvo, visų 
mūsų medžioklės draugų aksi
oma. Nei kiškio, nei kokio ki
to .žvėries jisai 'nevaikė, bet, 
nebūdamas taisyklingai, griež
tai angliškai išauklėtas, jis 
tuoj po šūvio, nelaukdamas

!|:)1871 m. vasarą aš mačj.au Lon
done, viename cirke, šunį, kuris 
vaidino klouno, pajaco rolę; jis tu
rėjo tikrai ’komišlib jumoro.

nasruose.

“Aš kaip 
kiškį,” pa- 

iš mano 
į mane su

Turi tų pastebė- 
medžiokles, 

praminto 
’ joks kitas 

Tokiais
u nes tiktai kliudo:

kiškis arba stirna 
dantyse, arba štai jis dumia 
atgal su grobiu
Kartą, per kiškių medžioklę
su varovais, Pegasas iškirto to
kį pokštą,, jog aš vargu ar 
drįsčiau jį pasakoti, jei nega
lėčiau pasiremti visa dešimti
mi liudytojų. • Varymas per 
mišką pasibaigė, visi medžio
tojai susirinko vietoje, netoli 
miško pakraščio, 
tik čia sužeidžiau 
sakė man vienas 
draugų ir kreipėsi
įprastu ‘prašymu pasiųsti pė
domis Pegasą, 
ti, kad į tokias 
be mano šuns, 
‘Tillustre Pegase,’
nebuvo leidžiamas, 
atvejais 
patys nerimastauja ir savo 
šeimininkams trukdo, be to, 
savo judesiais įspėja ir nubai
do žvėris. Jegeriai-varovai 
savuosius šunis laiko pririš
tus. Mano Pegasas, kai tik 
prasidėdavo medžioklė su va
rovais ir kai tik pasigirsdavo 
riksmas, virsdavo stabu, ati
džiai žiūrėdavo į miško tank
mę, vos pastebimai pakelda
mas ir nuleisdamas ausis, net 
kvėpuoti nustodavo; žvėris 
galėdavo prabėgti pro pat jo 
nosį — jis tiktai šonais su
drebės arba apsilaižys, ir tiek. 
Kartą kiškis perbėgo stačiai 
per jo kojas. . . Pegasas, pa
sitenkino tuo, kad 
norįs įkąsti, 
pasakojimo, 
mandavaui: 
Jis nubėgo,
mirkų mes išgirdome pagau
to kiškio balsą—ir štai, jau 
tarp medžių matyti graži ma
no šuns figūra, dumia tiesiai 
į mane (jis niekam kitam ne
atiduodavo savo grobio). 
Staiga per dvidešimt žingsnių 
nuo manęs jis sustoja, deda 
kiškį žemėn—ir šast-šast at- 
gal! Mes nustebę pasižiūrė
jome į kits kitą. . . “Ką tai 

klausia mane. “Ko- 
neatnešė jums 
niekuomet taip 
Aš nežinojau, 

nes pats nieko

apsimetė 
Bet grįžtu prie 
Aš jam suko- 

such, verloren! 
ir po kelių aki-

reiškia ? 
dėl - Pegasas 
kiškio? Jie 
nėra daręs.” 
ką pasakyti,
nesupratau,. kaip staiga miške 
vėl pasigirdo kiškio riksmas—- 
ir Pegasas vėl bėgo per miš
ką su antru kiškiu dantyse! 
Jį pasveikino garsūs katučiai. 
Vieni ‘medžiotojai tegali įver
tinti, kokią uoslę, kokį protą 
ir kokį apskaičiavimą turi tu
rėti šuo, kuris, laikydamas 
dantyse vos tik nukautą, dar 
šiltą kiškį, gali smarkiai bėg
damas ir šeimininko akivaiz
doje užuosti kitą, sužeistą kiš
kį ir suprasti, kad tai yra* 
kvapas kito, o ne šio kiškio, 
kuris jo nasruose!

(Bus daugiau)

PASIDAIRIUS PO KANADĄ
ti prieš kalėdas 100 jūrinin
kų, kurie buvo įkalinti laike 
streiko.

Kanados valdžia pakeitė sa
vo atsinešimą linkui nelega
liai įvažiavusių žydų iš Euro* 
pos. Dabar leidžia .pasilikti 
Kanadoje vienanv iš septynių, 
kurie buvo nuskirti deportaci
jai, o tiems šešiems, kurie iš- 
deportuoti, bus leista atvykti 
Kanadon, jeigu jie atitiks uvei- ‘ * * *
katos reikalavimams. ‘ Hamiltono micst6 valdybos

‘Matomai, paveikė visuome- rinkimuose dalyvavo tiktai 22 
nūs protestai prieš jų depor- nuošimčiai balsuotojų, 
taciją, kai tuo tarpu leidžia- j 
ma pasilikti Kanadoje višis- , 
tams, nacių, bendradarbiams, i

Jis sako-, kad komitetas de
da visas pastangas, kad jie 
būtų paleisti iki kalėdų. Taip- 

i gi komitetas stengiasi padėti 
jų šeimynoms.

Iš Nankingo -sugrįžusi Ka
nados ambasados antrojo se
kretoriaus žmona Mrs. John 
Maybee sako, kad didžiuma 
Nankingo žmonių laukia liūu- 
diečių pergalės.

Jiems nusibodę gyventi 
įtemptai ir nežinoti, kuo tas 
viskas baigsis.

Ji mano, kad kareiviai pa
siduoda su - tuo tikslu, kad 
greičiau užbaigti karą, kuris 
nukamavo visus.

Miesto majohi palieka Sam 
Lawrence (išrinktas aklamaci
ja).- Kiti valdybos nariai taip
gi pasilieka tie patys. •

'Dauguma balsavusiu pasisa
kė už tai, kad apšvietoš tary- 
bon įeitų tik rinkti atstovai. 
Iki šiol buvo keli atstovai ski
riami valdybos.

Frank Hall vėl giriasi, kad 
32 unijų atstovai sudarė naują 
unijų centrą “kovai prieš ko
munizmą.”

Begindami “demokratiją,”* 
jiei patys apsilenkia su demo
kratija. Jie neturi iš savo uni
jų narių įgaliojimo tverti nau
ją centrą. Jie elgiasi savava
liškai.

Kanados Amatų ir Darbo 
Kongresas, prie kurio priklau
so ir kalbamos unijos, pasmer- 
kė savo konvencijoj Vancou- 
vęryje tokią unijų skaldymo 
taktiką.

Komunistų laimėjimai Kini
joje, sako Kanados valdžios 
autoritetai, nesudaro Kanadai 
pavojaus.

Komunistai neturį aviacijos,' 
kuri pasiektų Kanadą, Be to, 
Jungtinių Valstijų ir Britani
jos bazės Pacifike. .esančios ge
ra atspara.

Ji neužsimena, kad sukišo 
nacionalistam^ keletą desėtkų 
milijonų kanadiečių taksų, 
norėdami igelbėti čiang-kąi- 
šeko režimą.

Kanadieti*..

Rev. J. J. Perkins, jūrinin
ką gynimo komiteto pirminin
kas, ragina autoritetus paleis-

Pliiladelnhia. Pa.
SERGA 

. ' f

Anna žalnieraitįenė labai 
sunkiai sirgo. Dabar jau jos 
sveikata eina geryn, ji randa
si namie, 1009 Jackson St. 
Velijame jai kuogreičiausjai 
pasveikti. Raginamos drau
gės aplankyti sergančią.

Mattes*

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs ziieną 
,ar naktį, greit suteiksi 
me modernišką patama* 
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarn'avimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vemon St 
PHILADELPHIA, PA

Tel. Poplar 4110 ’

4 pusi.—Laisvė (Liberty* Lith. Daily)—
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PALAIDOTI PALAIKAI 
FREDO GRICIŪNUKO

Gruodžio 11, palaidoti pa
laikai Fredo Griciūnuko, žu
vusio pereitame kare, 24 d. 
lapkričio, 1944, Holandijoj. 
Toj vietoj buvo palaidota apie 
20,000 kariu. Dabar tos že
mės savininkai daro spaudi
mą prašalinti tu kariu palai
kus. Pasibaigus karui, jo 
švogeris Aleksas Tureikutis, 
būdamas kariškoj tarnyboj, 
atrado Fredo kapą, atžymė
tą jo vardu ir pavarde. Pa
staruoju laiku iš tų kapinių 
pargabenta daug palaikų.

Gruodžio 10 d., pas grabo- 
rių Charles Ramanauską Fre- j 
do palaikai buvo įdėti i gra- | 
žų metalinį grabą, kurį puošė 
daugybė gyvų gėlių bukietų 
nuo artimųjų: motinos Nelės, 
tėvo Povilo ir jo žmonos 
Kastancijos (Tureikiūtės), jo 
brolio Edvardo ir žmonos, gi- ' 
minių, draugų ir mūsiškių or
ganizacijų. Daugybė lanky
tojų aplankė su simpatijos iš
raiška.

Ant rytojau, gruodžio 11 d., į 
apie 12 vai., žmonės masiniai Į 
rinkosi palydėti. Reikia at- 
kreipti atydą, kaip Fredą įkai 
navo Philadelphijos lietuviai 
kaipo menininką Lyros chore ’ 
ir vaidinimo teatralių veikalų ■ 
aktorių !

Štai, renkasi Lyros Choro . 
esanti Fredo dalyviai. Jie vi- i 
si nuliūdę... štai pasisveiki-i 
nam su ilgamete Lyros choro i 
veterane Nele Statkevičiūte, i 
kuri sugrįžo vėl dainuoti į ' 
chorą. Ji ne tik Lyros chore 
dainavo soliste, bet kada cho
ras pasilikdavo kritiškoje pa- ( 
dėtyje, be mokytojo, jinai mo- j 
kė chorą. " Kita geru balsu 
Frances Gidvfttliūtė, su amži- ' 
na šypsą, kukliai atrodanti, ir
gi sugrįžo į chorą.

štai 2 vai. po pietų Lyros > 
choras susigrupavo aplink

karstą ir lėtai pradėjo niū
niuoti “Daug žuvo mūsų bro
lių“ ir “Prie Kapo.“ Išrodė 
jų visų iš liūdesio burnos su
kaustytos. . .

žmonių susirinko apie 200.
Senas Vincas pasakė atsi

sveikinimo ir užuojautos pra
kalbėję. Susirinko artimieji: 
tėvai, jo žmona, brolis Edvar
das, Fredo dėdės Julius ir 
Ignas, šeimos ir draugai. Le- 
gijonas Jšnešė grabą. Lydim 
į Fairwood kapines 36 maši
nos. Ant duobės padėjo kars
tą. Senas Vincas pasakė ei
les. Apie penki eilėje stovė
dami valstijos kariai per tris 
sykius iššovė iš šautuvų jo pa
gerbimui. Liūdėjo tėvai, jo 
žmona, brolis, giminės ir mes 
visi, netekę brangaus Fredo, 
nepavaduojamo draugo. . .

Kapitonas sutriūbino ir po 
to sulankstė vėliavą ir įtei
kė Fredo motinai! Grabas 
slinko žemyn, visi gėlėmis pa
gerbė jo kelionę į amžinus 
kapus. Graborius Ch. Rama
nauskas mandagiai padėkavo- 
jo visiems ir užkvietė sugrįž
ti į jo namą prie užkandžių, 
kuriuos paruošė Fredo tėvai.

Graborius Ch. Ramanaus-✓ 
kas visada mandagiai patar
nauja nuliūdimo valandoje. 
Jis garsinasi “Laisvėje“ ir pa
žangieji lietuviai už graborių 
pasirinkę Ramanauską. Mes 
visi esame jam dėkingi už šį 
patarnavimą.

Sugrįžę iš kapinių visi pa
sisotino skaniais užkandžiais 
ir gėrimais, už ką visi išį’eiš- 
kiam draugams Griciūnams 
širdingą ačiū! Mos visi liūdim, 
netekę Fredo ir juo labiausiai 
apgailestaujam jo tėvelių per
gyventą liūdesio momentą. 
Varde draugų Griciumi išreiš
kiant širdingą padėką visiems 
dalyviams laidotuvėse.

Draugų Griciūnų pagarsė
jus tradicija. Trys broliai:

Povilas, z Julius, Ignas — visi 
senamečiai “Laisvės’5 skaityto
jai ir LLD ir LDS nariai. Ju
lius domisi astronomijos teo
rija ir ją planingai studijuo
ja. Ignas remia darbininkiš
ką spaudą ir rūpinasi darbo 
žmonių pažangą. Povilas su 
Nele išauklėjo pasižymėjusius 
du sūnus — Edvardą ir Fredą. 

'Edvardas turi dentisterijos ga
minimo profesiją ir aukšto po
litinio išsilavinimo vyras. Jo 
žmona irgi aukšto 'išsilavini
mo asmenybė.

Labai gražiai pasirodė Ly
ros choro dalyviai, kurie pa
gerbė savo mylimą narį, vei
kėją, dainininką Fredą.

Fredas užbaigė gyvenimo 
misiją būdamas jaunu! Jei ne 
kapitalistinė santvarka, jis bū
tų su mumis. Kapitalo išpe
rėti Hitleriai-Mussoliniai ir jų 
bendradarbiai atsakomingi už 
Fredo mirtį!

Mes nuo savęs linkime jam 
ramiai ilsėtis savoj gimtinėj 
šalyj!

A. J. Smitas.

Seattle, Wash.

v v

Pelei- Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD

DETROITO ŽINIOS
\
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Paul Gustas Funeral Home, 
INC. Z

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 
) EVergreen 7-4774

V
V 
V

*

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę- pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai Įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
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g BELTAIRE FLORIST 1 
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l Lietuvis Kvietkų Pardavėjas | 
« 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. | 
» (Kampas 68 th St.) |
y Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., JI 
y telefonuokite: fa
y SHoreioad 8-9330 |
g Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, g 
į .ko jūs reikalausite. į

•••••• y Specialistai Pritaikymui fa
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams - 

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

VISKO PO BISKĮ
Laivakrovių streikas jau 

baigėsi. Jie išstreikavo 93 
dienas. Sunki tai buvo ko
va, bet laimėjo darbininkai, 
nes gavo pakelti algą po 15 
centų į valandą ir 25 centus 
už viršlaikį į valandą laiko. 
Kontraktas pasirašytas ant 
trijų metų. Dabar už viršlaikį 
gauna mokėti laiką ir pusę ir 
dar bus pridėta 25 centai. 
Darbininkai laimėjo ir daug 
kitokių pagerinimų, tai kova 
nebuvo veltui .

Dabar ramu, darbininkai 
grįžo prie savo darbų. Jie 
priklauso prie CIO unijos.

Daugelis žmonių kalba, kad 
gerai dabar mainieriams, nes 
jie senatvėje gauna po $100 
pensijos. Bet reikia atminti, 
kad tą žmonėms niekas ne
davė dykai. Jie tyrėjo sun
kiai kovoti, streikuoti, dauge
lis gyvasties neteko toj kovoj.

Laikai keičiasi. Pamenu, 
kaip keli metai atgal aš rin
kau piliečių parašus, kad se
nukams būtų mokama pensi
ja po to, kaip jie sulaukia 
jau 65 metus amžiaus. Kaip 
kur gaudavau net iškolioti. 
Tūli sakydavo: “Jeigu tau 
čia negerai, tai važiuok, iš 
kur atvažiavai!“ O dabar jau 
mažai tokių rasis, kurie būda
mi darbo žmonės ir priešta
rautų senatvės pensijai.

Progresyviai kovą laimėjo, 
šiandien jau senukai po 65 
metų gauna pensiją po $60 į 
mėnesį mūsų valstijoj.. Nors ir 
ta pašalpa dar yrą perma- 
ža, bet geriau, kaip nieko. Gi 
jeigu piliečiai ves kovą už di
desnę pašalpą, tai ir tas su 
laiku bus laimėta. *

Atsimenu, kad daugelis sa
kydavo, kad jeigu senukams 
bus mokama pašalpa, tai pi
liečiai bus apkrauti nepakelia
mais taksais. Na, o dabar nei 
čia mes jaučiame tos taksų di
delės naštos dėl tų pensijų, 
nei ką.

Taip ir dabar, kas kovoja 
už didesnę pagalbą seneliams 
ir darbininkams laike nedar
bo, tai vėl prieš juos kelia tą 
seną “argumentą.“ Bet reikia 
piliečiams suprasti, kad taip 
turi būti, kovoti, na, tai jeigu 
jau mes ir nesulauksime, tai 
noi’s jaunajai gentkartėi bus 
lengviau gyventi.

Lapkričio 26 d. mirė Jurgis 
Madalaskas, sulaukęs 77 me
tų amžiaus. Iš Lietuvos paėjo 
iš Suvalkijos, nuo Kybartų. 
Atvažiavo į šią šalį 60 metų 
tam atgal. Ilgai dirbo anglies 
kasyklose, Pennsylvania vals
tijoj. Į Seattle atvažiavo 1902 
metais ir per ilgą laiką dirbo 
prie gyvulių mušimo. Paskui 
per daugelį metų turėjo' užei
gą. Buvo tvirto subudavojimo 
žmogus. Buvo smagaus būdo. 
Prigulėjo prie vietinės L. D. 
K. Gedemino Draugystės ir 
per ilgus metus buvo jos pir
mininko vietoj,. Paliko nuliū
dime dukterį, žentą ir 4 anū
kus. Palaidotas - su religijos 
apeigomis.

DIENYNAS
Baimę turi dideles akis. Bet 

čia bailius tyčia auklėja tam 
tikras sluoksnis išnaudotojų, 
kad savo nesvietiškus pelnus 
išgelbėti, gal tik liglaikinai. 
Tas išnaudotojų sluoksnis su
randa, kad ir kunigai jau virs
ta komunistais.

Pelnagrobiai išliejo visą sa
vo tulžį per vietinius anglų 
dienraščius prieš dekaną iš 
Canterburio, pagarsėjusį an
glikonų bažnyčios dvasiškį.

Nenuostabu, kad išnaudoto
jai puola jį. Bet nuostabu, 
kad taip vadinamų laisvų 
Įstaigų“ bokštai, kaip Wayne 
Universitetas, rado neleistinu 
surengti jam paskaitą. Tas 
buvo atmesta 4 balsais' prieš 
2.

Dalykas, mat, glūdi tape, 
kad Tų profesorių visus pasi
elgimus ir jų protą kontroliuo
ja didysis kapitalas.

Nėra taip vadinamos aka
demines liuosybes mūsų aukš
tesnėse mokslo Įstaigose.

Apgailėtinas padėjimas mū
sų mokslo įstaigų! Gamina
mi tik protiniai “robętai“ in
dustrijoms, kad daugiau pel
no būtų.

Ką gi dekanas Hewlett 
Johnson pasakė? Jis, matyt, 
studijavo savo gyvenimo lai
ku ne kaip daugiau avelių 
gauti skleidžiant mitus. Jis 
turėjo žmoniškos doros, studi
javo sykiu’ ir sociologiją ir po
litinę ekonomiją. Matydamas 
vibą kapitalistinį liaudies iš
naudojimą, iškelia aikštėn ne
teisybes. Tas kapitalui it pei
lis po kaklu. Reikia jį pulti.

Bet dekanas iš Canterburio 
nėra komunistas, nors jį to
kiu kapitalas vadina. Jis yra 
tik sąžiningas žmogus, kuni
gas,-dekanas, kuris turi drą^, 
sos pasakyti tą, ką jis mato 
esant gerai ir negerai.

★ ★ ★
' Galime pasididžiuoti, . kad 
ir mes turėjome tokį kunigą 
lietuvį savo laiku — tai ku
nigą Demskį. Bet dabartiniu 
laiku kunigai vien ieško di
desnių “adatos skylių,“ kad 
savo turtus galėtų per jas įsi
tempti “dangaus karalystėn.“

★ * ★ *
Jau pradeda pasirodyt, kad 

rinkimų kampanijos^ prižadai 
pamažu ima išgaruoti. De
mokratų partija ruošiasi prie 
kito karo. Tas frlis didelė 
našta dėl visų piliečių, nes 
tuos bilionus dolerių darbo 
klasė turės sudėti.

Jaū in Hartley-Taft įstaty
mas, kaip kalbama, bus tik 
taisomas, bet ne atšaukiamas.

Jau didysis kapitalas pri
mena mūsų unijų vadams, W. 
Routheriui ir Philip Murray, 
kad jeigu ne Hartley-Taft 
įstatymas, jie neponautų ant 
visų’ organizuotų darbininkų. 
Sako, kad jie turėtų prisilai
kyti savo sąžinės ir nereika
lauti to įstatymo atšaukimo, 
nes tik jis jiems suteikia ga
lią. O. darbe skubumas, su 
kiekviena diena didėja ir jie 
į tai atydos neatkreipia! Mat, 
jiems tik rūpi tie $20,000 al
gos ir “išlaidos.“

Progresyvių Partija nesi lik
vidavo, ko visi išnaudotojai 
pageidavo.

Progresyvių Partija pradės 
plačiau veikti verbuodama 
kuo didesnius būrius į savo ei
les. Tas pats organizavimo 
darbas bus vedamas kuo pla
čiausiai ir Detroite ir visoj 
Michigan valstijoj. Tie, kurie 
turėjote mintyje, kad II. 
Wallace ištikro būtų geresnis 
prezidentas, bet balsavote už 
Trumaną, dabar turėsite ge
rą progą atsidurti eilėse Pro
gresyvių Partijos.
; Žinau, kad ateinančių dienų 
nuotikiai privers jus uą' pada
ryti.

★ * ★
Verkia mūsų miesto mora

listai, kad butų stoka suda-

Lai būna jam amžinas po
ilsis, o šeimai reiškiu gilią už
uojautą liūdesio valandoj.

S, G.

rys labai didelę problemą at
eityj ir labai greitoj ateityj.

Mat, milionai veteranų turi 
gyventi susikimšę visokiuose 
laužuose . Tas sukėlė nesuti
kimus tarp vedusių, kurių vai
kai su kiekviena diena daro
si kuo didesnė problema. Tos 
problemos privers prie kėlimo 
didesnių taksų, nes reikės dau
giau policijos, teisėjų ir ka
lėjimų ir kitokių įstaigų pa
laikymui.

Vien tik dėl stokos namų. 
O priežastis tų, namų stokos? 
čia karas nieko neišdraskė. 
Tai ne Sovietai arba Europa. 
Čia medžiagos randasi daug 
seniems gyvenimo butams pa
taisyti ir naujų pristatyti. Bet 
ka mes matome ? Iš laiškų ir 
visokių žinių agentūrų mato
me, kad karo išgriautose ša- 
lyse viskas atstatoma kuo di
džiausiais šuoliais, bet pas 
mus net naujų negalima pa
statyti tiek, kiek reikia, nors 
ir tik dėl karo veteranų, kad 
jie neturėtų gyventi “trene
riuose,“ susikimšę visokiose 
lūšnose.

Mat, čia rūpi visiems dole
ris. čia be milioninių pelnų 
jokio žygio- nedaroma, čia 
doleris stovi dievo vietoje, het 
ir kunigai tam doleriui dau
giau. maldos suteikia, negu 
savo mitiškam visagaliui.

Va kame pas mus nelaimė. 
Kada pakeisime tą dolerio sie
kimą, o pripažinsime, kad ir 
kitam žmogui, kaip ir man,- 
skaudus gyvenimas ir kas blo
ga man, tai lygiai ir jani, gal 
pradėsime pakeisti savo gyve
nimą.

O iki tol plepėjimas prieš 
tarybines respublikas nežavi 
Amerikos žmonių. P.

■'■'^G-ę’orge Eilpcrin prisiekdin
tas Brooklyno mieštavuoju tei
sėju. Tą vietą jis laimėjo 
praėjusiuose rinkimuose.

PA JIEŠKOJIMA J
Petras Četkauskas, kuris dabar 

yra ligoninėje, pajieško savo dviejų 
dėdžių Antano ir Jono Četkausko 
ir tetos Kazimieros Čėtkauskaitės. 
Iš Lietuvos kilę nuo šiekštininkų 
kaimo, Rokiškio -— atvyko j Jung
tines Valstijas apie 40 metų atgal. 
Kas žinote, kurie jie randasi, malo
nėkite pranešti - sekamu adresu: 
Amelia Styra, 84-24 85th Avė., 
Woodhaven, j N. Y. (293-295) 

~ PRANEŠIMAI
PATERSON, N.. J.

LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 19 d., 3:00 v. dieną, pas 
V. Bingelą, 82 Keen SI. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes yra iš 
Centro prisiųstos knygos už 1948 
m., tad šiame susirinkime visi gau
site knygą. Taipgi reikia pasimokė- 
ti duokles už. 1949 metus, bus ren
kama ir valdyba naujiem metam.
— Sekr. ' (.295-296)

CLIFFSIDE, N. J.
Am. Russian Fraternal Soc. of 

the IWO, Br. 3118 ruošia filmų va
karą, gruodžio 18 d., 7 v. v. savo 
Klubo kambariuose, 324 Anderson 
Ave. Bus rodoma Sovietų filmą 
“Rainbow.” Kuopos rengėjai kviečia 
ir lietuvius dalyvauti.

Naujosios Anglijos LMS 2-ros 
Apskrities Chorams ir Kitoms 

Organizacijoms
LMS Antros Apskrities chorų, 

dramos grupių ir meną remiančių 
organizacijų atstovų konferencija 
įvyks šį sekmadienį, gruodžio 19-tą, 
10:30 ryto, 318 Broadway, So. Bos
ton. Darbų programoje persvarsty
mas mūsų įvykusios meno mokyklos 
ir festivalio, taipgi pasiruošimas 
mūsų veiklai sekantiems metams.'— 
Sekr. M. Sukackienė. ’ (294-295)

HARTFORD, CONN.
Užkviečiame visus' į pasilinksmi

nimo vakaruškas.. Sekmadienį, gruo
džio 19 d., 2:30 vai. dieną, tęsis iki 

'Vėlai. Bus Laisvės Choro salėje; 155 
Hungerford St. Kviečia LLD Mote
rų Klubas. Turėsime gerą muziką.
— Kom. ’ . (294-295)

CLEVELAND,OHIO
Am. Lietuvių Moterų Klubo susi

rinkimas įvyks gruodžio 16 d., 7 v. 
v., 55th St. salėje, netoli St. Clair. 
Narės būkite susirinkime, nes meti
nis rinkimas valdybos įvyks, tad 
svarbu išrinkti tinkamą valdybą 
1949 metams, kad nebūtų kaltinimų, 
jog negerai yrą mūsų Klube. — Eva 
Simans.. - (294-295)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Klubo susirinki

mas įvyks gruodžio 18 d., šeštadie
nio vakare, 7' vai. 735 Fairmount 
Ave. Draugės, visos dalyvaukite, nes 
turėsime naują valdybą perrinkti.
— Sekr. (294-295)

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 28 kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyko 8W d. gruo
džio. Tarpe kitų reikalų bu- 
wo ir kuopos valdybos rinki
mai dėl 1949 metų. Valdybos 
nariai pasiliko tie patys, tik 
buvęs finansų sekretorius S. 
Meisonas atsisakė dėl darbo 
sąlygų. Į jo vietą tapo iš
rinktas K. Krasnickas. Taip
gi, kuopa išrinko korespon
dente K. Yankeliūnienę.

Spaudos vajininkė Svinkū- 
nienė paragino, kad kuopa 
ką nors surengtų dėl dienraš
čio Laisvės finansinės paja
mos. Nutarta surengti pra
kalbas su užkandžiais: Kalbės' 
K. Stanislovaitienė, trečia
dienį, gruodžio 22 d., 7 :30 vai.

simokęję duokles, tai malonė
kite ateiti ir pasimokėti, taip
gi pasiimti 'knygą “žmogus ir 
Mašina.“ Todėl, visi kviečiami 
ateiti į parengimą 22 d. gruo
džio.

K. Yankeliūniene.
LLD 28 Kp: Koresp.

Nanking, Kinija.— čiang 
Kai-šeko tautininkai bijo, 
kad kinų komunistai 'galė
sią užimt sostinę Nankingą 
per vieną-kitą savaitę.

Chicago. — Sveturgimių 
Gynimo konferencija pla
nuoja maršayimą į Wash- 
ingtoną protestui prieš kai
riųjų ateivių deportavimus, 
ypač todėl, kad deportavi- - 
mai ardo amerikines tų 
žmonių šeimas.

vakare, svetainėje 103 Green 
St. Todėl, visi dienraščio 
Laisvės skaitytojai kviečiami 
atsilankyti ir savo draugus pa
raginti ateiti.

Surengti prakalbas į komisi-. 
ją apsiėmė: J. Vaitonis, M. 
Strižauskienė, K! Krasnickas, 
P. Bokas. Knygų peržiūrėji
mo komisija išrinkta iš 
mų: M. Ciplijauškas, V. 
niekas ir P. Bokas.

Kurie nariai dar yra

t Fotografas
| Traukiu paveikslus familijų,
1 tuvių, kitokių grupių ir pav
> iš senu na<

seka-
Kras-

nėpa-
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J. J. Kaškiaučius, M. D
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldf 2-7964

iEgzaminuojam Akis, į
Į Rašome Receptas |
I Darome ir Pritaikome Akinius:

, ves- 
pavienių.; 
padarau 
paveiks-! 
krajavus1 
su ame- 

Rel
it'

Iš senų 
naujus, 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalu! esant 
padidinu tokio 

v dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn ■ 

kampas Broadway ir Stone Ave., ' 
prie Chauncey St., B’way Line 

Tel. GLenmore 5-6191 .

į Joseph Garszva
i Undertaker & Embalmer :

?

į Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway* 
Brooklyn, N. Y.

* Tel. ST. 2-8342 T

I ft

y
v

Manager

JOHN A. PAULEY
Licenscd Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. JWergrern 8-9770'

Matthew 
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir* asmeniškai patarnauja 

prieinamą atlyginimą.
už

8
Į S
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Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArkct 1-5172

1

ft 
ft 
fa

f PEIST' LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

s? 
y

fa 
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fa 
fa 
fa

^Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-^ 
ėdikiam reikmenys, įvairūs daik-B 
oteliai, ligonių kambariui reikme-ft 
^nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.s?I MAX PEIST, l‘h. G 

!
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6238
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GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų» 

kreipkitės į j /

Lorimer Coffee Shop
Ęrank Domikaitis

Savininkas ' ' L y'
417 Lorimer Street j j 

Laisvės Name, 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi ’dar

žovių ir pieninių valgių ’: 
gražus pasirinkimas. . ? , i

F. W. Shalins
(SHALINSKAS) • ‘

Funeral Home '
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. ;

Suteikiam garbingas laidotuve® ’

$150
/ Koplyčias suteikiam nemokamai <! 

• visose dalyse miesto.
o Tel. Virginia 7-4499

‘ i > >¥
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TELEPHONE 
STAGG 2-5048

F- -
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MATTHEW P. BALLAS
g (BIELIAUSKAS)

f Laisniuotas Graborius
I LIŪDESIO VALANDOJE KREIPKITĖS PAS MUS

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
? Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
® • (1 Mylimiems Pašarvoti Dovanai

J 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
l... _ _____ ... .. .. . ... ..

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)- Ketv., Gruod. 16, 1948
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NowYoilO"ZW///<ti7iiilox Žydą Darbininką 
Bazaras

: Sunku Iškęsti 
Sekreto Nepasakius

Anglas Dvasiškis Johnson
Atlankė Daily Workerj

Meilė ir Kūdikis 
Nugalėjo Teisėją

žydų darbininkų bazaras 
įvyks šiomis dienomis —16- 
19 .gruodžio, St. Nicholas 
na, 69 W. 66th St., New

Arc-
Yor-

Tikriausia, jūs kada nors ką 
nors gero žinojote, tad paty
rėte, kaip sunku yra nepasa
kyti. Mums, moterims, ypa
čiai sunku išlaikyti sekretą— 
šią savaitę.

Štai, kad ir aš—ketinau ne
sakyti, ko mes turėsime puo
dų baliuje šį sekmadienį, 19 
gruodžio, po pietų ir vakarą, 
Liberty Auditorijoje, kampas 
UOth St. ir Atlantic Avė., 
Richmond Hill. Bet ateina į 
Auditoriją d. Wm. Skuodis, 
nešinas dviemis gražiomis bes- 
kutėmis, kurias galima suval
gyti arba galima paversti į 
gerą puodą auditorijos virtu
vei.

O jeigu jau vyrai taip šil- 
įvertina Lietuvių Kultūri- 
Centro virtuvei svarbą ge- 
dalykų, tai numanu, kas 
po to, kuomet mes pačios, 

to baliaus rengėjos, 
susirinkime

tai . 
nio 
rų 
bus
klubietės, 
savo susirinkime (gruodžio 
16-tos vakarą, Laisvės salėje) 
susitarsime eiti į puodų balių 
su beskėmis ir ryšuliais.

Kadangi apie visą tai, kas i 
bus baliuje, po susirinkimo bus ' 
per vėlu pranešti jums pirm ' 
baliaus, tai vely ruoškitės ab 
eiti į balių ir kviesti draugą 
to viso turto pamatyti, j u o m i 
pasivaišinti, kai ko parsineš- i 
ti napio’ir tuomi prisidėti prie 
moderniškai įrengimo mūsų 
su centro virtuvės.

Klubietė.

Atvykęs į New Yorka sakyti 
prakalbų Madison Square 
Gardeno praėjusį pirmadienį, 
svečias iš Anglijos, Canterbu
ry’© dekanas Hewlett John
son atlankęs ir angliško dar
bininkų dienraščio Daily 
Worker raštinę, New Yorke.

Žymusis Anglijos dvasiškis, 
londoniškio darbininkų laik
raščio London Daily Worker 
redaktorių tarybos narys, pir
mu kartu atlankė amerikiečių 
darbininkų įstaigą. Jis norė
jęs pamatyti Įstaigą ir pasi
matyti su štabu, kad galėtų 
palyginti su londoniškiu ir 
jiems papasakoti, kas naujo 
amerikiečių darbininkų įstai
gos pastogėje.

London iškis Workeris turįs 
100,000 skaitytojų kasdieninio 
ir 150,000 savaitinio Worke- 
rio. Turėtų keleriopai dau
giau, jeigu gautų popieros.

John Gates, Daily Workerio 
redaktorius, pavedžiojo jį po 
įstaigą ir asmeniniai supažin
dino su štabo nariais.

Supažindintas su komunis
tų vadais iš tų 12-kos, kuriems

sausio 15-tą gręsia teismas, 
kurioms yra grasinama kalėji
mu, dekanas pasakė:

“Man visuomet norisi susi
tikti asmenis, kuriems gręsia 
kalėjimas; tuomet aš žinau, 
jog randuosi su ateitimi.” Sve
čias dvasiškis prisiminė, jog 
Gandhi kadaise svečiavosi pas 
jį per savaitę, gi dabai’ yra 
“šventuoju,” o kiti, tuomet 
taip pat persekioti politiniai, 
“dabar yra premjerais.”

Dekanas masiniai lankytuo
se amerikiečių mitinguose, 
kuriuose jis kalbėjo, pastebė
jęs, jog trečiosios partijos ju
dėjimas yra “labai stiprus ii' 
augantis.” Jis esąs įsitikinęs, 
kad “daugelis Trumano balsų 
ateityje eis už Wallace’a,” nes 
Mkrshallo planas “eis vis blo
gyn, šalies ekonomija dėl to 
krikdysis, liaudis, kuri balsavo 

i už Triimaną kaipo mažesnį 
i blogą, žinoma, pamatys tei
singumą Wallace’o judėjimo.”

Marshall© planas, sakė de- 
kanas, apgailėtinai puldo A- 
merikos prestižą. Buvusios 
europiečių taip pamylėtos ša
lies vardą daro nekenčiamu.

vi

Apie 44Vilkutį” Krautuvių 
Darbininkų Unijose

Prieš teisėją Samuel

kaimy- 
jų už- 
atrado

įvai-

Balalaika Orkestros 
Koncertas

Ši penktadienį, gruodžio 17, 
galėsite išgirsti gražų koncer
tą. Jį rengia Rusų Balalaika 
Muzikos Draugystė. įvyks 
Brooklyn Academy of Mil

Jo
seph t Bronxe, buvo pastatyta 
pora jaunuolių, nevedusių, 
bet poroje gyvenančių tėvų, 
19 ir 21 metų. Juos kaltino, 
kad jiedu paėmę,. nuo 
nu du žiedus. Viena 
statę už $225, o kitą 
pas juos laike arešto.

Teisėjas buvo žadėjęs juos 
abu nuteisti kalėjimai!. Jie 
teisėjui aiškino savo bėdas, 
kad jinai .pirmiau buvo vedusi 
su kitu ir gavusi panaikini
mą anų vedybų, vienok neapsi
žiūrėję, kad jos pirmųjų ve
dybų panaikinimo procedūra 
tebebuvusi nebaigta laike an
trųjų, • tad jos šios vedybos 
skaitomos nelegalėmis. Paga
liau, jie 'susilaukė kūdikio, su 
kuriuo sąlygos pasidarė dar 
sunkesnės gyvenantiems be 
oficialių vedybų.

Nuteisiamasis kalėjimai! 
jaunas ’vyras prašė teisėjo, 
kad leistų jam pirm ėjimo ka
lėjimai! oficialiai apsivesti. 
Teisėjas pagalvojo, pasižiūrė
jo i jauną porą, paklausinėjo 
daugiau ko, .galą gale bausmę 
visiškai panaikino, išleido 
pradėti gyvenimą iš naujo.

Ai- už teismabučio sienų są
lygos leis jiems pradėti gy
venti, ateitis parodys. Ne
sant kambarių nei darbų su 
pakankamais uždarbiais, jau
nimui nėra lengva pradėti gy
venti tikruoju, pilnu gyveni
ni u.

Bazaras apsirūpinęs 
riausiais daikteliais ir stam
biomis prekėmis, . pradedant 
vaikams, žaisliukais, baigiant 
2,000 svarų jaučiu. Jaučiui 
pjaustyti ceremonijų atidary
mui aktoriai Jack Gilford ir 
Kenneth Specer išsiimsią lai
kino nario kortas iš Packing
house Workers Unijos, kuri 
dovanojo jautį bazarui.

Unijistai siuvėjai vyriškų, 
moteriškų ir vaikams drabu
žių, skrybėliniai, kailiasiuviai, 
batsiuviai ir visokių kitų ama
tų unijistai taipgi yra dovano
ję daug visokio turto.

Dailės skyriuje išstatyti kū
riniai garsių dailininkų. Juos 
žada išparduoti už pusę nor
malės kainos, žinoma, ir to
mis kainomis paskubusiųjų 
dailininkų kūriniai bus ne pi
gūs. Tačiau žydų tautoje ir 
jų drauguose jau randasi pa
siturinčių žmonių, kurie, be 
abejo, tuos turtus išpirks, ir 
gerai parems darbininkų ba

Mokyklų savaitę 683,364 as
menys atlankė New Yorko 
liaudies mokyklas, pamatė, 
kaip, kokiose sąlygose moko
si jų-vaikai.

il- rizikos. Lai komiu 
organizuoja neorgani-

Lai jie aukoja darbą 
kenčia nagaikas, ei- 

o jis, Wol-
i‘V valdyti tinka. Tai 

vilkučio”

Volčok rusų- kalboje reikš
tų vilkutį. New Yorke ran
dasi toks “vilkutis,” kuris iš
vaizda yra žmogus, bet. po
linkiuose turi anų girios vil
kučio savybių, mėgsta užpūl- 

i dinėti. Juomi yra Samuel 
, Wolchok.

Pažangieji krautuvių ir san
dėlių darbininkai New Yorke 
susibudavojo sau galingas uni-

sic, 30 Lafayette Ave., Brook-i jas. Roosevelt© laikais, kol už 
lyne. . Pradžia 8:30 vai. vak. unijizmą buvo lengviau veikti, 
Jžanga $1.20, $1.80 ir $2.40. kol liaudies gyvenimas gerėjo 

Šis koncertas bus vadovybė- ■ ir Wolchok dėjosi esąs šiokiu 
Kasmet . tokiu progresyviu, nors kairės 
koncer-1 visuomet bijojo. Bet dabar—

Kurie iš mūsų buvome į papūtė kiti vėjai ir Wolchok 
koncertuose, tapo “vilkučiu.” Jis užsima

uni jų vadus 
taip, kad jie

vilkučiu, 
nė kairiuosius 
“apkramtyti” 
eitų atgal, ne pirmyn.

Tačiau to nebuvo, nes iš tos 
unijos išsitraukė astuoni kai-

■ resnieji CIO United Retail, 
Wholesale & D e p a r t m e nt 
Store Employes lokajai, visas 

Tikietus galima gauti: tos unijos nugarkaulis ir be
veik visa gyvybė — narinė ir

je Alexander Kutin, 
ši Draugystė rengia 
tus.
paskutiniuose
galiu sakyti, kad buvome pa
tenkinti Kutino Balalaikas or
kestrą.

Kiti dalyviai programoje 
bus: Andre & Vera, su šokių 
ansambliu, akomp. Walter 
Chytilo: Alexander Holub, te
noras ; Dora Boshoer, daininin
kė. 
Kismet Record Co., 227 
14th St.; Russian Skazka, 227 | finansinė. 
W. 46th St., ir pas patį di
rektorių Alexander Kutin, 35 
W. 20th St. Galite ir viršmi- 
nėtoj salėje iš anksto gauti 
tikietų. L K.

kos-deweyiškos policijos buo
žių paragauti. O jeigu ir pa
vyks suorganizuoti, juk iš kar
to sau patinkančių valdybų 
neišrinksi.

Wolchok anaiptol nenori to 
vargo 
n i st a i 
z u otų s.
ir lėšas, 
na Į kalėjimą, 
chokas, 
tokia newyorkiecio 
istorija.

Tuo tarpu atskilusieji nuo 
Wolchok6 lokalai, su 55,000 
narių, auga. f

Naujai atidarytoje Macy’s 
Flatbush krautuvėje, Brookly- 
ne, Macy Lok al as 1-5 jau įra
šė į uniją didžiumą darbinin- 

pareikalavo 
išrinkimui

Warehouse

Amerikos Darbo Partija 
Ragina Kovoti Prieš 
Kėlimą L. I. Fėro

New Yorko-Long Islando 
darbiečiai atsistojo priešakyje 
kovos prieš Long Island Rail
road pasimojimą pakelti nuo
latinių* keleivių fėrą 25 nuo
šimčiais.'

Išsitraukusieji lokalai gy- 
' vuoja puikiai be Wolchok, 
; puikiau, negu pirma. Gi Wol- 
■ chok, likęs tuo, kuo buvo, ve- 
j damas didelio noro ponauti, 
1 dabar esąs pasimojęs kaip 
i nors patapti valdovu AFL 
Waiters Lokalo 1-mo. Tas lo
kalas, kaipo viena iš seniau
sių ir stipriausių unijų atsteig- 
tų jį šiokiu tokiu galiūnu.

| Wolchok vardan savo su- 
t besėjusios CIO United Retail, 
Wholesale & D e p a r t m e nt 
Store Employes planuojąs įsi
kišti ir į bartenderių streiką, 
sako žinovai.

Ko jis briaujasi į jau oi-ga- 
I nizuotas ir be jo per metų

- Pakėlimas skaudžiai palies- metus Išgyvavusias, išaugusias 
tu tuos, kurie užmiesčiuose unijas? Juk dar mrlionai dar- 

. turi savq namelius, arba šiaip ; bininkų tebėra neorganizuoti į 
taip randa pastogę pas erd- i jokias unijas.' 
viau užmiestyje gyvenančius 
gimines kol miestas labai 
trūksta narnų.

Firma jau buvo gavusi vie
ną pakėlimą fėro šių metų
birželio menesio 29-tą. Tuo- i Hartley varžčių gadynėje ei- 
met fėras pakeltas po 5 nuo- nant organizuoti neorganizuo- 
iimčlus. tus dar gali tekti ir trumaniš-

Visa paslaptis tame, kad- 
naujas unijas organizuoti yra 
d^ug darbo, o nėra pinigų. 
Organizuojant dažniausi^ ten
ka savų pinigų pridėti. Taft-

*MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS 
Prievartos veiksmai' Kosta Rikoj 

Welzmann pirmą kartą atsilanko Jeruzalėn 
Majoras O’Dwyer sveikina Kubos prezidentą Prio 

J. V. marininkai atplaukia Kinijon, kai amerikonai bėga 
nuo atžygiuojančių komunistų. 

NEWSREEL THEATRE 
Broadway ir 46th Street

ku, viso 225 ir 
leisti balsavimus 
atstovybės.

Wholesale and
Workers Lokalas 65-tas mobi- 
lizuojasi reikalauti algų pa
kėlimo, nes ne už ilgo ateis 
laikas atidaryti tūlus dar me
tams galiojančius kontraktus, 
kuriuose numatyta teisė per
svarstyti algų punktą pirm 
kontrakto išsibaigimo. Po to
kiais, kontraktais randasi 25 
nuošimčiai visų lokalo narių.

Greta algų, unijistai ruošia
si reikalauti samdytojų mokae 
mo pensijų plano, kuriuomi ei
nant atitinkamą laiką išdirbu
sieji nariai gautų po $100 
pensijos, nuo 60 iki 65 metų. 
Kada įeina galion valdinė se
natvės apdrauda, nuo 65 me
tų, gautų PO $50, nes su prisi
dėjusiu iš valdžios gaviniu jau 
galėtų be vargo išgyventi.

Stern’s, Davega, Vim firmų 
darbininkų lokalai jau turi 
naujų laimėjimų ir jie kasdien 
daugėja.

Arbitracijos keliu, Stern’s 
lokalas gavo po $3.50 algos 
priedo pastoviesiems darbi
ninkams ir samdytojų moka
mą ligonių kasą. Visa tai mo
kama ir už praėjusį laiką, 
nuo vasario mėnesio. Ir jau 
veda derybas už naują kon
traktą ateinančiam vasario 
mėnesiui.

Lokalas 830 po išsitraukimo 
iš Wolchok centro'jau pasira
šė kontraktus 1,200 darbinin
kų. Tūluose tuose naujuose 
kontraktuose gavo savaitinius 
pakėlimus algų iki $7.

Viešbutyje Monterey, New 
Yorke, rasta pasikorusį Claire 
Blaustein, 45 metų.

I

I New Yorka atvežė tūkstan
čius eglaičių. Tačiau kainos 
naturališkųjų, nedabintų, tik 
biskį pigėlesnės, negu pernai. 
O dabintosios nei kiek ne pi
giau. Gal nupigins paskutinė
mis dienomis pirm švenčių.

PRANEŠIMAS
BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Klubo narės ir 

talkininkės visos prašomos susirink
ti šį ketvirtadienį, gruodžio 16-tą, 
419 Lorimer St. Turėsime prisireng
ti puodų fondo baliui, kuris įvyks 
jau šį sekmadienį, auditorijoje. Ir 
turime kitų svarbių reikalų. — Val
dyba. (294-295)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys vienam 

vyrui, gali pasidaryt valgį. Kręipki- 
tės iki 6 vai. vakarais. Apt. 12, 
268 Seigel St., Brooklyn, N. Y.

$ BROOKLYN ž

fLABOR LYCEUMS 
g DARBININKŲ ĮSTAIGA | 
m
"Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-^ 

kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.^ 
Puikus steičius su naujausiais 

įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos.
949-959 Willoughby Ave.

Tei: STagg 2-8842
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Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tcl. EVcrgrcen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

'S

KALĖDINIŲ DOVANŲ

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

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl

AWAMTKITE ROBERT LIPTON’S 
Jewelry Store 

Įsteigta 1892

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

skaitlingų suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—
T T p HP JVT 701 Grand St., Brooklyn
JlJ JI > A 1 N arti Graham Avenue

'ZTTPD’G . 11 I D 411 GRAND STREET 
/jLITO D/VIV BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVęrgreen 4-7729

T

Madeleine Carroll, vaidinanti 
vadovaujančią rolę veikale 
“Goodbye, My Fancy,” Md- 
rosco Teatre, 45th St., New 
Yorke, taipgi dalyvavo ir The 

Theatre Guild on the Air 
programoje.

Šokiai Neįvyks
Aną dieną minėjau, būk šio 

penktadienio vakarą auditori
joje būsią šokiai. Tačiau vė
liau sužinojau, jog penktadie
niais šokiai nutraukti iki po 
švenčių sezono. Kuomet juos 
atnaujins, pranešime Laisvėje.

Ar.

Mrs. Lillian Steinhart, 43 
metų, tapo sunkiai sužeista 
taksiko New Yorke.

Mrs. Behrens Paleista 
Iš Ligoninės

I
Mrs. Katherine Behrens, 

praėjusį pavasarį buvusi taip 
susirgusi protiniai, jog nužu
dė savo kūdikius ir pati bandė 
nusižudyti, sakoma, jau pa
sveikusi, paleista iš ligoninės 
eiti namo su vyru.

Jos kūdikiai tuomet buvo: %
viena dukrytė 10-ties dienų, 
kita 1 metų. Būdama dar ne
sustiprėjusi iš po gimdymo, 
neturėdama kas užvaduotų, 
dienomis ir naktimis būdama 
atsakominga už kūdikių prie-' 
žiūrą, išvargusi kūdikiams 
verkšlenant, ji neteko lygsva
ros. Kūdikius uždusino pa
galve, o sau suraižė rankų 
riešelius ir kaklą. Tačiau vy
ras ją rado dar gyvą ir išgel
bėjo.

Ar jinai po pasveikimo busz 
teisiama kaipo žmogžudė, dar 
nenustatyta. 

i

APIPLĖŠĘ LIGONĘ

New Yorke sulaikyti po 
$10,000 kaucijos Bernard Cor
coran, 48 metų, ir Fred Cam- < 
pola, 39 metų, kaltinami, kad 
jie iš pabėgusios 73 metų am
žiaus moteriškės Mrs. Kathe
rine Mead pagrobę pinigus. 
Moteriškė, negalinti vaikščioti, 
į teismabutį buvo atvežta ra
ulinėje kedėje.

LITUANICA SQUARE g

'S

9,
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

9i PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

5^282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y

UP-TO-DATE

Valandos:

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

UP

Swirl Cut

kad jūsų plaukų pro-

sutai-

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Ketv., Gruod.- 16, 1948
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Steven Augustine & Frank §anko
SAVININKAI
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GYDYTOJAS

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

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

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas

306*UNION AVENUE
SGERAI PATYRĖ BARBERIAI « !

----------------------------------------------------- !
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Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves 

50

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

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

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

Fashion
Center

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

Ne tik, kad tai duoda jūsų plaukams 
švelnią, naturalę ’ išvaizdą ... blizganti 
malonumą, kuris sukelia komplimentus 
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

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

240 Cfftlld Stl^elJlairdressers R « y
DlOUKiyH^ B. I'

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




