
Menševikiškas Protas.
Laisvei Sveikinimai.
Gerai, Kad Nesulauksime...
Sniegas ir Baimė.
Juoktis Esą Nebegalima.

Rašo A. BIMBA

Keleivis tikrai Įsimylėjo Į 
Churchillą. Tik jis vienas bu

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metanai 
Užsieniuose $9.00 
Brooklvne $8.00

KOPIJA 5c

vęs išmintingas karo vadas ir 
diplomatas. Jis dar didžiojo 
karo motu, reikalavęs ruoštis 
karui prieš Rusiją. Bet jo pla
nus sugadinę generolas Eisen- 
howeris ir prezidentas Roose- 
veltas. šitie vyrai tikėjo, kad 
su Tarybų Sąjunga reikės A- 
merikai ir kitiems kraštams 
sutilpti ir sugyventi tam pa
čiam pasaulyje.

Keleiviniai sutvėrimai visą 
išganymą mato naujame kare. 
Aklai jie tiki Cliurchillu ir. vi- 
j&is, kurio šiandien pasaulį 
kursto prie naujos skerdynės.

★ ' ★ ★
Aną dieną vienas geras 

bruklynietis užeina Laisvės 
rasti nen ir sako: štai penki
nė dienraščiui. Tai pasveiki
nimas su Kalėdomis ir Nau
jais Metais!

Ištiesę mes tą svarbų rei
kalą esame pamiršę. Juk ne
gali būti gražesnio ir vertesnio 
sveikinimo, kaip sveikinimas 
savo laikraščio. Kiekvienas 
desėtkus dolerių praleidžia
me sveikinimais su dovano
mis asmenų, už ką dar ne vi
sada sveikinamieji esti dėkin
gi, tuo tarpu doleriu kitu pa
sveikinimas Laisvei patarnau
tų tikrai garbingam reikalui.

Dar keletą dienų iki Naujų 
Metų turime. Nepadarysite 
klaidos, jeigu nors kad ir su 
nedidele auka pasveikinsite 
savo dienraštį.★ ★ *

Ir vėl mus pradėjo gąsdinti 
mokyti profesoriai. Pagal 
straipsnį pereito pirmadienio 
Laisvės “Įvairumų” puslapy
je, visur oras pradės šilti ir 
šilti, pakol beveik visur turė
sime Floridos klimatą. Bet kas 
paskui? Paskui pradės eiti 
šaltyn ir šaltyn, pakol užgrius 
ant mūsų ledų gadynė. Kur 
tada dingsime?

Mūsų laimė tik tame, kad 
mes tos gadynės veikiausia 
nebesulauksime. Profesoriai 
sako, kad ji ateis tik už pen
keto desėtkų tūkstančių metų! 
O kas gi mūsų norėtų taip 
baisiai ilgai gyventi ?

★ ★ ★
Tuo tarpu sniego jau sulau

kėme ir turime daug bėdos. 
Per visą pereitą sekmadienį 
sniegas virste virto riš debesų 
ir visiškai sugadino Brookly- 
no Moterų Kliubo gražų pa
rengimą. žmonės sėdėjo na
mie, bijodami, kaip geri lie
tuviai sako, ir nosį laukan iš
kišti.

Per daug jau mes esame 
išlepinti. Tas sniegas nebuvo 
toks baisus, kaip atrodė. Lau
ke buvo labai gražu: visur 
švelnu, balta, malonu. Man 
prisiminė Lietuvos laikai. At
simenu, 1945-6 metų žiemą 
vieną dieną panašiai sniegas 
apvertė Tarybų Lietuvos sosti
nę Vilnių. Bet Vilniaus žmo
nės nebijojo eiti laukan. Vil
niaus gatvėse buvo dar dau
giau žmonių, negu paprasto
mis dienomis.

★ ★ ★
Tačiau neapsimoka verkti 

dėl “palieto pieno.” Mūsų ge
rosios draugės tokį pat Kultū
ros Centro naudai parengimą 
ruošia ateinantį sekmadienį, 
ant rytojaus po Kalėdų! Jos 
visus ir vėl pavaišins skaniai 
ir palinksmins gražiai.

Fašistinės Dirvos kolumnis- 
tas Dr. Dirmeikis reikalauja 
nebesi j uokt iš komunistų. Jis 
net sako skaitęs senąjį “Ko
munistų Manifestą,” Markso ir 
Engelso prieš šimtą metų pa
rašytą ir paskelbtą pasauliui. 
Jis ten suradęs, kad komunis
tai skelbia visam svietui revo
liuciją !

(Tąsa 5-tno pusi.)

Nanking, Kinija. — Ka
riniai žinovai čia supranta, 
jog komunistų vadovauja
ma kinų liaudies armija ne
trukus paims šiaurinius Ki
ni jos didmiesčius, senąją so
stinę Peipingą ir fabrikinį

I miestą Tientsiną.
čiang Kai-šeko tautinin

kai su tais miestais praras 
ir visą šiaurinės Kinijos 
ruožtą nuo Peipingo iki 

į Tangku, Tientsino uosto.
Liaudies armija kietai su- 

'veržė apgultus Peipinge ir 
I Tientsine tautininkus: eina 
i ir prie Tangku apsupimo iš 
i sausumos pusės.

Liaudininkai, be kitko, 
užėmė čunliangčeng miestą, 
13 mylių į rytus nuo Tient
sino, ir /14 mylių nuo Tang
ku. Tautininkai jau grūdasi 
į laivus ir valtis, mėginda- 

1 m i ištrūkti iš Tangku.
Tautininkai Naikintojai
Generolo Fu Tso-yi tauti

ninkai nugriovė daug namų 
už Peipingo sienų, esą, kad 
geriau būtų patį miesto cen
trą ginti nuo komunistų.

PHILA. VIEŠBUČIO 
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Philadelphia. — Per gais
rą Westminster Hotelyję, 
sudegė vienas vyras ir vie
na moteris. Keliolika asme
nų apsvilo.

Washington® Įsakymas 
Lotyniškai Amerikai

Washington. — Jungtinių 
Valstijų valstybės depart- 
mentas įspėjo Vidurinės ir 
Pietinės Amerikos kraštus, 
kad jie sustabdytų pervers
mus, kuriais per keletą mė
nesių buvo nugriautos val
džios keliuose Lotyniško
sios Amerikos kraštuose.

Tokius -perversmus pada
rė karininkų sukilimai Ve- 
nezueloj, Peru, Paragūayuj, 
Kosta Rikoj ir EI Salvado
re.

Jungtinės Valstijos sako, 
toki išrinktų valdžių nuver
timai “gręsia viso amerikt- 
nio žemyno pastovumui.”

3 Talkininkai Sudarė Savo 
Komandantūrą Berlyne

.Berlin. — Anglai-ameri- 
konai ir francūzai sudarė 
“naują kommandatūrą” sa
vo užimtam vakariniam 
Berlyno ruožtui.

Sovietai liepos 1 d. pasi
traukė iš senosios keturių 
didžiųjų talkininkų • kom- 
mandatūros — bendrosios 
karinės valdybos visam 
Berlynui. Jie kaltino ang
lus, amerikonus ii' francū
zus už nuolatinį laužymą 
laikinosios Berlyno konsti
tucijos, užgirtos 1946 me- • 
tais.
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Amerika Sulaiko Marshallinius 
Statybos Darbus Kinijoj, kad 
Įrengimai Netektų Komunistam

AMERIKA ŠAUKIA TUOJ 
SUSTABDYTI KARĄ 
PRIEŠ INDONEZUS

ORAS.—Būsią giedrą.

Tūkstančiai žmonių liko be 
pastogės. Tautininkų ka
riuomenė viską plėšia iš gy
ventojų, kaip praneša ame
rikiniai korespondentai.

Susidarė draugija kovai 
prieš tautininkus, kaip mie
sto naikintojus.

Kariniai stebėtojai Nan- 
kinge lemia, jog komunis
tai - liaudininkai netrukus 
pasieks šiaurinius Yangtze 
upės krantus. Sostinė Nan- 
kingas stovi pietinėje tos 
upės pakrantėje.

Komunistai užėmė Kaoyu 
miestą, 63 mylios į šiaurės 
rytus nuo Nankingo, ir pa
siekė Yangčovą, tiktai 18 
mylių nuo Yangtze.

Vyras Nušovęs Moterį, 
Dukterį, Policininką ir 
Pražudęs Kitą Dukterį

Lucedale, Miss. — Polici
ja ieško Murdocko Hintono, 
kaip keturių asmenų žmog
žudžio. Jis namie nušovęs 
savo žmoną ir dvejų metų 
dukterį.

Kita duktė Gloria, 18 me
tų, nuėjo parvesti šerifą J. 
E. Nelsoną, kuomet tėvas 
grūmojo užmušt jos motiną.

Atvažiavus šerifui auto
mobiliu su Gloria, tapo ir 
šerifas nušautas, šovikas 
pabėgo šerifo automobiliu. 
Už 10 mylių buvo rastas su
dužęs automobilis ir jame 
negyva Gloria su nulaužtu 
sprandu. .

Kinijos Lėktuvo Nelaimėj 
Žuvo ir Qnent. Rooseveltas

Šanghai, Kinija. — Arti 
Hong Kongo sudužo ameri
kinis Kinijos oro linijų lėk
tuvas Skymaster C-54. Žuvo 
33 asmenys, jų tarpe Quen- 
tinas Rooseveltas, buvusiojo 
prezidento Theodoro Roose- 
velto anūkas, 29 metų am
žiaus.

Quentinas Roosevel tas 
buvo tos kinų lėktuvų kor
poracijos vice-pirmininkas.

Holandai Sakosi Vis 
Sumuša Indonezus

---- 7------- 1—

Batavia, Java. — Holan
dai užpuolikai skelbia, kad 
jie užėmę Soerakartą, antrą 
didžiausią Indonezijos res
publikos miestą, Tjepoe ži
balo centrą ir eilę kitų mie
stų Javos ir Sumatros salo
se.

Pasak holandų, tai - res- 
jie užėmę Soekartą, antrą 
jėgę jų sulaikyti.” '

ŽŪT BŪTINĖ INDONEZŲ 
KOVA

Java. — Indonezų vadai 
šaukė savo tautiėčius žūt
būtiniai kovot prieš holan- 
dus ir viską sunaikint, kur 
holandai ateina, kad prie
šams nieko neliktų.

Washington. — Sugrįžęs 
iš Kinijos, Paulius Hof f ma
nas, Marshallo'plano admi
nistratorius, kalbėjosi su 
prez. Trumanu apie silpną 
Čiang Kai-šeko tautininkų’ 
valdžios padėtį tenai, nes ki
nų liaudinin-komunistų ar
mija kerta vis naujus ir vis 
didesnius smūgius tautinin
kams.

Po pasikalbėjimo su pre
zidentu Hoffmanas pranešė, 
jog sustabdė statybos - at

SOVIETAI KALTINA 3 TALKININKUS UŽ 
VOKIETIJOS SKALDYMĄ IR BERLYNO KRIZĘ

* r i

Berlin. — Sovietų Žinių 
Agentūra kaltino ameriko
nus, anglus ir francūzus, 
kad jie laužo Potsdamo su
tartį dėl vienos demokrati
nės valdžios įkūrimo ištisai 
Vokietijai ir kursto karo 
ūpą prieš Sovietų Sąjun
gą. Sako:

•Tuo tikslu anglai-ameri- 
konai. įsteigė savo Bizoniją, 
vakarinėje Vokietijoje; nu

TEISĖJAS ĮSAKĖ TEISTI NEAMER1KINI0 
KOMITETO VADĄ KAIP VALDINI SUKČIŲ

Washington. — Federalis 
teisėjas Henry Schweinhaut 
atmetė prašymą panaikinti 
kaltinimus prieš republiko- 
ną kongresman. J. Parnellį 
Thomasą. Schweinhaut įsa
kė pradėti teismą prieš 
Thomasą ir buvusią jo sek
retorę Heleną Campbell 
sausio 10 d., po naujųjų me
tų.

Parnell Thomas, kongres- 
manų Neamerikinės Veik
los Komiteto pirmininkas, 
yra įkaitintas, kad pinigi
niai apgaudinėjo valdžią.

Kaltinimas sako: Thomas 
neva samdė raštininkes, būk 
reikalingas oficialiam jo 
darbui atlikti; bet viena to

Valdiniai Šnipai Privedę 
Dugganą prie Savižudystės

New York. — Manoma, 
jog federalės valdžios slap
toji policija (FBI) ir kong- 
resmanų Neamerikinės Vei
klos Komiteto šnipai, taip 
suardė nervus Laurence’ui 
Dugganui, kad privedė jį 
prie nusižudymo.

Duggan, buvęs valstybės 
department© p a r eigūnas 
Washingtone, iššoko (ar 
“iškrito”) pro langą iš savo 
raštinės 16 aukštų žemyn 
pirmadienį, New Yorke.

FBI agentas Ed. Scheldt 
pripažino, kad jis su savo 
bendrais kvotė Dugganą 
pirm jo mirties.

Duggąną įkandžiai sekio
jo ir Neamerikinio Komite
to Šniukštai iš Washingto- 
no.

To korpiteto veikiantysis 
pirmininkas, republikonas 
kongresmanas Karl Mundt, 
po Duggano mirties, išdi
džiai pareiškė, jog šnipas 
Whittaker Chambers įtarė, 

kūrimo darbus Kinijoj. 
Tiem darbam buvo paskirta 
70 milionų dolerių iš Mar
shall© fondo. Už tuos pini
gus būtų buvę atstatoma 
bei taisoma elektros fabri
kai, geležinkeliai, tiltai, uos
tai, anglies ir metalų kasyk
los ir kt.

Dabar tokie,darbai ir pi
nigai jiems sustabdyti, ka
dangi liaudininkai gali pa
imti minimus fabrikus, ka
syklas,ir kitus įrengimus.

tarė neįleisti Sovietų Są
jungos į Ruhr srities tvar
kymą, nusprendė įkurti at
skirą vokiečių valstybę va
karinėje Vokietijoje ir įve
dė atskirus savo pinigus ten 
ir vakarinėje Berlyno da- 
lyje.

Jie taipgi tyčia iššaukė 
Berlyno krizę, kad galėtų 
dilginti karo nervus prieš 
Sovietus, sako Sovietų Ži
nių Agentūra.

kia neva sekretorė buvo 
naudojama tik kambarių 
valymui ir lovų taisymui, o 
kitu vadinamų “raštinin
kių”-tik vardai buvo varto
jami. Valdžia joms čekiais 
mokėjo algas, • o Parnell 
Thomas pasisavino tuos če
kius. ••

Nė viena tariama “rašti
ninkė” neatliko jokio oficia- 
lio darbo, surišto su kongre
sinėmis Thomaso pareigo
mis.

Buvusioji Thomaso sekre
torė Helena Campbell įkai
tinta už sąmokslą, kad iš
vien su juo neteisingai trau
kė pinigus iš valdžios iždo.

būk Dugganas priklausęs 
pasakiškam “šnipų rateliui, 
kurie išdavinėję valdžios 
slaptybes Sovietams.”

Dabar pats Chambers ta
tai užginčijo; sakė, kad jis 
niekuomet nebuvo suėjęs 
Dugganą ir niekada nebu
vo įtaręs jį šnipinėjime.

Buvęs valstybės sekreto- 
toriaus pavaduotojas Sum
ner Welles išsitarė, kad 
Duggan gal tapo išstumtas 
pro langą ir nužudytas.

Welles ir Francis B. Say
re, buvęs Duggano viršinin
kas valstybės departmente, 
pareiškė, kad velionis buvo 
labai gerbiamas ir ištikimas 
valdžios tarnautojas.

Per paskutinius dvejus 
metus Duggan buvo direk
torius Tarptautinio Apšvie- 
tos Instituto, Rockefellerių 
palaikomos įstaigos. Jis 
gaudavo $15,000 algos per 
metus.

Sovietai Reikalaują, kad Rolandai Pasitrauktą iki Senąją 
Liniją; Amerika Sulaikius Marshallo Paramą Holandijai

Paryžius, gruod. 22. — 
Amerikos delegatas Philip 
Jessup įnešė Jungtinių Tau-, 
tų Saugumo Tarybai rezo
liuciją, reikalaujančią, kad 
Holandija tuojau sustabdy
tų karo veiksmus prieš In
donezijos respubliką.

Pranešama, jog Sovietų 
atstovas Jakovas Malikas 
remia šią rezoliuciją, bet 
reikalauja,, kad holandų ka
riuomenė pasitrauktų at
gal iki tų linijų, nuo kurių 
pradėjo šį karą prieš res
publiką.

Buvo pranešta, jog Ame
rika reikalaus kad holandai 
paleistų ir areštuotus Indo
nezijos valdininkus — pre-

Automatinis Prietaisas 
Saugiai Vairuojąs Lėktuvą 
Tamsoj ir bet Kokiame Ore

Washington. — Naujai 
išvystytas aut omatiškas 
prietaisąs gali, pagal nus
tatomą, saugiai vairuoti 
lėktuvą ūkanoje, tamsoje ir 
bet kokiame ore, nors lakū
nas nematytų kelio nei jo
kių šviesų, ant žemės, kaip 
sako Amerikos karinio lai
vyno valdininkai.

Šis automatiškas prietai
sas taipgi veikia pagal ra
dijo nurodymus. Visa tai 
patikrinta bandymais per 
pusantrų metų, vartojant 
dvimotorinį Douglas trans
porto lėktuvą “akliem”—au- 
automatiškiem s k r aidy-. 
mam.

Amerikon Atgabenta Dar 
549 Pabėgėliai

New York. — Amerikinis 
laivas Marine Flasher at
plukdė iš Vokietijos dar 549 
vadinamus išvietintus, tame 
skaičiuje 252 lenkus. Paskui 
seka lietuviai, latviai, ce
chai, jugoslavai, rumunai, 
rusai, vengrai ir estai. Vis 
tai pabėgėliai nuo kaires
niųjų bei demokratinių val
džių. • v
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Valdžia Reikalauja Sau 
Pojūtinio Žibalo

Washington. — Trumano 
vyriausybė kreipėsi į Auk
ščiausią Teismą prieš Loui- 
sianos ir Texas valstijas, 
kurios savinasi žibalo vers
mes po pakraštiniais jūrų 
vandenimis.

Valdžia nurodo, jog, pa
gal Aukščiausio Teismo 
sprendimą 1947 m. dėl po- 
jūrinio žibalo Californijos 
pakraščiuose, turi priklau
syti šalies valdžiai visos to
kios žibalo versmės.

London.— Anglų laikraš
tis Reynold’s News stebisi, 
kad negrai taip žiauriai 
persekiojami ir niekinami 
Trentone, New Jersey.

zidentą Soekarno ir kitus.
Jungtinių Tautų tarpi

ninkavimo komisija atsiun
tė kaltinimą iš Indonezijos 
prieš užpuolikus holąndus. 
Komisija susideda iš Ame
rikos, Belgijos ir Australi
jos atstovų.

Ta komisija karčiai pas
merkė holandų pasaką, būk 
Indonezijos respublika pla
navus sutelkti dideles savo 
karines jėgas ir užpulti ho- 
landus kitą mėnesį.

Holandijos atstovas nu
šnekėjo, kad Saugumo Ta
ryba, girdi, “neturi teisės’’ 
kištis į “ginčą” tarp holan
dų ir Indonezijos respubli- 
kiečių. Jis užreiškė:

— Holandai tęs karą, iki 
užims visą Indonezija, “iš
šluos komunistus” iš tauti
nės indonezų valdžios ir at- 
steigs tvarką ištisoj Indone
zijoj.

(Tas holandų atstovas per 
akis meluoja, būk dešiniojoj 
Indonezijos respublikos pre
zidento Soekarno valdžioje 
dar buvę komunistų. Pats 
Soekarno vedė išnaikinimo 
karą prieš komunistus. Ho
landai talkavo Soekarnui 
kare prieš komunistus ir ki
tus kairiuosius.)

Washington, gruod. 22.— 
Teigiama, kad Jungtinės 
Valstijos sulaikė Marshallo 
plano paramą Holandijai, 
iki holandai liausis kariavę 
prieš Indonezijos respubli
ką.

Būsiąs Suimtas Šnipas 
Už Kreivą Priesaiką

New York. — Tikimasi, 
jog “kazionas” šnipas prieš 
komunistus George Hewitt, 
pagaliaus, bus areštuotas ir 
išduotas pergabenimui į Se
attle, Washington..

Ten Hewitt, liudydamas 
tyrinėjimų komitetui apie 
komunistų veiklą, taip nu- 
simelavo, kad buvo įkaitin
tas už kreivą priesaiką, bet 
nuo arešto pabėgo į New 
Yorką. . •

New Yorko policijos de- 
partmentas vis nesutiko a- 
reštuot ir išduot teismui 
Hewittą, kaip reikalavo Se
attle apskrities prokuroras 
Lloyd Shorett. (Per pasku
tinius rinkimus Shorett iš
rinktas aukštesniojo teismo 
teisėju.)

Hewitto globojimas New 
Yorke, pagaliaus, pasidarė 
“per karšta bulvė” šio mie-* 
sto policijos ir valdžios ran
kose; todėl jis noroms-neno- 
roms turėsiąs būti suimtas.

PRAŠO TRUMANUI $200,- 
000 ALGOS

Washington. — Demokra
tas kongresmanas J. D. Din- 
gell siūlys, kad Kongresas 
pakeltų prezidentui regulia- 
rę algą iki $100,000 per mė- 
tus ir dar pridėtų $100,000 
išlaidoms.
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Teisingas Sprendimas
Jungtinių Valstijų Aukščiausias Teismas pareiškė, kad 

jis neturįs teisės kištis į tarptautinio tribunolo sprendi- 
‘ mą Japonijos khro kriminalistų byloje.

Kaip žinia, per virš vienerius metus Japonijoje tęsėsi 
japonų karo kriminalistų teismas, kurį sudarė vienuolika 
kraštų, jų tarpe Jungtinės Valstijos ir Tarybų Sąjunga.

Tasai tarptautinis teismas surado kaltais visą gilę tei
siamųjų. Tūlus iš jų nusmerkė pakarti, o kitus pasiųsti 
ilgiems metams kalėjimam Teisiamieji buvo to verti, nes 
jie ruošė Japoniją agresyviam-karui, jie įtraukė Japoni
ją į karą, — jie yra, taigi, karo kriminalistai.

Daugelis žmonių, tame skaičiuje ir mes esame, mano, 
jog ne visi vyriausi karo kriminalistai buvo teisiami. Jie 
mano, kad turėjo būti teistas ir nusmerktas pakarti pats 
-vyriausias kriminalistas, Japonijos imperatorius, kurio 

/ žinioje ir su kurio palaiminimu Tojo, Horta, Kimura ir 
kiti dirbo. Bet ne tame čia svarba.

Svarba tame, kad tūli pasmerktieji kreipėsi į Jungti
nių Valstijų Aukščiausiąjį Teismą, prašydami tarptauti
nio tribunolo sprendimą atmesti, su juo nesiskaityti.

Kada mūsų krašto Aukščiausias Teismas sutiko <tą a* 
peliaciją svarstyti, pasaulyje kilo visokių abejojimų. Ge
rai, sakė žmonės, jeigu Amerikos teismas į šį reikalą įsi-' 
kiš, jeigu jis nepripažins tarptautinio tribunolo sprendi
mo, tai kas bus? Tai bus bloga! Tai bus moralis karo 
kriminalistų laimėjimas, tai bus laimėjimas ne tik japo- 

' niškų karo kriminalistų, o ir vokiškų. Tai bus įrodymas, 
jog tbkio dalyko, kaip tarptautinis tribunolas nėra ir ne
gali būti.

Aišku, jeigu Amerika nepripažintų tarptautinio tribu
nolo karo kriminalistams bausti šiuo atveju, tai jo nepri
pažintų ir kitos kurios šalys, kitu atveju. Vadinasi, tai 
būtų pasitarnauta niekam daugiau, kaip žmonijos prie
šams, taikos priešams.

Praėjusį pirmadienį Aukščiausias Teismas paskelbė 
savo sprendimą tuo reikalu, šeši teismo nariai prieš vie
ną pareiškė, kad jis, Aukščiausias Teismas, neturįs teisės 
kištis į tarptautinio tribunolo biznį. Tarptautinį Tribu-Į 
nolą sudarė vienuolika kraštų ir jis turįs pilną teisę da
ryti sprendimus pagal, savo nuožiūra.

Tik vienas teismo narys, Murphy, pareiškė priešingą Į 
nuomonę. Teisėjas Rutledge savo nuomonės nepareiškė, 
o teisėjas Jackson atsisakė byloje visai dalyvauti, kadan
gi jis teisė Vokietijos karo kriminalistus.

Kaip ten bebūtų, šis mūsų Aukščiausiojo Teismo spren
dimas tenka pasveikinti.

_________ __________ I

Anglijos Ketvertą Metų Planas
Sir Stafford Cripps, Anglijos finansų ministras, pa- ; 

skfelbė tam kraštui ketverių metų planą.
Einant tuo planu, Anglija, po ketverių metų pasieks 

savo prieškarinio gyvenimo lygį.
Per sekamus ketverius metus britų valdžia siūlo Ang

lijos darbo žmonėms sunkiai dirbti, mažai valgyti, atsi
sakyti nuo brangmenų, na, ir po ketverių metų atsistoti 
tokioje pozicijoje, kokioje jie buvo prieš antrąjį pasau
linį karą!

Tai yra pesimistiškas, liūdnas pasiūlymas. Dar liūd- 
x niau jis bus sutiktas Britanijos darbo žmonių.

Atsiminkime, jog Britų salose šiandien ne visi gyve
na skurdžiai, vargingai. Ne! Turtingas turtingu ir pa
silieka. Biednas, darbininkas, — dar biednesniu. Jo už
darbis mažas, jo gyvenimas labai sunkus, dikčiai aprėž
tai. Jis dirba sunkiai, bet gauna skrumnią algą. Rytojus 
jam atrodo nei kiek nelengvesnis.

Ką visa tai reiškia?
' Tai reiškia, jog Anglijos kapitalizmas taip išsieikvojo, 

kad jis šiandien nebegali išbrist) iš skolų, negali išeiti iš 
deficito. Darbiečių valdžia, deja, bando išgelbėti Angli
jos kapitalizmą darbo žmonių lėšomis.

Anglai pamėgdžioja socialistinius kraštus. Jeigu T. 
Sąjunga gali paruošti penkerių metų planą, tai kodėl 
Anglija negali paruošti ketverių metų plano?

Taip, gali. Tačiau, skirtumas tarp šių šalių glūdi tame:
• T. Sąjunga — socialistinė šalis, su planingu ūkiu, su dar

bo žmonėmis, kurie žino, kad jie dirba sau. Anglija — 
kapitalistinė šalis, bankrutuojanti šalis, su anarchistiniu 
ūkiu ir su darbo žmonėmis, kurie žino, jog jų darbu nau
dojasi kapitalistai, jų išnaudotojai.

Tarybų Sąjungoje kiekvieną dieną darbo žmonių gyve
nimas ,taigi, gerėja, o Anglijos darbo žmonių gyvenimas 
stovi vietoje ir jis ten stovės net per k'etveris metus.

T. Sąjungoje pasibrėžtas planas bus pravestas su per- 
viršium, o Anglijoje, iš anksto galima sakyti, jis nebus 
pravestas, jis negali būti pravestas.

Kaip Anglijos, taip ir visos Vakarų Europos kapitalis
tinė sistema pradėjo braškėti ne šiandien, ne tuojau po 

, karo. Ji pradėjo braškėti, įrti, griūti tuojau po pirmojo 
pasaulinio karo. Ir jos niekas negalės išgelbėti. Gali būti 
paskirta desėtkai “M'arshallo planų”, gali kiekviena tų 
bankrutuojančių kraštų skelbti ilgiausius savo planus, 
jie neišgelbės padėties.

Tik nauja santvarka, tik socialistinė santvarka galėtų 
griežtai pakeisti gerojon darbo žmonių pusėn tų kraštų 

..gyvenimą. Bet tokiai atmainai stovi kelyje, priešinasi,

{STATYMAI IR 
ŽMONIŲ TEISĖS

Kas bando ginti ir patei
sinti puolimą ant komunis
tų, tas, aišku, negali staty
tis nuoširdžiu demokratijos 
šalininku. Visa paskutinių 
keleto desėtkų metų istorija 
įrodė, jog, kur įsigali tero
ras prieš komunistus, ten 
įsigali fašizmas. Taip buvo 
Lietuvoj, taip buvo Vokieti
joj, Italijoje ir visoje eilėje 
kitų kraštų.

Panašiai dabar reakcija 
atakuoja Amerikoje komu
nistinį sąjūdį: O tai reiškia 
pavojų Amerikos demokra
tijai. Dienraštis Vilnis ra
šo:

Konservatyvus, dažnai net
gi reakcininkas, kolumnis- 
tas George Šokolsky pikti
nasi užpuolimu apt komunis
tu. vado Robert Thompson. 
Sokolskis sako :

“Thompsonas yra uolus 
komunistas, svarbus narys 
Komunistu Partijoj. Bet tas 
neturėtu daryti Įtakos i po
liciją, prokurorą ir teismą. 
Čia yra pavojuje ne komu
nizmas, bet šalies Įstatymai.”

Sokolskis sako, leidžiant 
kriminaliai puldinėti žmones 
tik dėl to, kad jų pažiūros 
kitokios, toleruojamas tero
ras, kuris ilgainiui bus nau
dojamas ir prieš bile oponen
tą.

Sokolskis taipgi sako, ap
linkybės abieju užpuolimų 
kelia nuožiūrą, kad kas nors 
kėsinasi nudėti Thompsoną 
politiniais sumetimais. Atrb- 
do, kad žudikus kas -nors 
siuntęs ar samdęs.

Kaip žinoma, pirmiau pa
darytas pasikėsinimas nužu
dyti Thompsoną, paskui pa
darytas užpuolimas ant jo 
šeimos. Jo žmonos nebuvo 
namie, tai grasinta krimina- 

* liu elgesiu šu jo dukrele. 
Antro užpuolimo kaltininkas

“Žalgirio” Darbininkų Nau
jųjų Metų Sveikinimas 

Amerikiečiams
LabaL džiaugiuos proga 

pasveikinti Jus, brangūs 
tėvyniečiai, su z Naujaisiais 
Metais ir siunčiu Jums ge
riausių linkėjimų savo ir 
visų kitų “Žalgirio” gamy
klos darbininkų, vardu.

Tokių gamyklų, kaip mū
sų staklių statybos gamyk
la “Žalgiris,” buržuazinėje 
Lietuvoje nebuvo. Šita ga
mykla, kaip, ir daugelis ki
tų, pastatyta Tarybų val
džios. Prieš metus mūsų ko
lektyvas pagamino pirmąją 
produkciją, o metinę pro
gramą įvykdė lapkričio mė
nesio 7 dienai, t. y. prieš 
nustatytą terminą. 1949 
metų sąskaiton mes jau da
vėme šaliai nemaža viršum- 
planinės produkcijos/

Mūsų gamykloj yra daug 
gamybos pirmūnų, išdir
bančių per permainą po dvi 
ir net po tris normas. Aš 
kasdien duodu po 1.5 — 2 
normas. Bet mano karš
čiausias—noras 1949 metais 

t

pasivyti draugą Gclžauską, 
kuris kasdieną išdirba apie 
3 normas.

Prieš karą neturėjau nei 
nuolatinio darbo nei spe
cialybės. Išvijus iš Lietu

toki, kaip Attlee, kaip Bevinas, kaip Sir Stafford Cripps, 
ir kiti socialistai. 9

Jie dar galvoja apie naują karą, tretįjį karą, į per kurį 
mano galėsią išgelbėti įrančią “laisvojo verslo^,-santvar
ką. Bet jie didžiai klysta taip manydami. Jei jie, išvien 
su Wall strytu, tokį karą suruoštų, tai, jam pasibaigus, 
kapitalizmo nebeliktų ne tik Vakarų Europoje, bet ir 
visame pasaulyje. x

suimtas, bet jo baudimas del
siamas ir matosi pastangos jį 
paleisti. Užpuolikas yra pri
vatinis detektyvas, ' turėjęs 
ryšio su policija ir valdžios 
įstaigomis.

Be Sokolskio, ir keletas 
kitų kolumnistų ir komenta
torių jau susirūpino vis dau
giau pasireiškiančiu politiniu 
chuliganizmu, kuris visai to
lygus nacių puldinėjimams 
komunistų ir kitų savo priešų 
pirma Hitlerio įsigalėjimo*.

Prieš tai reikia kovoti.

’’PASKUTINIO 
SŪDO DIENA” h-

Klerikalų Amerikoje Dr. 
Baliūnas beveik išdavė mir
ties dekretą visai ši’ai kapir 
talistinie sistemai. Jis rašo:

Gyvename nepaprastą mo
ralinio sukrikimo amžių. Me
las, neapykantos kurstymas, 
išnaudojimas — tai šių dienų 
žmonijos kasdieninė duona. 
Tai viešojo gyvenimo moralė. 
Dar labiau sukritus šiandie
ną yra privataus gyvenimo 
moralė. Girtuokliavimas, pa
leistuvystė, šeimų sukriki
mas — tai šių dienų žmo
gaus kasdieniniai dalykai, ši
tie šių dienų žmogaus ir šių 
dienų žmonijos “kasdieniniai 
dalykai” kėsinasi sunaikinti 
'pasaulį. Europą jie paver
tė griuvėsiais,. Aziją—choa- 
su, o Amerikos kontinentus 
stato bandymams. Pasaulis 
pavojuje. (Am., gr. 17 d.)

Vadinas, turime visų ga
lų suirimą. Bet vietoj kovo
ti tas sąlygas, kurios prie 
tos katastrofos žmoniją pri
vedė, šis mokytas nemokša 
reikalauja grįžti į praeitį ir 
vėl iš naujo pradėti kelionę 
į tokią pat katastrofą atei
tyje.

Už visas šių dienų nelai
mes jis apkaltina “bedievy
bę” ir visus tikinčiuosius 
šaukia kovon prieš ją. Bet- 

vos hitlerin. okupantus, aš 
stojau dirbti į naujai stato
mą gamyklą “Žalgiris.” Čia 
buvo organizuota eilė kursų, 
kuriuose mus mokė geriau
sieji specialistai, atvažiavę 
iš broliškų respublikų. Jų 
dėka, aš ir dar 120 darbi
ninkų įsigijom specialybę ir 
dabar esame . kvalifikuoti 
specialistai. Mes visi dir
bam su didžiuliu entuziaz
mu, nes puikiai suprantam, 
jog dirbame ne kapitalis
tams, o patys sau. Materia
liniai esame gerai aprūpin
ti. Visi darbininkai, turį 
šeimas, gavo gerus butus, o 
nevedusiems darbininkams 
yra patogiai įrengtas bend
rabutis. Prie gamyklos ati
darytas puikus klubas, yra 
didelė skaitykla, valgykla. 
Naujais — 1949 metais mes 
pasieksime dar didesnius 
laimėjimus.

Siųsdami linkėjimus Nau
jų Metų, proga mes, “Žal
girio” gamyklos darbinin
kai, iš visos širdies linkime 
Jums laimės ir sėkmės Jū
sų asmeniniame bei visuo
meniniame gyvenime.

S. Jdškevičius, 
gamyklos “Žalgiris” 
šaltkalvis-rinkėjas. 

gi faktas yra, kad iki šiol 
pasaulį valdė tik tikintieji. 
Argi ne visi kraštai buvo 
pilni bažnyčių, cerkvių ir 
sinagogų? Argi ne visi pa
saulio valdonai, buvo paties 
popiežiaus palaiminti? Ar
gi kapitalizmas nėra.bažny
čios pripažintas, kaipo pa
ties Dievo santvarka?

Už dabartinį susmukimą 
ir už kapitalizmo pasėtas 
pasaulyje nelaimes kaltinti 
bedievystę šiandien gali tik 
tas, kuriam galvoje trūksta 
keleto lentų.

LAISVOJI
SAKYKLA
TRUMPAI IR STORAI

* Tūlas J. D. Sliekas užsigei
dė apvalyti Laisvę nuo tarp
tautiniu žodžių, tiktai nenu
rodo tų žodžių kenksmingu
mo, o tarptautiniai žodžiai 
kenkia tiktai tiems,, kurie jų 
reikšmes nesupranta. T a i 
kuo čia gali, būti kalti Lais
vės redaktoriai, jeigu kas nors 
ir ko nors nesupranta?

It štai Laisvėje iš gruodžio 
14 d., šių metų, J^ D. S. pri
stato net tris pagelbininkus, 
kurie taipgi esą priešingi tarp
tautiniams žodžiams. Tai ma
ža bėda. Tokių nedaug, tik
tai keturis. Bet kas atsitiktų, 
jeigu tokių “kovūnų” atsirastų 
kokie 4,000. Laisvės redakto
riai turėtų pasikrapštyti pa
kaušius/ kaip čia dabar nuo 
tokios apgulos išsisukti.

O juk be tarptautiškų žo
džių neįmanoma net ir ko
respondenciją parašyti, tai ką 
bekalbėti apie • editorialus. 
operetiškus bei moksliškus da
lykus? Pavyzdžiui, korespon
dencija : buvo suruoštas kon
certas arba operetė, ten buvo 
dainų—dainavo tenoras, bari
tonas, altas, kontr-altas, so
prano ir net lyriškas soprano. 
Išskyrus žodžius “buvo,” 
“dainavo,” kiti visi tarptaųtiš- 
ki arba svetimkalbiai. Beje, 
rodosi, J. D. S. neuždraudžia 
visus tarptautiškūs žodžius, 
bet ir nenusako, kurie leistini. 
Pavyzdžiui, daktarą galima 
vadinti gydytoju, advokatą— 
gynėju, cibulį — svogūnu, ko
pūstą—bastričiu, ir tt. Bet 
kaip sulietuvinti inžinierių, 
mašiną, radio, elektrą, ''televi
ziją, bombą ir atominę bom
bą ?

Jeigu J. D. S. lengvai su
virškina virš minėtus žodžius 
lietuviškai, tai ii’ redakcijai 
būtų ko paklausyti ir pasimo
kyti. O-be to tai tik berei
kalingas zurzėjimas ir tuščias 
laiko eikvojimas. Pasakiau 
“eikvojimas,” tik kažin, ar 
lietuviškas? Mat, buvo V. 
Paukščio Laisvėje pareikšta, 
kad laikraštis be tarptautiškų 
žodžių, tai kaip višta be uo
degos. O aš manau, kad rei
kalingas švarumas, gražumas, 
bet reikalingas ir svarbumas. 
Juk redaktorių pareiga šviesti, 
bet ne temdyti Skaitytojus, ir 
tiktai jie, redaktoriai, dau
giausiai žino kaip tarptautiš- 
kus, taip ir svetimkalbius žo
džius, tai kodėl jie neturėtų 
teises su tais žodžiais supa
žindinti ir skaitytojus? Juk, 
anot senukų patarlės, šiluma 
kaulų nelaužo, arba—ką ži
nai-, ant pečių nenešioji.

Taigi, nesuprantu, kodėl 
brolis J. D; Sliekas norėtų 
užduoti Laisvės redaktoriams 
tokią pakutą, kurios išpildyti 
jokiu būdu nėra galima?

Jaunas Senis.

Galipa Būtų Susitart su 
Sovietais, sako Dulles
Paryžius. — John F. Dul

les, Amerikos atstovas 
Jungt. Tautų seimui, paga
lbaus, pareiškė, kad galima 
būtų raibiai išspręst ginčus 
tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos.

Valstijų Ko-lti, suimti ir duodami teis
mui tik dėl to, .kad jie yra 

teismas komunistinės partijos va- 
metų.dai, kad jie įeina į josios 

Centro Komitetą.
Valdžia primeta • komu

nistinei partijai “marksis
tinius - leninistinius prin-

Jungtinių 
muništų Partijos vadų, 
iš viso 12-kos, — 
nuskirtas sekamų 
sausio 17 dienai.

Vienas iš tų 12-kos Carl 
Winter, .šiomis dienomis iš
siuntinėjo spaudai ilgoką, 
bet svarbų, didžiai reikš
mingą, straipsnį - pareiški
mą šios bylos reikalu. Carl 
Winter yra Michigano vals
tijos Komunistų Partijos 
pirmininkas, pas įžymėjęs 
darbuotojas.

Savo pareiškime Winter 
nurodo, jog daugelis pro
gresyvių Amerikos žmonių, 
net ir komunistų dalis, dar 
vis pilnai nesupranta šios 
bylos reikšmės, busimojo 
teismo svarbos. Jie prijau
čia įkaitintiesiems komunis
tų vadams, tiesa, jie padeda 
žodžiu ir ne vienas padeda 
finansiškai, tačiau jie kažin 
kaip turi tokią nuotaiką: 
palauksime, — pamatysi
me, kaip viskas išeis.

Tokia nuomonė, sako 
straipsnio autorius, yra ža
linga, tiesiog pavojinga. 
Reikia ne laukti ir pamaty
ti, bet darbuotis, kad pats 
teismas neįvyktų, kad jo vi
siškai nebūtų. Nes ši byla 
yra pirma tos rūšies byla, 
šis teismas bus pirmas tos 
rūšies teismas Amerikos is
torijoje. O jeigu įvyks vie
nas teismas, tai, nesvarbu, 
kad jame gali būti kaltina
mieji išteisinti, po to įvyks 
antras ir trečias tos rūšies 
teismai! Vadinasi, patsai 
precedentas yra pavojingas 
Amerikos žmonių pilieti
nėms laisvėms ir tas prece
dentas turi būti kovojamas.

Praeityje Amerikoje bu
vo, tiesa, suklastuotų bylų, 
baisių, bjaurių bylų, per 
kurias klastuotojams pavy
ko nubausti sau nepatinka
mus žmones. Bet tos klas
tos buvo griežtai skirtingos 
nuo dabartinės klastos, pa
gal kurią siekiamas! įkalin
ti 12-ka komunistų.

Sakysime: Tom Mooney 
buvo nusmerktas, — jis bu
vo nusmerktas ryšium su 
pasamdyto provokatoriaus 
bombos padėjimu San Fran-X 
cisco už-kariniamą parade.

Sacco ir Vanzetti buvo 
nusmerkti mirti ir nužudy
ti, bet jų byloje buvo. įmai
šyta žmogžudystė, jiems 
primesta, klastingai pri
mesta, bet primesta.

Bet čia, šioje byloje, val
džia neturi jokio, net ir sū- 
klastuoto, fakto, pagal »kurį 
bent vienas iš šitų 12-kos 
būtų kaltinamas bent kokia
me kriminalinio akto atliki
me.

Šitie 12-ka buvo įkaltin-

cipus, siekiančius nuversti 
ir sunaikinti J u n g tinių 

’Valstijų vyriausybę, jėga ir 
prievarta.” Tai yra klasta, 
melas, nurodo rašytojas, 
toks melas, kokį kadaise bu
vo sugalvojusi caristinė val
džia Rusijoje Mendelio Bel
li so byloje; skelbiant, būk 
žydai savo Velykoms naudo
ja krikščionių kraują.

Bet jeigu, pasiremiant 
šitokiu melu, mūsų krašte 
.galima suruošti tokia byla, 
kokia ruošiama 12-kai k<*- 
munistų, v tai jau savaime 
yra baisus skandalas, tai 
jau savaime yra įspėjimas 
Amerikos žmonėms, jog pas 
mus kyla didžiulis pavojus 
kiekvienam pažangesniam 
žmogui, pavojus mūsų ker
tiniam civilinių laisvių ak
meniui, Teisiu Biliui.
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“Net jeigu mus ir ištei
sins”, rašo Carl Winter, “to
kio teismo įvykimas pats sa
vaime yra k r i m i nalyste 
prieš liaudį... Išteisinda
mas, teismas nesakys, jog 
pats įkaltinimas buvo su- 
klastuotas. Jis nesakys, jog 
ši byla niekad nepriklausė 
teismui. Teismas pasakys: 
nėra užtenkamai įrodymų 
prieš teisiamuosius.

“Ant rytojaus, pasire
miant šiuo legaliu precen- 
dentu, kiti piliečiai galės 
būti į teismą traukiami dėl 
jų politinių pažiūrų. Kaltin
tojai galės pasakyti, ‘Mes 
atliksime geresnį darbą an
tru sykių.’ Štai, kur glūdi 
tikrasis pavojus...”

Kas daryti, kad šis teis
mas neįvyktų?
, Rašytojas ragina Ameri
kos žmones pradėti dabar, 
tuojau, kampaniją, kurioje 
būtų pareikšta milijonų 
žmonių protestas prieš šį 
teismą. Jis primena netoli
mą praeitį, kaip Amerikos 
žmonių masės\ buvo įsijun
gusios į kovą prieš Mundt- 
Nixon bilių, siūlytą 80-tam 
Kongresui.

Sausio 17 ir 18 dd. įvyks 
didžiulis Amerikos žmonių 
žygis Washingtonan, ruo
šiamas Civil Rights’ Kong- 
rešs’o.
. Bet iki tai įvyks, Ameri
kos liaudis turėtų drąsiai 
ir vieningai pasakyti: iš
mesti iš teismo 12-kos ko
munistų vadų bylą, nes ši 
byla yra atsukta ne prieš tą 
12-ka asmenų, bet prieš mi
lijonus Amerikos- piliečių!

R. M.

Pareikšdamas, kad jo šalin buvo “isibriauta” sukilėlių, 
turinčių savo bazes kaimyniškoje Nicaragua’je, Costa 
Rica’s ambasadorius Mario Esquivel (kairėje) Įteikia 
savo skundą Jungtinių Valstijų atstovui Amerikos 
Valstybių Organizacijos Taryboje. Nacaragua’s reika- # 
lų vedėjas Alfredo J. Sacasa (dešinėje) žiūri i skundą.

2 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Ketv., Gruod. 23, 1948
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Perskaičius Viduramžių Istoriją
Neseniai Čiang Kai-šekas 

skelbė, kad bėgiu trijų mė
nesių. jis sumuš liaudinin
kų armiją. Bet dabar išro
do, kad per klaidą jis pa
skelbė nė savo, bet liaudį- 
ninku planą, nes pastarieji | priešų ...
Čiang Kai-šeką vanoja, ne-j
duodami nei atsikvėpti...

Mat, ir Hitleris skelbė, 
kad rusus muša pagal pla
ną, bet kuomet reikėjo bėg
ti iš Rusijos, tai jau bėgo ne 
pagal savo, bet pagal rusų 
planą. Taip ir jo bičiulis 
Čiang Kai-šekas elgiasi.

Iškilo didelis pumpkinų 
skandalas. Galimas daiktas, 
kad Neamerikinis Komite
tas uždraus farmeriams 
pumpkinus auginti, kad so
vietiniai “šnipai” neturėtų 
kur paslėpti “išvogtų” do
kumentų.

Ir iš tikrųjų keisti tie so
vietiniai “šnipai.” “Išvagia” 
dokumentus, sukiša juos į 
farmerių pumpkinus ir pū
do per dešimtį metų, vietoj 
pasiųsti į Rusiją.

Mes taip nesielgiame ir
svetimų šalių dokumentų 
nevagiame. Kada mums rei
kėjo sužinoti Čechoslovaki- 
jos slaptus dokumentus, tai 
mūsų kariuomenės ginkluo
ti vyrai nuvažiavo į Čecho- 
slovakiją, suėmė slaptų do
kumentų sargybą, išsivežė 
visus dokumentus, juos per- 
žūrėjo, kuriuos reikėjo, nu
sifotografavo, o paskui vėl 
sugrąžino ir dar .persiprašė 
Čechoslovakijos valdžią.

Kitaip sakant, mes pasi
elgėme “švariai ir demokra
tiškai.”

Jeigu tūli pumpkinin. šni
pų gaudytojai turėtų nors 
tiek proto, kiek turi tie 
biedni pumpkinai, tai jie 
taip isteriškai nerėkautų 
apie pumpkininj šaliai pa
vojų ...

New Yorko miesto teisė
jai pareikalavo daugiau al
gos. Dabar jie gauna 
$17,500 į metus, bet reika
lauja $23,000. Kažin ar ir 
jie paskelbs streiką, jeigu 
jų reikalavimo miesto tary
ba neišpildys? O gal ir tar
pe teisėjų atsirado komunis
tų? Neamerikinis Komite
tas turėtų pradėti tyrinė
ti ...

Popiežius palaimino dik
tatorių Franco ir jo fašisti
nę valdžią.

Dabar Ispanijos fašistinė 
valdžia smaugs darbininkiš
ką judėjimą ne griešnomis 
fašistinėmis rankomis, bet 
popiežiaus palaimintomis,— 
šventomis...

Jungtnių Valstijų val
džia visais garais stiprina 
Angliją, duoda jai bilionus 
dolerių. O Anglija, savo ke
liu, vaizbinėja su Sovietų 
Sąjunga. Ir dabar padarė 
sutartį pristatyti Sovietų 
Sąjungai už 22 milionus 
elektrikos srityje visokių 
mašinerijų.

Pasirodo, kad nėra to blo
go, kas Sovietų Sąjungai 
neišeitų ant gero...

Spauda ir per radiją vis 
daugiau ir daugiau rėkau
ja, kad Neamerikinis Komi
tetas suranda naujų išvogi
mų slaptuose dokumentuo
se. Pirmiausiai turėtų išra- 
vidavoti visus šalyje esan
čius pumpkinus, nes kar
tais gali būti “išvogtų” ato- 
2—Pastabos 
minių bombų ir juose pa
slėptų.

Senovės posakis yra, kad 
žąsys didžiuojasi, jog jų 
pranokėjai išgelbėjo Rymą. 
Atetyje Amerikos pumpki- 
nai. galės didžiuotis, kad jų 
pranokėjai išgelbėjo šalį nuo

Berlyno vakarinėje daly- 
ije iki šiol skaitėsi miesto 
j taryb. garbės nariais Her
man Goering, Joseph Goeb
bels, Adolf Hitler, Wilhelm 

| Frick ir kiti aukštieji nacių 
'vadai. Dabarį pareikalavus 
' kairiesiems soči alištams, 
’kaip praneša “New York 
iTimes,” pastarieji keturi iš
braukti iš garbės narių su
rašo, bet kiti palikti ir jų 
tarpe pasiliko nacių gimdy
tojas, buvęs Vokietijos pre
zidentas, Paul von Hinden
burg.

Veikiausiai miesto tary
ba laukia, kada jų vadas 
Hitleris iš numirusių prisi
kels ir vėl taryboj garbės 
narių tarpe bus... O kad 
Hi,leris gali iš numirusių 
prisikelti, aš tam tikiu.

V. Paukštys.

Naujo Gyvenimo Aušra Lietuvoje
Palyginti nedaug laiko 

tepraėjo nuo tos dienos, kai 
Lietuvos darbo žmonės įsto
jo TSRS broliškų tautų šei
mom Tačiau kaip pasikeitė 
mūsų respublikos išvaizda! 
Senoj lietuvių žemėj darbo 
žmonės stato nuostabius so
cializmo rūmus, kurių ne
galės sugriauti jokios juo
dos reakcijos jėgos.
Tautos rūsti kovos mokykla

Mūsų tauta išėjo rūsčią 
kovos mokyklą. Niekados 
nepamiršti visa to, ką teko 
pergyventi po fašistiniu, 
smetoniniu jungu. Buržua
zinė Lietuva buvo lyg sena 
užsistovėjusi kū
dra. Ji k n i b ž d ė - 
te knibždėjo siurbėlėmis, 
kurios čiulpė darbininkų 
kraują, tuko jų katorginio 
darbo sąskaiton.

Buržuazinės Lietuvos fa
šistiniai pakalikai visokiau
siais būdais nesiliovė gyrę 
pūvančią Vakarų kultūrą. 
Paauganti karta nuo pat 
mažens buvo nuodijama vi
duramžių prietarų ir nacio
nalizmo nuodais. Tautos 
sielą kankino gausingi vie
nuolių ordinai ir vienuoly
nai, tūkstančiai kunigų ,ir 
Vatikano agentų. Krašte 
siautė skurdas. Gelbėdamie
si nuo nedarbo dešimtys 
tūkstančių lietuvių ieškojo 
prieglaudos už gimtojo 
krašto ribų, tolimoj Brazi
lijoj, kur vėl patekdavo į 
žiaurų jungą, į plantatorių 
vergovę.

Darbininkiškos kilmės 
inteligentijos būklė

Skurdus buvo gyvenimas 
ir tos mūsų inteligentijos 
dalies, kuri buvo kilusi iš 
darbo liaudies. Dirbančiųjų 
vaikams tekdavo nugalėti 
neapsakomus ' sunkumus ir 
vargus, kad galėtų mokytis, 
kad baigtų mokytojų semi
nariją. Bet štai pagaliau, 
per neapsakomas aukas — 
karšta svajonė įgyvendinta, 
seminarija baigta. Ko galė
jo tikėtis jaunasis mokyto
jas ateityje? Vis tos pačios 
skurdžios dalies. Su ašaro
mis akyse jis išmelsdavo 
sau darbą, sutikdamas su 
pačiomis s k u rdžiausiomis 
sąlygomis, ir visą gyveni
mą bijojo netekti vietos, 
nuolat už menkiausią pažiū
rų progresyvumą katalikų 
kunigų terorizuojami. Aš

Komitetas for a Democratic Far Eastern Policy iššaukė 
pikieto demonstraciją prie Kinijos konsulato, New 
Yorke, tikslu paraginti prezidentą Trumaną pasiųsti 
ponią Čiang Kai-šekienę atgal pas vyrą. Kinijos liau
dies armijos mojasi tą poną nusodinti nuo diktatoriaus 
sosto. Ji atvyko i Jungtines Valstijas gauti nuo Dė
dės Šamo daugiau milionų doleriu palaikymui Kini

joje karo ir jos vyro galios.
Į vakarus nuo Broadway.

Rašo Jonas Šimkus, 
Lietuvos Rašytojų 
Są-goš Pirmininkas.

prisimenu savo pažįstamą 
agronomą — Bronių Lauk- 
šą. Daug vargo patyrė ji
sai, kol jam pavyko baigti 
Žemės ūkio akademiją. Ta
čiau diplomas pasirodė ne
reikalingas. Laukšas taip 
ir negalėjo sau rasti darbo 
savo specialybėje.

Agronomas nuėjo pas 
buožę samdiniu, tačiau ir 
toji “laimė” neilgai tetrū
ko! Buožė išsigando, kad 
mokytas bernas nesukiršin
tų prieš jį darbininkų, ne
sukeltų jų protesto prieš 
sunkia dalia. Ir Bronius 
Laukšas vėl tapo bedarbiu.
Jis buvo priverstas palikti mę smetonininkų eilėse, ku- 
tėvynę .ir svetur ieškoti sau Iriem jie buvo ne tik kalti-
duonos.

Varguomenės likimas
Kaune, Šiauliuose, Pane

vėžyje ir kituose miestuose 
tūkstančiai bedarbių kas
dieną beldėsi į burmistrų 
kabinetu duris, maldauda-
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mi sau darbo. Tačiau vis
kas buvo veltui. Burmistro 
įsakymu raita policija be 
pasigailėjimo g u m įnėmis 
lazdomis sumušdavo žmo
nes, išgainiodavo bedarbių 
demonstracijas.
. Tūkstančiai bežemių, ma
žažemių ir vidutinių vals
tiečių, negalėdami suvesti 
galų su galais, ' kas dieną 
vis giliau ir giliau grimsda- 
vo į skolas. Jie buvo pri
versti užstatyti savo žemės 
sklypelius Žemės ūkio ban
ke. Už metų - dvejų, nega
lėdami sumokėti skolų, jie 
netekdavo savo žemės-mai- 
tintojos. Daugelis eidavo iš
maldos prašyti. Kiti papil
dydavo miestuose bedarbių 
armiją arba emigruodavo 
Amerikon. Visai teisingai 
savo viename eilėraščių po
etas V. Reimeris rašė, kad 
smetoninis žemės ūkio ban
kas būtų paskendęs darbo 
valstiečių' ašarose, jei tas 
ašaras būtų galima surink
ti.

Liaudies valia tapo 
nepalaužta

Daugiau kaip 20 metų 
lietuvių tauta vargo ir ken
tė • buržuazinės valdžios 
jungą. Bet fašistams nepa
vyko sulaužyti josios valią. 
Lietuvos komunistai nebijo

dami nė thirties bausmių, 
nė kalėjimų, nė kankinimų, 
nė stovyklų ryžtingai kovo
jo su smetonine diktatūra, 
keldami kovai plačiąsias 
miesto ir kaimo darbo žmo
nių mases. It saulės spin
dulys prasiskverbdavo į 
liaudį šviesa iš Rytų. Lie
tuvos kompartijos organas 
“Tiesa,” atsišaukimai ir šū
kiai pasakojo apie didžiąją 
Tarybų šalį, žadino darbo 
žmonių širdyse kitos geres
nės ateities viltį, stiprino 
pasitikėjimą savo jėgomis, 
įkvėpdavo kovai. Ir liaudis 
ėjo paskui kompartiją, Le
nino ir Stalino nurodytu
keliu. Mažučiai laikraščių
lapeliai, įkvėpusieji liaudį,
sukeldavo neapsakomą bai-

namuoju aktu, bet ir nenu
maldomu šprendimu.

Mes i negalime užmiršti 
buržuazinės Lietuvos pra
keiktosios praeities. Nuolat 
ją atmindami, mes giliau ir 
pilniau suprantame, kokia 
yra puiki dabartis. Juodų 
dienų atminimas padeda 
mums siekti vis naujus ir 
naujus laimėjimus socialis
tinėj statyboj.

★ ★ ★
Naujo gyvenimo pavasaris

Kartu su tarybų valdžia 
atėjo į mūsų gimtąją Lietu
vą ir naujo laimingo gyve
nimo pavasaris. Atnauji
nanti audra nušlavė nuo 
tautos kelio nekenčiamus iš
naudotojus. Dvarininkų že
mė, perduota jos tikriesiems 
šeimininkams — darbo val
stiečiams. Buvusiuose dva
ruose įsteigti klubai, biblio
tekos, skaityklos, kultūros 
namai, vaikų namai ir vai
kų lopšeliai. Gimtojoj žemėj 
išaugo apie 350 kolektyvi
nių ūkių. Greit jų bus tūks
tančiai! Jie yra laimingos 
Tarybų Lietuvos ateities 
laidas.

žemes ūkio 
perorganizavimas

Liaudis tiki nenugalima 
kolektyvinių ūkių santvar
kos jėga ir su pasitikėjimu 
eina šiuo keliu, pertvarky
dama Tarybų Lietuvos že
mės ūkį socialistiniu pa
grindu.

Respublikos kolektyviniai 
ūkiai nuėmė savo pirmąjį

(Tąsa 4-mo pusi.)

Skaitai šią knygą, taip ir 
matai - jauti per visą ją, 
per tuos šimtmečius besitę
siančią, it raudonu siūlu, tą 
ilgą ir žiaurią kovą už būvį, 
už gyvenimą, tarpe dviejų 
grupių — klasių žmonių, 

Į iki pat šių laikų.
Čia matai - jauti, kaip 

kilo ir griuvo visuose pa
saulio kampuose didžios 
valstybės ir dinastijos. Čia 

i matai taip pat ir žmonių 
dvasinį kultą, religijų atsi
radimą ir jų žlugimą, bai
sius karus, besitęsusius ki
tus per desėtkus metų, kur 
buvo išžudyta milijonų mi
lijonai. žmonių ir išlieta vi
sos jūros kraujo, — o vis 
dėl kitų tai naudos ...

Žmonės, — anų laikų ver
gai, ' baudžiauninkai, vėliau 
darbininkai, — ieškodami 
išeities iš vargo, bado, sekė 
įvairius karvedžius, kurie 
buvo veidmainiai, lankstaus 
liežuvio, žadėjo vergams ge
resnį, šviesesnį gyvenimą. 
Vargšai patikėjo jiems, se
kė juos ir ėjo užkariauti ki
tas tautas. Užkariaudavo 
didžiausius plotus žemių, 
apskelbdavo savo karvedį 
karaliumi ir t.t. 

r

Naujasis karalius iš sy
kio numetė šiokių tokių tru
pinių nuo savo stalo savo 
kariams, — palengvino šiek 
tiek anų vargingą gyveni
mą, bet neimdavo daug lai
ko, kol jų karalius išprųs- 
davo, — supenėdavo, susi
dėdavo su esančiais ir bu
vusiais ponais ir palengva 
vėl ėmė spausti - išnaudoti 
dar taip neseniai buvusius 
savo geradarius, kurie, sa
vo gyvybėmis ir krauju 
įsteigė jam karalystę ...

Vargdieniai, vėl papuolę 
į vergiją, laukė, tikėjosi iš 
kur nors kokios pagalbos, 
kokios nors išeities iš vargo 
ir skurdo. Vieni laukė nau
jų karvedžių, vildamiesi, 
kad kada nors atsiras tei
singas žmogus'— karvedys, 
kuris nebeapgaus jų — var
guolių, kaip iki šiol kad bu
vo. Jie seks jį, nukariaus 
kitas tautas, įsteigs didžią 
valstybę, kur laimingai visi 
gyvens...

Deja, jie tokio vado taip 
ir nesulaukė, per visus tuos 
ilgus šimtmečius--- iki pat
šių dienų, nors jie sekė šim
tus, o gal ir tūkstančius 
skirtingų karalių, karve
džių, vadų, skirtingų formų 
— sistemų, mokslų bei par
tijų. O darbo žmonės vis bu
vo ir tebėra pavergti ponų 
klasės ir šiandieną.
Popiežių—bažnyčios įtaka
* žmonėse

Tai laikais popiežiai su 
visa savo bažnyčia turėjo 
didelę galią žmonėse, — 
verguose. Mat, žmonės, ne
gaudami jokio palengvini
mo per taip vadinamus 
svietiškus valdonus, vylėsi, 
gal gi per dvasiškus valdo
nus gaus kokį palengvini
mą; juk popiežiai, kardino
lai, vyskupai ir kunigai mo
kina: 5-tas, neužmušk, tai
ka ir ramybė ant žemės ge
ros valios žmonėms, nuo ka
ro, bado ir ugnies išgelbėk 
mus viešpatie ...

Vargdieniai m i 1 i jonais 
ėjo į popiežių surengtus re
liginius karus, kurių kiti tę
sėsi po kelias dešimtis me
tų (prieš senovės lietuvius 
kryžiokų karai irgi buvo po
piežių - remiami), užkariau
dami popiežiams didžiau
sias valdžias. Popiežių palo- 
ciai, bažnyčios blizgėjo auk
se ir perluose, o darbo žmo
nės vis vilko tą patį pusba
dį gyvenimą. O bažnyčios 
valdonai vis tebemokino 

po
nė
ką-

Ir taip per amžius vergai 
— darbo žmonės kovojo dėl 
savo būklės pagerinimo, bet 
jiems vis nepavyko pasiliuo- 
suoti iš tos vergijos; juos 
visada' išdavė jų vadai, tik 
prižadus gražius vis žadėjo, 
bet niekada jų neištesėjo.

Praėjo daug sistemų — 
valdžių formų ir reformų, 
daug respublikų, įvairių po
litinių partijų valdžiose, o 
darbo žmonės vis neturi 
laisvės ir tinkamo -gyveni- 
mo.

Bet paskutiniu laiku, be
rods, bene ateina tiktai tik
roji darbo žmonių išlaisvi
nimo sistema ir tvarka? Ar 
tikrai ta sistema — žmonių 
tvarkymasis— valdžios 
forma bus, dar ne visai aiš
ku; dar reikia palaukti ir 
pamatyti, bet vilties yra, , 
kad naujoji tvarka gal bus 
tas išganymas darbo žmo
nėms, kurio jie laukė ir už 
kurį jie kovojo per visus 
tuos ilgus ’šimtmečius ... 
Ji, ta naujoji sistema, jos 
moksliškas mokymas, jos
programa yra teisinga. <
Darbo žmonės joje mato sa
vo išganymą, apie kurį jie , 
svajojo, kovojo ir žuvo mi
lijonais.. Šiandieną jie kovo
ja už tą sistemą milijoninė
mis armijomis, naujoji sis- ■ 
tema plinta, kaip ugnis, 
kaip išsiliejęs iš upės van
duo, laužydamas visas jam 
pastatytas užtvaras iš ka- 
nuolių, paramstytų kry
žiais, ji nušluos visus am
žiais buvusius savo paver
gėjus. Jeigu . .. Jeigu jų < 
neišduos naujosios sistemos z 
vadai.

O atrodo, kad jie neiš
duos! Ne be reikalo abi tos 
valdonų grupės iš kailio ne- • 
riasi iš baimės dėlei naujo
sios tvarkos atėjiifio ir ug- „ 
nimi spiaudo į kiekvieną, , < 
kuris tik pritaria naujajai • 
tvarkai. Jų baimė ne be pa- 
mato, jie žino, kad tai būtų 
galas jų rojiškam gyveni- 
mui ant žemės, o į dangišką 
gyvenimą, kurį jie mums— 
darbo žmonėms — siūlė per • 
2 tūkstančius metų, jie ne
tiki. ’ ’ fe

Iki šiol vėdonams pavyko 
apgauti darbo žmones viso
kiais prižadais per tuos ii- ' 
gus, ilgus amžius, bet neat- , 
rodo, kad jiems bepavyks '■ 1 
apgauti šį sykį.

Turėkime viltį, kad šį sy
kį darbo žmonės laimės!

J. D. Sliekas,

vargšus: nekraukite turtų 
čia ant žemės, kuriuos kan
dys ėda; greičiau kupranu
garis išlys per adatos ausį, 
negu turčius įeis į dangaus 
karalystę. O apie vargdie
nių vargą, skurdą, taip ir 
pamiršdavo, lygiai- taip, 
kaip ir svietiškieji valdonai, 
kol vargdieniai, nebepakel
dami savo vargano gyveni
mo, nesukildavo ir prieš 
bažnytinius valdonus.

Pagaliau karaliai ir 
piežius pajuto, kad jiem 
ra reikalo tarp savęs 
riauti, ko gero, dar vergai 
susiorganizavę gali abejus 
pasiųsti šunims šėko pjau
ti, o patys valdytis be kara
lių ir popiežių. Abieji pa
vojų aiškiai suprato ir susi
tarė: Karalius bus svietiš
ka valdžia, o popiežius — 
dvasiška ir taip abu, gelbė
dami vienas antram, palai
kys vergus vergijoje — pri
vers juos jiems vergauti ir 
turtus krauti taip, kad vis
ko bus gana, tiek karaliui 
ir visai jo šaikai — išnau
dotojų klasei, tiek popiežiui 
su visa jo armija kardino
lų, vyskupų, kunigų, bai
giant davatkomis!

Ir ką gi. Jiems gerai se
kasi ; svietiškos valdžios 
moka geras algas bažnyčias 
valdonams, duoda visokias 
lengvatas’ bažnyčiai, be to, 
bažnyčios' taniai turi viso
kias privilegijas — viso
kiais būdais kaip tik gali iš
sukti iš žmonių pinigus dėl 
dūšios ir Dievo reikalų, o 
bažnyčia, iš savo pusės, vi
sokiais būdais padeda val
džiai palaikyti ^pavergtais 
darbo žmones.

Ir taip jiems sekasi iki 
pat'mūsų dienų ir mūsų 
dienose. Tik žiūrėkime, kaip 
stropiai ir neatlaidžiai tie 
du aparatai valdo ir laiko 
pavergę darbo žmones! 
Kiek jie priplepa apie žmo
gaus teises, laisvę, gerovę, 
dorovę 'ir demokratiją, o 
kaip biauriai ir žiauriai ne
leidžia darbo žmonėms iš
trūkti iš tos vergijos, kurio
je jie yra per amžius!...

Svietiškosįos valdžios su
stato priėš tuos savo vergus 
visas didžiąsias ir moder
niškiausias kanuoles ir ki
tus pabūklus, taip pat mai
šus pinigų iš savo vergų — 
darbininkų išplėštus, o pra^ 
dedant popiežium ir bai
giant kunigu, jie rūpestin
gai ramsto' tąs kanuoles 
kryžiais, laimina ir krapi
na jas visokiais skystimais, 
kad tik kaip nors palaikyti 
tuos vergus vergijoje, o pa
tys gyventų kaip pasakiška
me rojuje, be jokio darbo.

i
London. — Skaičiuojama, 

kad Marshallo planas vaka
rinei Europai lėšuos po bi-, 
lioną dolerių daugiau per 
metus, negu skyrė Jungt. 
Valstijų Kongresas.
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~ • • • • ’ ■ •Ir vėl gavome pluoštelį aukų ieškojimui teisybės teis
me. Aukavo sekami: ’ č ..

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
-   .................... ——  .■■■ I-MU '     m ' ,

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)— Kctv., Gruod. 23, 194

M

J. Stasiūnas, Muskegan, Mich. $ 5.00
V. Žilinskas, Richmond Hill, N. Y. 5.00
LDS 65 kp., Kenosha, Wis. 19.00
J. ir M. Smitai, Bethlehem, Conn. 5.00 v
Bayonne, N. J.: Draugas 10.00

” V. Barštis 5.00
” A. Lukaitis 3.00 .

■ ” J. Mockevičius 2.00
v ” J. čepinskas 2.00

v ” J. Kirmelas 2.00
” • A. Banelis 2.00
” W. Česnauskas 2.00
” ’ P. Janiūnas *2.00
” J. Survilas 1.00
” ' J. Matušaitis 1.00
” A. Pocius 1.00 ta

3»



Parašė K. Simonovas Vertė J. Tomau į

DIENOS ir NAKTYS
10—1—48 APYSAKA —70— f

> Į

<3

Jack London

Mėsos Gabalas
NAUJO GYVENIMO AUŠRA LIETUVOJE

» (Tąsa)
Kai Saburovas grįžo iš Koniukovo (o 

tas buvo jau paryčiu'), Vaninas buvo 
kuopoje, o Maslenikovas sėdėjo prie sta
lo, nors darbo jis neturėjo ir drąsiai ga
lėjo eiti miegoti. Naktį jis sakė Saburo- 
vui, kad eis su juo pas Koniukovą. Sabu
rovas griežtai pasipriešino, teko pasilik
ti. Dabar Maslenikovas sėdėjo ir jaudi
nosi. Nors buvo visiškai aišku, kad Sa- 
burovo jis negali nei apginti, nei pri
dengti nuo skeveldros ar kulkos, bet būti 
šalia jo tomis dienomis Maslenikovo sie
lai pasidarė būtina.

Saburovas tylomis linktelėjo Masleni- 
kovui ir taip pat tylomis, nusitraukęs 
batus ir palaidinę, atsigulė. ant lovos.

— Norite rūkyti? — paklausė Masle-* 
nikovas.

— Noriu.
Maslenikovas pratiesė tabokinę su ta

boka.
Saburovas susisuko suktinę ir užsirū

kė. Jis pastebėjo ir įvertino švelnų ir 
brangų tylėjimą, kurio laikėsi Masleni
kovas, — tikro.draugo tylumą. Masleni
kovas nieko jo neklausinėjo, niekuo ne
guodė ir kartu savo tyliu buvimu visą 
laiką ir graudžiai jam priminė, jog jis 
ne vienas su savo sielvartu.

Ir dabar, tylomis sėdėdamas šalia 
Maslenikovo, Saburovas staiga pajuto 
švelnumą šitam berniukui ir su malonu
mu pagalvojo, kad po karo jiedu susi-, 
tiks kur nors visai toli'nuo čia ir visai 
nepanašiame name, visai kitaip apsiren
gę ir prisimins viską, kas dėjosi šioje 
žeminėje, po penkeriomis rąstų eilėmis, 
šiuose apkasuose, po smulkiu dulksno- 
jančiu sniegu. Ir jiems pasirodys mieli 
ir šie skardiniai puodukai, ir šios sta- 
lingradietiškos lempos “katiušos,” ir visa 
ši nejauki apkasų buitis, ir net patys pa
vojai, kurie tada jau bus praeityje. Jis 
atsisėdo ant lovos, ranka pasiekė Masle- 
nikovą ir, stipriai jį apkabinęs, pritrau
kė prie savęs.

— Mišenka!
— Ką? — paklausė Maslenikovas.
— Nieko .. . Nieko. Pasimatysime mu

du kada nors— bus ko prisiminti, taip?
— Žinoma. Prisiminsime, kad štai 

mudu lapkričio aštuonioliktą sėdėjome 
prie geležinės krosnelės ir rūkėme ma
chorką.

Lapkričio aštuortioliktą? — nustebo 
Saburovas. — Argi šiandien lapkričio 
aštuoniolikta?

— Taip.
— Tai keista, aš visai užmiršau.
— O kas?
— Juk šiandien man, vadinas, kaip 

tik trisdešimt metų.
— Nejau trisdešimt? — paklausė 

Maslenikovas, kuriam atrodė, kad tris
dešimt metų, — tai labai daug.

— Trisdešimt, Mišenka, trisdešimt, 
— pakartojo Saburovas.

— Kaip mes atžymėsime gimimo die
ną? — paklausė Maslenikovas.

— Kaip? — pasakė Saburovas. — O 
štai kaip: pasėdėsime, patylėsime ...

Saburovas sėdėjo ant lovos, leido vie
ną po kito dūmų ratukus... štai jam 
trisdešimt metų, ir štai jis sėdi čia blin
daže, ir jis po viso, kas jau septynias
dešimt dienų dėjosi aplinkui, vis dėlto 
sulaukė savę trisdešimt metų, o Anios 
nebuvo ir nežinia — ar ji gyva... Jis 
ilgai taip sėdėjo ir tylėjo. Paskui atsigu
lė ant lovos ir staiga, beveik iš karto, 
netikėtai užmigo, nukoręs nuo lovos ran
ką su joje sugniaužta užgęsusia suktine.

Jis miegojo valandą, gal pusantros. 
Kai jį pažadino telefonistas, buvo visai- 
tamsu, per įkypai blindažo sienoje įkas
tą dvylikos colių vamzdį, atstojusį langą, 
dar nesimatė aušros nė ženklo, šlepsėda
mas basomis kojomis grindų žeme, Sa
burovas prišoko prie telefono.

— Kapitonas Saburovas klauso.
— Kalba Procenko. Tu ką, miegi?
— Taip, tikrai, miegojau, '
— Na, tai greičiau kelk, išeik laukan 

ir pasiklausyk, — Procenko balse girdė
josi susijaudinimas.

— O kas, drauge generole?
—Nieko, paskui man paskambinsi. 

Praneši, girdėjai ar ne. Ir savuosius ten 
pažadink, tegul klausosi.

Saburovas pažiūrėjo į laikrodį: buvo

ryto šešta. Jis skubiai užsitraukė batus 
ir, neužsivilkęs palaidinės, vienmarški
nis iššoko laukan.

Laikas nuo šeštos iki septintos ryto 
paprastai būdavo didžiausios tylos lai
kas. Kartais pei' 15 — 20 minučių nei 
iš vienos, nei iš antros pusės nepasigirs- 
davo nė vi'enos artilerijos salvės, nebent 
tik kur nors trinktelėdavo pavienis šau
tuvo šūvis, ar kurčiai tolumoje pliaukš
telėdavo atsitiktinė mina.

Kai Saburovas išbėgo iš blindažo, kri
to stambus sniegas, ir per keletą žings
nių viską slėpė jo danga. Jis pagalvojo, 
kad reikia sustiprinti apsaugą. Po neti
kėto Procenko skambučio jis dabar lau
kė kažko ypatingo. Tuo tarpu nieko ne
sigirdėjo. Buvo šalta, sniegas krito jam 
už atsegtos marškinių apykaklės. Sabu
rovas taip pastovėjo minutę ar dvi, kol 
nugirdo tolimą nenutrūkstamą dundėji
mą. Dundesys girdėjosi dešinėje, šiaurė
je. Šaudė toli, už 30 — 40 kilometrų nuo 
čia. Bet sprendžiant iš to, kad šis gar
sas vis dėlto girdėjosi ir, nors buvo toks 
nuotolis, smarkiai drebino žemę, jautėsi, 
kad ten, kur jis gimsta, dabar dedasi 
kažkas baisaus, neišpasakytai galingo, 
kad ten toks artilerijos pragaras, kokio 
dar niekas nematė ir negirdėjo. Saburo
vas jau nebejautė šalčio ir, toliau įsi
klausydamas, tik retkarčiais nubraukda
vo ranka kritusias ant blakstienų snai
ges.

“Nejau tai tas pats?” pagalvojo Sa
burovas ir atsisuko į šalia stovėjusį au
tomatininką.

— Tu ką nors girdi?
— O kaip, drauge kapitone. Girdžiu. 

Mūsiškė muša.
— Kodėl tu manai, kad mūsiškė?
— Iš balso girdėti.
— Ir seniai tas?
— Tai jau kokią valandą girdisi. Ir 

vis netilsta.
Saburovas skubiai sugrįžo į blindažą 

ir papurtė iš pradžių Maslenikovą, o pas
kui neseniai iš kuopos grįžusį, su batais 
ir miline miegojusį Vaniną.

— Kelkite, kelkite! — ištarė Saburo
vas tokiu pat susijaudinusiu balsu, ko
kiu prieš penkias minutes su juo kalbė
jo Procenko.

— Kas, kas atsitiko? — aūdamasis 
batus, paklausė Maslenikovas.

— Eikite į viršų, pasiklausykite.
Kai jie išėjo, Saburovas įsakė telefo

nistui sujungti jį su Procenko.
— Klausau, — pasigirdo Procenko 

balsas.
—Drauge generole, pranešu: girdė

jau!
— A! Visi girdėjo. Aš visus išbudi

nau. Prasidėjo, mielasai, prasidėjo! Dar 
aš pamatysiu savo gimtąją Ukrainą, dar 
pastovėsiu Vladimiro kalnely Kijeve. 
Supranti?

— Suprantu, — pasakė Saburovas.
Kiek Saburovas atsiminė, Procenko 

beveik niekad nei vakarų fronte, nei prie 
Voronežo, nei čia neminėdavo savo bran
giosios Ukrainos ir nemėgdavo, kai prie 
jo apie ją kalbėdavo, — tai buvo jo skau
dama vieta. Ir štai dabar jis pats prabi
lo.

— Aš jau ketvirta naktis paryčiu iš
einu, klausaus, ar neprasideda, — prisi
pažino generolas. — Mūsiškiai mėgsta 
pradėti prieš aušrą. Tad aš ir nemiego
davau: vis išeidavau ir klausydavaus. 
Šiandien išėjau, o ji jau pradėjo koncer
tą... Gerai girdėti, Saburovai?

— Gerai, drauge generole.
— Oficialaus pranešimo iš armijos 

štabo aš dar neturiu. Neskubėk žmonėms 
skelbti. O tarp kitko, ką jiems bekalbėti. 
Patys išgirs, supras. Bet, bendrai, tu ofi
cialiai neskubėk. Aš tuojau pasitarsiu su 
armijos vadu ir tau pranešiu.

Procenko padėjo ragelį.
Saburovas tiksliai nežinojo, kaip ir 

kur visa tai vyksta, bet x neabejodamas 
juto, kad prasidėjo. Nors tai prasidėjo 
tik prieš valandą, dabar jau nebegalėjai 
įsivaizduoti tolimesnio gyvenimo be šito 
tolimo didingo artilerijos puolimo dun
desio. Jis jau buvo sąmonėje, nepriklau
somai nuo to, ar buvo girdėti šią sekun
dę, ar ne.

(Bus daugiau)

(Tąsa)
— Ką tu apie tai galvoji, 

Džimai?
Džimas valandėlę sumišo.
— Nieko! — atsake jis. — 

Aš galvoju, kaip juokinga, kad 
jis visas tas brangenybes lai
kė namie. O ko tu manęs klau
sei?

— Nieko. Aš taip pat labai 
tuo stebiuosi. Tai ir viskas.

Paskui vėl įsiviešpatavo ty
la, retkarčiais pertraukiama 
netikėto, tylaus ir nervingo 
Džimo kikenimo. Jis apstulbo, 
pamatęs ant stalo pažertus bri- 
lijautus. Ne dėl to, kad jis bū
tų susižavėjęs jų grožiu. Jis 
niekaip negalėjo įsivaizduoti, 
kad jie patys savaime yra gra
žūs. Bet jo laki vaizduotė pie
šė gyvenimo džiaugsmus, ku
riuos galima būtų nupirkti už 
šiuos brilijantus, ir tie brang
akmenių pažadai kurstė jo li
gūstos sielos ir išsigimusio kū
no norus bei geidulius. Iš šių 
žėrinčių brilijantų savo vaiz
duotėje jis statė nuostabias or
gijų pilis, bet kartais pats nu
sigąsdavo to, apie ką galvojo. 
Tada jis nusijuokdavo.. Bet vi
sa tat buvo perdaug fantastiš
ka, kad būtų realu. O tuo tar
pu brilijantai, gulėdami prieš 
jį ant stalo, žėrėjo ir kurstė jo 
aistrą, ir jis vėl nusijuokė.

— Aš manau, būtų geriau, 
jei mes juos suskaičiuotumėm,
— staiga tąrė Matas, atitruk
damas nuo savo svajonių. — 
Tu stebėk ir žiūrėk, kad aš 
teisingai suskaičiuočiau, nes 
nuo dabar, Džimai, mes visuo
met būsim teisingi žmonės. Ar 
supratai ?

Džimui nepatiko šie žodžiai, 
ir tai buvo matyti iš jo akių, 
tuo tarpu Matui nepatiko tai, 
ką jis išskaitė savo bendrinin
ko akyse ?

— Ar supratai? — pakarto
jo Matas beveik grąsindamas.

— Argi mes kada buvome 
neteisingi? — atsakė Džimas, 
tartum teisindamasis, nes ja
me jau prabilo neištikimybė.

— Sunkiomis valandomis la
bai lengva būti teisingam, — 
atsakė Matas. — Bet visai ki
tas dalykas būti teisingu, kada 
praturtėji. Kai mes nieko ne
turime, mes norom nenorom 
esame teisingi. Dabar mes esa
me turtingi ir tapsime pirk
liais, turtingais pirkliais. Su
pratai ?

—■ Tokie žodžiai ir man pa
tinka, — pritarė Džimas, — 
bet jo skurdžios sielos gilumoj
— ir tai be jo paties valios — 
ėmė šėlti, lyg grandinėmis su
rakinti. laukiniai žvėrys, nedo
ros ir nusikalstamos mintys. 
Matas nuėjo prie maisto spin
tos, kuri stovėjo už žibalinės 
krosnelės. Ten jis ištuštino du 
maišelius, kurių viename buvo 
arbata, o kitame truputis rau
donų pipirų. Grįžęs su maišiu
kais prie stalo, jis supylė į juos 
smulkiuosius deimantus. Paskui 
suskaičiavo didžiuosius ir suvy
niojo juos į ploną popierių ir 
zomšinę odą.

—Šimtas keturiasdešimt sep
tyni vidutiniai, — suskaičiaavo 
jis, — dvidešimt didelių, du 
labai , stambūs, vienas didžiulis 
ir dar dvi saujos'smulkių ir 
brilijantų dulkių.

Jis pasižiūrėjo į Džimą.-
■— Tvarkoj! — atsiliepė šis.
Visa tai jis užrašė ant po

pieriaus lapelio ir padarė nuo
rašą; vieną davė draugui, o 
kitą pasiliko sau.

— Kad atmintume, — tarė 
jis.

Paskui vėl sugrįžo prie spin
tos, .išpylė cukrų iš didelio po
pierinio maišelio. J jį sudėjo 
didelius ir mažus brilijantus, 
suvyniojo visa tat į margą no
sinę ir pdkišo po savo pagal
viu. Po to atsisėdo ant lovos 
krašto ir nusiavė badus.

— Ir tu manai, kįd jie ver
ti šimto tūkstančių? — valan
dėlę patylėjęs, varstydamas 
batus ir dilbčiodamas į Matą, 
paklausė Džimas.

— Be abejonės, — atsakė šis. 
—Kartą viename Arizonos ka

barete aš mačiau šokėją, pasi
puošusią .dideliais brilijantais. 
Jie buvo netikri. Ji sakė, kad 
jeigu jie būtų tikri, tai ji nie
kuomet ten nešoktų. Ji tikino, 
kad už tokius brilijantus esą 
galima gauti apie penkiasde
šimt tūkstančių dolerių. O ji 
teturėjo jų nedaugiau, kaip 
dvylika.

— Kam malonu dirbti dėl 
duonos kąsnio? — triumfuoda
mas paklausė Džimas. — Kir
tiklio ir kastuvo darbas! — 
prasišiepė jis. — Jei aš visą 
savo gyvenimą būčiau dirbęs, 
kaip jautis, ir taupęs savo už
darbį, neturėčiau nė puses to 
turto, kurį mes šiąnak laimė
jome.

—Tu tinki tiktai lėkštėms 
plauti, tad jokiu būdu daugiau 
neuždirbtum, kaip dvidešimt 
dolerių su maistu per mėnesį. 
Tavo galva dar pusė velnio, 
bet pirštai tai niekam tikę* 
Leisk dirbti tam, kas nori. Aš, 
kada buvau jaunas ir kvailas, 
uždirbdavau iki trisdešimties 
dolerių per mėnesį. Dabar esu 
senesnis ir nebenoriu traukti 
to jungo.

Jis atsigulė ant lovos. Dži
mas, užgesinęs lempą, išsitiesė 
šalia jo.

— Kaip tavo ranka? — mei
liai paklausė Džimas.

Toks rūpestingumas buvo ne
įprastas, ir Matas, tai pajutęs, 
atsakė:

— Aš manau, kad man nė
ra pavojaus pasiusti, kodėl tu 
to manęs klausi ?

Džimas pasijuto kaltas ir sa
vo sieloje keikė draugą už tai, 
kad jis užduoda tokius nemalo
nius klausimus, tačiau garsiai 
atsakė:

— Nieko! Man tik atrodo, 
kad tu pirma buvai nusigandęs 
dėl jos. Matai, kaip tu manai 
praleisti savo grobio dalį?

— Pirksiu galvijų rančą 
(Stambus ūkis, kur auginami 
arkliai ir galvijai) Arizonoje 
ir apsigyvensiu tenai, mokėsiu 
pinigus tiems žmonėms, kurie 
už mane trauks jungą. Yra ke
li, kuriuos norėčiau • pamatyti 
prašant pas mane darbo. Kad 
juos kur velnias griebtų! O da
bar, Džimai, užčiaupk savo snu
kį. Dar daug vandens nutekės, 
kol aš nusipirksiu rančą. Da
bar aš noriu miego.

Bet Džimas ilgai negalėjo už
migti ir visą laiką neramiai 
vartėsi nuo vieno šono ant an
tro ir, vos tik pradėdavo snaus
ti, tuoj nervingai pašokdavo iš 
miego. Deimantai vis tebežėrė
jo jo akyse, ir jų tviskėjimas 
nedavė jam ramybės. Matas, 
nors jis buvo grubios prigim
ties, miegojo labai lengvai, lyg 
laukinis žvėris, kurs budrus ir 
miegodamas, ir Džimas jautė, 
kad kiekvieną kartą, kai jis su
judėdavo, jo draugas darydavo 
tą patį, lyg norėdamas parody
ti, kad jaučia kiekvieną judesį 
ir yra visuomet pasiruošęs pą- 
busti. Todėl Džimas1 negalėjo 
žinoti, kada jo draugas miega 
ir kada ne.. Kartą Matas visai 
ramiai ir sąmoningai tarė jam:

— Miegok, Džimai, nesirū
pink brilijantais. Jie nepabėgs!

O Džimas manė, jog kaip tik 
tą valandėlę Matas tikriausiai 
buvo giliai įmigęs. Vėlyvą ryt
metį. Džimui apsivertus ūnt 
antro šono, Matas pabudo, bet 
juodu dar snūduriavo iki pat 
pietų, kol pagaliau atsikėlė ir 
pradėjo rengtis.

— Aš eisiu nusipirkti duo
nos ir laikraščių, — tarė Ma
tas, — o tu išvirk kavos.

Kai Džimas išgirdo šiuos žo
džius, jo žvilgsnis nesąmonjn- 
g’ai nukrypo nuo Mato veido į 
pagalvį, po kuriuo, surištas į 
margą nosinę, buvo padėtas ry
šulėlis. Tą akimirką Mato vei
das pasidarė kaip laukinio žvė
ries.

— Klausyk, Džimai, —- pik
tai suurzgė jis. — Tu turi tei
singai lošti. Jeigu tu man iš
krėsi šunybę, aš užmušiu, tave! 
Supratai? Aš suėsiu tave! Tu 
tai žinai! Perkąsi.u tau gerklę 
ir prarysiu tave; kaip bifšteką.

(Daugiau bus)

(Tąsa nuo 3-Čio pusi.) 

derlių. Jeigu anksčiau vals
tietis, turėdamas mažytį že
mes sklypelį tik pusbadžiu 
ir tai vargais negalais te
galėjo pragyventi, tai kolek
tyvinių ūkių valstiečiai jau 
šiandien už darbadienius 
gauna su perteklium grūdų, 
bulvių, daržovių, daug pini
gų. Kolektyvinis kaimas vis 
daugiau aprūpinamas že
mės ūkio technika. Žemės 
ūkio artelėse ūkininkavimas 
pagrįstas tikrai moksliniais 
pagrindais. Visa tai padės 
užauginti derlius, nematy
tus anksčiau Lietuvoje.
Milžiniški atstatymo darbai

Vokiškieji fašistiniai gro
bikai sugriovė daug mūsų 
miestų ir kaimų, fabrikų ir 
mokyklų, nužudė ir nukan
kino dešimtis tūkstančių 
tarybinių žmonių. Bolševi
kų partijos vadovaujama, 
lietuvių tauta atkakliu dar
bu atstato šiandien savo 
ekonomiką ir kultūrą, ro
dydama darbo didvyrišku
mo pavyzdžius. Sugriauti 
fabrikai ne tik pilnutinai 
veikia ir vėl duoda produk
ciją, bet jie dar labiau pra
plėsti, papildyti nauja tech
nika. Respublikoje pastaty
tos naujos įmonės.

Anksčiau Lietuvoje nebu
vo staklių statybos gamyk
lų, dabar yra tokia gamyk
la. Kas dieną auga ir ple
čiasi jaunos Lietuvos tary
binės respublikos pramonė. 
Tai paprastų tarybinių 
žmonių pasiaukojančio dar
bo vaisius, žmonių, kurie 
bolševikų partijos vadovau
jami, daro stebuklus.

Penkmečio plano 
pravedimas

Tūkstančiai mūsų įmo
nių stachanovininkų ir pir
mūnų su entuziazmu daly
vauja socialistinėse lenkty
nėse penkmečio plano įvyk
dyme per ketverius metus. 
Štai papirosų fabrikas “Ko
va.” Čia dirba kukli mergi
na Veronika Medelytė. Jos 
vardą kartoja visa lietuvių 
tauta su pasididžiavimu. 
Veronika Medelytė pradėjo 
vykdyti 1951 metų planą. 
Ji baigė savo penkmetį. Ši
lutės MTS (mašinų - trak
torių stoty) jūs sutiksite 
jaunuolį su ramiu, susimąs
čiusiu žvilgsniu ir neramia, 
besiveržiančia pirmyn šir
dimi. Tai traktorininkas 
Bronius Žemaitis, x dešimts 
kartų viršijęs metinį užda
vinį. Kaune, metalo apdir
bimo fabrike “Pergalė” dir
ba meistras Dimša. Savo 
racionalizatoriniais pasiūly
mais jis padėjo kolektyvui 
sumažinti produkcijos savi
kainą, pasiekti didesnės 
ekonomijos.

Ką jūs šiandien beaplan- 
kytumėt — bet kokį fabri
ką, gamyklą, tarybinį ūkį, 
MTS ir kolektyvinį ūkį — 
visur šimtai, tūkstančiai, 
dešimtys tūkstančių pa
prastų tarybinių žmonių ro
do darbo didvyriškumo pa
vyzdžius, reiškia įstabią 
kūrybinę iniciatyvą, su pa
siaukojimu atiduoda savo 
jėgas, žinias ir gabumus ko
vai už naują laimingą atei
tį, už pilną komunizmo per
galę mūsų šaly. Tai nauji 
žmonės, laisvi nuo išnaudo
jimo pančių, beribiai ištiki
mi ir mylintieji savo Tary

binę Tėvynę, giliai supran
tat) tieji savo pareigą jai.

Kultūros šviesa skverbiasi į 
tolimiausius kampelius
Amžiais gyveno lietuvių 

> tauta tamsoje, šiandien 
kultūros šviesa prasiskver
bia vis giliau ir giliau į pa
čius tolimiausius Lietuvos 

j kampelius. Respublikoj iš
plėstas tankus mokyklų tin
klas. Mūsų tautos dalis mo
kosi, semdama žinias pačia
me pažangiausiame pasau
ly tarybinio mokslo lobyne. 
Pas mus atidaryti tūkstan
čiai bibliotekų, klubų - skai
tyklų, kultūros namų, mu
ziejų. Jei virš kiekvienos 
kultūros bei švietimo įstai
gos iškeltumėm vėliavą ir 
pažiūrėtumėm iš viršaus — 
tai visa Lietuva būtų pa
skendusi raudonų vėliavų 
jūroje. Kiekvienas kultūros 
židinys padeda šviesti- liau
dį, apginkluoja ją naujom 
žiniom, auklėja ją komuniz
mo dvasia..

Lietuvių tautos didvyriai
Lietuvių tauta taria šian

dien su pasididžiavimu savo 
geriausių sūnų ir dukrų.* 
Melnikaitės ir Margytės, 
Bernotėno ir Apyvalos, Me- 
delytės ir Župerkaitės, Ivaš
kevičiaus ir Žemaičio var
dus. Šiandien mes turime 
tūkstąnčius tekių didvyrių, 
ištikimų ir ryžtingų tarybi
nių žmonių. Tai nauji lais
vosios Lietuvos žmonės, vi
sai nepanašūs į tuos lietu
vius, kokie jie buvo prieš 
10 - 15 metų fašistinėje 
Smetonos Lietuvoje. Jaunas 
Vilkšnių valsčiaus darbo 
valstietis Vaitkūnas tapo 
kolektyvinio ūkio organiza
torium. Džiaugsmirigesnis, 
laimingesnis pasidarė de
šimčių šio valsčiaus šeimų 
gyvenimas. Klaipėdos uoste 
j aunie j i s t a chanovininkai 
žąsinas, Kalačiauskas ir ki
ti puikiai įsisavino laivų re
monto specialybę ir kasdie
ną įvykdo po 2.5 — ,3 nor
mas. Tokių pavyzdžių šian
dien daugybė. Juos sutinka
me kasdieną, kiekviename 
žingsnyje.

CHARLES J. ROMAN

1113 Mt. Vemon St 
PHILADELPHIA, PA

Tel. Poplar 4110

Liūdesio 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.

Direktorius

--—
4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Ketv., Gruod. 23, 1948



MONTREAL, CANADA
PASEKMINGA VAKARIENĖ

Gruodžio 4 d. Frontenaco 
distrikto progresyviai lietuviai 
suruošė’ vakarienę Bovet sve
tainėje. Kaip ir visuomet, ren- 

.gėjai svečių neapvylė: buvo 
skanių valgių ir gėrimų, o prie 
to gerk K. Ąžuolaičio ir P. 
Skirkos muzika. Visi ’atrodė 
labai gerame ūpe ir linksmi
nosi iki pat vėlumos. Už ruo
šėjų nepaprastą vaišingumą, 
svečiai tinkamai atsilygino.

Šios vakarienės suruošime 
darbavosi šio distrikto atsižy
mėjusios šeimininkės, kuriomis 
buvo: Adomaitienė,. M. Sme
tonienė, E. Juraitienė ir M. 
Rimkuvienė. Drg. Rimkuvie
nė labai gražiai darbuojasi ir 
L. B. vajuje. Iš vyrų šioje 

' vakarienėje
Smetona, Laurinaitis, 
šyla, B. Juraitis, K. 
J. Mikaliūnas.

Su gražia auka 
prie šios vakarienės 
trikto biznierius drg. Subačius, 
paaukodamas nemažai gėri
mo; taipgi virš minėtos šei
mininkės: Adomaitienė paau
kojo skanių pyragaičių, Rim
kuvienė — kopūstų ir grapes, 
o M. Smetonienė — iškepė 
kėksukų.

Rengėjai prašo manęs nuo
širdžiai padėkoti visiems at
silankiusiems svečiams, šeimi
ninkėms, kurios įdėjo nemažai 
darbo ir prisidėjo su auka, ir 
biznieriui drg. Subačiui už jo 
auką.

Iš vyrų 
darbavosi

J. Kau-
Kiela ir

prisidėjo
šio d is-

L. B. Vajus Eina Prie Pabaigos
L. B. vajus, kuris baigsis 

su gruodžio 25 d., eina prie 
pabaigos. Jau visai mažai li
ko laiko, šios kolonijos va- 
jininkai ir vajininkės turėtų 
sukrusti, nes dar daug darbo 
neatlikta. Dar labai daug 
skaitytojų prenumeratos ne
atnaujintos, dar yra proga ir 
naujų skaitytojų gauti, tik 
reikia padirbėti. Kolonija pla-
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ti, sunku vienam ar keliem 
vajiltiniam visus apeiti. Čia 
reikalinga visų kooperacija. 
Mūsų darbščioji vajininkė d. 
A. Aleksandravičienė, su jos 
keliais talkininkais, labai nuo
širdžiai darbuojasi, bet to ne
užtenka. Ypatingai tie drau
gai ir draugės, kurie vajaus 
pradžioje pasižadėjo darbuo
tis, bet iki šiam laikui dar vis 
“neprisirengė,” turėtų sukrue- 
ti ir savo duotąjį pasižadėjimą 
ištesėti nors vajaus pabaigoje.

Mūsų Ligoniai
Kojų liga susirgo Pranas 

Vizbarą. Ligonis randasi St. 
Mary’s ligoninėje.

Gruodžio 6 d. susirgo drg. 
F. Spaičys inkstų liga. Prisi
eis gal turėti operaciją. Lau
kia vietos ligoninėj. Drg. F. 
Spaičys yra ilgametis LLD 137 
kuopos parengimų komisijos 
darbuotojas.

goninėje virš savaitės laiko 
pagulėti. Ligonė šiuo laiku 
jau sveiksta.

K. Morkevičienė neseniai 
turėjo operaciją ant vidurių. 
Ligonė pradėjo sveikti, bet ir 
vėl smarkiai susirgo ir turėjo 
pergyventi antrą operaciją."

Drg. J. Kazėnas, jau labai 
senas ir didelis ligonis, jau 
pergyvenęs visą eilę sunkių 
operacijų? Paskutinę operaci
ją turėjo 7 d. gruodžio. Li
gonis eina .j gerąją pusę, bet 
teko jam ir jo gyvenimo drau
gei pergyventi skaudžių mo
mentu. € ,

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

Koresporfdentas., .

nienė turėjo nosies ir gerklės 
operaciją. _ Ligonė randasi sa
vo namuose. Drg. E. Braknie- 
nė yra nuolatinė įvairių va
karienių, parengimų ruošėja. 
Be jos virtuves ir be jos dar
bo nė joks parengimas neap-1 ir 

j $ieina.
Drg. J. Vilkaitis, ilgametis 

' lietuvių klubo buvęs pirminin- 
' kas ir daug pasidarbavęs dėl 
i klubo gerovės, sunkiai buvo 
i susirgęs strėnomis, bet pasta- 
: ruoju laiku- jau pradėjo sveik
ti.

Virš savaitės laiko atgal *bu- 
i vo susirgusi drg. E. Ruzgai- 
tytė. Teko keletą dienų pa
gulėti ligoninėje. Bet šiuo lai
ku jau grįžta iš ligoninės ir

Madison, Wis
Nori Nubausti Senatorių
'Advokatų komisija kreipėsi 

i Wisconsin valstijos aukš- 
čiausį teismą su reikalavimu 
nubausti Jungtinių Valstijų 

[senatorių Joseph R. McCarthy, 
republikoną šios valstijos. Jis 
kaltinamas peržengime advo
katų organizacijos etiškų įsta
tų .

Teismas priėmė kaltinimus 
svarstys. Jeigu suras pa- 

j matuotais, McCarthy gali ne
tekti advokato teisių.

Dalykas tame, kad 
th.y kandidatavo į J. 
natą nerezignavęs iš 
vietos; rezignavęs tik 
kada buvo išrinktas* 1946 m. 
senatorium. Aukščiausias teis
mas paskyrė ypatą dalyką iš
tirti ir davė senatoriui 20 die
nų pasiaiškinimui. V. :

McCar- 
V. Se
te išėjo 
po to,

Elizabeth, N. J

Hart, Mieli
NaujienosMūsų

Lapkričio 9 d. buvo sušauk
tas susirinkimas - prakalbos, 
kur kalbėjo d. Alice Jonikie
nė. Pasitaikė lietinga diena, 
tai ir susirinko tiktai aldięčiai, 
nors buvo pasižadėję keli pa
šaliečiai būti.

D-gė A. Jonikienė tą dieną 
labai nesveikavo, vienok savo 
pareigą atliko. Kalbėjo trum
pai ir brandžiai apie naminę 
situaciją. Labai ačiū jai.

Paprašius paramos “Vil
niai,” sekanti paaukavo:

Po $2: V. Blažiene, J. Čes
nius ir J. Kraus. A. Višniaus- 
kas net $4 paklojo, o Jurgis 
Preikšą visą dešimkę išmetė: 
$7 už prenumeratą ir $3 au
ką. Bravo, draugės ir drau
gai!

Ant rytojaus Blažienė ir 
Višniauskas nuvežė-d. Joni
kienę pas B. Gausienę, kuri 
yra “Vilnies” skaitytoja ir gy
vena" miesto ribose. Ji aukavo 
“Vilniai” vieną, dolerį.

Apgynimui žmonių civilių 
teisių taip pat visi aukavo po 
vieną dolerį.

, Teko sueiti Joną Karužį ir 
paprašius dėl “Vilnies” išmetė 
dolerinę ir užsiprenumeravo 
Vilnies Kalendorių. Ačiū ’jam

Lapkričio 27 d. automobi
lių susidūrime labai sutrenkė 
J. Kraus, Jau dvi savaitės 
kai šlubuoja; kairioji koja la
bai ištinusi.

Nuo gruodžio 8-tos čia pra
sidėjo tikra žiema: turime 
sniego, oras atšalo. J. K.

Teko girdėti, kad serga Ele
na Naujokienė.

Plačiai žinomų progresyvių
Į lietuvių dd. B. ir E. Juraičių , 
i vyresnioji dukrelė Danutė nuo | 
į perdaug didelių
‘ buvo susirgusi ir teko net li-

gimnastikų

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD

BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174
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Chicago, III

atsi- 
kliu- 
Ma- 
Pra-

New Jersey Valstijos Lietuvių 
už Wallace Konferencija,

Šaukta Gruodžio 12, 
Neįvyko

Kaip 19 valanda ryte 
radau Elizabetho lietuvių 
be. Randu jau draugą 
tūli, mūsų pirmininką ir
nas šaulys . tvarko rakandus.

Maniau, būsiu pats pirmas, 
ft i’bet aktyvus veikėjas Matulis ■ėr t
ft j jau čia. 'Laukiam pusvalandį, 
| į atėjo vienas vietos draugas.

Laukiam dar pusvalandį, nie- 
ft : kas nepasirodo. Pasitarę su 
- d. Matuliu, einam ir patys na

mo, nieko nenutarę, nieko ne-

1
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sutvarkę.
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Paul Gustas Funeral Home,
INC. ' \

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIŲS
Telefonuokite dieną ar naktį

Pi 
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ng Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato-
* giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems
į prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
g Du kambariai šermenim, didelis puikiai Įruoštas
* kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
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August Gustas 
BELTAIRE FLORIST ft

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

(Kampas 68th St.) •

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonuokite:

SHoreroad 8-9330
Ir Gustas jums ti'ojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

«, ko jūs reikalausite.

ft

'Gal čia ir pati Laisvė “pa
sitarnavo,” įdėdama šaukimą 
šios konferencijos į pranešimų 
skyrių smulkiomis raidėmis, 
vietoj korespondencijos for
moj. Betgi, nekuriems drau
gams buvo ir atvirukėmis pra
nešta, nė tie nepasirodė.

Gaspadorius sakė, kad iš
vakarėse čia buvo surengta 
jam nuostabos pare, tai, girdi, 
svečių buvo apsčiai. Čia jau 
greit pasirodė, kur mūsų 
“progresyviai” linkę. Ant paa
rės apsčiai, ant visuomeniškos 
svarbos konferencijos—nė vie
no.

Ar ne puikūs “progresy
viai”? Gėda, draugai, ypatin
gai vietiniai. Jeigu kiti tame 
darbe turi rašinėt pranešimus, 
siuntinėti, protokolus - rapor
tus sudaryt ir desėtkus my
lių pasiekt mitingus, jūs gi 
nieko neprisidėję, net pasėdėt 
ir raportų išklausyt tingite at
eiti! Tokiu savo elgesiu tie
siog užmušat energiją ir ge
riausius norus veikti visų mūsų 
labui. Kada gi jūs, draugai, 
suprasit šių darbų svarbą ir 
pakelsit savo, kaip prog^esy- 
vio žmogaus, veikėjo vardą, 
kad būtume verti tikrai pro
gresyviais

Pasitarę 
sprendėm 
Brook lyno
ace Komiteto 
Tamson u i, 
ace 
spaudos darbus Laisvei,
neturime jokio iždo.

Gaila įdėto mano darbo., ku
riant mane konferencija išrin
ko ir kurio draugai net nesu
sirinko išklausyti, ką jų (se
kretorius veikė.

Virš minėto tikslo 
laikinis sekretorius,
G. A. JAMISON.

vadintis save?
su d. Matuliu nu- 

pasiųsti laišką
Lietuvių for Wall- 

sekretorius d.
pranešdami, kad 

Komiteto sekretoriuj d. 
nes

; šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
y Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTĄS |
* FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. |

sta-

pie-w

šeštadienio vakare, 11 d. 
gruodžio, Congress Hotel, 520 
S. Michigan, įvyko “Teisių Bi- 
liaus Bankietas,” kurį surengė 
Amerikinis Komitetas Gyni
mui Ateivių.

Bankietas buvo didelis, 
skaitlingas svečiais ir sėkmin
gas visomis pusėmis. Lietuvių 
buvo apsėsti keturi dideli 
lai, virš 40 asmenų. Viso 
lyvių buvo virš 500.

Svečiai buvo patenkinti
tais, maistu, taipgi programa, 
kurią pildė “Club Metro” dai
nininkai ir šokikai.

Kalbėjo George Parinski. 
sekr. Amerikos Slavų Kongre
so, kuris padėtas ant depor
tacijos-. Gerhart .Eisler, kuris 
nori savo valia išvažiuoti Vo
kietijon, bet Amerikos Justi
cijos • Departmentas neišlei
džia ir laiko deportacijai,- 
Charles A. Doyle ir visa*eilė 
kitų.

John Santos pasakė puikią 
ir humoristinę kalbą, kuri gy
lė reakcininkams' iki gyvo 
kaulo. Jis nurodė,' kaip tur
čių klasė turtėja plačiųjų ma
sių iškaščiais, o iš kitos pu
sės plačiosios masės biedneja.

Kaip • iii Amerikos dolerio 
beliko nag^čiai-ragučiai, kaip 
i. valstybės: bondsus sumokėti 
100 centų doleriai subliūško 
žemian pusės, O kiek buvo 
žadėta? Dabar, Santos sakė, 
turčių klasė rengiasi užšaldy
ti mūsų dolerius kartu su mu
mis, kaip Hitleris buvo užšal- 
dęs Vokietijoje.

Arba, Gerhart Eįsler pabrė
žė ironiškai: “J. V. valdžia 
nori, kad aš vienas nuvers- 
čiau ją, tai todėl manęs neiš
leidžia grįžti Vokietijon. Bet 
aš atsisakau tą įvykdyti.”

Eisler sakė: “Aš esu vokie
tis komunistas ir priklausau 
Vokietijai. Didžiausias pa
niekinimas Amerikai, tai prieš- 
unijlnis Taft-Hartley įstaty
mas prieš negrus diskrimina
cija; anti-semitizmas ir svetur- 
gimiams grąsinimas deporta
cija.”

Vidury kalbų buvo padary
ta rinkliava gynimui 66 as
menų, kuriems šiuo,laiku grę- 
sia deportacija. Aukų sukel
ta $2,225. Nuo lietuvių, da-. 
lyvavusių< / bankiete, įteikta 
kartu $72. Rep.

Buvęs Valstybes Departmento 
tarnautojas Alger Hiss eina į 
teismą, kuriaipe jį įkaitino va
duojantis tuo Whittaker 
Chambers’© sužalotu, nuo pa
jaus nusuktu pumpkinu (ar
būzu). Hiss’ą kaltina, būk jis 
melavęs, kuomet . nuginčino, 
kad jis tam nekalto pumpki- 
no žalotojui jokią dokumentų 
nedavė. Jis nuginčino, jog 
net nematęs Chambers’o tais 
metais, 1938, kuomet, kaip 
sako pumpkino gaspadorius, 
jis iš Hiss’o gavęs dokumentus.

/»

. ■ X. f a r

Sunkiai serga gripu draugė 
Anna žalnieraitienė. Gruo
džio 4 d. jau nekėlė iš lovos. 

Jte vėliau jautėsi geriau, 
g y d y t o j a s jau pa- 
pradėti kiek vaikščioti, 

dienų ii- vėl paguldė 
Gaila mūsų veiklios 
kad taip sunkiai tu

jos adresas: 1009

ir 
tarė 
Po kelių 
lovon, 
draugės, 
ri sirgti.
Jackson Ave.

Serga gripu draugė T. šau- 
linskicnū, taipgi veikli drauge. 
Buvo apsiėmusi pagaminti už
kandžius LDS 5-tos kuopos 
pramogai 12 d. gruodžio, bet 
tik 3 dienomis .prieš tai turėjo 
atsigulti lovon. Jos adresas 
1634 Milnor St.

Dar tebeserga drauge K. 
Valentienė, kuri susižeidė jau 
tūlas laikas atgal. 
Route 1, Bremen

.XI y veri a 
’c., Egg

Masionis, 
serga .1 au

bū- 
jų

Draugas Joną.1? 
3017 S. 79th St., 
virš metai laiko.

Šie visi draugai 
darni buvo veiklūs. Tai
pažįstami draugai ir draugės 
atlankykite juos sunkios ligos 
suimtus, tarkite jiems užuo
jautos žodį; Kai jie pasveiks, 
jie ir vėl darbuosis sykiu su 
m u mis.

Vėlinu visiems pasveikti kuo 
greičiausiai. Ir linkiu linksmų 
Kalėdų ir lamingų Naujų Me
tų. P. Walantiene. ,

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

I

I
t

231 Bedford Avenue -
\

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVcrgreen 8-9770

l I ♦

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks

le ra javus 
su ame- 

Rei-
esant ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškaiš. 
kalui 
padidinu tokio' 
dydžio, kokio pa- " 
geidaujama. Tai-1 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom?

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn ;; 

kampas Broadway ir Stone Ave., " 
prie Chauncey St., B’way Line 1 

Tel. GLemnore 5-6191

KRISLAI
/

(Tijsa nuo 1-mo pusi.)
C) kas labiausia šį smetoni- 

ninką išgąsdinęs, tai pačių 
komunistų, ne tik eilinių, bet 

-ir vadų pareiškimas, “kad jo
kios jėgos nesugebės sulaikyti 
komunistų revoliucijos ban
gų.”

Pel’ visą laiką Dirmeikis 
juokais tą revoliuciją laikęs, 
bet dabar jau pamatęs ir įsi
tikinęs, “kad komunistų re
voliucijų bangos yra ypatingai 
veržlios ir kad juokais jų ne
sulaikysi.” -Todėl .jis nebesi
juokia. Matyt, žmogus pa
miršo juoktis net ir iš savo 
žioplumo.

Bet ką daryti? Sustojimu 
juoktis “revoliucijų bangų” 
irgi nesulaikysi. Gali, pavyz
džiui, juoktis, gali raudoti, bet 
Kinijoje revoliucijų bangos 
veržiasi pirmyn ir tiek. Ir dėl 
jų dreba kinkos ne ,tik Čian- 
gui, bet ir Dirmeikiui ir vi
siems fašistams.

ir Dirmeikis, 
tuojau grieb

tai 
sako šis

supranta 
siūlo 
“proletarus.
pasijus,

“jog jis fabrike ir 
turi bė‘ ‘darbo pan- 
‘kaž ką’ daugiau,’’ 

revoliucijos ims 
(D.,

Todėl jis 
lis gelbėti 
proletaras 
daktaras, 
valstybėje 
čių’ dar ir
“komunistų 
gęsti pačios savaime. 
gr. 17 d.)

Puikus pasiūlymas ir aš ji 
visu šimtu procentų remiu. 
Pagaliau suradome gyduolę 
nuo revoliucijų. Dr. Dirmeikis 
turėtų išimti patentą.-

Visa bėda tik tame, kad da
bar reikės įtikinti viso pasau
lio plutokratiją, jog ji geruo
ju turi eiti velniop ir viską 
atiduoti proletaijams. Tai bus 
darbas sunkus ir įkyrus.

Jeigu Dirmeikis ir V. Raste
nis tą darbą gerai atliks, ko
munistai pirmutiniai juos pa
kels i naujus Maižiešius.

Hong Kong. — Nukrito 
kinų lėktuvas, žuvo 31 as
muo, tarp kurių buvę ir a 
merikonų.
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Matthew 
BUYAUSKAS*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tol. MArket 1-5172
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Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-j? 

ėdikiam reikmenys, įvairūs daik-^ 
Utėliai, ligonių kambariui reikme-# 
^nys už griežtai žemas kainas.--------------- s

RECEPTŲ SPECIALISTAI. |

MAX PĘIST, Ph. G.,
EDWIN LANE, Ph. G. |

Tel. EVergreen 7-6288 ft

DRUGS, Inc.
405 SO. 4th ST.,

Cor. Hewes St.
BROOKLYN, N. Y.
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

FEEDER
Patyręs Prie Greetings Kortelių 

Thompson Press 20x30.
5 Dienos. 40 Valandų. •

. Gera Alga. Nuolatinis Darbas.
EAGLE DIE CUTTING CO.

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

(301)

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Gruodžio 31 d. įvyks Gedemino 
Draugystės metinis balius, pasitiki- 
mui Naujų Metų. Visi draugystės 
nariai turi dalyvauti. Ir visi Ro- 
chesterio lietuviai yra prašomi daly
vauti. Bus gera muzika šokiams, .» 
skanių valgių ir saldžių gėrimų. 
— Kviečia Komisija. (300-301)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo metinis 

susirinkimas jvyks 28 d. gruodžio, 
7 vai. vak., 155 Hugerford St. Visos 
draugės kviečiamos dalyvauti, jsi- 
tėmykite laiką, nes bus pusę va
landos anksčiau. Klubietės nusitarė 
užkandžius susinešt*, o gėrimą koks 
jis bus, klubas fundys, todėl visos 
sueikime ir gražiai praleiskime lai
ką po trumpo mitingo. — V. Kaz- 
lau, sekr. (300-301)

LINDEN, N. J.
Naujų Metų Parė įvyks gruodžio 

31 d., 7:30 v. v. Bilietai $3 asme- * 
niui. įvyks Liet. Liberty Parko sa
lėje, 340 Mitchell Ave. Bus turkių 
vakarienė, gera muzika. Gerb. šėri. 
ninkai, svečiai ir pažįstami, malo
nėkite nusipirkti bilietus iš anksto, 
nelaukite ilgai, nes laikas trumpas. 
Nusipirkę bilietus, būsite užtikrinti 
ir rengėjams bus lengviau atlikti 
darbą. — N. Prakop. (301-302)

^^iCiCKKWtC****^***********# 
■ Egzaminuojant Akis, 
| Rašome Receptus :: 
I Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis ;

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. ’

F. W. Shalins
XSHALINSKAS) . «

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. "
Suteikiam garbingas laidotuves

s 150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
j Tel. Virginia 7-4499

iiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiitiiMiit iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RONKONKOMA
8684

MATTHEW P. BALLAS
* (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
LIŪDESIO VALANDOJE KRE1PK1TES PAS MUS

21. *

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
rf Puikiu! Įrengtos Dvi Koplyčias, Duodamos
jf Mylimiems Pašarvoti Dovanai
t 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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Užduotis 1919 Metais

“Linksmų” Kalėdų 
Nuo Fabrikantų

Visi į Kultūrinį Centrą
Gruodžio 31 dienos vakare 

visi eisime į Lietuvių Kultūrinį 
Centrą, kuriame lauksime 
Naujų Metų, šią progą mums 
suteikia visų mylimas Aido 
Choras.

Aid iečių parengimų lankyto
jai visuomet buvo patenkinti 
ir šį kartą nebus suvilti. Atsi
lankiusieji turės malonų pri
siminimą visiems 1949-tiems 
metams. H. F.

Abiemis Kalėdų Dienomis 
Pabuvosime Centre

Prisiekdino Teisėju

Padėka

Abiemis kalėdinių švenčių 
dienomis, šeštadienį ir sekma
dienį, turintis liuoslaikio as
muo, ar norėdama .laisvai nuo 
naminio darbo praleisti dieną 
visa šeima, ar grupės šeimų 
galės pasivaišinti ir su drau
gais praleisti dieną Lietuvių 
Kultūriniame Centre.

Liberty Auditorijos patalpo- 
kampas 110th St. ir Atlan- 

A venue. Richmond Hill,
Y., šventėmis bus šios su

eigos :
šeštadienį, gruodžio 25-tą, 

pirmą Kalėdų dieną, šventiški 
paukštienos pietūs 1 valandą.

se, 
tie

Už suruoštą man surprizo 
puotą gimtadienio proga dė- 
kavoju Newarko sietyniečiams 
Harry Mitkus, Mildred Stens- 
ler, Bob Žukauskas, Vito Dva
reckas. Mrs. Mitkus už gra-į 
žų keiksą, Mr. Dagiui už šam
paną ir puikią dovaną.

Tariu ačiū už skanius už
kandžius, gėrimus, puikias do
vanas, gėles visiems: Alice 
Bakūnas ir Jonui Gaffney, Mr. 
ir Mrs. Žukas, Mr. ir Mrs. 
Stockus, Adelei Rudis, Ed
ward Skučas ir Helen Da- 
nowski. Taipgi savo tėveliams 
Mary ir Petrtii Petroniams ir 
broliui Longinui. Ir dėka- 
voju savo draugėms ir drau
gams, kurie dalyvavo ir gra
žiai mane apdovanojo.

Dolores Petronytė.

Paukščiai bus tokie, kokius 
geriausiai pasiseks šeimininkei 
“pagauti.” žinoma, bus ir ki
tokio valgio tiems, kurie ne
sutinka misti paukštiena.

Sekmadienį, apie 3 valandą, 
prasidės Moterų Apšvietos 
Klubo rengiamasis ’puodų ba
lius, kuris tapo nukeltas iš 
praėjusio sekmadienio dėl tą 
dieną pasitaikiusio didžiojo 
sniego. Moterys turės visokių 
vaišių ir įvairumų.

Į abi pramogas kviečiami 
visi, kam jos įdomu ir svarbu. 
Įėjimas nemokamas. Vaišės— 
pasirenkant. Ar.

Buvęs magistratu, Francis 
X. Giaconne tapo prisiekdin
tas valstijos vyriausio teismo 
teisėju Supreme Court Buil- 
dinge, Brooklyne, įvykusiose 
apeigose gruodžio 20-tą, daly
vaujant apie 250 jo draugų ir 
giminių, kitų teisėjų ir repu- 
blikonų partijos vietiniams 
viršininkams. Teisėjas žadėjo 
“teisti bešališkai.”

Apie Dainininkes

Išvyko į Kaliforniją

Trys Kūdikiai Sudegė
Primityviškame Bute

Pereitą šeštadienį, gruodžio 
18 d., William ir Emilija Ali
šauskai, iš Middle Village, L. 
L,, išvyko į Kaliforniją. Ali
šauskai mana tenai praleisti 
žiemą,’pasilsėti ir po to grįžti 
atgal į New Yorką.

Ališauskai per ilgoką laiką 
buvo lietuviškos užeigos savi
ninkai Brboklyne.

Linkiu jiems laimingai pa- Į sikrovusi 
siekti .ICąliforniją ir gerai pra
leisti laiką.

t Jų draugė, A. Tamm.

Prigesinę gaisrą, dasimušę 
į kambarį, kuriame buvo trys 
kūdikiai, gaisragesiai William 
McCauley ir Frank Reilly ra
do visus, tris mirusius lovoje 
šeimos varganame sklepiniame 
apartmente, 27 Montieth St.

Gaisras, menama, užsikūrė 
kerosininiam šildymui vartoja
mam pečiukui eksplodavus ar 
jį apvertus.

Vaikučiai buvo 3*/j, 2i/2 
metų ir 19-kos mėnesių.

Mr. ir Mrs. Paul ir Marietta 
Pagen tą butą buvo gavę ir 
į jį atsikraustę prieš savaitę. 
Ir tik 
gen’as 
darbą 
darbo.

: nuėjęs
; veliančią kitoje gatvės pusė

je ir ten pusryčiavo. Mrs.
| Pagen buvusi išėjusi į krautu- 
i ve.

Pareidama iš grosernės ap- 
___ ...J ^pundeliais maisto 
šeimai, Mrs. Pagen pamatė 
liepsnas veržiantis iš jos buto. 
Iškrito jai iš glėbio nešuliai, 
spiegdama leidosi bėgti į butą. 
Veik tuo pat kąrtu, išgirdęs 
gatvėje sąjūdį, išbėgo iš mo
tinos buto ir atbėgo prie savo 
namų jos vyras. Jis žmoną 
atitraukė ir kiti padėjo sulai-

prieš keletą dienų Pa
buvo gavęs naktinį 

garadžiuje po ilgo ne-
Jis tuo tarpu buvęs 

pas savo motiną, gy-

Veikiantysis policijos leite
nantas William J. Foley, 59 
metų, mirė nuo pasišovimo. 
Sakoma, pasišovęs netyčia, va
lydamas savo revolverį.

kyti nuo to, kaip atrodė jau 
neviltingo įsiveržimo į namą 
ir tikriausios pražūties lieps
nose. Ji ir tuo bandymu skau
džiai apsidegino rankas.

Viršuje gyvenusios dvi su
augusių šeimos spėjo išsigel
bėti. Viršutiniams pagelbėjo 
netoli dirbę telefonų suvedė
jai, atgabenę savas kopėčias. 
Namukas visiškai sunaikintas.

Mūsų šalyje, turtingiausioje 
pasaulyje, niekas neturėtų be
gyventi tokiuose laužuose, su 
primityvišku šildymu, kuris 
bile kada gali padegti namus. 
Bet mes, be galo, be krašto 
susirūpinę išlaikymu kara
liams ir ekonominiams rojalis
tams sostų, tam išleidžiame 
bilionus dolerių šalies turto, o 
savo biednuomenūs vaikus 
pleškiname laužuose. Ir jų 
tėvų širdyse atveriame baisią 
žaizdą, kuri negali užgyti per 
visą .jų gyvenimą.

Tame kalti visi mes, šalies 
piliečiai-gyventojai, kad ne
pakankamai
reikalaujame iš savo 
valdovą žmoniškesnės, 
tingesnės gaspadorystės.

New Yorko laikraščiai 
skelbė sąrašą dainininkų, 
rie šiemet Metropolitan Ope
ros artistų sąstate nedalyvaus. 
Tarp j u yra vardas ir gerai 
žinomos .lietuvaitės daininin
kės, Katkauskaitės — Anna 
K ask as. ’ ” •

Katkauskaitė dalyvavo Me
tropolitan Operoje apie 10 
metų, nors pastaraisiais dviem 
metais kai susilaukė sūnaus f •
— jų repertuare nefigūravo. 
Nuo šiol ji dainuos, išrodo, 
komfortuose. Geriausio 
pasisekimo! I

Metropolitan Operoje
bar lieka tik viena lietuvaitė, 
usterietė Stoškiūtė — Paulina 
Stoska. A.

pa
le u-

tik 
jai

d a-

“Pulkininkas” Bėdoje
Brooklynietis John Fran- 

cyk, 19 metų, areštuotas 
Middletown, N. Y. Jis viena 
savaite tapęs “leitenantu,” o 
paskiau ir “West Point pul
kininku.” Bet jį areštavo ne 
už laipsnius — jis norėjęs pa
gyventi taip, kaip gyvena di
dieji, nors neturėdamas pini
gų. Jis apsigyvenęs viešbu
tyje už jį nemokėdamas, 
v; Kartą areštavus, atėjo eilė 

atsiskaityti ir už laipsnius —< 
bus teisiamas už neteisėtą 
vartojimą uniformos.

Pradžia 1949 metų mūsų 
apskrities ir kuopų užduotis 
turi būt sukoncentruota nau
jų narių gavime. Mes, kuopų 
delegatai, kurie dalyvavome 
apskrįties konferencijoj, gir
dėjome Centro raportą, kad 
mūsų organizacijoj narių mir
tingumas padidėjo. Išsisky
rusių iš mūsų tarpo eilių tu
rime ir privalome užpildyti 
naujais nariais per šiuos 1949 
metus.

Tiesoje už 15-tą cneną gruo
džio centras paskelbė kvotą 
kiekvienai kuopai gauti nau
jų narių iki , sekamo (1950 
metų) 9-to seimo. Mūsų ap
skrityje per 18-ką kuopų 
kvota naujų narių gavimui 
yra 164. Tai nėra daug, ir 
ją būtų galima lengvai išpil
dyti, jeigu tik mes rūpintumės 
organizacijos gerove. Atmin
kime, kad mūsų apskrityje yra 
virš aštuonių šimtų narių. Tai 
labai mažas nuošimtis skiria
mas gauti naujų, ir mažos yra 
pareigos mūsų nariams tai pa
daryti, tik reikia pasišventimo, 
energijos ir darbo. Be darbo 
niekas nieko nesubudavojo, ar 
išaugino, ir tai nėra ginčija
mas faktas. Kiekvienas na
rys, vajininkas turėtų pasidė
ti ir laikytis šį numerį Tiesos. 
Laikyti todėl, kad neturint 
konstitucijos ir gaunant nau
ją narį, nežinosite, kokią mo
kestį imti į pašalpos ir pomir
tinės skyrius. Atminkite, kad 
kaip pašalpos, taip ir pomir
tinės mokestis dalinasi pagal 
metus, sena mokestis pasilieka 
po sena lentele tik seniems na
riams. Naujiems nariams ■— 
nauja mokesčių lentelė.

' Irgi Svarbu

Delegatai, kurie dalyvavo 
metinėj konferencijoj, girdė
jote Menininkų Sąjungos tre
čios apskrities pirmininko d. 
Bovino pranešimą — prašymą 
mūsų apskrities kuopų; •" kad 
prisidėtume prie menininkų 
apskrities. Metinė mokestis

tik $2 metams. Kuopos turi 
visas teises dalyvavime kon
ferencijose ir svarstyme Me
no Sąjungos reikalų.

Delegatai ir apskrities val
dyba .girdėjome, kad mūsų 
kuopos yra su iždais pasitu
rinčios ir galinčios pasimokėti 
du dolerius. Sausio mėnesio 
kuopų susirinkimuose pakelki
te klausimą, prisidėdami su 
taip maža mokestimi. 
klausydami ir rengdami 
kokį parengimą, turėsite 
kreiptis prie Menininkų 
skrities' reikale išpildymo
gramos ir jie, pagal drg. Bo
vino išsireiškimą, pilnai pro
gramas pildytojus suteiks. 
Taip darydami mes ugdysime 
meną, plėsime lietuvių dainą 
ir lavinsime savus čiagimius 
mūsų sūnus, dukras lietuvių 
dainos bei muzikos .

Apskrities Pirmininkas, 
A. MATULIS.

Pri- 
bent 
teisę 
Ap- 
pro-

Į New Yorko vidurines mo
kyklas žada įvesti aiškinimą 
kare nukentėjusių veteranų 
problemų, kad mūsiškiai atei
ties balsuotojai ir taksų mokė
tojai suprastų mūsų ‘šalies 
prievolę link kare sunegalintų 
žmonių.

veikiame, nepa
šali es 

pro-

Yonkers’e esantis cukraus 
perdirbimo fabrikas, nieko iš 
anksto nepranešęs, atleido 
apie šimtą darbininkų iŠ dar
bo. Sako, kad dviem savai-/ 
tėm. Kaip ištikro bps, pa
matys, kuomet sugrįš po šven
čių.

Darbininkai išmetinėja, nes 
netikėtas nedarbas nusinešė 
visus švenčių planus. Jei bū
tų išanksto pranešę, daugelis 
gal būtų gavę kur nors laiki
nus pirmšventinius darbus.

Rado Mirusią Merginą
Puošniame 12-kos kambarių 

bute, priklausančiame s dakta
rei Flanders Dunbar, rasta 
mirusi Miss Beatrice Smith, 
22 metų, rašytoja. Po jos pa
galve rastas užloduotas revol
veris ir tuščia bonkutė, ku
rioje būk buvę raminantieji 
vaistai. Mirties priežastis dar 
neišaiškinta.

Aštuonios šeimos tapo išvy
tos iš buto vienuose marški- • 
niuose skiepe iškilus gaisrui 
viename name Arverne, L. L 
Vienok gaisrą užgesino be di
delio apgadinimo namo, tik 
prid ūmavo.

□FT T»D*C D 4 D 411 GRAND STREET 
LLri 0 O AH BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729
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DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868 -
9—12 ryte į
1— 8 vakare ?

Penktadieniais uždaryta
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Valandos:

A
A 
A
A

«««««««««  K<<<KWMWC<
§ BROOKLYN

iLABOR LYCEUM
g DARBININKŲ ^STAIGA
$Salės dėl Balių, Koncėrtų, Ban- 
gkietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

s

TERESA WRIGHT
FARLEY GRANGER

ASTOR .
THEATRE

Broadway prie 45th Street

Ingrid Bergman ke.ipo Joan of Arc to vardp filmoje, 
dabar rodomoje dviejuose teatruose, Victoria, prie 

Broadway ir 46th St., ir. Fulton, ant 46th St.,

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS * 
PIRMOS KARALIŠKO kūDIKIO FILMOS 

TŪKSTANČIAI'ŽUVO JŪRINĖJ TRAGEDIJOJ 
J. T. BAIGIA SESIJĄ PARYŽIUJ 

DE GĄULLE KALBA 18,000
LTD A Q O V newsreel theatre
▼Ji .1.1 /V O O JL Broadway Ir 46th Street

New Yorko Biržoje
Willys-Overland paskelbė 

šiemet pelnę daugiau, negu 
bile kada bėgiu 20 metų—po 
$2.18 nuo šėro. Pirmiau per 
12 mėnesių buvo po 96 centus 
nuo Šero.

Hudson Motors šėr in inkams 
paskelbti reguliariai ir ekstra 
dividendai.

Swift ir Co. už 12 mėnesių, 
pasibaigusių su spalių mėne
siu, paskelbė po $4.71 nuo šė
ro. Visgi sakosi pernai buvę 
gavę dar po daugiau—po $5.- 
80 nuo šėro. Tie 
pasekmė to mūsų 
steiko. Iš mėsos 
gaminamų kitų
aukštos kainos taipgi teikia 
didį pelną.

Elektriškų ir muzikališkų 
reikmenų išdirbystės mokės 
po 9 centus nuo šėro. Pernai 
mokėjo po 6 centus.

Tai dalis vienos dienos pa
veikslo ant paskilbusiojo Wall 
Stryto.

CURVEX ROYALTY
17 jewel Precision 
actually curved to fill

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

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl ,

KALĖDINIŲ DOVANŲ
2*)2fc

* v

5 
y 
y 
y 
y
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BARBER SHOP |
ANTANAS LEIMONAS |

Savininkas 3

306 UNION AVĖNUE
I

GERAI PATYRŲ BARBERIAI !

. UP-TO-DATE

A

I

■I
* _ _____ ________

^««««<«««««<«W<^
GYDYTOJAS |

S. S. Locket, M. D. 1
223 South 4th Street 2

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

y Ir Pagal Pasitarimais/ ;; 
3 1 fl
M Telefonas EVergreen 4-0203 A 
* - S

-------------------------------------S..................................................... . ............ .......................... .........

v

Valandos:

pelnai, tai 
nevalgyto 
ir riebalų 
produktų

APLANKYKITE ROBERT LIPTON'S 
Jewelry Store

Įsteigta 1802

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

skaitlingų suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—
I •

IIP T O N 701 Grand st> 15ro,)klvnJLj JL JI JL 1 1 arti Graham Avenue

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per I

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves 
$■1 50

difficult, resis-

UP
Swirl Cut

SAMUEL GOLDWYN perstato

- “ENCHANTMENT” •
Beveik Puikiausią bet kada Nufilmuotą Meilės Istoriją! 

žvaigždžiuoja
DAVID NIVEN *

, EVELYN KEYES *
PRASIDEDA
KALĖDŲ
DIENOJ

Anthony Bernotas, 70 metų 
amžiaus, gyvenęs 121 McKin
ley Ave., Brooklyne, mirė 
gruodžio 21 d., Kings County 
ligoninėj. Kūnas pašarvotas 
Clarence Simonson koplyčioj, 
ant Lefferts Blvd., kampas 
Hillside Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Laidotuvės įvyks gruo- 

11 vai. ryto, Cy- 
Velio- 

du sū- 
keturis

džio 24 d 
press Hills kapinėse, 
nis paliko nuliūdime 
nūs Albert ir Victor, 
brolius ir vieną seserį.

šią liūdną žinią pranešė te
lefonu jaunoji Mrs. Bernotas. 
/ Sūnams, broliams, seserei ir 
kitiems velionio Bernoto gimi
nėms išreiškiame užuojautą.

| LITUANICA SQUARE g

^RESTAURANT*
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI 
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS 

^ Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

» ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

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

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

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

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

Fashion
Center

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą /.. blizgant} 

sukelia komplimentus

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

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

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

240 Grand Street
Hairdressers d li m v

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

sutai-

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Ketv., Gruod. 23,




