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Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Silkė, Gyvatė ir Kvailiai. 
“Per Vieną Ausį Įeis, bet 

per Kitą Neišeis.”
Kultūros Naikintojai.
Ka Veikia Amerikos *
Marinai Kinijoj?

Mūsų Darbo Unijos.
Eikite Talkon!

Rašo A. BIMBA
Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

Klerikalų Darbininkas tvir
tina, kad “dabar tik Amerikos 
visuomenė pamatė, kad ta 
‘raudonoji, silkė’ tikrenybėje, 
yra raudonoji gyvatė.“ 
Darbininkas pirštu taiko 
zidentui Trumanui.

Brooklyn, N. Y., Antradienis,z Gruodžio-Dec. 21, 1948
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Darbininkui geriau 
negu silkė? 

matyt, neužtenka kle- 
apetito pasotinimui.

Kodėl 
patinka gyvatė,
Silkės,
rikalo
Gyvatė daug skanesne už sil-

Visas dalykas bus tame, kad 
silkės niekas nebijo, o gyva
tės bijo daug žmonių..

LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street,

Brooklyn 6, N. ¥. ,
Telephone: Stagg 2-8878 t

KINŲ LIAUDININKAI 
ATKIRTO TIENTSIN^ 
NUO TANGKU UOSTO

f

Artėja Prie Yangtze Upės; Užimsią Peipingą Sausyje

tės bijo daug žmonių.. Ku- Į Nanking, Kinija. ■ Kinų 
nigams daug parankiau gyva- Į komunistų - liaudininkų ar
te gąsdinti savo parapijomis. Į tilerija bombardavo Tientsi-

★ ★ s ★ i no lėktuvų aikštę. Associa-
Kas liečia Amerikos visuo- ted Press teigia, jog komu- 

menę, tai ji neseniai pasakė, ' pistai jau atkirto didmiestį 
ką ji mano apie tą alasą dėl j Tientsiną nuo jo uosto 
šnipų. Trumanas jau prieš , Tangku, 27 mylios į rytus, 
rinkimus aiškiai pavadino tą ‘
alasą “raudonąja silke,“ ta-1 Komunistai, persikėlę per 
čiau visuomenė už jį balsavo. ■ Huai upę Pengpu srityje, 
Taigi, Darbininkas neturi tei-j artėja prie Yangtze Upės, 
sės kalbėti ir gyvačiuotis A- j didžiausios Kinijoje, ir ata- 
merikos visuomenės vardu. į kavo Hsiennumaio, tik 15

★ ★ ★ i mylių į šiaurę nuo tos upės.
Tikintieji žmonės pasitiki i Sostinė Nankingas stovi an- 

savo kunigais ir jiems daug i troje, pietinėje Yangtze pa-

krantėje. Komunistai taipgi 
užėmė Tienčang miestą, 50 
mylių į šiaurę nuo Nankin- 
go.

Peiping, Kinija. — Čiang 
Kai-šeko tautininkų kariuo
menė iš Pęipingo mėgino 
atgriebti vieną lėktuvų aik
štę priemiestyje. Komunis^ 
tai nubloškė juos atgal.

Komunistai - liaudininkai 
vis dar sulaiko artilerijos 
ugnį nuo Peipingo. Jie ven
gia kenkti miestui ir tikisi 
paimt jį per apgulą iki 1949 
m. sausio pabaigos.

visko išsipasakoja. Jie taip 
išmokyti. Jiems Įkalbėta, kad 
ką jie kunigui pasisako, vis
kas esti tuojau pamiršta. Tai 
visa kunigui per vieną ausj Įei
na, o per kitą išeina.

Bet jau senais caro laikais I
buvo Įrodyta, kad kunigai iš-i Athenai, Graikija.—Grai-Į Graikijos pussalį. Monar-

Graikų Partizanai Atakuoja
Monarcho - Fašistų Miestą v

gautas iš tikinčiųjų žinias per kų partizanai atakavo So- chistai sutelkė 25,000 ka-
išpažintį ir kitais būdais per- j fades miestą, vidurinėje 
duoda žandarams. Dėl to daug i Graikijoje, kaip pranešė 
'revoliucionierių skaudžiai i monarcho - fašistų karo mi- 
nukentėdavo. Į nisterija. Sofades yra už 12
. ★ ★ ★ . mylių nuo Karditsos miesto,

Dabar Chicagos Drauge ku- ^urj partizanai buvo užėmę 
pirm desėtko dienų?

Monarchistų valdžia už
draudė keleiviniams - preki
niams laivams plaukioti 
penkių mylių pločio ruožte 
aplink Pelopennesą, pietinį

nigas Prunskis rašo “Iš Jauno 
Kunigo Užrašų.“ Pasirodo, 
kad bent jau šiam kunigėliui 
per kitą ausį niekas neišėjo. 
Moka jis gražiai pasijuokti ir 
pasityčioti iš savo patyrimų su 
tikinčiaisiais. Kun. Prunskis 
gėdos nepripažįsta. Mano, 
kad jo kunigiški įspūdžiai lai
mės Draugui naujų skaitytojų.

riuomenės, kad šturmuotų 
partizanus tame pussalyje. 
Jie patys skaičiuoja tik iki 
3,000 partizanų Peloponne
se.

Monarchistai skelbia, kad 
pirm kelių savaičių nuskan
dinę svetimą laivą, gabenu
sį partizanams kulkosvai
džius, šautuvus ir kitus 
ginklus bei amuniciją.

Naujas Čiango Kabinetas 
Gal Derėsis su Komunistais

Nanking, Kinija.— Pra
nešama, jog dr. Sun Fo su
daręs naują čiang Kai-šeko. 
ministrų kabinetą. Teigia
ma, kad premjeras Sun gal 
sutiks derėtis dėl santaikos 
su kotnunistais-liaudinin- 
kais.

Čiangui Duota Daug 
Daugiau, NeguSkelbiama

Hitleris degino pažangiųjų 
rašytojų knygas. Francūzijos 
valdonai Berlyne dinąmitu su
griovė du didžios Berlyno ra
dijo- stoties bokštus. Bokštus 
nugriovė todėl, kad negalėjo 
pakęsti “sovietinės propagan
dos.”

Reikšmė ta pati. Hitleris 
. irgi negalėjo pakęsti tiesos, to

dėl degino knygas.
šitą francūzų vandalizmą 

prieš kultūrą karštai užgyrė 
mūsų militarinės valdžios gal
va Vokietijoje. Gėn. Clay 
dar net pasveikino francūzus 
už tokį aukštą “susipratimą.”

Dar vienas Amerikos karinis 
laivas su keliais šimtais mari
nų (jūrininkų) pribuvo į Šan- 
ghajų. Kų jie ten veiks? Sa
ko; Gins amerikiečius; saugos 
Amerikos interesus.

Betgi tie amerikiečiai, kurie 
bijo, labai lengvai gali iš Ki
nijos išsikraustyti.

Ką pasakytų mūsų šalis ir 
žmonės, jeigu vieną gražią 
dieną į San Francisco ir. New 
Yorką pribūtų Rusijos kariniai 
laivai su ginkluotais marinais 
“ginti rusus ir saugoti Rusijos 
interesus”?

pasidžiaugti, 
keliolika me-

Reikia garsiai 
kad paskutiniais 
tų Amerikoje unijistų skaičius 
paaugo keleriopai. Manoma, 
kad šiandien Amerikos Darbo 
Federacija, CIO, Geležinkelie
čių Brolijos ir nepriklausomos 
unijos 
Ii jonų

daikte turi apie 14 mi- 
narių.
(Tąsa S-me pusi.)

Vadinami “Slapti”
Dokumentai Buvo 
Daugeliui Prieinami

i CIO Dešinieji Atmetė Algų 
Pakėlimo Reikalavimą

Washington. — United 
Press korespondentas John 
L. Steėle kalbėjosi su valdi
ninkais . apie tariamus 
“slaptus” valdžios doku
mentus, dėl kurių kelia 
skandalą kongresmanų Ne- 
amerikinės Veiklos Komite
tas. Valdininkai sakė, jog 
tie dokumentai 11937-38 me
tais nebuvo laikomi tikroje 
slaptybėje; jie buvo prieina
mi tuzinams įvairių žmonių, 
tame skaičiuje ir laikrašti
ninkams.

Tai vadinami “slapti” po
pieriai, kuriuos šnipas Whi
ttaker Chambers sako būk 
gaudavęs nuo -Algerio His- 
so, valstybės department© 
tuometinio p a i‘ e i g ū no. 
Chambers pasakoja, kad 
pats pprdavinėdavęs tuos 
dokumentus neva Sovietų 
valdžios agentanis ,Wash- 
ingtope.
• Daugelis. valdininkų ir 
valdininkėlių tada nešdavo
si tokius popierius namo, 
kaip pripažino dabartiniai 
valdžios nariai.

Syracuse, N. Y.— Progre
syviai delegatai New Yorko 
valstijos CIO unijų suvažia
vime siūlė reikalaut algų 
pakėlimo, nekeliant kainų, 
nes samdytojai ir taip turi 
riebių pelnų.

Dešinieji vadai su savo 
šalininkais atnffetė šį siūly
mą; bet tiktai tokia balsų 
dauguma, kaip 60 prieš 40.

Amerika Duosianti 
Įsakus Kitom Tautom

New York.— Jungt. Tau- 
tų tarpininkas Palestinai, 
R. J. Bunche pasakojo, kad, 
esą, “jau baigėsi” karas 
tarp Izraelio valstybės ir a- 
rabų.
ORAS.—Būsią apsiniaukę.

New York. — Demokra
tas ’ senatorius Alben W. 
Barkley, naujai išrinktas 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentu, pareiškė, jog Ame
rika pasilaiko sau “teisę” 
patvarkyt, kokią politiką 
turi vykdyt kitos tautos.

Kalbėdamas Town Hall 
Klubo diskusijose, Barkley 
sakė:

— Mes tvirtai reikalausi
me, kad įvairios karo palie
stos tautos, kurioms gręsia 
ūkinis ar politinis susmuki
mas, turi tikrai stiprintis 
demokratiniais būdais.

Amerika, girdi, rems no
rinčias laisvės tautas,, bet 
sen. Barkley nesipriešino 
Anglijos priespaudai prieš 
malajiečius, Franci jos karui 
prieš Indo-Kinos gyventojus 
ir kt. Tartum tos tautos ne
nori laisvės.

Washington. — Amerikos 
valdininkai skaičiuoja, kad 
nuo karo pabaigos iki šiol 
davė tiktai “2 bilionus, 884 
milionus dolerių” paramos 
Čiang Kai-šeko valdžiai Ki
nijoje.

Bet Amerika kelis iki ke
liasdešimt sykių nupigino 
vertę Čiangui duotų ginklų1 
ir įvairių kitų reikmenų; 
Čiangas todėl gavo bent 4 
bilionus dolerių, skaitant ti
krąja tų daiktų verte.

Pavyzdžiui, A m e r ika 
“pardavė” Čiangui 156 ka
rinio transporto lėktuvų po 
$5,000 kiekvieną. Pačiai A- 
merikos valdžiai toks lėktu
vas lėšavo $232,000. Taigi 
Čiangas gavo tuos lėktuvus 
46 kartus pigiau.

147 kovos lėktuvai ir 683 
lėktuviniai inžinai lėšavo 
$34,600,000, bet jie buvo 
Čiangui pervesti už $4,835,- 
000. Panašiai nupiginti jam. 
ir kiti ginklai ir amunici
ja.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė tvirtina, kad Čiang 
Kai-šeko tautininkai buvo 
pilnai aprūpinti kariniais 
reikmenimis kovai prieš ki
nų liaudininkus - komunis
tus.

Kodėl tad komunistai lai
mi karą prieš tautininkus? 
Todėl kad Kinijos žmonės 
nenori kovot už čiangą, to
dėl, kad Čiango valdininkai 
vagia gaunamą iš Amerikos 
paramą ir todėl, kad jo ko- 
mandieriai niekam netikę. 
Tokią išvadą daro Amerikos 
valdininkai.

Bet Čiangas prašo dar 
trijų bilionų dolerių paspir
ties, po bilioną per 3 seka
mus metus, ir ypač repub- 
likonai Kongreso nariai ra
gina nesigailėt jam pinigų.

Dabar, be kitko, skiriama 
Čiangui $400,000,000 iš Mar
shallo plano fondo.

Sovietų Sąjungos Piliečiai 
Renka Teisėjus

Maskva. — Dešimtys mi- 
lionų sovietinių piliečių vi
suotinais balsavimais rinks 
teisėjus per du sekamus 
mėnesius; rinkimai eis “pa
grindais demokratiškiausios 
'pasaulyje konstitucijos,” 
sakė Maskvos radijas.

Teisėjų rinkimai jau pra
sidėjo savivaldinėje Totorių 
Respublikoje.

Pasadena, Calif. — Su
grįžęs iš Kinijos, P. Hoff- 
manas, Marshallo plano ad
ministratorius, jau giria 
Čiang Kai-šeką.

VARTODAMI AMERIKINIUS GINKLUS 
HOLANDAI UŽĖMĖ INDONEZŲ SOSTINĘ 
IR AREŠTAVO JŲ. VALDININKUS 

___________ ' w-----------------------------------  
Belgijos ir Australijos at
stovų.

Holandai naktį staiga nu
leido parašiutinius savo ka
reivius iš lėktuvų į indone
zų sostinę Jogjakartą; bom
bardavo ir apšaudė miestą 
ir per pusvalandį jį užėmė.

Kartu indonezus atakavo 
'holandų marinai, ginkluoti 
amerikiniais ginklais ir ap
rengti amerikinėmis uni
formomis, tik su holandiš- 
kais ženklais. Užpuolimui - 
jie vartojo ir amerikines 
LST įsiveržimo valtis.

Tuo pačiu laiku holandai 
įsiveržė ir į Sumatrą, kitą 
didžiulę Indonezijos salą.

Kaip Javoj, respublikos 
centre, taip Sumatroj holan
dai sulaužė linijas, kurios 
buvo nustatytos tarp Indo
nezijos respublikos ir holan
dų užimtų vietų.

Holandai, vartodami a- 
1 merikoniškus ir angliškus 
lėktuvus, šarvuotus automo
bilius ir kitus naujovinius 
karo įrankius, greit'užėmė 
eilę indonezų miestų kokia
me tuzine skirtingų frontų.

Pajūriniuose * ruožtuose 
holandų karo laivynas pra
skynė kelią savo marinams 
ir kareiviams įsiveržti į ke
lis miestus.

Holandijos valdžia ketina 
įsteigti “jungtines Indone
zijos valstybes”, kurios tik
rumoje būtų tiktai holandų 

■ kolonija.

Suėmė hulnnezu Vadus; Sulaužė Jungt. Tautų Įsakymą
Batavia, Java. — Rolan

dai, naudodami naujausius 
i amerikinius ginklus, urmu 
užpuolė ir užėmė Indonezi
jos respublikos sostinę Jog- 
jakartą ir areštavo indone
zų vadus.

Tarp areštuotų yra res
publikos prezidentas dr. So- 
ekarno, premjeras Moham
med Hatta, užsienio reikalų 
ministras Hadji A. Salim, 
indonezų armijos galva gen. 
Soerderimen, buvęs premje
ras Sutan Sjahrir, indonezų 
seimo nariai ir kiti tauti
niai vadai.

Tie dešinieji respublikos 
viršininkai gerindavosi ho- 
landam ir plūsdavo komu
nistus. Holandų kariuome
nė jiems padėjo slopint ir 
partizanų kovą. Partizanai 
reikalavo visai nepriklauso
mos, demokratinės tautinės 
respublikos ištisoje Indone
zijoje.

Holandai, iš pasalų už
puldami Indonezijos res
publiką, sulaužė paliaubas, 
kurias įsakė Jungtinės Tau
tos. Taikos deryboms tarpi
ninkavo Jungt. Tautų komi
sija, sudaryta iš Amerikos,

Indijos Premjeras Rūsčiai 
Įspėja Holandus Užpuolikus

ministras pirmininkas Ja
waharlal Nehru karčiai pa
smerkė holandus, Indonezi
jos užpuolikus. Kalbėdamas 
Kongreso Partijos susirin
kime, Nehru pareiškė:

— Holandijos karas prieš 
Indoneziją mindžioja Jung
tinių Tautų konstitucijos 
principus. Nors mes dabar 
negalime suteikti Indonezi
jos respublikai tinkamos 
paramos, bet mes ir ramiai 
sėdėti negalime.

Aš įspėju holandus, kad 
jie nepasieks savo tikslo.

Mes esame pasižadėję^pa- 
darytį galą svetimų impe
rialistų viešpatavimui, kaip 
Indonezijoj, taip ir kitur 
Azijoj.

Niekas negalės sustabdyti 
kovos bangą dėl azijinių 
kraštų nepriklausomybės.

Dabar panaujintas holan
dų karas Indonezijoj iš
šauks rimtą atsiliepimą In
dijoj, Azijoj ir gal tūluose 
kituose kraštuose.

Kompaniją Lokautas Prieš 
6,500 Phila. Laivakrovių

Philadelphia. — Kai kurie 
laivakroviaij Darbo Federa
cijos unijos nariai, streika
vo prieš keturias laivų kro
vimo kompanijas; reikala
vo, kad jos vykdytų pasi
rašytą sutartį.

Kompanijos, iš savo pu
sės, paskelbė lokautą; užda
rė darbus visiem 6,500 tų 
laivakrovių.

Jungt. Tautą Komisija 
Įkaitino Holandiją

Paryžius. — Jungtinių 
Tautų tarpininkavimo ko
misija Indonezijai įkaitino 
Holandiją, kaip pasalingą 
Indonezijos respublikos už- 
puolikę, ir davė skundą 
Jungt. Tautų Saugumo, Ta
rybai prieš Holandiją.

Tarpininkavimo komisijoj 
yra Amerikos,. Belgijos ir 
Australijos atstovai.

Saugumo Taryba ims ko
misijos skundą svarstyti šį 
trečiadienį, kai sugrįš So
vietų delegatas Jakovas Ma
likas iš Maskvos.

Roma. — Italija geidau
ja, kad Jungt. Tautos su-, 
grąžintų jai koloniją Libi
ją, šiaurinėje Afrikoje, bet 
ketina duoti jai tautinę sa
vivaldybę.

Mažiukė Holandija 
Mojasi Vėl Pavergt 
Didžiąją Indoneziją

Bulgarų Komunistai Sveikina 
■ Kinų Liaudininkus

Sofija, Bulgarija.-^- Bul
garų Komunistų Partijos 

tiktai suvažiavimas entuziastiškai mrrtilzino Izimi 11 o 11 zl i i vi Irt 1
eu-Holandija yra maža 

ropinė valstybė — 1 
12,862 ketvirtainių mylių 
ploto su 9 milionais gyven-

Bet Holandijos imperiali
stai iki Antrojo pasaulinio 
karo laikė visiškai pavergę 
Indonezijos salas, turinčias 
virš 785,000 ketvirtainių 
mylių ploto su'72 milionais 
vietinių gyventojų. O baltų
jų - europiečių ten yra tik
tai 250 tūkstančių.

Karo metu ir po karo iš
sivystė tautinis indonezų 
judėjimas ir įsikūrė Indone
zijos respublika. Rolandai 
kartotinai atakavo indone
zų žemę, o dabar pasimojo 
visai nušluoti Indonezijos 
respubliką. .

MARSHALLO SIUNTI
NIAI JUOD. RINKOJ
Viena, Austrija. — Ame

rikiniai korespondentai pra
neša, kaip europiniai pelna- 
gaudžiai išgauna pašalpos 
daiktus, atsiunčiamus iš 
Marshallo fondo, ir aukšto
mis kainomis pardavinėja 
juos juodojoj rinkoj.

Cyprus. — Anglai čia te
belaiko belaisvių žardžiuose 
11,000 žydų.

sveikino kinų liaudininkų- 
komunistų pergales prieš 
Čiang Kai-šeko tautininkus.

Komunistas Bulgarijos 
premjeras Georgas Dimit
rovas pareiškė, jog kinų ko
munistų s liaudininkų lai
mėjimai persveria politines 
svarstykles pasaulyje į So
vietų ir naujųjų demokrati
jų pusę prieš anglų-ameri- 
konų imperializmą.

Bulgarų komunistų suva
žiavime dalyvavo ir broliš
ki delegatai nuo 18 kitų ša
lių Komunistų Partijų.

Streikavo 1,500,000 Italų 
Valdžios Darbininkų '

'Roma. — Pirmadienį 24 
valandoms sustreikavo pus
antro miliono valdinių Ita
lijos darbininkų - tarnauto
jų — geležinkeliečiai, teleg
rafistai ir kt.

Streiką paskelbė Italijos 
Darbo Konfederacija, kuo
met valdžia atmetė jų rei
kalavimą dėl algos pakėli
mo.

Albany, N. Y. —^Guber
natorius Dewey žada reika 
laut pratęsti rendų kontro-

“M
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Afsa/to New York “Timesui”
Kadaise, š. m. spalių 20 dieną, plutokratų laikraštis 

“The New York Times”, išspausdino editorialą, pavadin
tą “The ‘Closed System’” (Uždarytoji Santvarka), kurį 
rašytojas taikė T. Sąjungai. Ten buvo pasakyta, jog T. 
Sąjungos vyriausybė “neleidžia savo piliečiams lankytis 
kituose kraštuose, draudžia skaityti užsieninę spaudą, 
draudžia klausytis užsieninių radijų pranešimų bei su
žinoti, ką išlaukinis pasaulis galvoja.”

Lapkričio 25 dieną Maskvos gyventojas Semionas Kir- 
sianovas parašė New York “Timesui” atsakymą, tilpusį 
te laikraščio laidoje š. m. gruodžio 18 d.

S. Kirsianovas sumuša stambiojo kapitalo organo me
lus, nurodydamas faktais, kaip iš tikrųjų toje respublikų 
sąjungoje- yra. Jis, beje, pabrėžia, jog buvo laikai, kai 
Hitleris melavo panašiai, kaip šiandien meluoja ameriki
nė spauda. Hitleris, sako rašytojas, kadaise skelbė savo 
pavaldiniams, būk rusai esą tiek negabūs, kad jie negalį 
pasigaminti paprasto automobilio. Ir jis tai skelbė tuo
met, kada T. Sąjungoje jau veikė tvirta automobilių pra
monė! Už tai, kad jis taip manė ir melavo, Hitleris vė
liau brangiai turėjo sumokėti.

Jei T. Sąjungos vyriausybė, rašo -Semionas Kirsiano
vas, nenorėtų, kad jos piliečiai girdėtų kitų kraštų radijų 
transliavimus, tai ji visųpirmiausiai uždraustų tvirtesnių 
radijo priimtuvų gamybą, ji teleistų gaminti tik tokius 
liavimas. Ir tie priimtuvai pardavinėjami visose krautu
jas. Dabar gi yra taip: su kiekviena diena vis daugiau ir 
daugiau pagaminama radijo priimtuvų tokių (su dvyli
ka “tiubų”), per kuriuos galima girdėti transliavimai iš 
kitų kraštų, tame skaičiuje ir “Voice of America” trans
liavimas. Ir tie p rimtu vai pardavinėjami visose krautu
vėse, ir juos gali pirktis ir jais naudotis kiekvienas pilie
tis. Jeigu tarybiniai piliečiai nelabai nori klausy
tis “Voice of America” radijo transliavimų, tai vyriau
siai dėl to, kad tie transliavimai yra labai, šiurkštūs, žy
mi Kirsianovas.

T. Sąjungoje kreipiama didelio dėmesio į mokymą sve
timų kalbų, kad jos piliečiai galėtų naudotis svetimų kra
štų literatūra ir radiju. Iš viso šiuo metu svetimų kalbų, 
įskaitant angliškąją, Tarybų Sąjungos mokyklose mokosi 
apie 30 milijonų žmonių-!

Beveik kiekviename tarybiniame mieste veikia biblio
tekos, kuriose knygos tėra įvairiose kalbose. Tarybiniai 
mokslininkai, ekonomistai, menininkai ir kitokių profe
sijų žmonės, lanko kitus kraštus, studijuoja juose žmonių 
gyvenimą ir, grįžę, apie juos rašo ir kalba.

Tarybų Sąjungos kioskose laisvai galima pirktis britų 
laikraštis, leidžiamas T. 'Sąjungoje, — “Britanskij So- 
juznik”, — kuriame išimtinai patys britai rašo apie gy
venimą Britanijoje. Amerikiečiai Maskvoje leidžia savo 
žurnalą, pavadintą “Amerika”, kuriame rašoma išimti
nai apie Ameriką ir rašo patys amerikiečiai: šis žurnalas 
taipgi laisvai pardavinėjamas kioskose, drauge su gitais 
laikraščiais ir žurnalais. Kas nori, gali jį pirktis ir skai
tyti.

Į rusų ir kitas tarybines kalbas verčiamos visokios 
knygos, dažnai savo turiniu neatitinkančios tarybinės 
ideologijos, tačiau laisvai piliečiams prieinamos. Nema
žai tokių vertimų tarybiniai kritikai smarkiai kritikuo
ja, tačiau jie yra pardavinėjami, juos gali pirkti kiekvie
nas, kuris nori.

Šitaip, trumpai suėmus, Semionas Krisianovas atsakė 
New Yorko “Timesui”. <

Jis, baigdamas savo laišką, primena, jog tarp šitų dvie
jų kraštų — Amerikos ir Tarybų Sąjungos, — politinis 
susitarimas taipgi yra galimas, jei tik Amerika to pa
geidautų. '

Mūsų nuomone, Semiono Krisianovo laiškas yra lai
ku parašytas ir jis, galimas daiktas, atplėš ne vienam 
akis, kūris jį perskaitys.

KAPITALISTAI DEJUO
JA DĖL ĮVYKIŲ 
KINIJOJE

“Industrial News / Re
view” įjašo: “Šiuo tarpu di- 
džiausiąs galvoskaudis yra 
Kinijos situacija. Baisiausi 
Čiango ir jo nacionalistinio 
sąjūdžio pralaimėjimai pa
darė aiškiai galimu, kad. il
gainiui komunistai paims 
visą Kiniją ir kontroliuos 
jos didžiulę žmogaus jėgą 
ir turtus. Vakąrų akimis 
žiūrint, tai galima viena 
prasme skaityti- pavojin
giausiu išsivystymu nuo pa
baigos pereito karo.”

Tiesa, pavojingiausias iš
sivystymas, bet, aišku, ne 
Vakarų darbo žmonėms, bet 
kapitalistams. Ką gi darbo 
žmonės Amerikos, Anglijos, 
Francūzijos ar Italijos pra
laimėtų, jeigu baisioji Čian
go diktatūra būtų nuversta, 
o jos vieton įsisteigtų liau
dies valdžia? Ne tik kad 
liaudis nieko nepralaimėtų, 
bet laimėtų labai daug.

SMARKIAI BARA, KAD 
PARAPIJONAI NEINA 
ŠVENTO JONO KELIU

juos šv. Rašto, katalikiškų 
knygų.

Aišku, to namo gyventojų 
dvasia serga. Dar blogiau su 
jų draugais. Patys nebūdami 
gilūs tikėjimo, kviečiasi ir 
bendrauja su dvasiniais išti- 
žėliais, neišmanėliais, kurie 
mėgsta girtis savo netikėjjmu.

Ir pamažu nusilpę dvasia 
katalikai jau nebeatvaizduoja 
savo gyveniniu Kristaus, ne
turi Jo dvasios. (D., gr. 11 
d.).

Už tuos gyvulių paveiks
lus ant sienų, atrodo, Drau
gas dar atleistų parapijo
nams. Bet už skaitymą pa
žangių laikraščių bei už 
draugavimą su jau laisvais 
žmonėmis atleidimo neduos. 
Kodėl?

Ogi štai kodėl. Žmogus, 
skaitydamas gerą laikraštį 
ir draugaudamas su susi
pratusiais žmonėmis pa
lengva pats apsišvies ir su
sipras. O tada jau blogai 
kunigui. Argi susipratęs 
žmogus klausys kunigo ir 
duos jam pragyvenimą? Ar
gi susipratęs žmogus nepa
sakys kunigėliui: Eik ir iš 
prakaito kaktos savo duo
nutę sau užsipelnyk!

pataikaujančia svajone ir at
budus pasijuto be kokio nu
sipelnyto darbelio.“ (“Lai
vas,“ gr. 4 d.)

Jei šitaip atsargiai Die
vas ir angelas norinčiuosius 
dangun patekti tyrinėja, tai 
mūsų kunigams bus riestai. 
Nė vienas jie ten napateks. 
Ypatingai į .dangų patekti 
nebus jokios Vilties tokiems 
kunigams, kurie nepasiten
kina žmonių gąsdinimu bur
tais ir prietarais, bet dar 
užsiima sukta politika.

Nelemtas Izraeliui Žygis
Savaitraštyj “The Nation” telpa tūlos Lillie Shultz 

straipsnis apie Jungtinių Tautų Asemblėjos tarimą Izra
elio ir bendrai Palestinos reikalu.

Rašytoja mano, kad paskyflmas Jungtinių Valstijų, 
Francijos ir Turkijos Izraelio ir visos Palestinos klausi
mui spręsti yra žalingas Izraeliui. Nes, jeigu Jungt. Val
stijos ir bandys laikytis “neutraliai”, tai Turkija ir 
Francija tikrai pataikaus arabams, arabiškoms valsty
bėms. >

Buvo manyta, kad į šią komisiją įeis Australija, kuri 
yra daugiau palanki Izraeliui, o jei ne Australija, tai 
Norvegija, tačiau Anglijos imperialistai darė viską, kad 
įeitų Turkija — aiškus 1Y atviras Izraelio priešas.

Bendrai, rašytoja nurodo, Izraelio klausimu korektiš
kai JT Asemblėjoje laikėsi tik Tarybų Sąjunga ir slaviš
kų valstybhj blokas. Kitos valstybės (išskyrus Centrinės 
Amerikos respublikėlę Guatemala) buvo aiškioje Anglijos 
imperialistų įtakoje ir jos balsavo taip, kaip Londono 
viešpačmi norėjo.

Beje, Lillie Shultz manė, jog Saugumo Taryba, kuriai 
buvo palikta svarstyti Izraelio priėmimas į Jungtines 
Tautas, gal nutars jo prašymą patenkinti. Bet ji ir čia

Kunigų Draugas mano, 
kad mūsų broliai parapijo- 
nai visiškai išėjo į lankas 
ir pamiršo Švento Jono gy
venimą, kuris “tyruose at- 

i gailoje daugiau dvidešim
ties metu, nuolatos badau- c 7

damas, laukuose nakvoda
mas ir besiruošdamas di
deliam darbui.”

Draugas rašo:
Kai paklausia kas mūsų,! 

kas mes esame, pasistengiamo 
išskaičiuoti visus savo titulus, 
geras savybes. Mat, norime 
pasirodyti, kad nesame bet 
ka^.

Iš tikrųjų, esame krikščio
nys, Kristaus mokiniai, esame 
pakrikštyti, įjungti i Jėzaus 

! Kristaus įkurtosios Bažnyčios 
narius, tikime ir ispazįstame 
Jėzaus Kristaus skelbtąjį 
mokslą ir juomi stengiamės 

! grįsti kasdieninį mūsų gyve- i 
i n imą.

Tai yra tikrasis mūsų gyve
nimas ir tikrasis to gyvenimo! 
veidas.

Deją, tai sugadintas, 
kreivas parapijonų gyveni
mo veidrodis. Jis neparodo 
tiesos, kaip šiandien kuni
gų išmokyti ir “-apšviesti” 
žmonės gyvena bei elgiasi. 
-Draugas sako:

Pereikime per mūsų drau
gų, lietuvių katalikų, namus. 
Pažiūrėkime, ar jie nemeluo
ja, teigdami esą geri krikščio
nys.

Kai kurie jų vaizduoja gra
žų, visapusį- Kristaus paveiks
lą, bet... yra ir kitokių.

Štai ką randame pas kai 
kuriuos jų gyvenamuose bu
tuose.

Namas švarus, gražutėlis, 
rakandai puošnūs. Visa tai 
gera. Bet štai ant sienų nėra 
vietos nei Kristaus, nei Jo 
Švč. Motinos paveikslams. Jų 
vietoje randame kačių, šunų, 
arklių ar kitokių gyvulių at
vaizdus. Tai rodo, kur to na
mo gyventojai kreipia savo 
dvasios akis.

Pažvelkime, ką jie skaito, į 
Ogi komunistų, bedievių, so
cialistų, liberalų spaudą. Tai-i 
gi, jie savo dvasią maitina to-l 
je spaudoje platinamomis, 
klaidomis. Pasigendame pas Į

KAIP VIE&A GUDRI 
MOTERIŠKĖ NORĖJUSI 
APGAUTI DIEVĄ

Užtenkamai negražu ir 
bloga, kai žmogus žmogų 
bando apgauti. Bet ką jau 
bekalbėti, kai žmogus pasi
kėsina patį Dievą apgauti! 
Kunigų “Laivas” tvirtina, 
kad viena labai gudri mo
teriškė buvus pabandžius 
patekti dangaus karalystėn 
per apgavystę, ale Dievas 
laiku pastebėjęs ir jai dan
gaus duris kietai užtrenkęs.

Visa tai' atsitikę laike 
vieno “paskutinio Dievo 
teismo”, žmonės į teismą 
susinešė po du ryšulėliu — 
vienam geri darbai, o kitam 
blogi. Angelas tuos ryšulė
lius pasvėrė. Jeigu daugiau 
svėrė blogų darbų ryšulė
lis, tam jau blogai, žinote, 
kur jis buvo pasiųstas. Bet 
štai kas atsitiko:

Pagaliau atėjo viena mo
teriškė, kurios gerų darbų 
ryšulėlis buvo daug didesnis 
už kitą. Atsiskyrėlis džiau
gės, mane, kad ta išgirs pa
lankų sprendimą. Ir kaip jis 
nustebo! Padėjus abudu ry
šulėlius ant svarstyklių, blo
gieji darbai nusvėrė geruo
sius. Angelas, kuris svėrė, 
pamatęs jo sustebėjimą pasi
šaukė ir išrišo po jo akių ge
rų darbų ryšulėlį. Tai buvo 
maži ryšuliukai, kiekvienas 
su užrašu: išmaldos, bažny
čios lankymai, pamokslų 
klausymai, apsimarinimai. . . 
Nustebimas dar padidėjo. 
Jis negalėjo suprasti, kodėl 
tiek daug darbų ir taip ma
žai sveria. Angelas liepė ta
da jam ryšulėlius atrišti. Gi 
žiūri—visi ryšulėliai tušti. 
Atsiskyrėlis dar labiau nuste
bintas pažvelgė į angelą, o 
sis tarė : “Matau, jog stebie
si, kad to nežinai. Klausyk! 
Visi geri darbai kurių per
skaitei užrašus, buvo tušti 
darbai, atlikti iš puikybės, 
dėl žmonių akių ar kitokių 
tikslų. Visa, kas nėra da
roma iš Dievo meilės ir noroI 
D i e v u i _ p ati k ti, yra Jo ak y se 
be vertės. Ta moteris daug 
svajojo apie gerus darbus. Ji 
užmigo amžinu miegu ^u šia • •

SOCIALISTAS APIE 
FRANCŪZlJOS 
SOCIALISTUS

Visi faktai rodo, kad 
Francūzijos socialistai, va
dovaujami Leon Blum, gy
vena gilią vidinę krizę. A- 
pie tai rašo ispanų socialis
tu vadas J. Alvarez del Va- 
yo liberalų žurnale “The 
Nation”. Jis sako :

“Kaipo socialistui, man 
ypatingai nemalonu rašyti 
apie dabartinę Francūzijos 
Socialistų Partijos silpnybę. 
Kad toji partija, kuri vie
nu laiku buvo ,Liaudies 

^Fronto sąjūdžio širdimi ir 
kuri vėl kada nors gali būti 
pašaukta prie panašios ro
lės, netenka įtakos yra ne
laimė ne vien tik socialis
tams, bet* visam Francūzi
jos kairiajam judėjimui. 
Mažai aš tėpriduodu svar
bos tam faktui, kad parti
jos organas Le Populaire 
gruodžio 6 dieną pakeistas 
mažyčiu tik pušės dydžio 
laikraštuku, nors ir tai rei
kia skaityti rimtu dalyku. 
Daug svarbiau pasitrauki
mas iš partijos tokio jauno 
vado kaip Jean Rous. Kai 
praeitą savaitę jo pasitrau
kimas buvo oficiališkai pas
kelbtas, aš girdėjau nuo jo 
draugų tik apgailestavimą 
ir jo pagyrimą ,o nė vieno 
užsipuolimo ant jo. Jean 
Rous nėra demagogas; jis 
tikrai nėra jokiu sankelei- 
viu — jis neseniai atmetė 
pakvietimą prisidėti prie 
Bataille Socialistų grup., ku
ri stoja už bendradarbiavi
mą su komunistais, bet prie
šinga organiniam su jais 
susivienijimui. Nedvejo tinai 
jis yra vienas iš šviesiausių 
vyrų, kokius tik Socialistų 
Partija yra turėjus nuo per
siorganizavimo po karo. Jis 
pasitraukė iš Soči alistų 
Partijos, jis sakė, todėl, kad 
jis “nebegalėjo pakęsti”. Jis 
nebegalėjo pakęsti, kad 
Francūzijo^ Socialistų Par
tija tapo gyjamo objektu to
kiuose kraštutiniuose deši
niųjų laikraščiuose kaip L’- 
Aurore už tai, kad socialis
tai sumobilizavo armiją 
prieš streikuojančius darbi
ninkus. Jis nebegalėjo pa
kęsti, kad dienraščio Le 
Populaire užsieninę politiką 
veikia grupė tokių pseudo 
kairiųjų kaip Marcean Pi- 
vert, kuris nesitver t ų 
džiaugsmu, jeigu Tarybų 
Sąjunga būtų sunaikinta. 
Jėan Rous labai kritiškai 
žiūri į daugelį Rusijos už
sienio politikos fazių ir už 
tai buvo komunistų pas
merktas, bet jis netiki, kad 
socialistai turi priimti už 
natūralius talkininkus to
kius žmones, kaip John Fos
ter Dulles.”

;Kaip jau žinoma, gana

Užmiršta ar ignoruoja 
jie faktus, kurie įrodė, kaip 
šios šalies tėvai kovojo už 
laisvę prieš Anglijos vieš
pačius, o vėliau dar buvo 
didesnės kovos už liaudies 
reikalus, tai Civilis Karas.

Ką būtų manę šios šalies 
tėvai: Washingtonas, Jef- 
fersonas ir kiti, jei tuo tar
pu kitos valstybės būtų at
ėję į talką Anglijai, numal
šinti sukilėlius „• kolonijose?

Ką būtų manę Lincolnas 
ir kiti Civilio Karo vado
vai, kada ėjo žūtbūtinė ko
va panaikinti vergiją, jei 
kitų šalių valdžios būtų įsi- 
kišusios i šios šalies reika
lus?

Kada kitos valstybės nė
jo į talkd Anglijai, sukilė
liai laimėjo. Gimė šioji gar
binga . šalis — Jungtinės 
Amerikos Valstijos.

Kada kitos valstybes ne
sikišo į mūsų šalies Civilio 
Karo reikalus, musų šaliai 
išėjo ant naudos.

Jei mūsų šalis šiuo tarpu 
nesikištų į Graikijos civilį 
karą, nepalaikytų monar- 
chistų pusės, liaudis ten 
laimėtų ir ji susikurtų sau 
tinkamesnę valdžią.

Jei mūsų šalis nesikištu 
į Kinijos reikalus, ten irgi 
liaudis greičiau laimėtų ir 
susikurtu sau tokia valdžia, 
kuri daugumai tarnautų.

Tai tik taip gali įsisteig
ti tinkamesnės, demokratiš
kesnės tautos pasauly.

★ ★ ★
Dabar komercinė spauda, 

radio ir kiti visi pasieki
mo žmonių minčių įrankiai 
yra kuo pilniausi žinių apie 
šnipus. Žinoma, “komunis
tinius šnipus.” Ir viskas 
nukreipta prieš Sovietų Są
jungą.

Neamerikinis Komitetas 
daugumoje susidėjo iš repu- 
•blikonų, kurie varė didelę 
propagandą prieš demokra
tus, l;ad tik nupuldžius jų 
įtekmę šalies žmonėse. Iš
rado komunistinį baubą. 
Republikonai pralaimėjo.

Bet Neamerikoninis Ko
mitetas dar smarkiau pra
dėjo darbuotis. Dabar sura
do “dokumentus” arbūze, 
kurie būk tai yra 1937 ir 
1938 metų laikotarpy įgyti. 
Bet spaudoj visų tų doku
mentų neskelbia.

Tūli pradėjo skleisti min
tis, kad tuo laiku buvusi ša
lies administracija. buvo 
įvelta į rengimosi prie 2-tro 
Pasaulinio Karo procesą, o

ypatingai Europoj. Tai, gir
di, buvusi Roosevelto - de
mokratų administracija. .

Mat, republikonai bando 
visokiais būdais pakenkti 
demokratų administracijai, 
kad ir po rinkimų.

Žinoma, turėjo susirasti 
ir šnipų.

Bet šnipų visuomet nėra 
švari sąžinė. Kad nesunai
kintų-jų sąžinės graužimas, 
jie priima Romos katalikų 
tikėjimą. Ten kunigai duo
bia >jiems smertelnų griekų 
atleidimą ir jie gauna sau 
ramybę. *

Neužilgo išgirsim, kad ir ' 
Chambers jau priėmė Ro
mos katalikų tikėjimą ir 
kur nors katalikiškame uni
versitete mokina.

Tokia jau dabar gadynė.

Tie, kurie, išaugino ČIO 
uniją, jau prašalinti iš jos 
vadovybės. Nauji valdonai 
užėmė anų vietas. Vietiniai 
industrijų ponai džiaugiasi 
iš to. Daug komentarų yra 
reiškiama jiems už išmintį. 
Dabar visų unijų valdonai 
pasikėlė sau dideles algas. 
Vadinasi, mašinas susidarė, 
ką norės, tą darys. O jei 
kuris bandys juos kritikuo- * 
ti, tas bus apšauktas komu
nistu.

Tokia jau dabar gadynė!
★ ★ ★

Kovose darbdavių su dar
bininkais, daugelis smulkių 
vertelgų irgi pusėtinai yra 
paliesti. Iš vienos pusės 
stambus kapitalas juos yra 
prispaudęs prie sienos: vis
kas nesvietiškai yra iškilę. 
Iš kitos pusės, jei jis turi 
keliolika darbininkų, jam 
reikta pusėtinai graužtis, 
kaip gavus daugiau įeigų, 
kad išmokėjus jiems algas.

Tada kyla nesusipratL -0-4 
! mai. Smulkus vertelga kai- V 
tina darbininkus, o darbi; 

jninkai kaltina vertelgą. Ir 
i taip ta kovą verda, nervus 
i naikina'.

Žinoma, kadangi stam
bus kapitalas kontroliuoja 
liaudies informacijų orga
nus, — spaudą, radio, pa
mokslininkus, — tai visa 
kaltė yra suverčiama ant 
darbininkų. 0 kad juos nu
malšinus, kunigai prižada 
jiems užmokestį po mirties. 
Pasirodo, kad jie tuomi pa
sitenkinę.

Neveltui yra sakoma: 
“Palaiminti ubagai dvasioj, 
nes jų yra dangaus kara
lystė” ... ’ ^

? P. Jo-nis.

v Hyde Park’e, velionies prezidento Roosevelto giraitė
je, jo sūnus Eilioti nadeda nukirsti 65,000 eglaičių, 

’•kurios New Yorke bus parduodamos žemiau $2 kai
nomis, kaip susitarta su eglaičių pardavinėtojais kon
traktuose. Septynių up-state miestų CIO United 
Electrical Radio žir Machine Workers lokalai pasi-

apsigavo: Saugumo Taryba Izraelio prašymą,atmetė, — 
atmetė, nes anglai imperialistai ten paėmė viršų.

Anglams rūpi Palestinos' klausimą taip išspręsti, kad 
jiems tektų Palestinos dalis, kad jie ten galėtų palaikyti 
savo bazes. Jie, be abejojimo, to ir siekšis. Visa tai di
džiai pasunkins Izraelio reikalą ir nebus stebėtina, jei 
matysime Izraelį imantis ginklo savo kraštui ginti,— gin
ti tas ribas, kurias nustatė Jungtinės Tautos 1947 me
tais.

Bet imperialistai žmonių kraujo liejimo n'esigaili!

daugelis narių pasitraukė iš 
Francūžijos Socialistų Par
tijos, nebepakęsdami parti
jos vadų tikrai reakcinės 
politikos. Vieni jų pasiliko 
“bepartyviškais”, o kiti su-
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ėmė 'pardavinėti. tas eglaites, nuo jų pelną skiriant 
unijos labdarybės fondui.

siorganizavo į kairiųjų so
cialistų grupę ir žada orga
nizuotai kovoti prieš parti
jos vadų politiką.



Didingi Socialistines Santvar
kos Laimėjimai Lietuvoje
Savaitraštyje Literatūra ir Menas skaitome didžiausiu 

optimizmu persunktą straipsnį apie nepaprastus tarybi
nės - socialistinės santvarkos laimėjimus Lietuvoje pas
kutiniais pora metų. Laikraštis pastebi pakilimą visose 
gyvenimo srityse. Lietuvoje pakyla naujas, energingas, 
sąmoningas tarybinis žmogus, kuris nugali visus sunku
mus. Minėtas straipsnis skamba:

Lietuvos Studentų Atsilanky
mas į Tarybinį Ūkį 4iMilžiną”

Rašo P. Navardaitis.

Mūsų krašto, kaip ir visos 
Tarybų Šalies, pokarinis gy
venimas gausus nuostabiais 
darbo žmonių laimėjimais 
visose gyvenimo srityse. 
Dar taip neseniai mūsų že
me šliaužiodami fašistiniai 
barbarai degino ir sprogdi
no mūsų fabrikus ir pasta
tus, naikino mūsų mieste
lius ir kaimus. Tų pačių fa
šistinių barbarų melai ir 
šmeižtai, bauginimai ir ne
būtos pasakos nuodijo mū
sų visuomenės sąmonę, 
stengėsi ją sufašistinti.

Išvadavus Tarybų Lietu
vą ir pradėjus atstatyti mū
sų gyvenimą, dažnai galva 
sukosi, nuo ko pradėti ir 
kaip visus tuos sunkumus 
nugalėti. Ir štai dabar, pra
slinkus vos trejetui metų, 
kaip žymiai pasikeitė mūsų 
kraštas ir mūsų žmonės! 
Vietoj šimtų sugriautų mū
sų fabrikų, dabar stovi nau
ji fabrikai, dar didesni, dar 
pajėgesni, negu buvo anks
čiau. Daugelyje mūsų kra
što vietų, kur anksčiau ne
buvo jokios įmonės, '-dabar 
jau ūžia fabrikai ir duoda 
gaminius.

Mūsų laukai daug kur bu
vo išvagoti apkasų, prisėti 
minų. Daugelis žemių buvo 
visai neapdirbamos. Kaime 
viešpatavo buožinis ryk
lys, kuris tarėsi esąs vienin
telis kaimo viešpats. Jis 
vaizdavosi, kad nuo jo va
lios priklausys ir tolimes
nis kaimo gyvenimas. Jis 
manė, kad jeigu jis apleis ir 
neišdirbs savo laukų, tai 
subyrės visas mūsų žemės 
ūkis.

Gyvenimas parodė, kad 
visos tos buožių viltys, kaip 
ir jų visos reakcingos pas
tangos, subliūško susidūru
sios su tarybinio gyvenimo 
tikrove. Mūsų kaime buo
žių sparnai butfo apkarpyti. 
Išaugo darbo valstiečio ne
palenkiama jėga, jo lemia
mas vaidmuo tolimesnėje 
mūsų kaimo raidoje. Kaip 
numato mūsų respublikos 
penkmetinis planas, išdir
bamos žemės plotai mūsų 
krašte nuolat didėja. Mūsų 
kaimo darbo valstiečiai tel
kiasi į kolektyvinius ūkius 
ir, naudodamiesi pažangiau
sia žemės ūkio technika, 
sparčiau išdirba didesnius 
žemės plotus ir suima dides
nius derlius, negu tai buvo 
kada nors anksčiau.

Štai rugsėjo 18 d. Lietu
va raportavo apie šiuometi
nių duonos paruošų plano 
įvykdymą. Koks nuostabus

Naujai išrinktasis vice-prezi- 
dentu Alben K. Barkley.

laimėjimas! šiemet tas pla
nas įvykdytas 25-kiom die
nom anksčiau, negu pernai 
ir grūdų sukaupta į valsty
binius aruodus arti pustre
čio milijono pūdų daugiau, 
negu pernai.

Argi ne įžymių laimėjimų 
pasiekta mūsų kultūriniame 
gyvenime, kurį po karo rei
kėjo taip pat iš naujo at
statyti. Jeigu imti vien švie
timo sritį, tai šiuo metu Lie
tuvoje mokosi įvairiose mo
kyklose arti pusės milijono 
jaunuomenės, ko niekuomet 
mūsų krašte nėra buvę. O 
bendrai paėmus, su suaugu
siais, mūsų krašte mokosi 
beveik kas trečias žmogus.

Visi tie mūsų krašto lai
mėsimai visų pirmiausia yra 
pasiekti tarybinio gyveni
mo, tarybų valdžios, komu
nistų partijos dėka.

Netolimoje praeityje mū
sų kraštas gyveno buržua
zinėje santvarkoje ir to gy
venimo eiga puikiai prisi
menama. Ponų ir speku
liantų, dvarininkų ir buožių 
valdomas mūsų kraštas kas
met vis labiau didino ne
darbą ir skurdą, nešė nevil
tį ir tamsą pagrindinei mū
sų tautos masei — darbo 
žmonėms. Todėl į neviltį 
stumiami mūsų darbo žmo
nės ir darbo inteligentai bu
vo pasyvūs savo darbe, nes 
jų darbo vaisiais naudojosi 
išnaudotojai.

Tarybų Lietuvoje kiekvie
na darbo žmogaus pastanga 
nukreipta visos mūsų liau
dies labui. Jeigu darbinin
kai pastatė naują fabriką, 
jie gerai žino, kad iš to fab
riko net ūks joks 
savininkas, kad to fab
riko vaisiais naudosis liau
dis ir stiprės mūsų valsty
bė. Jeigu mūsų valstiečiai 
užaugina geresnį derlių, jie 
žino, kad tas derlius nesu
plauks į spekuliantų, dvari
ninkų ir buožių nagus, bet 
aprūpins patį žemdirbį ir 
prisidės prie visos liaudies 
aprūpinimo reikalo. Štai kas 
ir padeda su tokiu spartu
mu vystyti atstatymo dar
bus ir plėsti mūsų žemės ū- 
kį.

Sudaužytų išnaudotojiškų 
klasių likučiai, mūsų san
tvarkos priešai, kad ir ko
kių kovos priemonių jie 
griebėsi — neįstengė nei 
sulaikyt, nei sutrukdyt mū
sų liaudies sąmonės greito 
persiformavimo. Tas pats 
darbininkas, kuris prieš aš
tuonetą metų į darbą žiūrė
jo su pasišlykštėjimu ir te
dirbo tik dėl to, kad turėjo 
kaip nors maitintis, šian
dien jis dirba visomis savo 
fizinėmis jėgomis, šiandien 
jis stachanovininkas. Ir jis 
turi užsidirbti pragyveni
mą, bet dirba ne tik dėl pra
gyvenimo. Jis dirba ir dėl 
to, kad mūsų taryb. pramo
nė nuolat augtų, ir kad rin
ka naujais gaminiais gau
sėtų, ir kad mūsų visa val
stybė stiprėtų. Daugiau ir 
geriau jis dirba dėl to, kad 
jis myli savo tarybinę vals
tybę, tarybinę santvarką, 
kad jis yra nebe tas žmo
gus, koks buvo vakar, kad 
jame išbujojo visuomeniš
kumas ir valstybiškumas. 
Visiškai tą patį galima pa
sakyti ir apie valstietį, ku-

Ku Klux Klanas priima naujus narius ceremonijose, pravestose viešai, Macon miesta- 
voje auditorijoje, Georgikoje. Teroristų organizacijai leidžiama laisvai organizuotis 
ir siausti, o darbininku organizacijos, komunistų partijos vadai tebepersekiojami, 

sausio 17-tą tikimasi 12-kos vadų teismo.

ris skuba atlikti savo prie
volę valstybei. Jo sąmonėje 
greta kategorijos “sau,” at
sirado nauja kategorija,— 
“valstybei”, kuri nuola stip
rėja ir pralenkia pirmąją 
kategoriją.

Mes esame liudininkai 
masinio sąmonės persifor
mavimo mūsų tautoje, mes 
matome augančias ir stip
rėjančias komunistinio pro
tavimo ir jautimo jėgas mū
sų visuomenėje. Tuo pačiu 
mes matome, kaip silpnėja 
ir kaipsta reakcinės jėgos, 
vakarykščiosios dienos ne
malonus palikimas. Mūsų 
tikslas — juo greičiau pra
eities liekanų atsikratyti, 
juo greičiau visoje liaudy
je išugdyti komunistinę są
monę.

Rašytojai, d a i 1 minkai, 
kompozitoriai, savo kūrybos 
uždavinį suprasdami pozi- 
tyviškai, kaip naujų pažan
gių jėgų pavaizdavimą, nie
kuomet neturėjo ir negalėjo 
turėti tiek daug šaunių pa
vyzdžių, kaip dabar. Mes 
turime tūkstančių tūkstan
čius pavyzdžių, kurie tikro
vėje rodo, kaip įsitvirtiha 
visuomenėje tai, kas pažan
gu, kas naudinga liaudžiai. 
M'es turime pavyzdžius he- 
roiškos žmonių kovos su vi
sokiomis kliūtimis ir žinome 
jų laimėtas pergales. Mes 
matome visą tarybinio gy
venimo įsitvirtinimo proce
są. Jis ir yra ta nuolatinė 
liepsna, įžiebianti kūrėjų 
entuziazmą, sukurianti vai
zdus ir paveikslus. O šie 
nauji kūriniai savo ruožu 
prisideda prie visuomenės 
nuolatinio augimo ir stiprė
jimo komunistinės minties 
atžvilgiu,

Socializmo ir komunizmo 
statymo proceso pagrindinė 
jėga yra naujas tarybinis 
žmogus, komunistinių idėjų 
įkūnytojas gyvenime. Jis 
sutinkamas mūsų krašte vi- v 
sūr: įstaigose ir mokyklose, 
fabrikuose ir kaimuose. Pa
vaizduoti tą žmogų, aprašy
ti jo darbus, pastangas, iš
ryškinti jo protavimą ir psi
chologiją, apdainuoti jo ryž
tą ir pergales, parodyti dro
bėje jo ir jo darbų atvaiz
dus — štai kur mūsų meno 
darbuotojų kilnus uždavi
nys. Rašytojų, menininkų, 
kompozitorių kūrybinių pa
stangų dėka naujas tarybi
nis žmogus dar labiau išryš
kės, pasidarys dar galinges
niu veiksniu mūsų gyveni
mui pirmyn stumti. Tokiu 
būdu mūsų kūrybinė inteli
gentija prisidės prie spar
tesnio liaudies žengimo į ko
munizmą.

Federaliai Teisinai ir Žmoniy Teisės
Nors 80-tas Kongresas 

nepravedė jokių civilių tei
sių įstatymų, kaip Jungt.

i Valstybių prezidentas ' re
komendavo, bet kiek nors 
progreso buvo padaryta pa
gerinti padėtį amerikiečių 
taip vadinamų mažumų 
grupių, praeitais metais. 
American Civil Liberties 
Union savo neseniai išleis
toj metinėj knygoj mini 
svarbesnius federalių teis
mų sprendimus kaslink 
žmonių civilių teisių. Tą 
organizacija pabrėžia, kad 
federaliai teismai turi savo 
civilių teisių “programą”. 
Ta programa pagrįsta kon
stitucinėmis garantijomis 
mūsų tradicinių laisvių ir 
egzistuojančiais civil, teisių 
įstatymais— įstatymais, ku
riuos prezidento civilių tei
sių programa pageidauja 
sustiprinti ir paplatinti.

Vienas iš svarbiausių tų 
teismų sprendimu lietė ame
rikiečio teisę gyventi, kur 
jis nori. Dalykas buvo pa
lestas Jungt. Valstybių 
Aukščiausiam Teismui ir 
lietė legalę galią apribojan
čių sutarčių kaslink priva
taus turto. Apribojanti su
tartis sulaikė žmones nuo 
nuomavimo arba pirkimo 
butų dėl rasės, tikybos ar 
spalvos. Tankiai randame 
varžantį patvarkymą nuo
mos sutartyje. Pritaikyti 
negrams, toki patvarkymai 
vartojami prieš milijonus 
kitų, žydų, lotynų ameri
kiečių, kiniečių, indėnų, ja
ponų, graikų, armėnų, asy- 
riečių, filipinų, korėjiečių, 
arabų, meksikiečių, Puerto 
Ricans, ir bendrai “ne-kau- 
kazų”. Paprastai ta» diskri
minacija randasi pat gale 
kontrakto ir mažomis rai
dėmis, naujas savininkas ar
ba nuomuotojas visai nepa
stebi jos ir pasirašo sutar
tį.

Sprendimu 6-0 (trys, iš 
devynių Aukščiausio Teis
mo teisėjai save diskvalifi
kavo) aukščiausias šalies 
teismas pareiškė, kad tokia 
apribojanti sutartis yra 
nelegalė. Šis sprendimas 
sulaikė išmetimą iš butų 
negrų, žydų, japoniečių-a- 
merikiečių ir kit., kurie, ne
žinodami apie tokį punktą 
sutartyje, įsikraustė į bu
tus. Šis sprendimas neliečia 
žmogaus teisės atsakyti 
parduoti arba nuomuoti bu
tą negrui, žydui arba japo
nui - amerikiečiui. Bet tas 
nesutinka su žodžiu ir dva
sia mūsų Jungt. Valst. Kon
stitucijos. . Čia paminėsime 

tik kelis pavyzdžius. Ma- 
rylande praeitais metais, 
katalikė žmona buvo neku
riu savo apylinkės žmonių 
paprašyta išvaryti savo žy
dą vyrą ir tris mažučius 
vaikus iš savo namų; Ohio 
valstijoj, vietinis teismas į- 
sakė negrui ministeriui ap
leisti jo parapiją todėl, kad 
buvo baltųjų apylinkė. A- 
merikiečiai, kurie tiki j de
mokratijos teoriją, džiaugė
si sulaukę Aukščiausio Teis
mo sprendimų, kurie sunai
kino mažesnių teismų 
sprendimus.

Teismai irgi kreipia dė
mesį į atėmimą -balsavimo 
teisių dėl \ rasės arbą spal
vos. Viena tokia akcija bu
vo Jungt. Valstybių Aukš
čiausio Teismo nutarimas 
nesvarstyti žemesnio teismo 
nusprendimo duoti negrams 
teise balsuoti demokratiš
kuose “baltų rinkimuose” 
Pietinėj Carolinoj.

Kiti teismo nusprendi
mai davė balsavimo teisę 
Amerikos indijonams New 
Mexico ir Arizonoj, vienin
telės valstijos, kur negrai 
negalėjo balsuoti. Šiemet 
pirmą kartą Amerikos isto-z 
rijoj visi indi jonai turėjo 
teisę balsuoti prezidenti
niuose rinkimuose.

Praeit, metais teismai — 
federaliai ir valstijų—svar
stė daug atsitikimų, kurie 
lietė kitas amerikiečių gru
pes. Žemesni federaliai teis
mai sugrąžino pilietybę 5,- 
500 japonų - amerikiečių. 
Karo metu jie buvo privers
ti atsižadėti Amerikos pilie
tybės. Žemesnio federalio 
teismo nusprendimas pavė
lina mekskiečiams vaikams 
lankyti Texas aukštesnes 
mokyklas. California buvo 
pirma valstija priimti tokį 
įstatymą.

Common Council

SUĖMĖ AMERIKIETĮ PI
LIETINIŲ TEISIŲ VADĄ

Toronto, Kanada.— Ką- 
nadiniai ateivybės agentai 
areštavo amerikietį Willia- 
mą L. Pattersoną, kai tik 
jis iš lėktuvo išlipo.' Patter- 
sonas, Jungtinių Valstijų 
Pilietinių Teisių Kongreso 
sekretorius, lėkė kalbėti 
Kanados Pilietinių Teisių 
Sąjungos masiniam susirin
kimui.

Pattersonas buvo 12 va
landų išlaikytas kalėjime, 
paskui paleistas už $500 už
statą iki teismo, bet uždrau
sta jam viešai kalbėti.

VILNIUS. — Šiais me
tais Lietuvos Žemės Ūkio 
Akademija pasiuntė per 100 
savo studentų į broliškas 
respublikas, kad susipažintų 
su tuo, kas pasiekta socia
listinio žemės ūkio srityje. 
Man teko būti vienu eks
kursijos vadovu, aplankiu
sios grūdinių kultūrų tary
binį ūkį “Gigant”, esantį 
180 kilm. nuo Rostovo prie 
Dono upės.

Šito didžiulio grūdų fab
riko centras yra per keletą 
šimtų metrų nuo stoties.

Tarybinis ūkis turi 50 
tūkstančių hektarų žemės ir 
sudarytas iš 12 skyrių. De
šimt iš jų užsiima grūdų ū- 
kiu, vienas — gyvulininkys
te, vienas yra tarybinio ū- 
kio 'darbuotoju pagalbinis 
ūkis. Kiekvienas darbinin
kas ir tarnautojas turi savo 
daržą ir nuosavų gyvulių.

Iki 1928 metų toj vietoj, 
kur dabar yra.tarybinis ū- 
kis “Gigant”, būta ganyklų. 
Šita žemė buvo 'skaitoma 
netinkanti grūdų pasėliams 
ir daugelis su atvira ironi
ja atsiliepdavo apie nutari
mą įsteigti čia, Salskio ste
pėse, grūdinį tarybinį ūkį. 
Ir, tiesa, pirmais metais ta
rybinis. ūkis nuimdavo itin 
žemą derlių. Tačiau kas 
kart vis labiau taikant me
chanizaciją žemės ūkyje, 
naujus priešakinius žemės 
įdirbimo metodus, bolševikų 
partijos vadovaujamų tary
binių žmonių pasiaukojantis 
darbas greit davė savo re
zultatų. Dabar tarybinis ū- 
kis nuima vidutiniškai 20- 
22 centnerius kviečių iš hek
taro.

Tarybinio ūkio žemė pa
dalyta lygiais kvadratais, 
250 - 500 hektarų kiekvie
nas. Mus nustebino, kad 
šitie kvadratai aptverti ža
lia akacijų krūmų ir žemų 
medelių tvora. Mums papa
sakojo, jog šita tvora nese
niai tverta — ji turi lemia
mą reikšmę, kovojantį dėl 
aukšto derliaus: žiemą ji 
sulaiko laukuose sniegą, o 
vasarą trukdo čia kartais 
šėlstančioms pūgoms nai
kinti pasėlius.

Derliui nuimti tarybinia
me ūkyje yra 75 kombainai, 
iš jų 10 savaeigų. Žemės 
dirbimą vykdo 65 trakto
riai, 90 sėjarhųjų ir daugy
bė kitų mašinų. Čia mecha
nizuota, kiek galima, vis
kas, o darbininkų uždavi
nys kaip reikiant valdyti 

Pęnnsylvanijos valstijinės kolegijos studentai pradėjo 
pikietuoti prieš tos susiedijos barbenus, kurie atsisakė 

patarnauti negrams studentams.
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suteiktą jiems techniką. Me
chanizacija įgalina taikyti 
pačius priešakinius agro
technikos metodus. Tarybi
nio ūkio direktorius ne be 
pasididžiavimo p a r o d ė 
mums kviečių laukus. Der
lius buvo ypatingai aukš
tas. Pirmą kartą matėme, 
kaip auga išauginta tarybi
niame ūkyje nauja kviečių 
rūšis “Šakotieji” — kiekvie
nam stiebelyje po keletą 
varpų. O grūdų kokybė pir
marūšė. Mes pasiteiravom, 
kaip tręšiami laukai. Pasi
rodo, jie tręšiami lėktuvų 
pagalba.

Tarybinio ūkio direkto
rius Boiko papasakojo 
mums apie naujoves, kurios 
netolimoj ateity bus įvestos. 
Tarybinis ūkis dabar stato 
šiluminę elektros centrinę. 
Ilgą laiką sū statyba vis 
delsta, nes nebuvo sėkmin
gai išspręstas kuro klausi
mas. Malkų Salsko stepęse 
nėra — tai itin trūkstama 
medžiaga. Dabar išeitis ras
ta — malkų vietoj bus var
tojam i presuoti šiaudai, 
kurių tarybiniame ūkyje 
perteklius.

Tarp agronomų ir mecha
nikų, kuriuos mes buvome 
sutikę tarybiniame ūkyje— 
daugumas jų baigė tarybi
nio ūkio žemės ūkio techni
kumą. Visi darbininkai taip 
pat pat turi aukštą kvalifi
kaciją — tarybiniame ūkyje 
nuolatos veikia įvairių spe
cialybių p a s i t obulinimo 
kursai. Neatsitiktina, jog 
tarp darbininkų daug ga
mybos r a c i onalizatorių. 
Mums, pavyz., buvo pa
rodytas vieno tarybinio ū- 
kio darbininko sukonstruo
tas prietaisas kombainui, 
kuris be nuostolių padeda 
surinkti kviečius, sugulu
sius po pūgų.

Daug įdomių ir naujų da
lykų pamatėme gyvulinin
kystės fermoj. Čia mecha
nizuotas karvių melžimas, 
pritaikoma keletas dešimčių 
elektrinių milžtuvų.

Kelionė į tarybinį ūkį 
“Gigant” daug ko mus pa
mokė. Ji parodė mūsų stu
dentams, kokie platūs hori
zontai ir kūrybiniai galimu
mai atsiveria prieš kiekvie
ną iš jų kovojant dėl socia
listinio Tarybinės Lietuvos 
žemės ūkio pertvarkymo, 
sustiprino pasiryžimą ak
tingai dalyvauti šitame 
pertvarkyme ir pašvęsti 
jam visas savo jėgas bei ži
nias.
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(Tąsa)

Ir Procenko kaip tik todėl, kad Vostri
kovas tiek ilgai ji ieškojo, pamanė, kiek 
is tikrųjų jis paskutiniu metu vistis sa
vo mintis susijo su Stalingradu ir kiek 
mažai begalvojo apie visa kita, jog štai 
net ištisus du mėnesius nebuvo paėmęs 
frontų žemėlapio.

Kai Vostrikovas išskleidė prieš jį ant 
stalo žemėlapį, kuriame buvo seni, dar 
rugsėjo mėnesio atžymėjimai, Procenko, 
rankomis išlyginęs žemėlapį, pasilenkė 
ties juo ir susimąstė. Jis akimis ėmė ieš
koti miestų, upių ir ankstybesnių pozici
jų atžymėjimų, ir jam netikėtai kilo 
toks jausmas, tarsi jis išsiveržė iš šių 
namų, kvartalų, iš Stalingrado į laisvę. 
Ir tik pamatęs visą žemėlapio didumą, 
jis visad aiškiai pajuto, ką reiškia Sta
lingradas, nors jis didžiuliame žemėlapy 
tik taškas, jei visi miestai, visi juose esą 
žmonės paskutiniuosius du /nėneęius gy
vena kaip tik tuo tašku — Stalingradu, 
paskirai imant šiais penkiais kvartalais 
ir blindažu, kur sėdi jis, Procenko. Jis 
jei pažiūrėjo į žemėlapį ir, prisiminęs 
Matvejevo žodžius, ėmė galvoti, kaip tas 
įvyks.

Penatą valandą ryto, prieš aušrą, Pro
cenko susišaukė visus pulkų ir batalijo- 

' nų vadus taip apskaičiavęs, kad jie dar 
su tamsa galėtų grįžti atgal.

Naktį ledu per Volgą pagaliau ati
tempė rogių gurguolę su maistu ir deg
tine ,ir ankštame Procenko blindaže, ant 
didelio stalo, kur paprastai gulėdavo že
mėlapis, buvo užtiesti laikraščiai ir sto
vėjo keletas butelių su degtine, o vietoj 
stiklinių — dailiai apiplautos ameriko
niškų konservų dėžutės. Dviejuose dube
nyse buvo prikrauta pjaustytos dešros 
gabalų ir pašildytos konservuotos mėsos 
su bulvėmis. Centre stovėjo lėkštė, ku
rioje virėjas, pasišovęs parodyti savo 
meną, sukūrė iš sviesto sudėtingą pasta
tą su išraizgymais ir rožytėmis.

Procenko stovėjo savo įprastoje vie
toje, kampe. Blindažas buvo karštai pri
kūrentas. Generolas buvo ne su palaidi
ne, kaip paprastai, bet' su švariu kite
liu ; kitelis buvo atsegtas, iš po jo baltu
mu švitėjo švarūs šilkiniai marškiniai. 
Šiandien Procenko visą naktį buvo viri
namas vanduo, ir valandą prieš svečiams 
ateinant jis išsimaudė čia pat Mindaže, 
vaikiškoje cinkuotoje vonelėje, kurioje 
jis maudėsi jau nebe pirmą kartą, bet 
to jokiu būdu niekam nepasisakytų, iš
skyrus Vostrikovą. Jis sėdėjo iškaitęs ir 
gerai nusiteikęs, jausdamas malonų šil
kinės marškinių medžiagos gaivumą. 
Ankštas blindažas, ilgas stalas ir at
sagstytu kiteliu sėdėjęs šeimininkas,— 
visa tai įėjusiam Remizovui sukėlė ne
lauktą asociaciją.

— Pas jus, drauge generole, visai kaip 
jūroje, —t pasakė jis pasisveikinęs.

—Kodėl kaip jūroje?
— Kaip kajut-kompanijoje.
Visi susirinko beveik vienu metu. Re- - 

mizovas — seno kariškio punktualumu 
atvyko lygiai 6:01), o kiti — kas dviem 
minutėm anksčiau, kas vėliau.

Saburovas atėjo paskutinis, pavėlavęs 
penkias minutes: praėjime jis suklupo, 
smarkiai užsigavo kelį ir kitą kelionės 

į t dalį ėjo šlubčiodamas. f
— A, Aleksiejus Ivanovičius, — krei

pėsi į jį Procenko.
—Atleiskite už pavėlavimą, drauge 

generole, — atsiprašė Saburovas.
— Nieko! Štai įpilsim tau už pabau

dą, kitą kartą nesivėluosi.
— Sėskis, — pasiūlė Remizovas Sa- 

burovui, pasislįnkdamas ant taburetės, 
ir kai tas atsisėdo, Remizovas, apkabinęs 
jį kaire ranka, pridūrė: — štai šitaip: 
ankšta, bet gražiuoju.

— Na, prašau įsipilti, — pakvietė 
Procenko.

Kai visi prisipylė degtinės, stojo trum- 
pa tyla. Procenko prabilo:

— Aš šiandien jus sušaukiau ne pasi
tarti, o tiesiog susitikti, pasižiūrėti vie- 
naš antram į akis. Gal būt, ne visi mes 
sulauksime šviesios valandos (žodžiai 
“šviesios valandos” praskambėjo netikė
tai iškilmingai). Tad aš ir noriu, kad 
mes, čia susirinkę, pasižiūrėtume vienas 
antra’m į akis ir patikėtume, kad kiek
vienas laikysis iki paskutiniųjų, ir jei 

jfį

ne kiekvienas mūsų, tai mūsų divizija 
sulauks šviesios valandos. Pirmąjį stik
lą mes šiandien išgersime už tai, — pa
sakė jis atsistodamas, ir visi, jį pasek
dami, pasikėlė, — už tai, kad greit ir 
mūsų gatvėje būtų šventė.

Ir iš šių žodžių, kuriuos paskutiniu 
metu dažnai visi kartodavo, ir iš to, kaip 
jis dabar juos ištarė, dvelkė ypatingas 
iškilmingumas.

Po pirmo tosto stojo tyla. Visi azartiš
kai užkandžiavo, nes paskutinėmis die
nomis su maistu buvo striuka, ir valgio 
stokos nepastebėdavo tik todėl, kad per 
daug išvargdavo. Paskui buvo paskelb
tas antras tostas, pasidaręs kiekvienoje 
save gerbiančioje divizijoje tradiciniu— 
už tai, kad ji taptų gvardijos divizija. 
Paskui jau gėrė kas sau, susidauždami 
su kaimynais.

Procenko daug juokavo, buvo malo
nus, ir nors keletą kartų jį knietė kreip
tis į vieną ar kitą vadą tarnybiniais 
klausimais, kuriuos jis netikėtai prisi
mindavo, jis susilaikydavo, nenorėda
mas sutrukdyti bendros, draugiškai sve
tingos iškilmingumo nuotaikos.
' Saburovas sėdėjo tiesiai prieš Procen-' 

ko ir be vargo galėjo visą vakarą stebėti 
generolą. Nuo jo žvalgsnio nepasislėpė 
tai, kas, gal būt, ne taip buvo pastebima 
kitiems, mažiau pažinojusiems Procenko.

Iš Procenko kalbos ir elgesio visi pa
juto jo tikėjimą ateitimi, tuo, kad pas 
juos čia, Stalingrade, viskas turi baigtis 
gerai. Bet Saburovas, be to, iš Procenko 
veido 'išraiškos, iš kai kurių jo judesių 
spėliojo, jog Procenko ne tik įsitikinęs 
tuo, kad viskas bus gerai, bet ir žino, 
kaip tas bus.

Keletą kartų Saburovas pastebėjo, kad 
Procenko pradeda sakinį taip, tarsi jis 
norėtų pasakyti kažką svarbaus, bet vi
dury nutraukia ir ima kalbėti apie kit
ką. Ir jam pasirodė, kad generolas labai 
nori pasakyti kažką jam vienam težino
mą ir tik sunkiai susilaiko.

Kai atėjo laikas skirstytis, Procenko 
apžvelgė sėdėjusius už stalo vadus, iška
muotus nuo vargų ir kentėjimų pražilu
sius žmones, ir jis šitame vaizde pajuto 
kažką jaudinančio ir didingo — tą, nuo 
ko eina per nugarą šiurpas ir atsistoja 
gerklėje kamuoliukas, tą apie ką vėliau 
rašys istorikai ir ko pavydės to nepergy
venę ainiai.

Jis panoro atsisveikinimui pasakyti 
kažkokius ypatingai iškilmingus žodžius, 
bet jis jų nesurado, kaip nesurasdavo ki
tomis, ryžtingiausiomis ir, gal būt, gra- 

. žiausiomis savo gyvenimo minutėmis.
Jis atsikėlė ir tarė:

— Na, ką, gi, draugai, metas! Rytą— 
mūšis.

Visi atsikėlė. Procenko paspaudė kiek
vienam ranką, ir vienas po kito visi išė
jo. Jis sulaikė Saburovą.

— Prisėsk minutę, Aleksiejau Ivano- 
v-ičiau, — pasakė jis. — Tuoj eisi.

Jis nutarė patikrinti, .ar dalyvavusie
ji suprato tai, ką jis norėjo jiems pasa
kyti.

— Tu supratai mane, Aleksiejau Iva- 
. novičiau? — paklausė Procenko, kai jie 
pasiliko dviese.

— Supratau,, drauge generole, — at
sakė Saburovas. — Labai norisi sulauk
ti tos valandos.

— Taigi, taigi, labai norisi sulaukti.- 
Nuo rytojaus dienos aš pradėsiu daž- ' 
niau galvą lenkti, kai vaikščiosiu apka
sais, — taip norisi gyventi. Ir tau pata
riu.

Jie kokią minutę patylėjo.
— Rūkyti nori? — generolas pratiesė 

Saburovui papirosus.
—Dėkui.
Jie užsirūkė.
— Man Remizovas pranešė tavo ne- 

lainię, — pasakė Procenko. — Aš šian
dien pas užfrontės viršininką pasiunčiau 
žmogų ir įsakiau jam pakeliui sužinoti, į 
kurią ligoninę ji pateko ir kokia jos būk
lė. "

— Dėkui, drauge generole, — beveik 
abejingai 'pasakė Saburovas, nors tasai 
rūpestis sujaudino jo širdį. Jis kankino
si ne tddėl, ras ar neras jis Anią, — jis 
žinojo, kad jei ji bus gyva, jis anksčiau 
ar vėliau būtinai ją ras, — o dėl to, kad 
nežinojo, ar ji gyva.

(Bus daugiau)

Jis priėjo iki kampo ir 
žvilgsniu apmetė visą, gatvę, ta
čiau be šviesos oazių aplink ži
bintus ties kiekvienu skersgat
viu nieko ypatingo nepastebėjo. 
Tada jis sugrįžo atgal tuo pa
čiu keliu, kuriuo buvo atėjęs, ir 
tyliai, lyg šešėlis, nedarydamas 
jokių bereikalingų judesių, nu
slinko prieblandoje tolyn. Jis 
buvo labai budrus, lyg laukinis 
žvėris džiunglėse, ir akylai ste-

nužingsniavo gatve tolyn. Ta
da jis nuėjo lygiagrete gatve ir 
iš sekančio kampo stebėjo pra
einantį policininką; paskiau su
grįžo atgal tuo pačiu keliu, ku
riuo buvo atėjęs. Jis švilptelė
jo, atsisukęs į namus, esančius 
kitoje gatvės pusėje, ir, kiek 
palaukęs, švilptelėjo dar kar
tą. Tai buvo pavojaus atšaukia
masis signalas, nes prieš tai 
dvigubu švilptelėjimu jis buvo

bėjo kiekvieną smulkmeną. Kito
žmogaus judesiai šioje jį su
pančioje tamsoje turėtų būti 
dar atsargesni, kad liktų jo ne
pastebėti.

Pojūčiai jam nuolat padėda
vo orientuotis padėtyje, o be 
to, jis taip pat turėjo aštrią 
nuovoką, tiesiog jausmą apie 
tai, kas vyksta aplink jį. Jis ži-’ 
nojo, jog tuose namuose, prieš 
kuriuos jis dabar( sustojo, gy
vena vaikai. Bet visa tai jis 
sužinodavo ibe didelio vargo, il
gai sau nesukdamas galvos. To
dėl jis netgi nepastebėjo, kad 
tai jam buvo žinoma, taip gi-
liai

“Norėjo suži- 
Kitame name 
tiktai vienas 

degė visą lai-šviesa 
tamsokai. Jis pada- 
jog tai yra ligonių

domino vienas na-

pasąmonėj glūdėjo tas nu
jautimas. Vis dėlto, jeigu Jam 
tektų veikti šiame name, tai jis 
tai atliktų, turėdamas galvoje, 
jog ten gyvena vaikai. Tai, kas 
darėsi aplinkui, visiškai nesie
kė jo sąmonės.. ,

Taip pat jis nežinojo kodėl, 
bet kažkaip tikrai nujautė, jog 
jam negrėsė joks pavojus iš 
žmog’aus, kurio žingsniai artė
jo skersgatviu. Dar jo nematy
damas, jis iš žingsnių nuspren
dė, jog tai yra pavėlavęs pra
eivis, skubąs į namus. Jis pa
sirodė sankryžoje ir išnyko gat
vės tolumoje. Vyriškis, stovėjęs 
sargyboje, kampinio namo vir
šutiniame aukšte pastebėjo švie
są ir, jai užgesus, jis suprato, 
jog tai buvo užžiebtas degtukas!. 
Jis tik nustatė paprastą visiems 
žinomą reiškinį, o jo sąmonėje 
jau kilo mintis: 
noti, kiek laiko.’ 
buvo apšviestas 
kambarys, 
ką, tačiau 
re išvadą, 
kambarys.

Jį ypač
mas, kuris buvo pačiame blo
ko viduryje, kitoje gatvės pu
sėje. šitą namą jis labiausiai 
sekė. Ir kur jis tik ėjo ar žval
gėsi, jo žingsniai ir žvilgsniai 
visuomet grįždavo prie šito na
mo. Be atdaro lango virš > prie-1 
augio durų, čia daugiau nieko 
nepaprasto nebuvo matyti. Į ši
tą namą niekas neįeidavo ir ne
išeidavo. Ten buvo visiškai ra
mu ir tylu. Langai buvo tam
sūs, ir šviesa nepasirodydavo 
ir vėl neišnykdavo nė viename 
lange. Tačiau šis namas buvo 
svarbiausias jo stebėjimo ob
jektas. Ištyrinėjęs padėtį aplin
kui, jis kiekvieną kartą grįžda
vo prie jo.

-Nebodamas savo tobulojo nu
jautimo, jis Vistiek nebuvo ra
ntus.. Jis puikiausiai suprato, 
kokia pavojinga buvo jo būk
lė. Nors jo nenugąsdino atsi
tiktinio praeivio žingsniai, ta
čiau jis buvo atsargus, jautrus,! 
pasiruošęs kiekvienu / momentu 
sudrebėti iš baimės, lyg koks 
bailus elnias. Jis žinojo, kad 
tamsoje, gal būt, taip pat slan
kioja kitos — panašios į jį sa
vo judesiais, jautrumu ir galė
jimu nujausti — protingos bū
tybės.

Gatvės tolumoje jis pastebė
jo kažkokį judantį tašką. Jis 
tučtuojau pajuto, jog tai ne į 
namus pavėlavęs keleivis, ta
čiau kažkas, kuris jam grėsė ir 
buvo pavojingas. Jis nusisuko 
j namus, esančius kitoje gatvės 
pusėje, ir du kartus švilptelė
jo, o pats tučtuojau, lyg šešė
lis, pranyko už kampo, čia jis 
sustojo ir apsidairė aplink. Nu
siraminęs, išlindo iš savo slėp
tuvės ir ėmė sekti tą judantį 
objektą, kuris vis labiau artė
jo. Jis įspėjo visai teisingai. 
Tai buvo policininkas.

Vyr,iškis paėjo šonine gatve 
iki kanlpo ir iš čia ėmė stebė
ti tą gatvės kampą, kurį ką tik 
buvo palikęs. Jis pamatė, kaip 
policininkas praėjo pro šalį ir

pranešęs apie patį pavojų.
Paskui ant portiko stogo jis 

pastebėjo tamsų siluetą, kuris 
pamažu kolona leidosi žemyn. 
Paskui čiūžtelėjo laipteliais, 
šmėkštelėjo pro mažus geleži
nius vartus ir nuėjo šaligatviu, 
įgaudamas visai aiškų žmogaus 
pavidalą, žmogus, budėjęs prie 
namų, ėmė eiti savo šaligatviu 
ir, priėjęs iki kampo, perėjo į 
kitą pusę ir pasivijo antrąjį.. 
Jis atrodė visiškai mažas greta 
to, kurį prašnekino. 1

— Ką laiiųėjai, Matai? — 
paklausė jis.

Paklaustasis neaiškiai su-
murmėjo ir tylėdamas žengė 
dar keletą, žingsnių.

— Aš manau, jog čiupau ne
blogą laimikį! — pratarė jis 
pagaliau.

Džimas tamsoje nusijuokė ir 
laukė tolimesnių informacijų. 
Šaligatvio plytos mirgėjo po jų 
kojomis, ir jis ėmė nekantrau
ti.

— Nagi, koks ten tas tavo 
laimikis? — paklausė jis. — 
Ką gi tu ten pagaliau čiupai?

— Aš buvau perdaug užim
tas, kad būčiau galėjęs tai su
žinoti, tačiau aš manau, jog tai 
riebu. Aš visai ir nemaniau, 
kad gali būti taip riebu. Pa
lauk truputį, kol pareisime į 
savo kambarį.

Priėjęs- sekančio skersgatvio 
žibintą, Džimas tiriamai pa
žvelgė į jį ir pamatė; kad jo 
veidas buvo iškreiptas ir kad 
jis kažkaip keistai laikė parie
tęs savo kairiąją ranką.

— Kas tavo rankai? — pa
klausė jis.

— Įkando mane, vilniūkštis. 
Na, bet aš manau, kad nuo to 
nepasiusiu. Sakoma/ kad, žmo
gui įkandus, kartais galima pa
siusti, ar ne?

— Tai tau teko grumtis, ei?
— įsidrąsinęs paklausė Dži
mas.

Antrasis tik sumurmėjo.
— Iš tavęs ištraukti žodį 

sunkiau, kaip iš pačio velnio,
— pyktelėjęs sušuko Džimas.
— Papasakok man viską. Kodėl 
tu savo žodžius brangini, labiau 
už auksą?

— Aš manau, kad truputį 
prismaugiau jį, — pagaliau 
atsakė Matas ir pridūrė: — jis 
nelaiku pabudo.
r — Tu tai puikiai padarei. 
Aš negirdėjau jokio garso.

—■ Džimai, — rimtai tarė 
antrasis, — tai kvepia kartuvė
mis. Aš jį pribaigiau. Turėjau 
taip padaryti. Jis nelaiku pa
budo. Tu ir aš turėsime kurį 
laiką pa'sislapstyti!

Džimas tyliai švilptelėjo, lyg 
norėdamas parodyti, jog žinąs, , 

‘koks reikalas.
— Ar tu girdėjai mano sig

nalą? —. staiga paklausė jis.
— žinoma. Tada buvau vis

ką atlikęs. Kaip tik ruošiausi 
eiti.

— Tai buvo jautis. Tačiau 
jis niekur nesidairė. Jis pra
ėjo pro šalį, kaukšėdamas savo 
kanopomis'. Paskui aš sugrįžau 
ir daviau tau naują signalą. 
Bet ko tu ten dar taip ilgai 
krapšteisi ?

— Aš laukiau, norėdamas 
įsitikinti, ar tikrai nėra jokio 
pavojaus, — paaiškino Matas.
— Aš labai nudžiugau, kai vėl 
išgirdau tavo švilpimą. Laukti
— labai sunkus < darbas. Ten, 
ilgai sėdėdamas, aš galvojau ir 
galvojau... o, apie visokiau
sius dalykus. Nuostabu, apie 
kokius įvairius dalykus gali 
galvoti žmogus. O paskui ten 
dar atsirado prakeikta katė, 
kuri slankiojo apie namą ir 
gąsdino mane savo kniaukirhū.

(Daugiau bua)

“Gal turi tokių atviručiu, kur pasveikinama šventė
mis ir sykiu pranešama, kad iškraustysime 

juos iš namų?”

t

ELIZABETH, N. J

Net tą patį va- 
padėjo prie suruoši- 
ir tt. Abelnai, šiau- 
darbštus žmogus. Jis 
triūsiasi Klube, vis-

PAGERBĖ PRANĄ ŠIAULĮ
Šeštadienį, gruodžio 11 d., 

Liet. Darb. Progr. Klube, 408 
Court St., įvyko surprizo parė 
pagerbti elizabethietį Praną 
Šiaulį, LDP Klubo gaspadorių. 
Iniciatoriai buvo Elena Ku
dirkienė, J. Usonis ir C. An- 
driūnas.

Jubilijantui anksčiau buvo 
pranešta, kad vakaras ruošia
mas dd. Antanui ir Agnei Ju
revičiams, newarkieciams, jų 
vedybų sukakties proga. Na, 
o šiaulys, kaipo jų geras pa
žįstamas, platino tikietus iš 
anksto, nežinodamas, kad iš- 
tikrųjų savo vakarui pardavi
nėja bilietus, 
karą jis 
mo stalų 
lys labai 
visuomet
ką apžiūri ir apvalo.

Laikui artinantis, kai pra
dėjo po biskį rinktis žtnonių, 
gerieji draugai pakvietė Šiau
lį su jais vykti stotin, pasi
tikti “jubilijantų.” šiaulys 
važiuoja. Nuvykę į stotį, pa
lūkėję biskutį, nutarė, kad 
“jubilijantai,” nesulaukdami, 
gal jau nuvyko į salę.

Grįžo į Klubą, kur laukė 
suvirs 70 žmonių. Įėjus į klu
bą, šiaulys nustebo, žmonės 
sustojo jį sveikinti — “Happy 
Birthday to you, Frank...” Jis . 
visai netikėjo, kad tai jam 
buvo ruošiama parė — tai ti- j 
kras surprizas!

Gražus būrys žmonių daly
vavo, nes daugelis elizabeth- 
iečių ir iš apylinkės, pažįsta 
Praną šiaulį, žino jį kaipo są
žiningą, darbštų žmogų ir rė
mėją mūsų judėjimo, todėl 
neatsisakė dalyvauti “parėję.

Vakaro vedėjas buvo J. U- 
sonis. Jis pakvietė keletą

draugų išreikšti linkėjimus 
Pranui šiauliūi. Kalbėjo: Pe
tras Taras, Alekas Skairis, Mr. 
šimanauskas, iš Union, N. J., 
Louis Paulauskas, savininkas 
užeigos 265 Second St., Chas. 
Janušis, Hillside, N. J., O. 
Vertelienė, Linden, N. J. ; mu
zikas Vladas Žukas, A. Saulė- 
nas, vajininkas K. čiurlis, H. 
Kudirkienė ir eilė kitų.

Nuo svečių Pranui šiauliui 
buvo įteikta gražių dovanų.

Kazys Janušis, gėlininkas 
iš Hillside, N. J., įteikė po bu
kietą gėlių ant kiekvieno stalo, 
svečiams gėrėtis laike vakarie
nės.

Pats jubilijantas išreiškė sa
vo didelį nuoširdų ačiū. Nuo 
savęs visiems svečiams dėkoju 
už dovanas, iniciatoriams, gas- 
padinėms, patarnautojams ii 
gėlininkui — visiems ačiū ūž 
viską!

Prie stalų tarnavo: Matilda 
Usonytė, Elearforė Zagreckie- 
nė, Jurgis Kudirka ir Juozas 
Kirsi is. '

Gaspadinės prie valgio bu
vo: Agnė Simonaitienė ir Ele
na Kudirkienė.

šokiams grojo gera orkes
trą,- vadovybėje Saroko.

Savo nuoširdumą Pranas 
šiaulys parodė įteikdamas de
šimts dolerių dienraščio Lais- 

1 vės popieros fondui.
į Elena Kudirkienė.
i k '

Pašalinti Neištikimi Pašti
ninkai Ryt. Berlyne

Berlin. — Anglai-ameri- 
konai skelbia, kad sovietinė
je Berlyno dalyje tapė pa
leisti pašto tarnautojai, ku
rie atsisakė pareikšt ištiki
mybę naujajai valdybai toje 
miesto dalyje.

CHARLES J. ROMAN
. Laidotuvių 

Direktorius

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA, 

Tel. Poplar 4110

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

4 piisl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Gruod.
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UNIJA ATŠALDĖ
MĖRO ENTUZIAZMĄ

Mūsų miesto meras Fletcher 
Brown jau buvo bevedąs apie 
savo pageibininkus, miesto ta
rybos narius apie 100 miesto 
rotušėje dirbančių prie masi
nio “pasižadėjimo” lojalumo, 
kaip du unijos viršininkai 
įteikė jam drausmės peticiją 
vykdyti lojalumo tyrinėjimą.

Peticija buvo parūpinta 
United Public Service, CIO. 
Unijos. Dauguma miesto dar
bininkų, iš kurių meras rei
kalavęs lojalumo priesaikos, 
priklauso minėtai unijai. Jos 
viršininkai, biznio agentas 
Harry Jung ir nacionalis at
stovas Sam Beri an sulaikė mū
rą nuo tų “ceremonijų.”

Atlikę tyrinėjimą miesto 
rotušėj, Brown ir j6 pagelbi- 
ninkai paskui būtų pravarę 
tai apie 25.000 miesto darbi
ninkų.

Tas “lojalumo bandymas” 
duoda gerą progą pavaryti 
tarnautojus, kurie nepagei
daujami, įtarus juos “nelo
jalume” ar “abejojant” apie 
jų lojalumą.

Unijos viršininkai sako, jei 
jie gaus drausmę ‘prieš tai, 
miesto viršininkams nebus leis
ta net ir klausti liuosnoriai 
tai daryti.

Brown vistiek nori ant savo 
pastatyti. Jis įsakė miesto 
rotušės departmentų vedė
jams informuoti miesto advo
katą, jei kas nedarys prie- 

.saikos ir nepasirašys afidavi- 
to.

★ ★ ★
LLD 145 Kp. Susirinkimas
Gruodžio 5 d. įvykęs kuopos 

susirinkimas turbūt buvo vie
nas didžiausių šiemet. Didelis 
ir gražus būrys narių buvo 
susirinkę ir svarstė bėgančius 
draugijos reikalus gerai ir pa
vyzdingai. Tarpe kitų atsi
šaukimų buvo iš Lietuvių Kul
tūros Centro, Brooklyne, atsi

šaukimas, prašantis pagelbėt 
išgaut leidimą daryt biznį ta
me name. > Nutarta paaukot 
$10 iš kuopos iždo. Biskį keis
ta, kad atsiranda pirmaeilių 
draugų, kurie visokius išve
džiojimus ir išsisukinėjimus 
darė, kad neaukot.

Nauja Valdyba 1049 me
tams: ’ .

Organizatorius Šilingas, fi
nansų sekretorius Alvinas, pro
tokolų sekretorius Davis, iždi
ninkas Peters. Visi yra gana 
veiklūs nariai, tikimės, kad 
ateinančiais metais kuopa gy
vuos su padaugėjusiu narių 
skaičium. .

Klubo Susirinkimas
Gruodžio 6 d. buvo Lietu

vių Laisvės Klubo susirinki
mas. šiuo tarpu viskas klu
be eina gerai, nors nariai ne 
jaunuoliai, bet ligonių neturi
me. Visi stiprūs ir gerai at
rodo.

Valdyba ateinantiems me
tams susideda iš:

Pirmininkas S. Pagel, sekre- 
i torius J. Armin, iždininkas P. 
I Repečka. Klubas šiemet pa- 
j augo nariais. Padaryta tam 
j tikri tarimai, kad gaut dau- 
! giau jaunimo į klubą.

Korespondentas.

Iš Lietuvių Laisvės ir Piliečių 
Klubo Susirinkimo

Gruodžio 6 d. Įvykęs susi
rinkimas išklausė platų rapor- 

I tą, patiektą J. Pupio, apie bu- 
I vusį klubo narį Vincą Ver- 
i bicką.

Kaip jau žinoma, Vincas 
Verbickas mirė spalių 6 d., 
apskrities ligoninėje, sulaukęs 
64 metų amžiaus. Verbickas 
buvo pilnai susipratęs, laisvų 
pažiūrų žmogus. Prigulėjo 
prie LLD 145 kuopos per dau
gelį metų ir ilgą laiką išbu
vęs kuopos protokolų rašti
ninku, taipgi per daugelį me
tų priklausė L. L. ir P. Klu-

bui. Abiejose draugijose bū
damas sveikas daug dirbo pa
rengimuose. Iš amato būda
mas virėju daugiausia dirbda
vo prie valgių gaminimo.

Vincas Verbickas visuomet 
ir visur apgindavo darbininkų 
reikalus nesitraukdamas nei 
žingsnio atgalios.

Matydamas, kad jo sveika
ta eina kasdieną mažyn, jis 
parašė ir pridavė klubo fi
nansų raštininkui J. Pupini 
tokį raštelį, kad jeigu mirtis 
jį pasiims, tai kad klubas iš
mokėtų kaipo paskutinę auką 
nuo jo dėl apšviętos palai
kymo:. LLD $50, “Vilniai” $25 
ir “Laisvei” $'25. Klubo su
sirinkime, su pritarimų ir .jo 
sesers, nutarta visa tai išpil
dyti, kaip Vincas Verbickas 
reikalavo. Jo lavoną pasiėmė 
jo sesuo, kuri gyvena Brock
ton, Mass. Ten jis ir likosi 
palaidotas spalių 11 d.

Mums gaila netekus nenu
ilstančio kovotojo už darbo 
žmonių gerovę ir ištikimo 
draugo .

Ilsėkis, drauge Vincai, am
žinai, mes palikę dirbsime už 
laisvę ir taiką! R-ka.

Partizanai Siičmę 500 
žymių Graikų Fašistų

Athenai, Graikija. — Mo- 
narchistų karo ministras 
dejavo, kad partizanai iš
sivedė 500 “žymių piliečių”, 
kaipo įkaitų, iš Karditsęs 
miesto.

Partizanai buvo laikinai 
užėmę Karditsą praeitą še
štadienį ir sekmadienį. Kuo
met monarcho - fašistai at
siuntė daug daugiau savo 
armijos, tai partizanai pa
sitraukę į “nepasiekiamas” 
kalnų pozicijas.

Seattle, Wash. MIAMI, FLORIDA HELP WANTED—MATE 
REIKALINGI VYRAI

k* ■ a

l Paul Gustas Funeral Home, | X z A
I INC. |
| 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. « 
5 Skersai gatvės nuo Armory g
| LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS |
| Telefonuokite dieną ar naktį %y
C EVergreen 7-4774
C L $
g Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- g 
g giai 'gali atiduoti paskutinę' pagarbą savo mylimiesiems g 
E prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. g
5 1. , .1 . . . v'' Du kambariai Šermenim, didelis puikiai įruoštas $ y * w
y kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.V Pn
g Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg g 
g pareik ai ayirno. Mūsų telefonas niekad nemiega. g

s August Gustas i
BELTAIRE FLORIST |

Ir* • fz • f r> ’ i - • ' l 
g Lietuvis Kvietkų Pardavėjas |
| 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. | 
į (Kampas 68th St.) g
y Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., £ 
v telefonihokite: S
g SHoreioad 8-9330 |
g Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, į 
g ko jūs reikalausite. g
L JKy Specialistai Pritaikymui
y šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 
I Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS g 
Jj FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. g

PRANEŠIMAS
WATERBURY, CONN.

Kviečiame visus dalyvauti Kalė
diniame Laisvės skaitytojų susirin
kime, 22 d. gruodžio, trečiadienio 
vakare, 7:30 vai., 103 Green St. . 
Kalbės Kristina Stanislovaitienė 
apie Laisvės finansinį stovį. Turėsi
me užkandžių. Kviečia Komisija.

(299-300)

ŽOLĖS ARBATOS 
FORMOJE

Valo kraują nuo visokių nežvarunių 60c 
Nuo iširascio. bemiegės, galvon ir spran

do skaudėjimų, ausyse ūžimo ........... 85c
Nuo kosulio, dusulio bei astmos ........... 60c
Vyriškumo pataisymui .......................... $1.25
Nuo užsisenėjusio' kataro, Hay-fcvcr

ar rose catharh .....................................  $1.25
Sunkių mėnesinių sureguliavimas ....... 75c
Pailių arbata 85c., Mostis .................. $1.25
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo

tarpina ir varo laukan akmenėlius 60c 
Ncsišlapyk bemiegant ..........  60c
TRAJANKOS šaknyti del arielkos ....... $1.00
Valnija vidurius, labai gera arbata 60c 
Nuo sutukimo .eik kudyn .................. 85c
Nuo cukrinės ligos, (Diabetes) ........... 85c
Nuo užsisenėjusio bronkaitis ..............  75c
Nuo visokių išbėrimų, pintplcs ........... $1.00
Plaukų tonikas nito pleiskanų,

apsaugoja nuo pražilimų ir slinkimo 60c 
Nuo surūgusio pilvo, heartburn ........... 85c
Nuo nemalonaus kvapo i burnos    85c 
Nuo vandeninės ir širdies ligų .......... 60c
Nuo neuralgijos, neuraitis ir kitų pana

šių. Šita arbata ne tik užeina kelių 
šioms ligoms, bet ištąrplna susuktus 
guzus ant sąnarių vartojant per kokį 
laiką ........................................................ $1.75

Tyra mostis stabdo bile kokį niežulį
ir galima vartoti bile kur ............ $1.25

Nuo visokių reumatiškų sausgėlių .. 60c
Laiškams popiera j Lietuvą su apie 15

skirtingų pasveikinimų. Tuzinas 40c. 3
tuzinai už $1.00. i

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

w M. ZUKA1T1S, 334 Dean Terr.
Spencerport, N. Y.

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorėlis, maldų knyga, paveiks
luotos mišių maldos. Ccluloldos gražiais
viršais. Tilžės spaudos .......   $1.75

Vainikėlis, mažesnė, paveiksluotos
mišios, juodais apdarais ....-........  75c

Biblija, su 379 paveikslais, su išaiški
nimu, ką jie ženklina, su apskaity
mu, ką jie reiškia .............................. $2.25

Nebijok mirti, nes iŠ jos neišbėgsi ....... 60c
Saulė ir visos dangiškos planetos ir

jų kelionė vienos aplink kitą ............... 50c ,
Celibatas, neženotit kunigų ...................... 80c
Sawizrolas didis klasterius ...................... 35c
Raginis, gražios pasakos ..............   35c
Dainų apie- IŽO įvairiausių ...........z...... 75c
Jonus ir Alcnutė, gražios pasukos .... . 25c
Laimė ir 'planetų nubūrimai »............. 25c
Naujausia didelė sapnų knyga ........... $1.75
Detroito muštynės už dalinimą lapelių

jjrlc lietuvių bažnyčios. .......................... 35c
bliktė marių, graži apyšaka ................... 25c
Karvės ir sūrių padarymas ................... 25p
Kaip duktė gyveno pustynėje .............. 25c
Neužmokamas žiedas, graži pasaka '........... 35c
Gudrus iiicniehukas ..............  25c
Lengvas būdas išmokt angliškos kalbos

be kito pagalbos .................................. 35c
Girtuoklių gadzinkos ir gyvenimas ........ 30c 
Istorija Seno ir Naujo, su paveikslais 25c 
Jubkų vežimas ir ar paeini iš monkčs

ir kiti monologai .................................. 33c
Nojaus Arka, į<lomūs skaitymai ........... 25c
Keliautojai i Sveiitąją žemę 'Jcružalę 35c 
Lytiškos ligos ir kaip apsisaugoti ..... 35c
Pinigąi galvažudžiai ir prie ko jie

žmonų priveda .............  25c
^Paparčio žiedas, kaip jį atrasti ........... 25c
Patarimai vyrams ir moterims apie

lyties dalykus su paveikslais ........... $2.50
Praloto Olšausko gyvenimas su meiluže

'ir jos pasmaugimas .............   25c
Pekla, kur ji yra ir kam reikalinga?

Su kankiiiimo paveikslais ................  39e
Raktas į isimingešTiį gyvenimą ........... $1.00
Ragana, gražios apysakos  ................. 35c
Rymo Popiežius, rtr jis yra tikras

Kristaus įpėdinis? ......................  $1.50
Velnias, kapitonas, 3-jų tomų kriyįa $1.50 
K'rtbalas, laimių nubūrimas .......   15c
Lietuviška gašpadlnė, su 450 receptų $1.00

M. BUKAITIS, 3111 Deiih Terr.
Spencerport, N. Y.

Atsiminus Celestiną Kasparą
Perskaičiau drg. R, Mizaros 

aprašymą apie draugo Celes
tino Kasparo laidotuves, Wil
kes-Barr^, Pa. Todėl dar no
riu kelis žodžius tarti apie 
velionį, kuris buvo mano ge
rai pažįstamas.

Velionis Kasparas buvo ma
no pįrmutinis draugas, kaip aš 
^įvažiavau į šią šalį, į Wijkes- 
BaiTe. Pa., 1905 metais. Aš 
radau Celestiną ir jo vyresnį 
brolį Vaclovą tenai. Vaclo
vas vėliau grįžo į Lietuvą, tai 
yra po Pirmo Pasaulinio Ka
ro; ar jis dar gyvas, ar ne— 
p e žinau.

Jau tada abu Kasparai bu'' 
vo susipratę ir pirmeiviški. Jie 
ir man padėjo atsipalaidoti 
nuo “švento” tikėjimo ir u.ž 
tai esu dėkingas Kasparams.

/.
Man atvykus pas savo bro

lius, kurie buvo karšti katali
kai, pradėjau su jais nesu
tikti. Atsidirbęs už laivakor
tę, padėkavojęs broliams, išė
jau gyventi ten, kur gyveno 
Kasparai, Visi kartu prigulė
jome prie LSS 9 kuopos. 1907 
metais mane kuopoje išrinko 
užrašų raštininku, o Celestiną 
Kasparą finansų, ir taip apie 
du metas Veikėme.

1908 metais drg’.< C'elestinas 
išvažiavo į Herrin, 111. Ten 
pagyvenęs apie metus laiko 
grįžo atgal į Wilkes-Barre, 
kur ir gyveno ir veikė iki pat 
savo mirties.

\
Kaip žinote, sunkiai dirbant 

žmogus tūri ir stipriau paval
gyti. Tais laikais kunigų įsa
kymu veik visos gaspadinės 
nesutiko gaminti • įnamiams 
penktadienį maisto su mėsa. 
Dabar toki dalykai atrodo ma
ži, bet tais laikais jie sukel
davo daug nesmagumo. Pra
dėjome kovą su gaspadinėmis 
už mėsos valgį penktadienį. 
Apie du mėnesius patys turė
jome tokį maistą pasigaminti, 
bet paskui gaspadinės pradėjo 
jau mums pagaminti mėsišką 
valgį.

Kitas dalykas, kunigų įmo- 
kytos gaspadinės neleisdavo 
įnamiams šventadieniais ilgiau 
pamiegoti — prikeldavo ir 
varydavo į bažnyčią. Jos sa
kydavo : “Po mirties aš turė
siu už jūsų gTiekus atsakyti, 
jeigu neisite į bažnyčią.”

Tada mudu su Celestinu su
sitarėme vienas “sirgti” vieną 
sekmadienį, kitas kitą. Na, 
žinoma, kada vienas serga, tai 
kitas “Ilginame” ir ilgiau pa- 
miegame. Gaspadinei nusibo
do su mumis ir šiame reikale 
bartis ir« davė mums ramybę.

Bet tai dar neviskas. Katali
kas nors kartą į metuis turi at
likti ausinę — išpažintį. Ku
nigas išduodavo kortelę ' atlė
kusiems ausinę, todėl gaspadi
nės žinojo, kuris atliko ausi
nę ir kuris ne; apie juos ir 
kunigui raportą duodavo. Na, 
kada kunigai gaspadinės už 
tai peklos kančiomis gąsdyda- 
vo, tai jos tokiems “prasikal
tėliams” sakydavo:

“Na, pasiimk savo bakselį 
ir kraustykis pas šliuptarnius. 
Aš nenoriu pekloje už jus ken
tėti.”

Bet laikai keitėsi, progre
sas ir apšvieta plėtėsi ii’ laips
niškai ir ši kova buvo laimėta, 
jau daugiau gaspadinės paliko 
įnatnius ramybėje ir su ausinės 
reikalu. Jau mes eidavome į 
bažnyčią tik tada, kada bū
davo rengiamos prakalbos ar 
kitokį parengimai, kąd prie 
bažnyčios lapelius (garsini
mus) padalinti. Na, ir už šį 
“prasikaltimą” gaudavome vi
sokių vardų; žinoma, dažniau
siai nekaltai mus .vadino 
“šliuptarniais.”

Gerai pažinojau ir Amiliją 
Rasparienę, .nors dar man iš 
Wilkes-Barre išvykstant ■ jie 
buvo nevedę.

Lai būna Celestinui amži
nąs poilsis, geras ir nuoširdus 
buvo darbo žmonių draugas! 
Gili užuojauta nuliūdimo va
landoje Ce’lestino šeimai.

M, Baltrušaitis.

Malonios Rudens Dienos
čia šiomis dienomis ilgiausi 

traukiniai atveža daug gra
žaus svietelio, bėgančio nuo 
žiaurių šalčių ii\ skaudžių su 
sniegais vėjų. Matyti, gamta 
jau pradėjo kankinti visą mūs 
didelę šalį, išskiriant pietines 
valstijas.

Visi, žinodami, kad Miami 
yra geriausia" vietelė dėl žie
minio poilsio, čįa ir važiuoja.

Jie klaidos nedaro: čia oras 
šiltas, gražus ir sveikas. At- 
lantiko mėlynas vandenėlis 
toks jaukus, kad žmogus nors 
ir per dieną jame maudykis. 
Kuomet Coney Island dabar 
tik “eskimosai” maudosi, tai 
pas mus visokių tautui žmone- 
liai, seni, jauni ir maži vai
kučiai maudosi ir šiltose pies- 
kose voliojasi. Karštos sau
lutės spindulių bučiuojami ir 
švelnaus vėjelio glostomi, gė
risi maloniomis rudens ir žie
mos dienomis. ,

čia randamo daug ir lietu
vių, bėgančių nuo šaltos žie
mužės.

Miami Lietuvių Piliečių 
Kliubas sveikina visus atvyks-

tančius lietuvius ir dėl geres
nio susipažinimo kliubas ren
gia keturis šaunius parengi
mus gerai žinomoje vietoje, P. 
B.' A. salėje, 2500 N. W. 14th 
Stl Parengimai įvyks: pirmas 
sausio 12, 1949 metais; an
tras vasario 4; trečias vasario 
15, o paskutinis kovo 1,

čia atsilankę nusistebėsite, 
pamatę, kokioje vietoje lietu
viai rengia parengimus ir kaip 
draugiškai būsite priimti ir
skaniai pavaišinti. Norinti 
pabėgti nuo šalčių ir porą sa
vaičių praleisti Miami pajū
riuose, kad loska, nesigązdin- 
kite vienas kito, kad nebus 
kur gyventi, negausite trau
kinio namo sugrįžti. Tiesa,

FEEDER
Patyręs Prie Greetings Kortelių 

Thompson Press 20x30.
5 Dienos. 40 Valandų.

Gera Alga. Nuolatinis Darbas. ’•
EAGLK DIE CUTTING CO.

10 Bleecker St., N. Y. C. 
ALGONQUIN 4-1664

, (301)

taip buvo 1945 metais.
Vietų gyventi ’dabar yra 16 

kartų daugiau,, negu jų buvo 
anais metais.

Laimės Ieškotojas.

į J. J. Kaškiaučius, M. D.
J 530 Summer Avenuų, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Tačiau reikia žinoti, kad tai 
dar nėra nė pusės pramoninio 
proletariato. Ląb'ai lengvai 
galėtų būti ir 30 milijonų Uni- 
jistų.

Pavyzdžiui, nepaisant bai
sau^ karo sunaikinimo, Tarybų 
Sąjungos darbo unijų narių 
skaičius siekia 30 milijonų!

★ ★
Gerąj, kad paskutinė C 1 O 

konvencija daug kalbėjo apie 
organizavimą neorganizuotų 
darbininkų. Paskutiniais ke
liais metais CIO unijos šiuo 
reikalus buvo begėdiškai ap- 
sileidusios. CIO vadovybė dau
giau rūpinosi komunistų me
džiojimu, negu organizavimu 
neorganizuotų darbininkų. Pa
sekmėje to, daugelis unijų ne 
tik nepaaugo, bet labai su?silp- 
nčjo.

Pažiūrėsime, kaip savo pa
žadus šį sykį ištesės CIO pre
zidentas Murray.

★ ★ ★ , .
Kas liečia lietuvius darbinin

kus, ypatingai mūsų pažangio
sios spaudos skaitytojus, tai ne
paisant CIO vadovybės spoliti- 
nių kreizavojimų, jie privalo 
nuoširdžįai ir karštai paremti 
CIO pasimojimą vėl organizuo
ti. neorganizuotus darbininkus. 
Nereikia laukti, kad unijos 
Organizatorius ateitų ir pa
kviestų rašytis į uniją.

Patys nueikite į unijos rašti
nę,ir pasiūlykite savo paramą 
ir talką. Unijai brangu' kiek
vienas naujas narys, kiekvie
nas naujas ryšys. Gal per 
tave unijai pasiseks susisiek
ti su kitais darbininkais tavo 
darbo įmonėje ir juos suorga
nizuoti.

★ ★ ★
Atsimenu anuos laikus, kai 

redagavau Amalgameitų Pvūb- 
siuvių organą “Darbą.” Kar
tą aš ir pora organizatorių 
buvome pasiųsti į Mahanoy 
■City organizuoti marškinių 
siuvėjus.

Kokia laimė ir koks džiaugs
mas buvo, kai suradome porą 
lietuvaičių, kurios ^padėjo 
mums susisiekti su tų siuVy- 

’klų jaunomis darbininkėmis! 
Mes nežinojome nė kaip jas 
bepagerbti už tą drąsą ir tal
ką.

Fotografas
! Traukiu paveikslus faniilijų, ves-■ 
tuvių, kitokių krupių ir pavienių. ’ 
®Iš senų ^padarau • 

naujus paveiks^; 
lūs ir krajavus1 
sudarau su ame-" 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- ! 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojUn 
įvairiom spalvom."

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn \ 

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

Tdl. GLoiiittOro 5-6101
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Dienraščio Laisvės

BANKIETAS
Pasiskubinkite Įsigyti Bilietą

ĮVYKS SEKMADIENĮ •

SAUSIO-JANUARY 30, 1949
Vakarieniausime ir šoksime gražiojoje

LIBERTY AUDITORIJOJE
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, L. I., ‘N. Y.

Nuo 11 ryto iki 5-tos po pietų bus Lietuvių Ko-opera- 
tyvės Spaudos Bendrovės dalininkų suvažiavimas. 
Vakarienė 6-tą vai. vakare. — Po vakarienės šokiai.

GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Gros šokiams įvairius kavalkus.

INDIKŲ-TURKEY VAKARIENĖ
Ir tai»dar ne viskas bus ir kitokios mėsos . 

įvairių prieskonių ir

PUTOJANČIO ALAUS IKI VALIAI
Vakarienei ir šokiams bilietas $3.00. Bilietai gaunami 

Laisvės ofise ir Kultūriniame Centre.
Vien tik šokiams Įžanga 75c. 

(Taksai įskaityti)

Matthew 
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamu atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

Tel. MArket 1-5172

1
i
2 
a

it

1 I.

GERI PIETŪS!
Kada norite gėry pietų, 

kreipkitės j 

į Lorimer Coffee Shop 
Į Frank Dnniikaitis

iĮ

Frank Domikaitis
Savininkas

417 Lorimer Street
- Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 

mėsos valgiai. Taipgi dar- 
. žovių ir pieninių valgių 

gražus pasirinkimas.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

a

Ž

tK

. Ž^Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-# 
ėdikiam reikmenys, įvairūs daik-i 
Utėliai, ligonių kambariui reikme-! 
^nys už griežtai žemas kainas. 
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y y y' y 
y y y - ~
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y y 
y y y y 
y y y

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

S

1

F. W. Shalins ;
(SHALINSKAS) ‘

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 3

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves '

Koplyčias suteikiam nemokamai ■ 
visose dalyse miesto. . ;
Tel. Virginia 7-4499
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RONKONKOMA
8684
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x TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
LIŪDESIO VALANDOJE KREIPKITĖS PAS MUS

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
| 660 GRAND ST. BROOKLYN, N

Spud.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Antr., Gruod. 21, 1948



Prie Taft-Hartley 
Akto Tapo Sunkiau 
Unijoms Derėtis

Valdinė New York© valstijos 
Tarpininkavimo Taryba skel
bia turėjusi spręsti 1,364 by
las tarp darbininkų ir samdy
tojų pirmais dešimtimi mėne
sių, šių metų. Ta skaitlinė, 
sako tarybos viršininkai, atsto
vauja 61 nuošimčiu padaugė
jimą tokių bylų.

Darbininkai sako, jog pa
daugėjo reikalas valdinio tar
pininkavimo, samdytojams 
pradėjus bandyti išsisukinėti 
susitarimo su savo darbinin
kais dėl to, kad jie tikėjosi 
galėsią visai nesitarti, kadan
gi Taft-Hartley įstatymas yra 
samdytojų rankose botagu 
prieš darbininkus, prieš jų 
unijas.

Iš minėtų bylų 960 buvo už
baigtos tos įstaigos sušaukto
se bendrose samdytojų ir dar
bininkų konferencijose; iš tų 
702 jau buvo arti sustabdymo 
darbo, bet dėka tarpininkys- 
tei susitarta be sustabdymo 
darbo; 70 sutaikyta jau po 
sustabdymo darbo. Likusieji 
kiti susitaikė patys po atsi- 
kreipimo į tarpininkystės įstai
gą, bet pirm jos paėmimo by
lą svarstyti.

begailestingai 
rekordinio 

sezonui snie-

nepasiliko su

Mūsų Puodų Balių Praėjusį 
Sekmadienį Užsnigo;
Jį Atidėjome į 26-tą

Moterų Apšvietos Klubo 
rengtasis Liberty Auditorijos 
Restoranto virtuvės įrengimui 
“puodų balius” 
tapo užsnigtas 
pirm kalėdiniam 
go.

Kad rengėjos
pundais maisto vieną ir tą patį 
valgyti per visą savaitę, pa
dėka priklauso tiems keliems 
desėtkams labai ryžtingų ir 
drąsių žmonių, kurie rizikavo 
tapti užsnigtais kelyje, atvy
ko į balių. Bendrai pava
karieniavus, gaspadinėms' ir 
daugeliui kitų šį tą nusipirkus 

Į parsinešti namo, maistas 
1 buvo sueik votas, pats save 
simokėjo.

Linkėtina, kad tie visi
ri žmonės būtų laimingai par
vyko namo, šiuos žodžius ra
šančiai pavyko parkeliauti be 

' vargo, nors ir ne visai tais -ke- 
1 bais, kuriais buvo planuota. 
.Autobusai pro auditoriją jau 

1 buvo sustabdyti, nors privatiš- 
I kos mašinos dar važinėjo vi- 
, durkeliu, kadangi ten 
; ekspresinis kelias.

žmonės taip pat ėjo vidur 
! keliu, nes šaligatviais nueiti 
; kelis blokus būtų buvęs gana 
į sunkus ir ilgas pasivaikščioji- 
' mas. žinoma, gyvenantieji 
I atokiai nuo ekspresinių kelių, 
turėjo bandyti savo namus pa
siekti brisdami per gilų snie
gą. O tie brendamieji takai 
buvo rizikingi, nes nebematei, 
kur šaligatvio kraštas. Dar 
kitur tie 
jau buvo

no
už

ge.

yra

Siūlo Supaprastinti 
Divorsams Įstatymą

Etikinės Kultūros Draugijos 
•viršininkas Black, kalbėdamas 
per radio, sakė, jog reikėtų 
New York© valstijos divorsams 
įstatymą pataisyti taip, kad 
pora galėtų persiskirti ben
dru' abiejų sutikimu be jokių 
teismų, atitinkamose sąlygose.

Anot jo, reikėtų atsikrei
pusioms divorso poroms nu
statyti pusmetį ar kiek šaltai 
apsisvarstymui. Tuo tarpu 
savo keliu divorsams įstaiga 
patyrinėtų visus davinius toje 
byloje, išsibaigus “atvėsimo”, 
laikotarpiui, jeigu pora vis 
tebėra nusistatę skirtis, duoti 
divorsą (ištuoką) be tolimes
nio delsimo ir be reikalavimo 
vienam kitą juodinti.

Dabartiniai senieniški įsta
tymai nedaro gero ieškantiems 
galimybių persiskirti nei vi
suomenei.

kraštas.
pramintieji takeliai

buvę praminti, o

vietomis ir vaikų nučiuožinėti. 
Iš naujo juos užsnigus, tos 
vietos tapo kilpa nusukimui 
sprandę ten pataikiusiam už
minti. Tur būt panašius spąs
tus užmynęs ii' d. Povilas Rai
nys dėjosi ant šono su atne
šamu mums draugės Adelės 
iškeptu pyragu. Sakėsi skau
džiai susitrenkęs. Linkime, 
kad nelaimė nebūtų buvusi 
pavojinga.

Ir daugelis kitų atėjo neši- 
nos-nešini skanėsiais ir' kitomis 
dovanomis.' Kad ne tas snie
gas, būtume turėjusios šaunų 
balių ir daug naudos. Labai 
duosniai žmonės parėmė. Pu
blikos taip pat būtume turė
jusios labai daug. Tą gali- 
maxSj5ręsti iš to, kad ir to
kiame ore kelios dešimtys as
menų atvyko. <

Apie apdovanojusius maty
site pranešimus sekamose lai
dose. *

Balių Atidėjome 26-ton
Visi prašomi įsitėmyti, jog 

balius tapo atidėtas į antrą 
Kalėdų dieną, gruodžio 26-tą, 
šį sekmadienį . Norime tikė
tis, kad lig to laiko šis sniegas 
bus aptirpęs ir nukastas nuo 
kelių ir takų ir kad gal ne
pasitaikys kito tokio. Orui 
tarnaujant, balių bandysime 
vykinti pagal buvusį origina
lišką planą, su meno progra
ma ir su viskuo, ko tikimasi 
baliuose.

Prašome ir .tikimės jūsų 
draugiškos talkos užbaigai 
sniegais sutrukdyto darbo.

Klubietė.

Scenos iš filmos “Enchantment,” su David Niveri ir Teresa Wright vadovaujančiose 
rolėse. Pradės rodyti Kalėdomis, Astor Teatre, ant Broadway, prie Times Square, 

New Yorke.

Sunku Būti Geru 
Be Pinigą 
Dolerinėje Gadynėje

Buvęs bloglaikiais prasikal
tęs ir areštuotas kaltinimu 
smulkiais vagišiavimais,* bęt 
per 9 gerlaikio metus nebe- 
pasirodęs policijoje nei teis
muose newyorkietis Mansene, 
dviejų vaikų tėvas, dabar vėl 
pateko į teismą.’ Jį'kaltino, 
kad jis bandęs subway trau
kinyje apvogti užmigusį asme-

Areštuotasis teisinosi, kad 
jis prieš poni savaičių netekęs 
darbo ir negalėjęs sau daleisti, 
kad jo du vaikai negaus dova
nų Kalėdomis.

Panagrinėjęs jo rekordus ir 
patikrinęs, kad jis per 9 me
tus, kuomet turėjo darbų, ne
bebuvo teisme, teisėjas jį tei
sė tiktai tris dešimtis dienų 
kalėti. Paprastai bausmė gali 
būti keleri metai kelintu sy
kiu ' prasikaltusiams.

Tačiau vis vien .likosi neiš
spręstos jo vaikams dovanos 
Kalėdomis ir bendrai pragyve
nimas, taipgi paties Mansene 
nedarbas ir ateitis.

Salt Lake' City, Utah. — 
Sudužo du auto-busai. Už
mušta 13 žmonių.

Veteranams Trukdoma 
Pašalpa, Sako Unija

■4^8

Ragina Padaryti Parką AU™M°X'
Kalėjimo Vietoje

Parkų Department© 
ninkas Moses pasiūlė to de
partment© planą padaryti 
Nęw York u i naują park utį to
je vietoje, kur kadaise stovė
jo Tombs kalėjimas ir krimi
nalinio teismo pastatas.

• šiuo tarpu miestas išnuomo
jo tą dviejų blokų plotą pri- 
vatiškoms firmoms laikinam 
naudojimui auto pastatymui 
stotimi.

virši-

i I ir Howard Sts. Trafikas dar-
____  ___ ntown se.k- Į bo dienomis bus kaitalioja- 

cijoje įvedama trafiko pakai- i mas. šeštadieniais ir šventa- 
tos ant Broome, Grand,,Hester j dieniais liksis po senovei.
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Gavome Rekordinę Gausą 
Pirmkalėdinio 

» .

Naktį iš 18-tos į 19-tą pra
dėjęs snigti ir per vysą dieną 
sekmadienį kritęs sniegas už
klojo miestą 18.7 colių labai 
gražiu, bet nelabai patogiu 
patalu.

Sniegas pirmas toks pirm- 
kalėdiniu sezonu visais New 
Yorke užrekorduotais laikais 
ir tik antras didžiausias iš visų 
žinomų visu žiemos sezonu.

Už vis daugiausia sniego iš
krito gruodžio 26 ir 27-tą, 
1947 metais, 25.8 coliai. Pirm 
to už vis didžiausias žinomas 
sniegas buvo iškritęs 1888-tais 
metais, 16.5 colių3

Miestas užtiktas sniego iš 
po nakties ir sekmadienį, kada gflllVlUlUd 1 

skelbia i v’sur būna palikta tik dalis 
turinti 50 tuščių lovų ir ižde darbininkų, sušlubavo išlaiky- 
$36,000 nedatekliaus. Tuo tar- ■ me keli« atdarais. Pačios di- 
pu New Yorko mieste ligoni-, džiausios arterijos šiaip taip 
nes yra perpildytos, džiovinin-j tebebuvo atdaromis. - Tačiau 
kui sunku sulaukti progos į i šalutinėmis linijomis jau prie- 
'jas įeiti. | vakariais pradėjo pritrūkti bu

rsų. Ir privatiškoms mašinoms 
Sanatorijos vedėjai sako, Į keliai tapo nepervažiuojamais, 

kad įstaigos nedateklius paei
nąs dėl dviejų priežasčių : dėl 
laikymo didelės dalies įstai
gos tuščia ir dėl to, kad ji 
priimanti daug biednuomenės 
ligonių visai nemokamai arba ! 
už numažintą kainą. Ji pa- 
skelbė kampaniją sukelti au
komis $50,000, kad galėtų ir 
ateityje palaikyti nemokamą 
arj>a nedamokamą patarnavi
mą neišgalintiems mokėti.

Jeigu būtų valdinis sveikatos^ 
draudimas, tokia įstaiga ir li- 

niai neskurstų. '

Sniego
užtruko valandą ir 40 minu
čių. Panašiu tempu ’ tarnavo 
ir kitos per atvirą lauką ei
nančių traukinių linijos. Aukš
tųjų linijų traukiniai už tai 
gražiai atrodė stebėti iš ša
lies, slinko žaibuodami nuo
stabiai ' gražiai žalsvomis- 
mėlsvomis šviesomis.

United Public Workers Lo- 
kalas 1-mas savo pareiškime 
kaltina miesto valdinį šalpos 
Departmentą, kad jis nesisten
gia pagelbėti pašalpos reika
lingiems veteranams. Unija 
sako, kad vieton pagalbos, 
veteranai Kalėdoms gauna tik 
siuntinėjimą iš vienos įstai
gos kiton. Tokioje padėtyje 
esą apie 4,000 užvilkintų pa
šalpos prašymų.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. priešmetinis susirin
kimas jvyks 21 d. gruodžio, 8 v. v. 
Šapolo-Vaiginio salėje, 
St. Nariai dalyvaukite 
rinkime, bus renkama 
ba 1949 m. Turime ir

147 Thames 
šiame susi- 

nauja valdy- 
kitų svarbiu

dalykų aptarti, gaukite naujų na
rių prirašyti j kuopą. J P. Babars- 
kas, sekr.

SKELBKITeS laisvėje

Sanatorija Neišsiverčia
Stony Wold Sanatorium, tu

rinti raštinę New Yorke, bet 
patalpas džiova sergantiems 
ligoniams užmiestyje,

buvusio vargo su- palikto- 
ant kelio mašinomis, ma- 
kas ir tevažiavo mažino-
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I raileris Šviežio Medaus
Bitininkas Končius pristatė Laisvei visą trailerį 

puikiausio vasarinio medaus.

PUSGALIONIAIS IR KVORTOMIS
Vengkite slogų, gerkite medų su karštu vandeniu 

ar su lengva arbata.

Kaina:
KVORTA $1.25, PUSGALIONIS $2.25 •

Kreipkitės į LAISVĖS RAŠTINĘ ir įsigykite medaus.
•*

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULE Y
Licensed Undertaker

Egzaminuojant Akis,: 
: Rašome Receptus 
; Darome ir Pritaikome Akinius:

'7TTDIFG D 4D 411 GRAND STREET ZJU I 1 O O AI V BROOKLYN, N. Y.
t

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS -

TELEVISION

John Robertson, brooklynie- 
tis, vietinis handball čampio- 
nas, 37 metų, mirė antradienio 
vakara po laimėjimo lošio 
YMCA patalpose, 55 Hanson 
PI., nuo širdies atakos.

Pasimokę iš praėjusiais me
tais 
mis 
žai 
mis.

Paliktosios prie namų, ant 
šaligatvio, daugelio mašinos 
bv.s palaidotos gal iki pava
sario. Ypatingai ten, kur ma
šina prie mašinos sustatytos, 
sniegas veik sulydė į vieną iš
tisą storą sieną. Kol sniego 
nenuves ar jisai smarkiai ne
nutirps, nebus nei kur nukasti.

Traukiniai iš Washington© 
ateidinėjo dviemis ir daugiau 
valandų pavėlavę.

Miesto linijos taip pat da
linai įklimpo sniege—iš Flush
ing atvažiuoti į Times Square, 
paprastai po 35 minutes už
trunkama kelionė, vienu tarpu

fa

Valandos:

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
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Telefonas
EVergreen 4-7729
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TONY’S 'į
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

CURVEX ROYALTY
17 jewel Precision 
actually curved to fill

GRUEN
Full-size 
movement 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled......................$59.50

Dėl dailių džiūlerių visokių 
kušių, dėl

KALĖDINIŲ DOVANŲ
202b

APLANKYKITE ROBERT LIPTON’S 
Jewelry Store

Įsteigta 1892

Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriai, Religijiniai į 
Daiktai ir daugybė kitų' daiktų perdaug $ 

skaitlingų suminėti. '
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai . ' | 

. '. garsinamų išdirbinių.
' Kiekvienas pirkinys garantuojamas. • j

. Apsimoka pirkti pas— * į
1* T T> T? TV 701 Grand St., Brooklyn 'į!
JLj JL JI JL v-F 1 i arti Graham Avenue

I LITUANICA SQUARE | 

jRESTAURANTj
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOlČLYNE xi

I
y y v yy v g 
H y 
y

GYDYTOJAS

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

ĖROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais k

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Naujovinis Plauką Apdirbimas Jums
Per

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves 

50

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

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

UP

Swirl Cut
1

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

Jauna našlė, keturių vaikų 
j motina, areštuota Brooklyno 

krautuvėje kaltinimu, kad ji 
pasivogusi 4 poras nylon ko

jos 
ku-

jinių. Su ja kartu buvo 
vyriausia duktė, 14 metų, 
rią taipgi areštavo.

Bronxietis Tony Stabile ir 
jo šeimininkė Mrs. Mary 
Grill a, 65 ir 69 metų, rasti 
uždusę gasu. Policija sako, 
kad ugnis užgeso kaip nors ne
tyčia.

Valandos:

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS | 

Dr. A. Petrikaf
'S

J Jūs esate kviečia- 
į moš ... užeiti ne- 
I mokamai asmeniš-'
Į kai pasitarti apie
Į jūsų plaukų
Į symą;

į Fashion
i Center

sutai-

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

Ne tik, kad tai 
švelnią, naturalę 
malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bot tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

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

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

Hairdressers

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Antr., Gruod. 21, 1948rr * š*

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

M ATDARA DIE^Ą IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

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




