
Linkėjimai.
Kas D žiaugsis ? 
Didžioji Yangtze. 
Indonezijoj.

Rašo R. MIZARA

Linksmų žiemos švenčių vi
siems geriems žmonėms!

Žinau, šitie linkėjimai ma
žai tepadės tiems, kurie negali 
sudurti galo su galu, kuriuos 
slegia sunki gyvenimo našta, 
susidariusi iš nepaprastai aukš
tų kainų.

žinau ii- tai, kad nemažai 
jau yra bedarbių, kuriems žie
mos šventės nebus linksmos, 
nepaisant, kiek ir kaip jiems 
linkėsi.

Bet dabar tokia mada,—tu
ri sakyti: linksmų žiemos 
švenčių '

Linksmiausios šių metų Ka
lėdos gali būti kinu tautai, 
bet jinai jų nešvenčia, nes ki
nai nėra krikščionys.

Kinų tauta stovi išsilaisvini
mo išvakarėse.

Ji .ryžtingai pliekia ilgame
tį savo priešą, visokius pelna- 
grobius ir feodalus, per šimt
mečius Kiniją slopinusius.

šiuos žodžius rašant, trečia
dienį, radijo žinios skelbia, 
jog komunistų - liaudininkų 
armijų pirmieji būriai tėra 
tik 10 mylių nuo Nankingo.

Kiekvienas apdairesnis ap
žvalgininkas Kinijoje sako, 
kad šiauriniame Yangtze upės 
šone čiang-kai-šekininkai kara 
jau pralaimėjo, šiaurinė Ki
nija jau liaudies rankose, ne
paisant, kad Peipingas, Tien- 
tsinas ir tūlos sritys į pietus 
dar nėra visiškai išlaisvintos.

Kinijos Yangtze upė yra 
daug maž tas pats, kas Ame
rikoj Mississippi.

Pastaroji skiria Jupgtines 
Valstijas į rytines ir vakarines, 
nTYahgtze skiria Kiniją*j šiau
rinę ir pietinę.

Yangtze upė vietomis labai 
plati — ypačiai netoli savo 
žiočių: čia jos plotis siekia 
dvi angliškas mylias.

Dėl to čiang-kai-šekininkai 
guodžiasi šitaip: komunistinės 
armijos, girdi, nepajėgsian
čios per tokią upę greit per- 
sikęlti.

Koks nayviškumas!
Stalinas jau senai pasakė: 

Nėra tokios tvirtumos, kurios 
komunistai nepajėgtų nuga-

Yangtze kiniečiams yra tas 
pats, kas lietuviams Nemunas.

Ji kerta skersai visą Kiniją; 
ji turi 3,100 mylių ilgio.*

Apie Yangtzę kiniečiai dai
nuoja dainas, pasakoja pasa
kas. Tai tikroji Kinijos upių 
motina, kinų liaudies ramin
toja ir džiugintoja. Kiek ši 
upė yra mačiusi! Kiek jinai 
liaudies ašarų yra nunešusi į 
Pacifiką !. . .

Nebodama, kas ką daro ir 
sako, Yangtze plaukia ir plau
kia gal per šifhtus tūkstančių 
metų, padėdama tiems, kurie 
žino ir moka, kaip ją trak
tuoti, kaip su ja apsieiti. Bet 
ji baudžia tuos, kurie jos ne
pažįsta ir atsisako pažinti!

Tenka manyti, jog Kinijos 
liaudies armijos gerai pažįsta 
savo krašto upių motinėlę ir 
dėl to jinai joms padės laimin
gai persikelti 
šoną. *

O tuomet 
kai-šekininkų
lės Kinijoje tikrai .bus suskai
tytos !. . .

į pietinį Kinijos

nelabųjų čiang- 
valdymo diene

Šių metų žiemos šventės bus 
liūdnos Indonezijos žmonėms, 
kur plėšikai hollandai pradėjo 
žiaurų karą, siekdamiesi indo- 
nėteų respublikos laisvę ir ne
priklausomybę kraujo tvane 
paskandinti.

Apginkluoti amerikiniais 
ginklais, naudodamiesi ame
rikiniais bombonešiais, holląn- 
dai plėšikai ugnimi siaubia In
donezijos miestus ir kaimus.
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IŠMEST H0LANDIJ4 IŠ J. TAUTŲ!-ŠAŪKIA AUSTRALIJA
Kinų Liaudies Armija Jau 
Pačiame Peipinge
Liaudininkai Nušlavė 400,000 Tautininkų Sučovo Fronte

į Holandai Elgiasi Aršiau
j Už Nacius, Sako Australas '

-------------------- ♦ \ /
Amerika Nestabdo Holandijai Marshallo Fondo Paramos

Peiping, Kinija. — Kinų 
komunistų radijas iš Pei
pingo pranešė, kad jų liau
dies armija įsiveržė į patį 

I Peipirlgą, senąją Kinijos so- 
i stinę.

(Jau praeitą savaitę ko-
I munistai - liaudininkai už- 
i ėmė įvairius Peipingo prie- 
• miesčius ir apgulė patį mie- 
I stą, esamą tarp senovinių 
mūro sienų.)

Liaudininkai - komunistai 
nukovė, sužeidė bei suėmė 
400 tūkstančių tautininkų 
kariuomenės Sučovo-Peng- 
pu fronte.

Nanking, Kinija. — Či
ang Kai-šeko tautininkai sa-

Pakarti 7 Kariniai 
Japonų Kriminalistai

Tokio, Japonija.—Ketvir
tadienio rytą amerikonai 
pakorė du buvusius Japoni
jos premjerus, —; Hidekį 
Tojo ir Kokį Hirotą, gene
rolą Kenjį Doiharą ir ke
turis kitus buvusius aukš
tuosius japonų vadus, kaip 
karinius piktadarius. Jie 
pakarti Sugamo • kalėjime. 
Jų lavonai išvežti ir sude
ginti.

Juos nusmerkė 11 talki
ninkų karinis teismas.

Australai Streikuoja, 
Užtaria Indonezus

Sydney, Australija. — 
Tūkstančiais streik u o j a 
Australijos laivakroviai ir 
kįti darbininkai, reikalauda
mi sustabdyt Holandijos ka
rą prieš Indonezijos respub
lika, v
INDIJA PRIEŠINGA HO

LANDIJOS KARUI
New Delhi, Indija. —In

dijos valdžia uždraudė ho- 
landų lėktuvams bet kur 
nusileisti Indijoje. Smerkė 
Holandiją už karą prieš In
donezijos respubliką.

Graikijos Partizanai Atakuoja 
Fašistus Trijuose Frontuose

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanai ryžtingai at
akavo monarcho - fašistus 
Edessoj, pramonės mieste, 
ir Naussoj, netoli didžio 
uostamiesčio Salonikos. Mo-

Mūsų tėvų krašto, Lietuvos, 
žmonėms šių metų žiemos 
šventės bus kur kas linksmes
nės* ir smagesnės, negu buvo 
praėjusios ir užpraėjusios.

Gyvenimas ten gerėja, karo 
žaizdos baigiamos gydyti; 
kyla nauji fabrikai, naujos 
mokslo įstaigos, — visa tai 
tiems, kurie dirba, tiems, kurie 
nori' žygiuoti pirmyn.

O mūsų tauta — darbinga 
tauta. - Todėl ji žygiuoja ir 
žygiuos vis pirmyn ir pirmyn! 

kė, kad jų armija liaujasi su 
komunistais, a p g ulusiais 
Peipingo ir Tientsino did
miesčius šiaurinėje Kinijo
je.

Amerikonas Associated 
Press korespondentas rašo, 
kad reikia laikyti žuvusio
mis tautininkų armijas, ap
suptas Peipinge ir Tientsi- 
ne.

Liaudininkai - komunistai 
nuolat artėja prie Yangtze 
upės, ir tautininkai praras 
visą Kinijos dalį į šiaurę 
nuo tos upės, sako Associa
ted Press. Tautininkų sosti
nė Nankingas yra pietinėje 
Yangtze pakrantėje.

Tūli Čiango Ministrai 
Prašo Ji Laukan

Nanking, Kinija. — Bent 
du diktatoriaus Čiang Kai- 
šeko ministrai ragina ji pa
sitraukti iš valdžios’, kad ga- 
Įima butu tartis dėl taikos 
su kinų komunistais - liau
dininkais. Vienas tokių mi
nistrų yra generolas čang 
čih-čungas.

,Dar nėra žinios, ar čiang 
Kai-šekas sutiks apleisti 
valdžią ar su “neskaitlin
gais savo šalininkais” bėgs 
iš sostinės Nankingo į pie
tinę Kiniją.

Artėjanti' liaudininkų-ko- 
munistų armija gręžia tau
tininkams Nankinge.

Išteisinta Chamhersienė 
Auto. Užmušus Praeive

Baltimore, Md.— Tapo iš
teisinta šnipo Whittakerio 
Chamberso pati, kuri auto
mobiliu užmušė praeivę mo
terį, 70 metų amžiaus.

Policija saįcė, jog Cham- 
bersienė, kaip kokia užpuo- 
likėj suvažinėjo tą senutę 
— taip aršiai, nepaisančiai 
Chambersienė vairavo savo 
mašiną.
ORAS. — šaltoka giedra.

narchistų komanda skelbia, 
kad jie atmu’šę partizanus. 
Bet Associated Press sako, 
mūšiai tebeina.

Partizanai iš naujo už
puolė monarchistus Kardit- 
soj, vidurinėje Graikijoje. 
Pirm 11 dienų jie buvo už
ėmę Karditsą. Bet kai mo- 
narchistai tada atsiuntė 
daug didesnes jėgas, tai 
partizanai pasiėmė karinių 
reikmenų ir pasišalino iš 
Karditsos.

Partizanai taip pat ata
kuoja monarcho - fašistus ' 
Peloponnese, pietini ame 
Graikijos pussalyje, kur 
monarchistai sakosi imą 
viršų.

v

SVEIKINAME JUS 
ŽIEMOS ŠVENTĖMIS!

I Laisvės įstaiga sveikina visus savo skaitytojus ir® 
| rėmėjus šioųiis žieminėmis šventėmis; ®
S Linkime jums visiems gražiaį pasilsėti ir sveikai® 
| pasilinksminti. * 1*
į Kalėdų feroga, Laisvė šį šeštadienį neišeina. ®

1 ~ _________

Nauji Raudonbaubių Kongresma
nų Manifestai prieš Korpunistus

i, < • ’ . • •

Prašo Čiangui dar Pusantro 
Biliono Dol. iš Amerikos

Washington. — Sugrįžęs 
iš Paryžiaus Tsingfu F. 
Tsiang, Kinijos atstovas 
Jungtinių Tautų seimui, 
šaukė Ameriką tuojaus ir 
kuo daugiausiai duoti gink
lų tautininkams Kinijoje 
prieš komunistus - liaudi
ninkus. Jis baūgino Ameri
ką, kad jei komunistai nu
kariautų Kinijos tautinin
kus, tai jie, esą, užvaldytų 
'visą Aziją.

Tsiangas prašė tautiniu-

kams dar bent pusantro bi
liono dolerių paramos iš A- 
merikos — po 500 milionų 
dolerių kas metai per trejus 
metus.

Amerikonų užimtos pie
tinės Korėjos pasiuntinys 
Čough Pyung-ok gąsdino A- 
meriką, kad jei komunistai 
laimėtų Kinijoje, tai “komu
nizmas užviešpatautų Ko
rėją, Indo - Kiną, Indonezi
ją, Burma, Indiją ir Ceilo- 
na.” v

Washington. — Kongres
manų Neamerikinės Veiklos 
Komitetas nupasakojo, kad 
komunistai vyraują 21-j e 
CIO unijoje. Komitetas • iš
leido raudonbaubišką kny
gelę, kurioje įvardina 13 li
nijinių vadų kaip komunis
tus.

Neamerikinįs Komitetas 
tvirtina, kad komunistai esą 
ypač įsigalėję, svarbiosiose 
CIO Elektrininkų ir Laiva- 
krovių Unijose (vakarinia
me Amerikos pakraštyje). 
Komitetas išranda, kad tos 
unijos “galėtų padaryti šiai 
šaliai nuostolių,” jei kiltų 
karas tarp Amerikos ir So
vietų Sąjungos.

G. Eisler Paskirtas Leipzigo 
Universiteto Profesorium

Berlin. — Saxonijos švie
timo ministerija paskyrė 
Leipzigo Universiteto pro
fesorium Gerhartą Eislerį 
ir pasmerkė “karinius 
Jungtinių Valstijų imperia
listus, kurie vis dar nelei
džia Eisleriui grįžti Vokie
tijon.”

(Saxonija ir tas universi
tetas yra Sovietų užimtoje 
Vokietijos dalyje.)

G. Eisleris pernai buvo 
nuteistas 1 metus kalėti už 
tai, kad jis nedavė atsaky
mų į kongresmanų Neame- 
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Vėl Verda Mūšiai Tarp 
Izraeliečių ir Egiptėmi

Jeruzalė. — Pasinaujino 
karas tarp Izraelio kariuo
menės ir įsiveržėlių egiptė- 
nų, Negevo plote, pietinėje 
Palestinoje.

Iš abiejų pusių veikia lėk
tuvai, artilerija ir kiti gin
klai.

ir Maisto 
pirminin-

tas kong-

Tarp Neamerikinio Ko
miteto įvardytų CIO uniji
nių vadų yra Harry Brid
ges. vakariniu Laivakrovių 
Unijos pirmininkas; Ben 
Gold. CIO Kailiasiuvių Uni
jos pirmininkas; Abr. Flax- 
ner, Viešųjų Darbininku U- 
nijos galva, ir Donald Hen
derson, Tabako 
Produktų Unijos 
kas. i

Diena pirmiau 
resmanu komitetas paskel
bė, kad Jungtinėse Valstijo
se veikia 562 komunistinės,| 
arba “raudonojo fronto” į Bucharest, Rumunija, 
organizacijos ir leidžia 1901 Ka«nis rumunų teismas 
, .7 w. 1 pasiuntė kaleiiman 44 asme-
lalkrasc1^-______________ !nis. Jię planavo sukilimą

prieš demokratinę Rumuni
jos valdžią. Tarp nuteistųjų 
yra buvusiųjų ministrų M. 
Kancikovo ir D. Ottalescu 
sūnūs, studentai. Jiedu ga-. 
vo 7 iki 10 metų kalėjimo. ’rikinės Veiklos Komiteto 

klausimus.
Kitas teismas atrado Eis- 

lerį “kaltu” dėl to, kad jis 
neteisingai išpildęs blanką, 
kur prašė leist jam grįžti 
Vokietijon.

Eisleris yra davęs apelia
cijas Aukščiausiam Jungti
nių Valstijų teismui ir Co- 
lumbijos Distrikto apeliaci
niam teismui, kad panaikin
tu žemesniųjų Jeismų spren
dimus.

x Eisleris laikomas po $20,- 
000 užstatu, iki bus išspręs
tos apeliacinės jo bylos.

Vis Didinama Graikijos 
Monarchistų Armija

Athenai, Graikija. —Mo
narchistų valdžia šaukia ar- 
mijon dar 20,000 jaunuolių. 
Dabar Graikijos monarchis
tai turi 212,000 ginkluotų 
vyrų, o iki 1949 m. vasario 
1 d. padidins jų skaičių iki 
289,000.

a

Paryžius, gruod. 23. — 
Pulkininkas Hodgson’as, 
Australijos atstovas Jungt. 
Tautų Saugumo 'Taryboje,, 
reikalavo išbraukti Holan
diją iš Jungtinių Tautų, 
kaip užpuolikę. Jisai pareiš
kė:

— Pasalingai pradėtas 
Holandijos karas prieš In
donezijos respubliką yra iš
davystes žygis. Holandai ar
šiau elgiasi prieš Indonezi
jos žmones, negu naciai įsi
veržėliai Holandijoje 1940 
metais. Išmest Holandiją iš 
Jungtinių Tautų, jeigu ji 
tuojaus nesustabdys karo 
prieš Indonezijos respubli
ka!

Indonezai Atmuša
Holandus Javoje

Batavia, Java. — Rolan
dų komandieriai pripažino, 
kad Indonezijos respublikos 
kovūnai atmušė ir sulaikė 
holandus vidurinėje Javos 
salos dalyje.

Indonezai, partizaniškai 
veikdami, taip pat netikėtai 
užpuldinėja holandus, nai
kina tiltus ir kitus pasta
tus, kad holandai negalėtų 
jais pasinaudoti.

Kartu holandai skelbia, 
kad kituose Javos ir Sumat
ros frontuose jie maršuoją 
pirmyn.

Rumunų Teismas Įkaitino 
44 Respublikos Priešus

Java. — Rolandai sakosi 
užėmę svarbiausius- indone- 
zų miestus.

F ran ei jos Teismas Nubaltino 
Nacių Bendradarbj Peyroutoną

Paryžius. — Aukštasis 
Franci jos teismas paleido 
be bausmės Marcelį Pey- 
routoną, buvusį fašistinės 
Vichy francūzų valdžios vi
daus reikalų ministrą.'

Peyroutonas buvo kalti
namas kaip nacių įsiveržė
liu bendradarbis ir Franci- 
ios išdavikas. Teisėjai atra
do, kad jis ir Vichy val
džioj būdamas, girdi, “tar
navęs talkininkų reikalams” 
ir areštavęs aršiausią nacių 
pakaliką Vichy valdžioje, 
Pierre Lavalį.

Monarchistų armija ir 
milicija didinama su ameri
konų užgyrimu.
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Jungtinių Tautų tarpiniu- * 
kavinio komisija pranešė iš 
Indonezijos, kad holandai 
šaudo civilinius ' indonezus, 
bematant patiem tos komi* 
sijos nariam. ’ . , ; '

(Tarpininkų komisija su- \ 
sideda iš Amerikos, Austra
lijos ir Belgijos atstovų.)

Amerikos, Syrijos ir Ko- 
lombijos atstovai įnešė 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybai rezoliuciją, reikalau
jančią, kad holandai tuų- 
jaus sustabdytų karo veiks- 
mus prieš indonezus ir pasi
trauktų atgal iki tų pozici
jų, kuriose buvo pagal pa* 
liaubų sutartį su Indonezi- ' 
jos respublika 1948 m. sau- ' 
šio 17 d.

6Kinijos delegatas parėmė 
šią rezoliuciją.

Jau pirmiau pranešta, jog - ' 
Sovietai ragins priverst ho
landus pasitraukt atgal iki 
tų pačių linijų, kuriose jfe

karą.
. Holandijos atstovai nu- 

šnekėjo, būk Jungtim, Tau- 
tos neturinčios teisės duoti 
holandam įsakymus Indone- 
zijoj-

Washington. — Marshal- ” 
lo plano administracija su- £ 
stabdė Holandijai tiktai tą 
paramos dalį, kuri dar ne-
duota holandams Indonezi
joje.

Bet Amerika visai nekliu
do 298 milionų dolerių, ku
rie paskirti Holandijai Eu
ropoje.

Holandams Indonezijoje 
buvo paskirta 68 milionai 
dolerių iš Marshallo Fondo 
per metus. Holandija jau 
užpirko iš Amerikos įvai
rius daiktus už $54,000,000 
holandam Indonezijoje; 
Anjerika nestabdys tų daik 
tų gabenimo jiems Indonė? 
zijon. Sulaiko 'tiktai $14,' 
000,000, už kuriuos dar ne' 
buvo užsakyti siuntiniai 
Indonezijon.

ir

; j** 
$ ' t

»

Teismas taipgi ^urado, V 
būk Peyroutonas, - paskui t 
būdamas Alžyrijos general-/ 
gubernatorium, rėmęs tal
kininkų kovą prieš vokie- Ug 
čius. v •/

New York. — Generolas 
Eisenhower, buvęs, vyriau-*5-^ 
sias talkininkų koinandie- 
rius vakariniame fronte, ra- | 
šo savo atsiminimuose, jog 
padaryta klaida, kuomet 
fašistas Peyroutonas buvo- 
paskirtas Alžyrijos guber- rį. 
natorium. ,•?'

. ------- 4—

Washington. — Susk 
čiuota, jog daugiau mote 
negu merginu, dirba už 
gą visoje šalyje.
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Kalėdos ,
“Ramybė geros valios žmonėms!...”
Šis obalsis, šitie žodžiai, — gražūs, geri žodžiai, —; ir 

vėl suskambėjo, ir jie ypačiai skambės Kalėdų dieną, 
gruodžio 25-tą, — skambės visame “krikščioniškame pa
saulyje.”

Bet tos ramybės nėra ir jos, atrodo, dar ilgai nebus, — 
nebus tol, kol pasaulį valdys išnaudotojų klasė, kol pasau
lyje bus išnaudojamų ir pavergtųjų.

Indonezijoje, štai, krikščionys hollandai apginkluoti 
Amerikos ginklais, žudo beginklius žmones, siekdamiesi 
sutremti jų nepriklausomą gyvenimą, kuriuo indonezai 
ryžtasi gyventi.

Kinijoje verda civilinis karas, žiaurus, didelis karas, 
kuriame dalyvauja milijonai žmonių. Apginkluoti “krik- 
ščiohiškos Amerikos”, čiang-kai-šekistai kariauja prieš 
liaudį, pasiryžusią išsilaisvinti ir gyventi nauju gyveni
mu, — be ponų ir fabrikantų gyvenimu.

Graikijos .krikščionys, apginkluoti mūsų krikščioniškos 
vyriausybės, naikina graikių tautą, šaudo liaudies laisvės 
nešėjus, kariauja prieš savo liaudį, kuri nori, kad Grai
kų tauta pati savo reikalus tvarkytųsi taip, kaip ji nori.

Palestinoje, toje vietoje, pagal krikščionių mokslą, gi
mė Kristus, šiandien stovi ginkluotos armijos ir tik lau
kia jos žodžio: “pradėkit mūšius.”

“Ramybė geros vaįios žmonėms žemėje”, taigi, bus tik 
tuomet, kai. pranyks kapitalizmas, kai nebus imperializ
mo, kai kiekviena tauta pasijus laisva, kai darbo žmonės 
bus laisvi ir, gyvendami socialistinėje santvarkoje, patys 
savo krašto reikalus tvarkys.

Prie to pasaulis eina, to viso pasaulio žmonės siekiasi 
ir jie tai, be abejojimo, pasieks.

Aukščiausias Teismas ir Carl Marzani
Carl Marzani,, — lojalus, darbštus ir apdairus mūsų 

krašto patrijotas. Karo metu jis tarnavo OSS, jis padėjo 
mūsų krašto bombonešiams daužyti. Japonijos strategi
nius fabrikus, jis dirbo kraštui tiek, kiek turi dirbti 
kiekvienas ištikimas pilietis, savo krašto patrijotas.

Marzanio veiklą karo metu užgyrė aukščiausieji vals- | 
tybės departmento pareigūnai.

Bet Marzani “padarė klaidą.” Kai jis apleido valdinę j 
tarnybą, po karo, jis padėjo vienai CIO unijai (elektrinių ! 
darbininkų unijai) pagaminti filmą, vaizduojančią dar- ! 
bininkų kovas už gražesnį, malonesnį gyvenimą. Jis Čia ' 
didžiai nusikalto samdytojams, jų klasei ir valdžiai.

Marzani buvo suimtas ir įkaitintas, būk jis kadaise ne-' 
teisingai sakęs, kad jis 1942 metais nebuvęs komunistas.! 
Reakcininkai sumedžiojo šnipus ir provokatorius, liūdi- j 
jusius teisme, kad Marzani tuomet buvęs komunistas.

Aa!... “ - ■ • i
Na, Marzani tapo nusmerktas nuo vienerių iki trejų 

metų khlėti. Jis apeliavo į aukščiausį šalies teismą.
Aukščiausias teismas savo sprendimą paskelbė praėju

sį pirmadienį. Keturi teisėjai balsavo už atmetimą žemes
niojo teismo sprendimo, o keturi — už priėmimą. Vadi
nasi, buvo keturi prieš keturis. Tuo būdu žemesniojo teis
mo sprendimas liekasi priimtas. Marzani turės eiti kalė- 
jiman!

Jei liberalas teisėjas Douglas būtų balsavęs, tai visas 
reikalas būtų aiškiau pasirodęs. Jei jis būtų balsavęs už 
Marzanio išteisinimą, — Marzani būtų buvęs išteisintas. 
Jei jis būtų balsavęs už Marzanio kalinimą, tai būtų kiek
vienam aišku, kad šis vyras yra pripažintas kaltu ir turi 
sėdėti kalėjime. Teisme būtų. įvykusi' aiški persvara ir 
teisėjas Douglas butų pasirodęs, kuo beesąs.

Deja, .Douglas pasirodė “išmintingiausiai”: jis nebal
savo nei vienaip nei kitaip. Matyt, nenorėjo savo “nekal
tybę sutepti.” O jis, mūsų manymu, turėjo ją “sutepti”,— 
jis turėjo balsuoti!’

'Na, kaip ten nebūtų, Marzaniui šiandien liekasi tik 
vienas iš dviejų: tylėti ir eiti kalėjiman, ar dar iš naujo 
į teismą kreiptis, prašant, kad jis persvarstytų šią bylą.

Girdėjome, jog Marzani kreipsis į teismą iš naujo.
Kaip ten nebūtų, milijonai amerikiečių, bus s,u Marza- 

nįu, nes jiems aišku, kad jis be jokio reikalo buvo puola
mas in persekiojamas. , '

Harisiadės’o Reikalas
Graikų kilmės žurnalistas ir visuomenininkas, Petras 

Harisiades, nuskirtas deportacijai į Graikiją, paę monar
chists - fašistus, kur jo laukia mirtis. Tai padarė Imig
racijos ir Natūralizacijos komisijonierius.

Harisiades atvyko iš Graikijos šibn šalin prieš 32 me
tu, kai jis buvo 13 m. amžiaus. Jis čia per visą laiką gy
venimą pelnė savo darbu; jis čia vedė amerikietę ir turi 
du vaikus. Bet Harisiades’as papildė “nusikaltimą”. Ka
daise jis įstojo į Socialistų Darbo Partiją, o vėliau, iš ten 
išstojęs, patapo kompartijos nariu. Dėl to jis buvo'suim
tas, kamantinėtas ir dabar skirjamas deportacijai ton 
šalin, kur jo laukia mirtis. Jis skiriamas deportacijai, 
kuomet jo žmona ir vaikai pasilieka čia, Amerikoje.

Amerikinis Komitetas Sveturgimiams Ginti šią Hari- 
si^des’o bylą skaito neužbaigta. Komitetas apeliuos į 
aukštesnes valdines instancijas, o jei' ten nebus duotas

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

atro- 
liėi mes > nė ne-

1948 METUS BAIGIANT

sipagiriojo, jūrininkai atgal 
į laivą jį įtempė. Bet repre
zentacija tai silpnoka. Lietu
vaitės (merginos ir moterys) 
ne visos, bet kažkurios, pusė
tinai aukštame laipsnyje pasi
reiškė romantikos srityje su 
laivo įgulos nariais. Iš šalies 
žiūrint, tai taip pat neatrodė 
labai “ambasadoriškai.” žino
ma, visi žmonės “griešni” — 
taigi ir tremtiniai. Už tai at
kentės pekloje. Bet blogiau, 
kad dar ir šioje žemėje už 
juos turės kentėti kiti trem
tiniai (kurie dar liko Europo
je ir nori išemigruoti) ir ben
drai visą lietuvių vardas. Gal 
kas sugalvotų, kaip panašaus 
pobūdžio reikalus reikėtų at
eityje sutvarkyti. (N., gr. 3

JIE GUDRESNI Už PATĮ 
PREZIDENTĄ

Kunigų Draugo redakto
rius Šimutis labai pyksta 
ant prezidento Trumano, 
kam jis Kongresinio Ne- 
amerikinės Veiklos Komite
to alasą .apie šnipus vadina 
“raudonąja silke.”'Kaip ži
noma, silkė paraudonuoja, 
kai sugenda, supūsta. Tai
gi, prezidento supratimu, 
visas šis skandalas yra su
gedęs, supuvęs, keliamas 
tik tam, kad pasigarsinti, 
žmones gąsdinti 
ti.

Šimutis sako; 
tik taip būtų, 
parodymai vis tik ką kita 
sako” (D., gr. 15 d.). Vadi
nasi, prezidentas Trumanas 
neišmano, ką jis šneka.

O dalykas tame, kad ku
nigų Draugui, kaip ir anam 
Kongresiniam ' K o m itetui, 
nerūpi nei Amerikos apsau
ga, nei jos žmonių gerovė. 
Jam rūpi tik smalą' virti, 
žmones mulkinti, triukšmą 
šalyje kelti, -kad liaudis ne
galėtų susivokti su savo 
kasdieniniais reikalais, kad 

ir

Iš LIETUVIŲ KELIONĖS 
Į AUSTRALIJĄ

. Pabėgėlis Kostas Tymu
kas rašo iš grupės lietuvių 
kelionės laivu į Australiją, j 
Tarp kitko, jis sako:

Rugpjūčio mėn. 3 dieną pa
siekėme Bremenhaveno (Vo
kietijoje) uostą ik labai nuste
bome pamatę tokį mažą lai vil
ką, kuris mus turės vežti į 
Australiją.

Pasirodo, kad jis anksčiau 
buvęs Anglijos pakrančių krei
seris, dabar perremontuotas 
tokiems kaip mes emigrąn- 
tams vežioti. Dėl savo nepa
prasto lengvumo (5.5 tūks
tančių britų, tonų), menkiau
siam vėjeliui pučiant jau jis 
svyruoja. Jis daro savo gyve
nime pirmą tokią ilgą kelio- 

. nę ir prieš porą metų 
do, ♦ nei jis,
sapnavome, kad teks plaukti 
į kitą pasaulio* kraštą. Pir
mieji jo minusai pasirodė tik 
išplaukus iš . Bremenhaven, 
kada mažiausiam vėjeliui pu
čiant jau beveik pusė iš mū
sų 800 emigrantų “maitino” 
mūsų laivą lydinčių žuvėdrų 
būrius.

Rugpjūčio 13 pasiekėme 
Anglijos tvirtovę Gibraltarą 
ir čia' stovėsime iki rugsėjo 4, 
jeigu iš viso šiuo laivu to
liau plauksime, nes jis dėl 
nuolatinių gedimų ir dėl ma
žų vandens rezervuarų vargu 
ar tinka tokiai tolimai kelio
nei, bet šį reikalą spręsime ne 
mes, o IRO atstovai, kurių 
vienas net specialiai iš Žene
vos yra atvykęs.. Maisto klau
simas taip pat čia gana opus. 
Faktinai mums yra skirtas 
amerikiečių kacerio “A” rąci- 
jonas, plius 40 centų kiekvie
nam asmenų i dienai vaisiams, 
daržovėms ir panašiems daly
kams nusipirkti. Bet, nekal
bant jau apie dažnai netikusį 
maisto paruošimą, ne visi ir 
tokio maisto pakankamai so
čiai pavalgo. Tas privedė rug
pjūčio 22 prie emigrantų strei
ko, kur iš Escort Officer, ku- ■

tuos reikalus ji pamirštų

ir kursty-

“Gerai, jei 
Bet turimi

ris lakti nai yra atsakingas už 
kelionės tvarką (juo yra IRO 
I kl. tarnautojas norvegas 
Wilhelm von Krogh), buvo 
reikalaujama žadėto maisto 
pagerinimo, geriamo vandens 
pakankamo kiekio ir sanitari
jos priežiūros sutvarkymo. 
Escort Officer- jau sekančią 
dieną paskyrė du atstovu, ku
rie turėjo perimti maisto san
dėlius ir 
virtuvėje.
rininkas siu atstovu, 
liau paties Escort 
nei j sandėlius, nei 
neįleido. Nieko kol 
klausimu nepadarė 
atstovas iš Ženevos.

Mūsų laive plaukia 215 uk
rainiečių, 197 latviai, 140 lie
tuviu, 77 estai,- 51 čekoslova- 
kąs, 28 jugoslavai, 17 rusų — 
viso 725 žmonės.

Laivas Gibraltarą apleiJ 
do tiktai rugsėjo 12 dieną. 
Tymukas nepaaiškina, kas 
iš to keleivių streiko išėjo, 
ar buvo patenkinti jų reika
lavimai, ar ne. Sako, laišką 
išsiuntęs iš Ceilono. Pabai
goje laiško priduria apie 
tūlų lietuvių “atsižymėji- 
mą:” Jis rašo:

Betgi norisi suminėti vieną 
peiktiną, netgi liūdną dalyką. 
Ne dėl “pletkų” ar papeikimo, 
bet kad kas nčrs pagalvotų ką 
reikia daryti, kad taip nebūtų. 
Mūsų lietuvių tarpe pasitaikė 
blogų lietuvių' tautos “amba
sadorių.” Vienas toks “amba
sadorius,” nemažai “įsilinks
minęs” ir įvairiai 'ant laivo 
denio bpsimankštindamas nu
šoko į jūrą. Nieko blogo ne
atsitiko. Nuo šalto vandens iš-

būti jo įgaliotiniai 
Bet maitinimo ka

nu i paga- 
Offcer’io 

į virtuvę 
kas šiuo 
nei IRO

LIŪDNOJI ISTORIJA 
GALI PASIKARTOTI

“Daily Worker” kolum- 
nistas George Morris rašo 
apie Amerikos organizuotų 
darbininkų vadovybės klai
dingą politiką. Dar gali vi
saip būti ir su atšaukimu 
Taft - Hartley įstatymo. 
Morris mano, kad jeigu dar
bo unijos nesuorganizuos 
didelio masinio spaudimo 
ant Kongreso, tai Kongre
sas gali labai gražiai pa
miršti Taft-Hartley įstaty
mo atšaukimą. Morris ra
šo :

“Reikia atsiminti, kad 
darbo unijose kairiojo nusi
statymo žmonės, ypatingai 
komunistai, persergėjo, ra
gino ir maldavo panašiu pa-! 
grindų prieš du metu, kai 
80-tasis Kongresas galando 
kirvį prieš darbo unijas. 
Bet mes buvome atmesti ir 
apšmeižti už patarimą or
ganizuotis reakcijos smūgių 
atmušimui. Jeigu kurios 
unijos pasiuntė Washingto- 
nan skaitlingas delegacijas 
ir pasmerkė Kongreso re- 
akcijonierius, tai buyo kai
riosios unijos, nežiūrint de
šiniųjų ' priešinimosi,’ Atsi
minkime garsųjį viešą Phi
lip Murray pasmerkimą ka
ravano, kuris iš visos .ša
lies traukė Washingtonan, 
kad pakelti balsą prieš Kon
greso pasimojimus.

“Istorija įrodė, keno pu-

patenkinantis sprendimas, tai visas reikalas eis į Aukš- 
čiausį Šalies Teismą.

Gerą darbą atlieka šis Komitetas, kuris gina persekio
jamus sveturgimius.

Chicagoje jiš gina lietuvę veikėją, A. Deikięnę, kurią 
be jokio reikalo puola tam tikros valdinės, įstaigos.

A-.

Kas Ką šlavė Laukan?
I

1948 metus kapitalistine 
spauda pasitiko su viltimi, 

į Štai republikonų dienraštis 
New York Herald Tribune, 

3 metais, 
įtalpino paveikslą, ant ku
rio buvo užrašas: “Good 
Luck, Young Feller!”

Herald-Tribune paveiks
las vaizdavo: senis (1947 
metai) pasitraukia, jo vie
tą užima jaunas, buinus 
vaikas .(1948 metai), laiko 
rankoje šluotą ir nuo žemės 

Taft-; kamuolio šluoja: ritasi 
streikai, algų pakėlimo rei-

sėje buvo teisybė. Murray, į 
Green ir kitų lyderių pasi-Į 
tikėjimas Trumanu mums! 
davė TafŲHartley įstaty- . 
mą. Bet tie vadai, kaip at- ,
rodo, nieko neišmoko pas
kutiniais dvejais metais.

“Besiglausdami prie Tru
mano dar kiečiau, negu ka-i 
da nors praeityje, jie nė 
piršto nepajudina suteiki-; 
mui nugarkaulio savo rei
kalavimui, kad naujojo j 
Kongreso ^pirmutinis žygis 
būtų atšaukimas '___
Hartley įstatymo.”

Tai visa parodo, y kad uni
jų vadai gali pakartoti is-; 
tori ją. Jie tylės ir malšins 
kairiuosius darbininkus, 
kurie nori daryti ant Kon
greso spaudimą, o tuo tar
pu Kongrese reakcijonieriai 
sumobilizuos savo jėgas ir 
neprileis prie atšaukimo 
Taft-Hartley įstatymo. Pa
vojus yra ir darbininkams 
prisieina budėti.

London. — Karinė penkių 
vakarinės Europos sąjunga 
pagamino planą, pagal kurį 
Amerikos armija Vokietijoj 
prisidėtų prie jų, jeigu kiltų 
karas su Sovietais. Planas 
pasiųstas Washingtonui už- 
girti.

Tai santarvei priklauso 
Anglija, Franci j a, Holandi- 
ja, Belgija ir Luksembur- 
gas.

.. Bet darbininkai 
šalyse, kurie taip 
liejo kraują karo 
vardan taikos ir

ten nupiginta.
Taipgi redakciniame ra

šė: “Naujo karo provokato
riai veikia, kad uždegti bai
su kara. 
kapitalo 
neseniai 
laukuose
geresnio gyvenimo, tą ma

lto. Kada taika atėjo, tai 
smunkanti seno pasaulio 
valdonai reikalauja iš dar
bo žmonių naujų aukų, kad 
išgelbėti seną atgyvenusią 
santvarką.”
.Na, metai laiko prabėgo 

ir ką 1948 metai parodė?
kalavimai, aukštos kainos, Jįe aiškiai parodė, kad ka- 
infliacija, Sovietų veto, ru- pitalistinė spauda, kaip ir 
su pasipriešinimas, Moloto- senojo pasaulio gelbėtojai,
vas, komunistai ir t.t.!

Sausio 2 d. Daily Worker 
taipgi įtalpino paveikslą: 
prie visuomeninio laivo vai
ro atsistoja jaunuolis (1948 
metai), ant kiurio užrašyta 
“Progresas.” Jo veidas rūs
tus, pastumia jis ranka į 
veidą seniui (1947 metam), 
ant kurio dalgio užrašyta 
“1947 Reakcija.”

Tarybų Sąjungoj spaudoj 
taipgi buvo išreikšta viltis 
su 1948 
vesti ja” 
žmonių 
atsieks 
baisaus 
gerins savo gyvenimą. Kaip 
žinome, neapsiriko. Penkių 
Metų Planas sekasi. Pragy- 

į venimo reikmenų kainos

naujais metais. “Iz- 
rašė, kad darbo 
valstybės piliečiai 
daug likvidavime 

karo palikimų, pa

> v • •Lietuvos Kolęktyvieciai
Sveikina Amerikos Lietuvius

Šakių apskrities žemės 
ūkio artelės “Lenino keliu” 
kolektyvininkų vardu karš
tai sveikinu Naujų Metų 
proga savo tautiečius pa
žangiuosius . Amerikos lie
tuvius ir linkiu jiems lai
mės ir visokeriopos sėkmės.

Įžengdami į naujus 1949 
metus, mūsų kolektyvinio 
ūkio nariai su dideliu pasi
tenkinimu apžvelgia praei
tais metais pasiektus laimė
jimus ir dar su didesniu pa
sitikėjimu žvelgia į ateitį.

Praėjo tik vieni ir pusė 
metų, kai Bublelių vals-, 
čiaus naujakuriųt Matulai
čio, Pusdešrio, Kumštaičio 
ir kitų iniciatyva buvo nu
tarta susijungti į kolekty
vą. Vyriausybė mums su
teikė didelę paramą — mes 
gavome 60 tūkstančių rub
lių ilgalaikę paskolą, žemės 
ūkio mašinų, inventoriaus, 
mineralinių trąšų. MTS 
traktoriai gerai išdirbo mū
sų visuomeninę žemę. Vals
čiaus žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Mockaitis ir agro- 
technikė Steponaitienė daug 
padėjo mums patarimais 
žemės darbuose.

Nuo 190 hektarų pasėlių 
ploto rudenį mes nuėmėme 
puikų derlių. Iš kiekvienp 
hektaro mes prikūlėme po 
4 centnerius grūdų daugiau 
kaip mūsų kaimynai, dar 
ūkininkaują individualiai. 
Kolektyvininkai Pusdešris, 
Šneideris ir Jablonskis Sme
tonos valdymo laikais buvo 
kumečiai, tokie kaip' ir aš. 
Su dideliu vargu jie uždirb
davo maistui savo šeimoms, 
vaikščiojo apiplyšę. - šiemet 
už savo darbadienius jie ga
vo po 3x tonas grūdų, po ke
lis tūkstančius rublių pini
gais, daug bulvių ir kitų 
daržovių. Be to, jie dar tu- 
'ri savo asmeniniam naudo
jime po karvę, po kelias 
kiaules ir avis. Dabar Pus
dešris, Šneideris ir Jablons
kis sotūs ir apsirengę, jų

vaikai mokosi. Mūsų kolek
tyvinio ūkio valstiečių tro
bose Įvestas radijas ir elek
tra.

1949 metais mes nuveik
sime didelius statybos dar

labai skaudžiai • apsiriko! 
Kad ir mūsų šalyje nei kiek 
nesumažėjo infliacija, nenu- 
puolė ir aukštos kainos ant 
pragyvenimo reikmenų. Ži
noma, negalėjo išnykti ir 
darbininkų reikalavimai pa
kelti algas. Neišnyko darbo 
unijos ir komunistų veikla. 
Praėjusi balsavimai, kaip 
tik parodė, kad mūsų šalies 
piliečiai nusisuko nuo reak
cijos — republikonų, balsa
vo už Trumaną, kuris bal
savimų išvakarėse kalbėjo, 
veik taip, kaip Wallace.

Tarptautinėje arenoje ne 
komunistai ir Molotovas iš
šluota, bet kaip/tik priešin
gai. Prisiminkime tik šiuos 
faktus: Lenkijoj liaudies 
demokratinė vyriausybė su
tvirtėjo. Iš Lenkijos pabėgo 
nusišpicavęs ponas Mikolai 
čikas, užsienio kapitalistų 
viltis. Iš Rumunijos ture j# 
išsinešdinti karalius Mi
chailas, o šalis virto liaudies 
demokratine 
Pasimojimas Čechoslovaki* 
joj išvaryti komunistus iŠ* 
valdžios baigėsi reakcinin
kų visišku pralaimėjimu. 
Bulgarijoje ir Albanijoje 
.liaudies vyriausybė sutvir-

Francijoj ir Italijoj '

r e s p ublika.

bus. Mūsų prašymu iš Vii- tėjo.
atvykęs inžinierius kapitalo reikalai nei kiekniaus 

sudarė planą mūsų kolekty
vinio ūkio gyvenvietės sta
tybai. Be gyvenamųjų na
mų, ūkinių pastatų, kolek
tyvinio ūkio valdybos namų 
mes nutarėme pastatyti pa
statą klubui, įrengti spor
to aikštelę, užsodinti visuo
meninį sodą.

Naujais metais mes nu
tarėme pagal planą du kar
tus padidinti gyvulių skai
čių.

' Mūsų kolektyvinis ūkis 
greit auga, jo narių skai
čius didėja. Neseniai į mū
sų kolektyvinį ūkį įstojo vi
dutiniokai — valstiečiai 
Valaitis, Urentas ir nauja
kurys Urbantas. Dabar mū
sų kolektyviniame ūkyj yra 
dvigubai daugiau narių, 
kaip jų buvo pradžioje.

Bendromis jėgomis dirb
dami, mes dauginame mūsų 
jėgas ir galimybes, su pasi
tikėjimu žengiame pirmyn, 
į šviesią ateitį.

J onas ■ Karpavičius, 
“Lenino keliu’” 
kolektyvinio ūkio 
pirmininkas.

IZRAELIS NEPRIIMTAS
Į JUNGT. TAUTAS

Paryžius. — Jungt. Tau
tų Taryba atmetė Izraelio 
valstybės prašymą priimti į 
Jungtines Tautas, Amerika, 
Sovietai ir 3 kitos tautos 
balsavo už Izraelio priėmi
mą. Anglija, Kinija, Belgi
ja, Kanada ir Francija su-

nepagerėjo, ponų vyriausy- • 
bes laikosi tik su Wall Stry- 
to didžiomis pastangomis.

Šiaurinėje Korėjoje su
tvirtėjo liaudies vyriausybė. 
Burmoje, Malajuje- ir Indo
nezijoje vietos gyventojai 
veda kovą prieš užsienio im
perialistų viešpatavimą ir 
šalies pardavingas vyriau-

Bet už vis didžiausią 
kapitalas ir naujo 

šalininkai gavo, tai
smūgį 
karo 
Kinijoj. 1946 metais reak
cininkas generolas Čiang 
Kai-šekas, ' apsiginklavęs 
Amerikos ginklais, paskelbė 
karą komunistams ir demo
kratams, šaukdamas, kad į 
du mėnesius laiko jis su ko
munistais apsidirbs..

Dabar visas pasaulin ma
to, kokių milžiniškų laimė
jimų 1948 metais Kihijos 
komunistai ir darbo liaudis 
atsiekė. Jau net Wall Stry- 
tas nebeturi vilties, kad su 
generolo čiang Kai-Šeko pa
galba galės Kinijoje viešpa
tauti. . v K

Graikijoj, kaip preziden
tas Trumanas pripažino, 
Amerikos pagalba turčiams 
ne tik neišnaikino komunis
tų ir partizanų, bet jų jėgos 
sutvirtėjo'. Vokietijoj, ne
paisant pataikavimo hitle
rininkams, ir ten demokra
tinės jėgos stiprėja ir auga.,

Štai ką davė 1948 metai 
darbo žmonėms ir progre- , 
sui! Turčių viltys pasiliko.

r

l
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silaikė nuo balsavimo; Syri- tik jų pageidavimais. 1949

Taip ir nesudaryta 7 bal
sų, reikalingų naujo nario 
priėmimui į Jungtines Tau
tas.-

inėtai, be abejo, atneš daug 
naujų laimėjimų-darbo žmo
nijai, o kapitalui pralaimė
jimų. w

- -------- —

Vai. Sūnus.
2 pusi.—Laisve {Liberty* Lith. Daily)-Penkt., Gruod. 24, 1&4&
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ĮSPŪDŽIAI IŠ DIDŽIOJO LENINGRADO
Rašo STASYS

Vilniaus avalynės fabriko “Viktorija” darbininkas
Kaip užburta vaikščiojau 

plačiomis Leningrado

SAVIČIUS,

imami tvarkingai apvalka- 
gat-j lėliais apdengti įvairiaspal

vėmis, nedrįsdamas patikę-1 viai moderniški paties plo
ti, kad tai ne sapnas, o tik
rovė, kad aš, buvęs kume
tis, šiandien tikrai Lenino 
miesto darbo žmonių sve
čias.

... Man 26 metai. Savo 
amžiaus pusę aš buvau pie
meniu pas buožes, o vėliau 
— kumečiu. Tarybų valdžia 
išvadavo mane iš buožių 
jungo, o mūsų Konstitucija 
suteikė man naujas puikias 
gyvenimo teises — teisę į 
darbą, į poilsį, į mokslą.

Kai 1945 m. atvažiavau iš 
kaimo į Vilnių, norėdamas 
įsitaisyti dirbti, aš dar netu
rėjau jokios specialybės. 
Stojau į avalynės fabriką 
“Viktoriją.” Čia man padėjo 
įsigyti brakierio specialybę, 
nusiuntė į dviejų mėnesių 
pasitobulinimo kursus, ir 
dabar aš jau kvalifikuotas 
darbininkas. O pasitaikius 
progai nusiųsti ką iš darbi- : 
ninku į Leningradą, kolek- kau Leningrade. Leningra- 
tyvas nusprendė siųsti ma- diečiai pamokė mane, kaip 
ne. “Važiuok, Stasy,— kai 
bėjo draugai, — pamatysi 
vieną iš gražiausių mūsų i rybinio 
šalies miestų, susipažinsi su i kaip pasiaukojančiai kovoti 
jo žmonėmis, įmonėmis, i dėl spartesnio penkmečio 
daug ko išmoksi. Važiuok.” plano įvykdymo. Sekdamas 

T . 2 . leningradiečių pavyzdžiu, aš
Leningiadas nustebino stengiuosi, kad mano dar- 

mane savo didingu gi ožiu, cja|)ar tmtu kuo gėrės- 
placomis aikštėmis, pa-, nig h. našesnis; 
minklais, muziejais, teatrais 1_______________________
ir gamyklomis. Čia niekas i 
nepriminė tu sunkių išmėgi-: 
nimų, kuriuos teko išgy-! 
venti miestui - didvyriui,! lvi

niekas nepriminė, jog dar mini pagrindą sudaro sočia-’tymas, 
visai neseniai šitose pačiose listinė nuosavybė į gamybos! • ,oi ioviwvgatvėse sprogo fašistinių l jrankius Atlyginimas pagal darbo
grobikų bombos. Leningra- i socialistinė 
diečiai, Tėvynes karo metu , rpaį 
savo krūtine apgynę mies
tą nuo priešų, dabar taip 
p£t pasiaukojančiai dirba, 
kad trumpiausiu laiku už
gydytų miestui padarytas 
žaizdas ir padaryti jį dar 
gražesniu, f

Leningrade aš aplankiau i pitalistiniai 
keletą įmonių. Mane, ava- įjos gyventojai neskirstomi į 
lynės specialistą, labiausiai į turtingus ir vargingus, į

niausio darbo batukai, taip 
| pat malonu buvo žinoti, kad 
jų beveik nepalietė žmogaus 

I ranka — viską padarė me- 
ichanizmai! Gumos avalynės 
cechas. Jisai toks didelis, 
jos stovint viename jo ga
le, žmonės ir staklės kita- .

j me gale vos matomi ir at- 
| rodo visai mažyčiais. Dar 
I karšta lydyta guma žaibo 
; gręitumu tam tikru štampu 
priklijuojama prie batu pa
dų.

I

Nesulaikoma srove juda i 
! konvejeriu šimtai porų stip- 
> rios guminės avalynės, 
i Daugumas darbininkų žy
miai viršija normas, draus- • 
mė pavyzdinga, visas darbi
ninkų dėmesys nukreiptas į 
tai, kad labiausiai raciona- 
liškai išnaudotų mechaniz- 

| mus ir gautų aukštos koky- 
j bes produkciją.

Daug, labai daug aš išmo-

i reikia žiūrėti į savo dar- 
i bą, kaip aukštai laikyti ta-

’ ' ’ i darbininko garbę,

Taft-Hartley režimo gadynėje, 1948 metais, streikai pasižymėjo policijos atakomis 
ant pikietų. AFL darbininkai (viršuje), sustreikavę prieš New Yorko Stock ♦ Ex
change, tapo užpulti pačioje Amerikos aukso širdyje, ant Wall Stryto. O CIO alie
jaus darbininkai (apačioje) taip pat daužomi vakarų pajūryje galop Įmetu. Vis

kas, visur pagal vieną ir tą pati planą.

PETROLIO KOVA
Rašo VARGUOLIS

S. Paulo, Brazilija'. —Vi
sa mūsų šalis bruzda prieš 
įsiveržėlius “imperialistus.” 
Visa mūsų liaudis kovoja

J.

rinti lėšų šias gerybes iš
naudoti. Nesą tam special i 
liti mašinų ir t.t. c *

Visa šalis nuo rytų iki
prieš juos, kaipo pries, jutų va^arų yra įsivėlus j “kovą 
kraštų okupantus - uzeme- u* petrolių”. Kad ir komu- 
jus.. Kur tik minėti. ponai njstams tapo burna uždary-
kraštų okupantus - užėmė- už, petrolių”. Kad ir komu-

F »Kt KčoSsamI i x ’’■Z

užeina — ten liaudžiai bū
na kaput. Tuojaus minėti i 
“užėmėjai” valdžioje pasta-! 
to tokius asmenis, kurie ! 
pataikauja jiems...

ta, kad ir komunistų veiki
mas tapo pakištas pogrin- 

| din,'bet šios šalies liaudis 
j kovoja, kad šis “juodasis 
j auksas” nepatektu įsiveržė- * 

Pietų Amerikon taipgi, liams_ visame krašte di- 
yra jų didelis įsiveržimas. į džiausi mitingai. Liaudis 
Tuojau paima į savo rankas ; (UOs populiarius mitingus 
šalies vairą. Pirmiausia pa- )abaį gausiai lanko, ir pare- 
naikina komunistines orga- mia “Petrolio Kova.” • • • YX 1 • • 1 • 1 v •nizacijas. Paskiau ir kitas, 
daugiau pažangesnes, žo
džiu, užčiaupia bet kokį po 
puliariškesnį veikimą.

Komunistus pirma nuva- i 
ro į pogrindinį veikimą — I sa-

Kas įsikinkė į tą petrolio *' 
kovą? Fašistai nori įrody
ti, kad ši kova — yra tik •• 

. komunistų kova. Tai netie- 
t __ t ....... -r • Tai grynas melas. Sa-

dėl to, kad kur tik randa-1 ko patarlė: “kad skęstantis 
si komunistų, ten randasi net skustuvo stveriasi, 
savo krašto narsiųjų gynė
jų. Tas jau visose šalyse 
matoma. Tas atsitiko ir pas 

i mus, Brazilijoje... Nuvarė 
komunistus į požeminį vei
kimą dėl to, kad komunistai 
gina savo krašto nepriklau-

■ somybę ir turtus.
Brazilijoje imperialistai 

! atrado žaliojo aliejaus, ir 
benzino šaltinius. Pats kra
štas dar iki,šiol šias gamtos 
gerybes neišnaudojo. Tai 
paima užėmėjai - imperia
listai. Senate net imperialis
tų naudai yra palankus į- 
statymas išleistas. Valdžia 
aiškinasi, kad būk tai netu-

Tarybinių Piliečių Asmenine Nuosavybe ir Apsauga Įstatymais
Tarybų Sąjungos ekono-ibeš teisė, kurią saugo įsta-j

gatvėse sprogo fašistinių įrankius bei priemones ir 
ūkio sistema.!

reiškia, jog visi šalies! 
materialiniai resursai —■ 
žemė, fabrikai, gamyklos, 
transportas, bankai ir kt. I 
priklauso visuomenei ir iš
naudojami visos liaudies in-! 
teresais. ■ i

TSRS senai likviduoti ka- 
elementai ir

nustebino Leningrado ava
lynės fabrikas “Skorochod”. 
Nustebino didžiuliai platūs 
cechai (skyriai), viešpatau- 

. janti ten švara, aukštas me
chanizacijos lygis. Pačios 
sudėtingiausios operacijos 
čia vyksta mechanizmų pa
galba keliolikos sekundžių 

, laiku.
Moderniškos avalynės 

• cechas. Buvo malonu žiūrė
ti, kaip nuo konvejerių nu-

pasiturinčius ir skurstan 
ėius Visi TSRS piliečiai|b-- 
yra lygus didžiulio kolekty-1 
vo nariai, kuriems priklau
so pagrindiniai šalies turtai 
ir, kartu su tuo, visi jie yra 
darbo žmonės, kurie dirba 
bendrai visuomeninėse įmo
nėse visų naudai.

Greta visuomeninės so
cialistinės nuosavybės tary
binėj šaly yra ir tarybinių 
piliečių asmeninės nuosavy-

Darbininkų ir progresyvių veiklos pasėkoje praėjusiuo
se rinkimuose 98 balsavusieji už Taft-Hartley Aktą 
kongresmanai pralaimėjo rinkimuose. Tapo išrinktas 
Trumanas, kadangi jis kalbėjo taip, kaip Wallace’as, 
Jis ir jo vice-prezidentas Alben Barkley vykdymu ar 
nevykdymu darbininkąms duotų pažadų gali nustatyti 
tai, ar jiems beteks sugrįžti i Baltąjį Namą 1952 me
tais. Mokėjimu atmesti daugelio taft-hartleyiečių dar
bininkai parodė, kokią jie turi savo rankose milžinišką 
galią, kiek naudos galėtų turėti sau ir pažangai, jeigu 

vieningai ir savo klasei naudingai veiktų rinkimuose 
ir visame kame.

kiekybę ir kokybę
Tarybiniai piliečiai, dir

bantieji valstybinėse įmonė- 
j se arba įstaigose, kolektyvi- 
iniuose ūkiuose ir kooperati- 
jnėse organizacijose, mokslo 
Į bei technikos veikėjai, o 
;taip pat laisvųjų profesijų 
asmenis — rašytojai, daili
ninkai, muzikai už savo 
darbą gauna atlyginimą 
nagai jo kiekybę ir kokybę. 
Šis atlyginimas-ir sudaro jų 
gerovės pagrindą ’ ir svar- 

: asmeninei 
nuosavybei įsigyti.

Už gerą, sąžiningą darbą 
fabrikuose ir* gamyklose, 
šachtose ir kitur tarybiniai 
darbininkai gauna gerą at
lyginimą, nes daugumoj 
imonių pritaikytas taip va
dinamas progresyvinis ap- 
siimtinis darbo atlygini
mas, prie kurio už išleistus 
viršum nustatytos normos 
o-aminius apmokama žymiai 
daugiau. K o 1 ektyviniuose 
ūkiuose, greta uždarbio 
dirbant visuomeniniam ūky, 
valstiečiai dar gauna paja
mų ir iš pagalbinių ūkiu, 
kuriuos jie turi asmeni
niam naudojimui, — daržų, 
produktyvių gyvulių, sodų, 
bitynų ir kt.
Vyriausybė ir žmonių ger

būvio pakėlimas
Tarybinė valstybė ne tik 

kad neapriboja TSRS pilie
čių asmeninės nuosavybės 
arba santaupų, bet atvirkš
čiai, visokeriopai skatina 
gyventojų pasiturinčio gy
venimo augimą ir padeda 
įsigyti vertingus daiktus. 
Taip, pavyzdžiui, valstybė, 
kas metai išleidžia šimtus 
milijonų rublių, kad suteik
tų ilgalaikius ir palengvin
tus kreditus darbininkams, 
valstiečiams, įvairiems spe
cialistams nuosavimes naT 
mams įsigyti, asmenims, 
grįžusiems į TSRS iš emi
gracijos, ūkio reikalams ir 
kt.

Rašo L. K.

Stain bias pa j am as duoda 
darbininkams Tarybų Są
jungoj jų išradimai bei ra- 
cianalizaciniai' patobulini
mai, premijos ir kitokie at- 
Ivginimai, kurie išduodami 
už našesnių darbo metodų 
liaudies ūkyje įtvirtinimą, 
o taip pat mokslo ir techni
kos veikėjams už įžymius 
mokslinius darbus. Tarybi
niams žmonėms pajamų 
šaltini sudaro taip pat ir 
skaitlingi laimėjimai iš pa
skolų ir procentai laikant 
savo išteklius taupomosiose 
kasose.

TSRS kas kart daugiau 
ir dažniau galima sutikti 
darbininką bei valstietį, rtio- 
kslininka bei rašytoją, gy
dytoja bei tarnautoja, tū
noti komfortabilišką butą, 
arba kotedžą, automašiną, 
motociklą, brangių* muzikos 
instrumentų, paveikslų ir k. 
k. Visa tai, 'įsigyta darbo 
pajamomis ir sudaro pilie
čių asmeninę nuosavybę, 
kurią tik jie patys gali kaip 
tinkamai tvarkyti, kurią jie 
turi teisę savo nuožiūra pa
skirti, perduoti paveldėjimo 
keliu ir t.t. Bet kurį pasi
kėsinimą į piliečių asmeninę 
nuosavybę tarybinis teis
mas griežtai baudžia įstaty
mais.
Nuosavybe ir socializmas

Socializmo priešai nema
žai šmeižė ir tebešmeižia so
cializmą, kaltindami jo ša
lininkus, jog jie norį panai
kinti bet kurią nuosavybę. 
Jie iš • kailio, neriasi “įrodi
nėdami,” jog buržuazinės 
nuosavybės panaikinimas 
vedąs į asmens laisvės lik-' 
vidavimą. Visus šituos pik
tus socializmo puolimus 
diktuoja jo priešų siekimas 
žūt-būt, išsaugoti kapitalis
tinę santvarką, įamžinti 
nežymios mažumos eksploa
taciją didžiosios visuomenės 
daugumos, laikyti darbą 
kapitalo valdžioje.

Tikrumoje gi socializmas 
visai nenaikina nuosavybės.

Socializmas nepripažįsta tik 
kapitalistinės nuosavybės, 
kuri tarnauja nežymiai jos 
savininkų krūvelei ekono
minio, politinio ir dvasinio 
laiudiees masių spaudimo 
įrankiu, nuolatinio darbo 
žmonių asmens laisvės slo
pinimo įrankiu. Socializmas X
pakeičia privatinę buržua
zinę nuosavybę, socialistine, 
visuomenine nuosavybe. So
cializmas ne tik, kad ne nai
kina, o atvirkščiai, valsty
bės įstatymai saugo piliečių 
asmeninę nuosavybę, įgytą 
savo darbu.

Ne

nerius praėjusius metus ta
rybinių darbininkų bei tar
nautojų darbo atlyginimo 
fondas liaudies ūkio pasi
sekimų išdavoje išaugo dvi
gubai. Taip pat žinoma, jog 
pravedus prieš metus šalyje 
piniginę reformą ir panai
kinus kortelių sistemą pra
moninėms prekėms bei mai-l 
sto produktams ir sumaži
nus kainas valstybinėj bei 
kooperatinėj . prekyboj ir 
kolektyvinių ūkių rinkose, 
tarybinio rublio perkamoji 
galia pakilo daugiau negu 
dvigubai.

Tas pat ir čia. Brazilijos 
liaudies priešai viską ban
do. Bet nepasiseka jiems 
gerai... Kad ir po Komunis
tų Partijos uždarymo, liau
dies aiškus kovos balsas ne
nutilo. Į tą kovą yra įsijun
gus liaudis. Joje vadovauja 
liaudies tikri sūnūs. Joje 
vadovauja: dėmokratai, de- > 
mokratiniai katalikai. Net 
katalikų kunigų dalis į tą 
kovą įsivėlus, nepaisant, 
kad jųjų viršesni tam prie
šingi. Bet jie neatboja. Jie 
nesutinka su tokiu savo va
dų diktatoriškumu.-Jie eina 
su liaudimi. Ta liaudis yra 
viso šio krašto maišytas na- 

i rodąs: bagetas, biednas, pu- 
|siau bagotas, spalvuoti ir 
balti žmonės. Mokytojai, 
teisėjai, visų profesijų žmo
nės, net ir katalikų kuni
gai, tam veikime veikia — 
kovoja už savo šalies inte
resus.
Nekovoja tik tie, kurie nė

ra išsiaiškinę— nesupran
ta šios kovos už savo tur
tus, ir nebūti svetimų pa
grobtais.

Nekovoja, arba šiai kovai * 
priešingi ir visaip kliudo 
tiktai šios šalies priešai, -—. 
kuriems nerūpi savo krašto 
nepriklausomybė, kuriems . 
rūpi tik pinigas.

Jie mano, kad pinigas tai
. _ socializmas, 'O kaip Visa tai dar daugiau jųjų “išganymas”... 

tik kapitalizmas yra prie- padeda tarybinės liaudies 1948- 11. 16 d.
žastis, to jog didžiulės žmo
nių masės nustoja savo as
meninės nuosavybės. Yra 
žinoma, jog konkurencinės 
kovos procese stambusis ka
pitalas išstumia, nusmukdo 
dideles mases smulkių savi
ninkų — prekybininkų, ak
cininkų, įmonininkų, nuo
mininkų, farmerių, namų 
pramonės verslininkų. Tūk
stančiai ir milijonai bedar
biu kapitalistinėse šalyse, 
gindamiesi nuo bado mir
ties, nustoja savo darbu įgy
tos nuosavybės ir santaupų, 
p a č ių elementariškiausių 
apyvokos bei reikalingiau
sių daiktų.
Darbo valstiečiai prie Kapi

talizmo ir Socializmo
Bet kurioj kapitalistinėj 

šaly yra daugybė bežemių 
valstiečių. Jie papildo kas 
kart vis augančios kumečių, 
benamių ir'elegetų armijos 
rezervus. TSRS nėra nė vie
no bežemio valstiečio. Kiek
vienas valstietis — kolekty- 
vininkas yra lyg bendrinin
kas visuomeninių kolektyvi
nio ūkio žemių, priskirtų 
pastarajam neterminuotam 
naudojimui, t. y. visiems 
laikams.

Tarybų Sąjungoj, kur 
kiekvienas aprūpintas dar
bu, ,iš metų į metus auga vi
sų tarybinių žmonių mate
rialinė gerovė. Tik, per vie-

darbo sankaupoms augti, o —------------------------ •------~
taipgi daugina TSRS pilie-' tybos planas, šiais metais' 

pradėjo veikti keletas naujų 
fabrikų ir gamyklų. Į veikian
čiųjų Įmonių rikiuotę stojo 
elektros motorų gamyba. Ji 
davė kraštui pirmuosius toks-' 
tančius elektros motorų. Bai
giama gamyklos “Elektrit”. 
statyba pradėta dažymo * * • 
priemonėms gaminti gamyklos - 
statyba, šiluminės elektros 
centrinės ir stambaus kondi- U' , 
tėvijos fabriko statyba.

čių asmeninę nuosavybę, 
kurią patikimai saugo įsta
tymas ir garantuoja nepa
liaujamai auganti šalies e- 
konomika.

Pradeda Veikti
Naujos įmonės

Lietuvoje sėkmingai Įgyven
dinamas pokarinis Įmonių at
statymo ir naujų Įmonių sta-

m

Atsistojęs trauktis šio paveikslo su buvusiu kumšti
ninku “two-ton” Tony Galento, kongresmanas Fred 
A. 'Hartley gal nematė palyginamojo savo stovio. 
Pralaimėjus apie šimtui kongresmanų, balsavusių už 
Taft-Hartley Aktą, darbininkai tikisi, kad ir tas ar
šusis priešdarbininkiškas Įstatymas 1949 metais bus 

panaikintas.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Gruod. 24,1948
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Saburo-

ir gerai.

— pa7

.palikdamas jį 
baisi neapykan-

ir pa- 
o kitą

tarė jis ir, paėmęs peilį su ša
kute, parodė pavyzdį.

— Puikus valgis,

. nusikalstamą 
jis buvo nusi- 
jam draugas

ir savo širdyje Džimas 
bręstant 

už kurią 
to, kuo

Parašė K. Simonovas . Vertė J. Tomau

DIENOS ir NAKTYS
APYSAKA

JacJc London

Mėsos Gabalas
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(Tąsa)
“Nejau prasidėjo? — dar kartą, be

veik išsigandęs, paklausė savęs Saburo
vas ir pats sau ryžtingai atsakė: — Taip, 
taip, žinoma, prasidėjo.”

Ir nors jis vis dar, tarsi pelių sląstuo- 
se, sėdėjo savo blindaže beveik prie pa
čios Volgos, ir vokiečiams liko čia iki 
Volgos aštuoni šimtai, o iki jo blindažo 
— šešiasdešimt metrų, — vis tiek jis 
antrą kartą gyvenime dabar pajuto, kaip 
tada, gruodį, prie Maskvos, — nė su kuo 
nepalyginamą puolimo laimę.

— Na, kaip? Girdėjote? — džiūgau
damas paklausė jis įėjusius Vanioą ir 
Maslenikovą.

Penkiolika minučių jie sėdėjo nejudė
dami, retkarčiais pasikeisdami paski
rais posakiais.

— Ak, kaip aš dabar norėčiau būti 
ten! — pasakė Maslenikovas. — Kaip 
aš norėčiau būti ten! — pakartojo jis 
susijaudinęs.

— Kur ten? — paklausė Saburovas.
— Na, ten, kur puola.
— Galima pamanyti, kad tu, Miša, sė

di dabar kur nors Taškente.
— Ne, aš noriu būti kaip tik ten, kur 

puola.
— O mes čia taip pat pulsime, — pa

sakė Saburovas.
— Na, tas dar kada ...
— Šiandien.
Saburovas ištarė tą netikėtai garsiai 

ir iškilmingai.
— Šiandien? — paklausė Masleniko

vas.
Maslenikovas laukė, kad Saburovas 

tęs, bet Saburovas tylėjo. Jis staiga su
galvojo planą, apie kurį jis nenorėjo kal
bėti pirm laiko:

— Na, gerai, jei taip, — pasakė Mas
lenikovas. — Gal išgersime už puolimą, 
a? ,

— Iš ryto?
— Laikysime, kad dabar vakaras. Juk 

dar neišaušo, — įsikišo Vaninas.
— Petia, — riktelėjo Saburovas. Bet 

Petia neatsiliepė. — Petia! — riktelėjo 
jis vėl.

Petia stovėjo viršuje. Jis girdėjo, kad 
jį šaukė Saburovas, bet šį kartą jis be
velijo atsiliepti ne iš karto, tiek jis’troš
ko kaip reikiant įsiklausyti kanonados 
garsų. Saburovui teko iššokti į praėji
mą.

— Petia! —riktelėjo jis dar kartą.
Petia, tarsi ką tik išgirdęs jo šauks

mą, atbėgo pas Saburovą,.
— Ką, ,klauseis? — pasiteiravo Sa

burovas.
— Klausiaus, — nusišypsojo Petia.
— Na, eik, įpilk mums. .
Petiak pusminutę pabarškinęs puodu

kais ir buteliukais, įnešė į blindažą lėkš
tę su trimis puodukais ir atidarytą kon
servų dėžutę, iš kurios vėduokle kyšojo 
šakutės.

— Įsipilk ir sau, — pasakė Saburovas, 
nusižengdamas savo įpročiui.1

> • Petia praskleidė apsiaustą-palapinę, 
išėjo ir tučtuojau grįžo su savo puodu
ku, jaujš anksto pripiltu, sprendžiant iš

i
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greito .sugrįžimo. , >
Susidaužę jie išgėrė tylėdami, nes vis

kas buvo aišku ir daugiau nebebuvo ko 
kalbėtis: gėrė už puolimą.

Po pusvalandžio paskambino Procen- 
ko ir jau ramesniu balsu pasakė, kad iš 
fronto štabo gautas oficialus patvirtini
mas, j(5g mūsų kariuomenė penktą va
landą ryto po galingo artilerijos paren
gimo perėjo į puolimą šiaurėje nuo Sta
lingrado.

— Atkirs juos, atkirs! — džiaugsmin
gai sušuko Maslenikovas, kai Saburovas, 
padėjęs ragelį, atpasakojo savo pokalbio 
su Procenko turinį. x

— Eikite! — pasakė Saburovas. — 
Tu, -Vaninai, į pirmą kuopą, o tu į an
trąją. Papasakokite žmonėms.

— O tu pasilieki čia? — paklausė Va
ninas. \

— Taip, aš noriu su Remizovu pasi
kalbėti.

Saburovas padrožė piešuką ir, išsi
traukęs iš štabo dokumentų bylos lapu
ką su batalijono ruožo išdėstymu ir bu
vusių prieky namų schema, užsimąstė.

■I

Iš Remizovo tono 
kad jis nusišypsojo. — 

neduoda

Paskui schemoje vieną po kito skubiai 
padarė keletą atžymėjimų... Taip, jie 
taip pat šiandien turi pulti. Tai buvo 
jam aišku. Jis, žinoma, įsivaizdavo, kad 
svarbiausieji įvykiai dabar klostysis toli 
nuo jų šiaurėje ir, gal būt, pietuose, o jų 
dalia — dar ilgai sėdėti čia. Bet vis dėl
to šiandien, kai prasidėjo tas milžinišku- 
mas, kurio jie visi taip drebėdami lau
kė, jame iškilo karštligiškas veiklumo 
troškimas. Tai, kas susikaupė ir jo, ir ki
tų sielose, turėjo prasiveržti tuojau, šian
dien pat. Jis paskambino Remizovui:

— Draugas pulkininkas?
— Taip.
— Drauge pulkininke, leiskite atvykti 

pas jus. Aš turiu vienos nedidelės opera
cijos planą.

— Operacijos? — 
galėjai spėti,
Puolančiųjų armijų laurai 
jums ramybės?

— Neduoda, — prisipažino 
vas.

— Na, ką gi. Tas, gal būt,
Tiktai neikite pas mane, aš pats ateisiu.

— Kada?
— Tuojau.
Vienok Remizovas atėjo tik po pusva

landžio. Kol jis sagstėsi kailiniukus ir 
ėmėsi kepurę, jo nuo šalto vėjo įraudęs 
veidas su žilais ūsais priminė gero eg
laitės senelio veidą. Atsisėdęs šalia Sa- 
burovo, Remizovas ėmė gerti Petios jam 
atneštą karštą arbatą.

— Panašų jausmą aš patyriau po il
go stovėjimo Galicijoje Brusilovo puoli
mo dienomis. Puikus buvo jausmas, ypač 
pirmomis dienomis. Bet dabar — dides
nis . ..

— Kas — didesnis? — paklausė Sa
burovas.

— Viskas didesnis: ir puolimas, ir 
jausmas.

— O jūs manote, kad tai labai didelis 
puolimas? — pasakė Saburovas.

— Įsitikinęs, — atsakė Remizovas. — 
Labai didelis, milžiniškas...-Na, koks 
jūsų planas? — paklausė jis, atstatyda
mas į šalį puoduką.

— Planas paprastas — užgrobti tą, 
esantį už Koniukovo, buvusį mano namą.

— Kada?
— Šiąnakt.
— Kokiu būdu?
Saburovas trumpai išdėstė Remizovui 

tą planą, kurį jam naktį, nenujausda
mas, kad jo įvykdymas tiek arti, papa
sakojo Koniukovas.

— Svarbiausia, — atakuoti ne iš ten, 
kur laukia, o tiesiog iš Koniukovo, iš 
apsuptojo namo, iš kur vokiečiai, be 
syvaus gynimosi, nieko nelaukia.

Remizovas žnaibė žilus ūsus.
— Tas viskas gerai. O žmonės?
— Mane tas anksčiau taip pat trikdė, 

— pasakė Saburovas. — Man atrodė, 
kad ataka tebus įmanoma, jei mums 
duos žmonių. Bet šiandien, po šito, — jis 
mostelėjo į angą, kur už durų vis dar 
girdėjosi kanonados garsai, — po šito, 
aš manau, kad...

— Išsiversime? — pertraukė jį Re
mizovas.

— Taip, išsiversime. O paskui, — Sa
burovas nusišypsojo, — iš džiaugsmo 
jūs juk truputį duosite, a?

—Duosiu, — savo ruožtu 'nusišypso
jęs, pasakė Remizovas.

— Na, ir generolas duos, kai mes jam 
pranešime, juk duos?

— Be abejo, — pasakė Remizovas. — 
Aš. tai dar nežinau, duosiu ar ne, o ge
nerolas duos. >.

— Bet ir jūs duosite?
— Duosiu. Aš pajuokavau. Ir pirmą

jį — save. O viešpatie, kaip įgriso sėdė
ti gynime. Žinote jūs ką? — Remizovas 
prisimerkęs pažiūrėjo į ,Saburovą. — 
Mes būtinai paimsime namą. Prie tokio 
akompanimento iš šiaurės tiesiog gėda 
to nepadaryti. Namas ... Kas tas na
mas? — Jis nusijuokė, bet tučtuojau pa
sidarė rimtas. — O tarp kitko, namas — 
tai daug, beveik viskas, tai Rusija... — 
Jis kartu su taburete atsilošė į sieną ir 
nutęsdamas pakartojo: — Rusija... Jūs 
net neįsivaizduojate to jausmo, kurį mes 
pajusime, kai auštant paimsime t'ą na
mą. 1

(Tąsa)
Jo saule įdegusi oda nuo su

bėgusio kraujo beveik visiškai 
pajuodo, pro perkreiptas lūpas 
buvo matyti nuo Pabako pagel
tę dantys. Džimas krūptelėjo ir 
nejučiomis pritūpė. <Iš to vyro 
akių žvelgė mirtis. Dar šią nak
tį šis tamsiaveidis vyriškis sa
vo rankomis užmušė žmogų, ir 
tai jam visiškai netrukdė mie
go. O 
pajuto 
mintį, 
pelnęs
grasino.

Matas išėjo, 
drebantį. Tadą 
ta iškreipė Džimo veidą, ir jis 
tyliai svaidė laukinius keiks
mus durų link.. Atsiminęs 
brangakmenius, jis nuskubėjo 
priė lovos ir ėmė ieškoti ryšu
lėlio po pagalviu. Jis apčiupi
nėjo jį pirštais, norėdamas įsi
tikinti, ar tebėra brilijantai. 
Įsitikinęs, kad Matas jų neiš- 
sinešė, jis pažvelgė į žibalinę 
krosnelę ir krūptelėjo, lyg nu
sikaltęs. Paskiau skubiai užžie
bė ją, pripylė prie čiaupo kavi
nuką ir pastatė jį ant ugnies.

Kai Matas sugrįžo, kava jau 
virė, ir, kol jis priraikė duo
nos ir padėjo ant stalo gabalą 
sviesto, Džimas pripylė kavos. 
Tik atsisėdęs ir -nugėręs kelis 
gurkšnius, Matas išsitraukė iš 
kišenės rytinį laikraštį.

— Mes labai klydome, — 
tarė jis. — Aš sakiau tau, kad 
nedrįstu nė pagalvoti, kaip tai 
riebu, žiūrėk, štai čia!

Jis parodė antraštę pirmame 
laikraščio puslapyje, ir jie per
skaitė :

pa
nustebintas iš- 
laikraštyje reikš-

norėjęs šįryt 
kai 

tarė

(Bus daugiau)

sku-
nuvyko į Budžanovo

“G R E I TA BUDŽANOVO 
BAUSMĖ. APIPLĖŠĘS BEN
DRININKĄ, N U Ž UDYTAS 
MIEGANT.”

— Na, matai! — sušuko Ma
tas. — Jis apiplėšė savo bend
rininką — apiplėšė j j, lyg koks 
biaurus vagis. <

“Dingo pusės milijono vertės 
brangakmeniai” — garsiai to
liau skaitė Džimas. Jis padėjo, 
laikraštį ant stalo ii> pažvelgė 
į Matą.

— Yra visiškai taip, kaip aš 
tau sakiau, — tarė šis.. — Ką 
gi, po velnių, mes išmanome 

I apie brangakmenius? Pusė mi
lijono! O man atrodė, kad jie 
verti daugiausia šimto tūkstan
čių. Skaityk toliau, iki galo.. -

Jie tyliai skaitė toliau, su
glaudę galvas, neliesdami ka
vos, kuri jau spėjo ataušti, o 
protarpiais vienas ar kitas net 
pašokdavo, 
spausdintų 
mingų faktų.

— Aš būčiau
pamatyti Mecnerio veidą, 
jis atidarė savo seifą, — 
Džimas išversdamas akis.

— Jis tučtuojau, kuo 
blausiai,
namus, — tarė- Matas. — Skai
tyk toliau.

“Vakar dešimtą valandą gar
laiviu “Sajoda” buvo numatęs 
išplaukti į pietų jūras, tačiau 
garlaiviui išplaukti sutrukdė 
naujai gautas. specialus krovi
nys.”

— Štai kodėl mes jį radome 
lovoje, — pertraukė Matas. — 
Tai tiesiog laimėjimas loteri
joje.

“ ‘Sajoda’ išplaukė šiandien 
šeštą valandą ryto.”

— Jis nespėjo į garlaivį, — 
tarė Matas. — Aš mačiau jo 
žadintuvą, nustatytą penktai 
valandai. Jam būtų užtekę lai
ko .. . tik štai aš pasirodžiau ir 
apverčiau viską aukštyn kojo
mis. Tęsk toliau.

“Adolfas Meęneris baisiai 
sielvartauja.. — Garsūs Hai- 
vorno žemčiūgų karoliai.* — 
Labai puikiai parinkti perlai, 
ekspertų įvertinti nuo penkias
dešimties iki septyniasdešimties 
tūkstančių dolerių.”

Džimas \prapliupo piktais ir 
iškilmingais keiksmais ir baigė 
šiais žodžiais:

— Tiek pinigų kainuoja šie 
prakeikti austrių kiaušiniai!

Paskui apsilaižė ir pridūrė:
— Reiškia, jog jie tikri, ne

dirbtiniai !

“Didysis braziliškas brilijan- 
tas, — skaitė toliau, — astuo
nias dešimt tūkstančių dolerių,
— daug skaidrių brilijantų ir 
keli tūkstančiai smulkių dei
mantų, nemažiau kaip keturias
dešimt tūkstančių dolerių ver
tės.”

— Tai, ko tu nežinai apie 
brangakmenius, yra verta ži
noti, — linksmai nusišypsojo 
Matas.

“Spėliojimai apie žmogžu
dystę, — skaitė toliau Džimas.
— Vagys turėjo žinoti — tu
rėjo gudriai stebėti Budžanovą,
— ir, matyt, pasekė jį tuomet, 
kai jis grįžo namo su savo gro
biu.”

' — Gudriai, po velnių! štai 
kaip galima išgarsėti ... per 
laikraščius! — nutraukė Matas.
— Iš kur mes galėjome žinoti, 
kad jis apiplėšė savo draugą?

— Kaip ten bebūtų, tačiau 
grobis teko mums, — nusijuo
kė Džimas. — Pažiūrėkime dar 
kartą į juos.

Jis patikrino, ar durys tik
rai užrakintos ir užsklęstos, ,o 
Matas tuo tarpu ištraukė ryšu
lėlį margoje nosinėje ir, padė
jęs jį ant stalo, išrišo.

— Argi jie nepuikūs? — ta
rė Džimas, žiūrėdamas į per
lus ir valandėlę neatitraukė 
nuo jų savo akių.—Pagal eksper
tus, jie verti nuo penkiasdešim
ties iki septyniasdešimties tūks
tančių dolerių.

— Moterims tokie daiktai 
labai patinka, — paaiškino Ma
tas. — Jos pasiruošusios už 
juos atiduoti viską: parduoti 
pačios save, įvykdyti žmogžu
dystes — žodžiu, viską..

—< Visai taip, kaip tu ir aš!
— Visai ne, — atšovė Ma

tas, — aš galiu dėl jų įvykdy
ti žmogžudystę, bet ne dėl’jų 
pačių, o dėl to, ką jie man ga
li duoti. Štai kur skirtumas. 
Moterys trokšta brangakmenių 
dėl jų pačių, o aš noriu tų 
brangakmenių, kad galėčiau įsi
gyti moterų ir visų kitų dalykų, 
kurių galima už juos gauti.

— Laimė, kad vyrų ir mote
rų norai skirtingi, — pastebė
jo Džimas..

—■ Iš to, kad žmonės geidžia 
skirtingų dalykų, — sutiko Ma
tas, — ir atsiranda prekyba.

Vėlyvą popietį Džimas išėjo, 
nusipirkti maisto. Jam išėjus, 
Matas surink.0 visus brangak
menius nuo stalo ir suvyniojęs 
vėl padėjo po pagalviu. Paskui 
užžiebė žibalinę krosnelę ir už
kaitė vandenį kavai. Po kelių

minučių grįžo Dzimas.
— Kaip nuostabu, — tarė 

jis, — gatvės, krautuves ir 
žmonės tokie pat, kaip ir visa
da. Niekas nepasikeitę. O aš 
sau vaikštau tarp jų, tapęs mi
lijonierium. Niekas nepažvelgė 
į mane ir neįtarė to.

Matas nesimpatingai urzgė. 
Jis negalėjo suprasti savo drau
go užsimojimų ir fantazijos.

— Ar parnešei mėsos*? — 
paklausė jis.-

— žinoma^ colio storumo. 
Puiki, štai, pažiūrėk!

Jis išvyniojo mėsos1'gabalą ir 
pakėlė, kad šis galėtų pažiūrė
ti. Paskui, užvirinęs kavą, atsi
sėdo, o Maitas tuo tarpu kepė 
kotletą.

—Nedėk tiek daug tų raudo
nųjų pipirų, — perspėjo Dži
mas. — Aš niekaip negaliu pri
prasti prie tavo meksikietiškos 
virtuvės. Tavo prieskoniai vi
suomet per aštrūs.

Matas urgzdamas nusijuokė 
ir kepė toliau: Džimas tuo tar
pu ėmė pilstyti kavą, tačiau vi
sų pirma į nikeliuotą kinietiš- 
ką puoduką įbėrė kažkokių mil
telių, kuriuos, suvyniotus į plo
ną popierių, ištraukė iš lieme
nės kišenės. Tai darydamas, jis 
nusisuko nuo savo draugo ir 
nedrįso net žvilgterėti į jį. Ma
tas patiesė ant stalo laikraštį 
ir padėjo karštą keptuvę. Jis 
perpiovė kotletą 'pusiau 
stūmė vieną pusę sau, 
Džimui.

— Valgyk, kol karšta,

tarė 
Džimas, prarijęs pirmą kąsnį. 
— Bet aš tau atvirai pasaky
siu vieną dalyką. Niekuomet 
neaplankysiu tavęs toje Arizo
nos rančoje, 'tad niekuomet ir 
nekviesk manęs.

— Na, koks reikalas? — pa
klausė Matas.

— Tai velniškas reikalas, — 
atsakė jis, — aš niekaip nega
lėčiau pakęsti tos meksikietiš- 
kos virtuvės tavo rančoje.- Nors 
po mirties aš eičiau tiesiai į 
pragarą, bet aš nenorėčiau 
draskyti sau vidurių šiame gy
venime. Prakeikti pipirai!

Jis nusišypsojo ir smarkiai 
iškvėpė orą, norėdamas atvė
sinti savo degančią burną, iš
gėrė gurkšnį kavos ir ėmė to
liau valgyti mėsą.

(Daugiau bus)

Egzaminuojant Akis,:: 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

| Drs. Stenger & Stenger
I . Optometrists
Į 394-398 Broadway
Į Brooklyn, N.* Y.
t Tel. ST. 2-8342

LWUVK4
GERIAU ŠI fl DUONA

K\SCHOLES BAKING
532 Grand St., • Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, | 
i krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
NAUJŲ METŲ

Linkėjimai nuo M. J. Švilpos, iš
dirbėjo Miracle Ointment. Stebėti
nos mostys. Kurie jau vartojo, ži
no, kad jiems pagelbėjo. O tie, ku
rie dar nebandė šios mosties, nelau
kite, tuojau reikalaukite. Mosčių 
yra 5 rūšiųf kurios prašalina įvai
rius skausmus. Mostis sudaryta iš 
gydančių žolių, nėra kenksminga, 
bet palengvina, ypač žiemą daugelis 
naudAja.

No. 2-M. J. S. Salve for External 
Pains, kaip tai kojų, rankų, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį, traukimą, persišaldymą ir aš
trų kosulį. Ši mostis suteikia malo
nios šilumos, gaivina kraują ir pra
šalina įvairius paviršutinius skaus
mus. Kaina .$1.

No. 3-M. J. Švilpa’s Miracle Salve 
for Skin Irritation. Stebėtina mos
tis, kuri pagelbsti nuo įvairių odos 
ligų 
mą, 
nūs, 
mą,
kojų tynimą ir skaudėjimą, 
(tik ne vėžio). Kaina $1.

No. 4-M. J. S. Salve for Itching 
Skin and Poison Ivy. Užsisenėją ar 
švieži niežėjimai, gausite greitai pa
galbą. Kaina $1.

No. 5-M. J. Švilpa’s New Discove
ry Salve for Piles. Ši mostis nau
jai išrasta, kuri greit prašalina 
Piles (varvančias ar ne) be pjausty
mo. Pagelbės, jei tik vartosite pagal 
nurodymą. Kaina tik $2.

No. l-'M. J. S. Mostis nuo dantų 
ir smegenų (gums) nesveikumo. 
Tuoj pagelbsti. Kaina 55c ir $1.

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
sįųskite ’ ir money-orderį ar čekį. Iš 
Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c

kaip tai: odos plyšimas, išberi- 
votis, rash, Athlete’s Foot, Si- 
nudeginimą, nušuiimą, sužeidi- 
nosies ar burnos nesveikumą, 

ronas

pašto ženkleliais. Adresuokite:
M. J. ŠVILPA

r. O. B«x 78, Sta. A 
Hartford 6, Conn.

Hartfol’diečiai galite pirkti pas 
E. Beirs (vaistinėj), 158 Park St., 
arba pas Zembą; ant Sheldon St.

(adv.)'

g LITUANICA SQUARE

|RESTAURANT|
Steven Augustine & Frank Sanko įį

SAVININKAI §
B? PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE K

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ ? DIENAS SAVAITĖJE

$282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. YJC
Tel. EVergreen 4-9612

's

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

34

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.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PĄ.

Tel. Poplar 4110-

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Gruod. 24,1948 
s



CHICAGOS ŽINIOS
Raportas Apie Didžiausią 
Kuopą Lietuvių 
Literatūros Draugijos

“Vilnies” salėje įvyko LLD 
19 kuopos susirinkimas. Su
sirinkimas praėjo pavyzdingoj 
tvarkoj. Pirmininkavo J. Stan
ley. Kuopos valdybos nariai 
patiekė gerus raportus.

šiemet duokles pasimokėjo 
207 nariai. Naujų narių įra
šyta, per šiuos metus, 56. Tuo 
būdu kuopa turi 263 narius, 
esančius geram stovyje. Tai
gi, Lietuvių Literatūros Drau
gijos 19-ta kuopa yra didžiau
sia visoj organizacijoj

- Kokia 20 narių dar nėra 
pasimokėję duoklių. Tūli iš , 
jų gyvena toliau nuo Chica- ' 
gos. Tikimasi, kad mokesčiai 
iš jų bits iškolektuoti vienokiu 
ar kitokiu būdu.

Per metus laiko LLD 19-ta Į 
kuopa aukavę įvairiems reika

lams $l»»10. Kuopa turi fondą 
pirkti įnirusiems nariams gė
lių vainikus.

Susirinkimai būna pavyzdin
gi ir, pastaruoju laiku, gana 
skaitlingi.

Pereitam susirinkime kalbė
ta, kad mokesčius Draugijos 
iždan nariai mokėtų pradžioj, 
o ne lauktų metų galo. Pa
daryta gera pradžia. Jau 30 
narių pasimokėjo savo duokles 
už 1949 metus. Jų gražiu pa
vyzdžiu turėtų sekti visi kiti, 
Beje, tūli nariai pasimokėjo 
po $2. \

“Vilnios” vajuje Lietuvių 
Literatūros Draugijos 19 k p 
stovi garbingoj pozicijoj. Ji 
pirmutinė šiame vajuje. Nu
tarta, kad visi nariai kuo ga
lėdami prisidėtų prie vajaus.

Šiame susirinkime daugelis 
kuopos narių atsiėmė pastarą
jį Draugijos leidinį “žmogus

KALĖDŲ DOVANOS
Jau laikas apsirūpinti pirkiniais Kalėdų dovanom. 
Labiausia įvertinamos ir ilgos atminties dovanos yra

AUKSINIAI IR DEIMANTIN4AI DAIKTAI

LAIKRODŽIAI, ■ 
ŽIEDAI, 

BRONSELfcTAI, 
LAKETUKAI

Didelis pasirinkimas gražiausių džiulerių
Kalėdų dovanoms yra pas

Joną Patašių
307 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Prieš City Market

Taipgi taisome laikrodžius ir visokius džiulerius.
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Paul Gustas Funeral Home,
INC.' .

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekorųota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- j 

giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems ! 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai' Įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. J

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega,

A 
A

August Gustas 
BELT AIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt./ 

telefonuokite: 
Slloreroad 8-9330

Ir Gustas jums ttojau pristatys gelių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.. z .

Specialistai Pritaikymui
šermenims,*Vestuvėms ir Bankietams

(Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOTME,, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
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ir Mašina.” Daugelis pasipir- 
ko “Vilnies” kalendorių.

Valdyba sekamiems metams 
bus ta pati — K. Matukaitis, 
J. Jokubka ir P. šolomskas. 
Iždininkas—J. Bagdonas, Kuo
pos valdyba tikrai pavyzdin
ga.

Susirinkimui pasibaigus 
buvo draugiškas pobūvis.

Kuopietis.
A ★ ★

10,000 Reikalauja
Algų Pakėlimo

Atstovai septynių lokalų 
AFL Hotel and Restaurant 
Employes Union, atstovaujan
ti virš 10,000 darbininkų, dir
bančių 17-je viešbučių miesto 
centre, susirinkę penktadienį 
Palmer House svarstė ateinan- 
tiem metam sutartį.

Frank Vacey, galva bendros 
unijų tarybos, sakė,w dabarti
nės sutartys su atskirais vieš
bučiais baigiasi gruodžio 31 
d. Naujas sutartis darant, sa
kė jis, bus reikalaujama pa
kėlimo algos šių skyrių darbi
ninkams: bartenderiams, vi
rėjams, pyragų kepėjams, pa
tarnautojams n* kitiems val
gyklų darbininkams.

★ ★ ★
Plėšikai Laimėjo $26,300

Plėšikai keturiuose apiplėši
muose ir vagystėse pusėtinai 
pasipelnė.

Lino Canalia, sav. Lino-Trae 
tavern, 580 E. 415th st., buvo 
tik ką parsivežęs $12,000 iš 
Pullman Trust & Saving Bank, 
išmainymui čekių Pullman Co. 
darbininkams.

Du gunmenai pastojo jį 
prie užeigos ir išmušę auto
mobilio langus su šautuvų 
drūtgaliais, paėmę pinigus pa
bėgo.

Antra auka buvo Joseph F. 
Ryan, savin. Aid Time Ta
vern, 1400 Van Buren st. Jis 
buvo tik ką išsiėmęs $610 iš 
Mercantile National Ęank. 
Trys gunmenai privažiavę 
prie jo užeigos ir pasigriebę 
nusivežė. Jis buvo paleistas 
už kelių valandų be“ pinigų.

Iš Southtown Currency Ex
change paėmė $10,700, kurie 
irgi buvo mainymui čekių. 
Čionai vagys iškirtę skylę lu
bose iš 2-ro aukšto Ameri
kos Legijono svetainės, 1610 
W. 69th st., įsigavę ir radę 
ant lentynos saugios spintos 
kombinaciją, atsirakino spintą 
ir pinigus pasiėmė.

Keturi maskuoti banditai 
įsigavę j Motor Express, Inc., 
garažą, 700 S. Jefferson st., 
suėmė du darbininkus ir du 
klijentus ir su.šlėga sudaužė 
saugią spintą ir laimėjo $3-,- 
000.

Iš Trans World airlines raš
tinės lango, 37 S. Wabash st., 
vagys paėmė nemažą kiekį 
brangių batų vertės $3,500. 
Pigesnius paliko nepalytėję.

★ ★ ★ 
Gelbejimąs' Kovotojų 
Yra Rimties Reikalas

Antanas Romanas įteikė 
$10 gynimui reakcijos puola
mų darbininkų klasės vadų. 
Antanas sakė: “čia yra mano 
žmonos Marijonos ir mano au
ka gynimui 12-kos vadų, ku
rie laukia teismo, nes mano
me, kad toks bus geriausias 
prisiminimas- ft-ų, kurie savo 
gyvenimą aukauja darbo žmo
nių būklės gerinimui.

Civilių Teisių Kongresas pa
siėmė ginti bylą 12-kos komu
nistų vadų ir gina visus reak
cijos puolamus darbininkų ko
votojus, kur jie bebūtų.

Tam tikslui yra susidaręs 
lietuvių komitetas’, kurio tiks
las mūsų tautiečių tarpe rink
ti paramą gynimui puPlamų 
progresy vi ų d ar bu oto j ų.

Progresyvūs lietuviai labai, 
gerai pradarytų pasekdami dd. 
Romanų* pavyzdį ir žiemos 
Švenčių proga paremtų gyni
mo reikalą. J. M—ka.

★ ★ ★
Pavogė 14,000 Baliūnų

Policija ieško vagilio, kuris 
pavogė 14,000 kalėdinių baliū
nų iš salesmano auto, palikto 
prie Perkshire Jlotel, 15 E. 
Ohio’ st.

Moses Rubin iš Brighton, 
Mass., salesmanas, sakė, baliū- 
nai verti $800.

Kitoje vietoje vagilis pa'emė

Žinios iš Lietuvos
Pramoninės Produkcijos 
Gamybos Augimas

Lietuvoj kas mėnesį auga 
pramoninės produkcijos leidi
mas. Respublikos statistikos 
valdybos duomenimis 1948 m. 
spalio mėnesį bendrosios pro
dukcijos gamybos planas yra 
visos pramonės įvykdytas 114 
procentų. Palyginant su 1947 
m. spalio mėnesiu, šių metų 
spalio mėnesį bendrosios, pro
dukcijos išleidimas užaugo 
20% ir viršijo prieškarinį 1940 
metų lygį.

Šių metų spalio mėnesį vir
šum piano yra išleistas žymus 
pramones produkcijos kiekis, 
tame skaičiuje metalą plau
nančių staklių, elektros moto
rų, langams stiklo, toliaus, su
perfosfato, celiuliozės, popie
čio, odinės ir guminės avaly
nės, juchtos ir chromo, koji
nių ir puskojinių dirbinių, taip 
pat cukraus, konditerijos 
minių, augalinių riebalų, 
pirosų. '

pabaigoj viršumplaninių san
kaupų suma bus 1,750,000 ru
blių. Kauno saldainių fabri
ko “Ramunė” kolektyvas ko
voja dėl 1 >/2 milijono rublių 
v i ršu m planinių sank ą u p ų.

Lietuvos Valstiečiai Telkiasi 
į Kolektyvinius Ūkius *

Lietuvos žemės ūkis pasiekė 
šiemet didelių laimėjimų. 
Valstiečių ūkiuose pasėlių plo
tas padidėjo 92,000 hektarų ir 
tarybiniuose ūkiuose — 8,580 
hektarų, žymiai padidėjo lau
kų derlingumas.

Tarybiniai ūkiai 
tais gavo pusantro 
dėsnį derlių, negu 
davė- valstybei tris
giau grūdų, negui buvo numa
tyta pagal planą.

Tūkstančiai Lietuvos valstie
čių, įsitikinusių kolektyvinės 
santvarkos pranašumais, stojo 
į kolektyvinių ūkių kelią. Da
bar respublikoje yra apie 350 
kolektyvinių ūkių.

šiais mė
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West Allis, Wis
Išsisukinėja Nuo Taksų

galima priversti korporaciją 
mokėti tuos taksus. Kitaip 
Miesto Taryba tuom reikalu 
nesirūpins ir kompanija pa
silaikys tuos pinigus savo ki
šenėje ir greit mažų namų sa
vininkai pasijus, jog jų taksai 
tapo pakelti. •

Mes jau turime tuom susi
rūpinti. Jau ir dabar mūsų 
našta perdidelė, ogi didžiosios 
korporacijos darosi sau neap
sakomus pelnus. ■'...

Mažo* Namo Savininkai.

ėl streiko.

20 Milijonų
Viršumpkininių Sankaupų

Lietuvos respublikos darbi
ninkai, inžinieriai ir tarnauto
jai įsipareigojo iki metų pa
baigos duoti 20 milijonų ru
blių viršumplaninių sankaupų.

Lietuvos įmonėse Šiam įsi
pareigojimui įvykdyti plačiai 
išsivystė socialistinis 
niavimas.
pasiekė
kolektyvai.
galanterijos kombinatas “Rau
donoji žvaigždė” davė 1 mili
joną rublių viršumplaninių 
sankaupų. Vilniaus gamykla 
“Elektrit” duos iki metų pa
baigos 1 milijoną rublių. Kau
no fabrikas “Trikotažas” da
vė 1 milijoną rublių, o metų

lenkty-
žymių laimėjimų 

priešakinių įmonių 
Vilniaus

Šimtai Knygų Parduotuvių
Ir Kioskų Kaime

Lietuvoj neseniai pasibaigė 
knygų platinimo mėnuo. Par
duota naujų knygų beveik 4 
milijonam rublių. Daugumas 
knygų išpirkta kaimo vietovė
se. Lietuvos kaime žymiai iš
augo politinės, mokslinės ii 
meninės literatūros pareikala
vimas. Dabar kaime atidaro
mi šimtai 'nuolatinių knygų 
parduotuvių ir kioskų.

Respublikos leidykla masi- 
odos- niam skaitytojui pradėjo leisti

Pigiąją 'biblioteką.

Dėl įvykusio Allis Chalmers 
darbininkų streiko 1946-7 m., 
Allis Chalmers korporacija 
jau du metai kaip nemoka 
valdžiai taksų (income tax
es). Šį faktą iškėlė Milwau
kee Journal lapkričio 11 d. 
West Allis miestas dėl to nu
stoja įplaukų apie milioną do
lerių į metus.

Minima korporacija tvirtina, 
jog streikas 1946 metais jai 
“lėšavęs” $24,496,539. 13 e t 
faktai parodo ką kitą. ‘ Fe- 
deralė valdžia tais metais grą- 
žiųo korporacijai taksų $25,- 
454,622.81, atlyginant nuosto
lius, pakeltus

Bet, sako Milwaukee Jour
nal, “Faktas, kad . kompanija 
galėjo tiek gauti iš federalės 
valdžios kredito už nuostolius, 
nesulaikė jos nuo pasiėmimo 
už nuostolius ir iš valstijos, 
nemokant taksų.”

Praėjusiais metais kompa
nijai leista pasilaikyti pelno 
$7.500,000 nemokant taksų 
vis dėl tų kalbamų nuostolių 
ir dar kitą $17,000.000 šiais 
metais (1948).

žmonės pradeda statyti 
l<laušimą, kas rašo taksų įsta
tymus? Ar tik nebus tie at
stovai, kurie gauna “inspira
cijos” nuo Allis Chalmers, po
nas llarnischefeger ir kiti, 
kurie dideles sumas aukauja 
jų rinkiminiams fondams.

Jeigu darbininkai, gyvenanti 
West Allis, veiktų ir sukeltų 
gana didelį protestą, miestas 
galėtų išreikalauti, kad tie 
taksa, būtų ’ sumokėti. Būtų

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

Pranešimas Laisvės skaitytojams: 
Gerbiamieji, vajus eina prie užbai
gos, prašome atsinaujinti prenume
ratas, kur kuriom parankiausia. Li
teratūros Draugijos kp., moterų 
skyr. vajininkės su mielu noru pri
ims jūsų atnaujinimus, kurios yra 
M. Kazlauskienė ir J. K. Navalins- 
kienė. Sveikiname visus Laisvės 
skaitytojus su Naujais Metais! — 
J. K. N. (302-303)

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 turkiu 
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)

GYDYTOJAS 2

S. S. Locket, M. D. |
8223 South 4th Street

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Valandos:

y Telefonas EVergreen 4-0203 §
y JK

ŽOLĖS ARBATOS 
FORMOJE 

kvailį nuo visokių nešvarumų

Edward F. Shea, 24 metų, 
sulaikytas kaltinimu, kad jis 
apiplėšęs vieną Bickford res- 
torantą ir bandęs apiplėšti ki- 

vedejas pačiupo 
kurioje jis lai- 
Tas revolveris 

žaisliniu.

tą. Antrojo 
jį už rankos, 
kė revolverį, 
pasirodė esąs

60eValu kraitį nuo visokių nešvarumų 
Nuo išgąsčio, bemiegės, galvos ir spran

do skaudėjimų. 
Nuo kosulio, dusulio bei astmos ..........
Vyriškumo pataisymui  ,.................... '
Nuo uz.siscnėjusio kataro, Hay-fcvcr 

ar rose catharh ..................................
Sunkių mėnesinių sureguliavimas, .......
J’ailių arbata 85c. Mostis .................. ;
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo 

laipina ir varo laukan akmenėlius
Ncsislapyk bemiegant ............... Ą...........
TKAJANKOS šaknys dėl arielkos ....... 1
Valnija vidurius, labai gera arbata 
Nuo sutukimo ,eik kūdyn ..................
Nuo cukrinės ligos (Diabetes) ..............
Nuo vžsisenėjusio bronkaitis ..................
Nuo visokių išbėrimų, pimples ........... •'
Tlaukų tonikas nuo pleiskanų, 

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

šių. šilą arbata ne tik užeina kelią 
šioms ligoms, bet ištarpina susuktus 
guzus ant sąnarių vartojant per kokį 
laiką ..................................................... $1.75

Tyra mostis stabdo bile kokį niežulį
ir galima vartoti Inlc kijir .........

Nuo visokių reumatiškų sausgčlių . 
Laiškams popiera į Lietuvą su apie 

skirtingų pasveikinimų. Tuzinas 
tuzinai už $1.00.

....Žolės yra sudėtos j pakelius su 
ihais, kaip vartoti. I

M. KUKAITIS, 33t Dean 'ij/rr.
Spencerport, N. Y. /

ausyse ūžimo 85c 
60c 

$1.25

$1.25
75c

$1.25

60c 
60c 

$1.00
60c 
85c 
85c 

, 75c 
$1.00

60c 
85c 
85c 
60c

. $1.25 
60c

15 
40c.

nurody-

YGŲSANDĖLIS KK 
IRžOtlŲ

Auksu altorėlis, urrtldų knyga, paveiks
luotos mišių xfialdos. Ccluioidos gražiais 
viršais. TfXzcs spaudos .................. $1.75

VainikėU^Tmažcsnė, paveiksluotos 
anįjįJs. juodais apdarais ..................  ?oc

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

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

jų kelionė vienos apliifk kitą ..........
Celibatas, neženotų kunigų ......................
Sawįzro*Ias didis klasterius ......................
Raginis, gražios pasakos .................... .....
Dainų apie 120 įvairiausių ....... ...........
Jonas ir Alcnutė, gražios pasakos .......
Laimė ir planely nubūrimai ..............
Naujausia didelė sapnų knyga ...........
Detroito muštynės už dalinimą lapelių 

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

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

ir kiti monologai ..............................
Nojaus Arka, įdomūs skaitymai ...........
Keliautojai j Šventąją žemę Jeruzalę 
Lytiškos ligos ir knip apsisaugoti .......
Pinigai gaįVažudžiai ir prie ko jie 

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

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

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

Su kankinimo paveikslais ................... 35c
Raktas į laimingesnį gyvenimą ........... $1.00
Ragana, gražios apysokos ............. '•  35c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus įpėdinis? .....................'....v...
Velnias kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Kabalas, laimių nubūriinas ............. .
Lietuviška gaspadinė, su 450 receptų

M. ŽUKAITĖS, 334 Dean Terr.
* Spencerport, N. Y.

$2.25
. 60c

. 50c I
. 30c
, 35c
. 35c

75c
. 25c

25c
$1.75

35c 
25c 
•25c 
25c 
35 c 
25c

35c
30c
25c

35c
25c
35c
35c

$2.50

$1.50
$1.50

15c
$1.00

kūčių 
Uy an

.svarus kalėdinių pierni- 
vertes $80 iš 
auto prie 812

Wm. P.
Garfield

y Tel. TRObridge 6830 g 

į DR. JOHN REPSHISI 
v (REPŠYS) . §
| LIETUVIS GYDYTOJAS g 

X- Valandos: 2-4 ir 6-8 o 
S Ncdūliomis ir šventadieniais: x 
O nuo 10 iki 12 ryto. S

X 278 Harvard Street
S kamp. Inman St., arti Central Sq. ® 
g CAMBRIDGE, MASS. g
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$ GERAI PATYRĘ BARBERIAI

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

A 
A 
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Į Joseph Garszva 
į Undertaker & Embalmer
Tt Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Fotografas
j Traukiu paveikslus familijų, ves

tuvių, kitokių grupių il
ls senų 
naujus

< lūs ir 
a sudarau 
lirikoniškais.
l^kalui esant
gi p a d i d i n u tokio 1 
f dydžio, kokio pa- ? 
’ geidaujama. Tai- ■ 

pogi atmaliavoju? 
įvairiam spalvom.

JONAS STOKES ;
512 Marion St., Brooklyn j 

kampas Broadway ir Stėne Ave., j 
prie Chauncey. St., B’way Line :

■ Tcl. GLcnmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
k ra javus 
su ame- 
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DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street/ 

BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868
9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais uždaryta

Matthew 
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

. Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamu atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 1-5172

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
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^Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-fl 
ėdikiam reikmenys, įvairūs daik-^

1
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ateliai, ligonių kambariui reikme-ti 
sPnys už griežtai žemas kainas.
g
S?s?

s?

S' , „

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tcl. EVergrecn ,7-6288
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RONKONKOMA
8684 .
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m BROOKLYN A

i LABOR LYCEUMl 
DARBININKŲ ĮSTAIGA * 

w . *5ySalės dėl Balių, Koncertų, Ban-g 
^kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.5 
i? Puikus steičius su naujausiais § 
§ įtaisymais. n
g KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS į 

Kainos Prieinamos. *
949-959 Willoughby Ave. % 

Tel. STagg 2-8842 g

(GERI PIETŪS!
: Kada norite gerų pietų,
Į kreipkitės j

į Lorimer Coffee Shop
4 ~ ~ ...........I * 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 j
(SHALINSKAS)

. Funeral Home j;
: 84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tcl. Virginia 7-4499

WlllllllllillllllUIIIIIIIIIUIIIUIIIIIUIUIIlll!!!

TELEPHONE
STAGG 4J-5048

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIWIIIIHIIIIHIIIIUI1IIUIIM0

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
LIŪDESIO VALANDOJE KREIPKITĖS PAS MUS

$ Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

<i Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
f Mylimiems Pašarvoti Dovanai

I 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Penkl., Gruod. 24,1948



NewYorto^z^K^ferZinloi
Apdovanojo Puodų Balių

su-
HIĮC

Visi Ruošiasi Laukt 
Naujųjų Metų

i

Ką tik susitiksi, visi kalba 
apie Liberty Auditorijos patal
pose įvyksiantį Naujiesiems 
Metams susitikti Dakarą. Visi 
jame nori dalyvauti vyriausiai 

•dėl dviejų priežasčių:
Kad jį rengia Aido Choras, 

tradiciniai jau įsigyvenęs tuo
se vakaruose, visuomenei daug 
tarnaujanti organizacija. Kai
no jaunimo organizacijos, jų 
Naujieji Metai visuomet būna 
kupini jaunimo^ jaunatvės 
dvasios ir grožės.

Kad jis įvyks Liberty Au
ditorijos visose patalpose, pir
mu kartu pačioje erdviausio
je ir gražiausioje lietuvių 
ištaigoje visose rytinėse valsti' 
jose, 
goję,
vininkais yra keliolika šimtų 
lietuvių.
džiuojasi tūkstančiai lietuvių.

Aną dieną susitinku 
Prankaitis. Ilgai 
čiau pramogose, 
kad gal serga ar 

.tos kliūtys trukdė:
—Taupausi viską geriausio 

ir gražiausio Naujųjų Metų 
vakarui. Parvyks iš J. V. Lai
vyno mano sūnus Johnnie, bu
vęs aidietis, norėsiu su juo 
atvažiuoti į Aido vakarą, au
ditorijoje.

Kiti susitiktieji panašiai 
ba.

Ton

I

j į 
J

i

i

h

visuomeniškoje įstai-
Auditorijos sa-

Ja džiaugiasi ir di

An 
jos nema- 
Pamaniau, 
kokios ki-

kai-

Virš Ketvirtadalis 
Miliono Asmenų 
Be Darbo New Yorke

Be jau pirmiau minėtų, tu
rėjusį įvykti gruodžio 19-tą 
(bet atidėtą į 26-tą) puodų 
balių gausiai apdovanojo dau
gelis žmonių. Apdovanojo 
skanumynais ir įvairiais gra
žumynais, galimais paversti į 
puodus. Ir apdovanojo jau 
gatavais auditorijai reikmeni
mis,- kadangi puodų baliaus 
pelnas skiriamas Auditorijos 
Restoranto virtuvės įrengimui 
moderniškais puodais ir me
chaniškais įraitkiais.

Litbalt Company, 20
Eyck St., Brooklyne. kur ga
minami ant užsakymo ir šiaip 
parduodami goriausios rūšies 
marškiniai, šalikai, kaklaraiš
čiai ir kiti vyrams puošmeni- 
niai dalykėliai, tinkami dova
noms, dovanojo labai gražius, 
brangius marškinius, šaliką ir 
kaklaraštį.

Viktorija Balkus atvežė savo 
darbo užtiesalą lovai ir lėkš
čių.

Marijona Kulikienė — setą 
duonai beskučių, muilo, ser- 
vetukių, pyragą.

Albina Mikalaus — dvejus 
gražius virutinius ir dvejus 
apatinius marškinius ir kitko.

Olga Reinhardt — pyragą, 
košelienos, “grab bag” dova
nėlių.

Ona Čepulienė—keiką (ska
niai su valgėm) ir “grab bag” 
dovanėlių.

Anelė Kanopa—pyragą.
Adelė Rainienė—pyragą.
Elzbieta Paškauskienė — 

abrūsiukų.
Mary Krunglienė — abrū- 

siuku. , * 1

PINIGAIS f
Petras Višniauskas, užva

davęs “pin boy” bowlinge, 
dovanojo visus ten gautus 
“tipsus,” $2.73.

Negalėjusios pačios atvykti, 
atsiuntė:

Adelė Kalakauskienė, per 
dukterį Beatrice Schneider, 
$5.

Ona Walmus, per d. Kuli- 
kierię, $1.

Pati komisija, Mary Zeakas 
ir Albina M i kai aus, buvo pri
gaminusios nepaprastai ska
nių ir maistingų pyragaičių, 
su mėsa ir kitokių. Ne visų 
galėjome net paragauti. Kai 
kuriuos skanumynus draugės 
išpirko parsinešti namo, ne
pjautus, nes buvo aišku, kad 
ant vietos, tą visą skanų tur
tą sunaudoti svečių permaža, 
nes kelius užsnigo 18 su virš 
colių sniego, ne bile kam iš
brendamo.

Girdėjome, jog daug ska
numynų, kurie turėjo būti pa
gaminti iš vakaro, likosū na
miškiams suvalgyti, nes jų pa- 
gamintojos negalėjo atvežti. 
Likosi ir kitokių dovanų, no
rėtų atvežti tiesiai į balių, at
važiuojant jin.

Linkėtina, kad visi tų do
vanų davėjai ir kad visi norė
jusieji būti mūsų svečiais svei
ki ir linksmi sulauktų Kalėdų, 
kad nauji sniegai neužsnigtų, 
ir kad mes visi galėtume iš 
naujo susitikti labai smagiame 
ir auditorijos virtuvei labai 
naudingame baliuje gruodžio 
26-tos popietį ir vakarą, Li
berty Auditorijoje.

Kiubietė.

Dar Du Kūdikiai 
Sudegė Namuose
' Vos praėjus dienai nuo 
degimo trijų biednuomenės 
vaikų Brooklyne,.kitoje miesto 
dalyje, Harlemo, tokiame pat 
sklepiniame bute, tokiose pat 
sąlygose suspirgėjo ugnyje ki
tos šeimos du kūdikiai, sūne
lis 17 mėnesių, dukrytė 6 mė
nesių.

Motina ir šiuo atveju buvo 
išėjusi į krautuvę, tėvo nebu
vo namie.

Brooklyniškč Šeima yra bal
tieji, Harlemo — negrai, bet 
abieji, kaipo darbo • žmonės, 
biednuoinenė, turi 
skursti, turi lygybę 
skurdžiose sąlygose 
tų kūdikių.

Kūdikis Užduso 
Po Užldodu

g
5)

3

3

lygybę 
raudoti 

pražu d y-

Mrs. Mollie Sanders paguldė 
3 mėnesių amžiaus dukrytę 
Donną vežimėlyje ir paliko 
užmigdytą ties Quonset na
muku, kuriamo ji su veteranu 
vyru gyvena. ' Už pusvalam 
džio atėjusi pažiūrėti atrado 
kūdikį pasisukusį ant šono, 
b lank etas užsitraukęs ant vei
do ir uždusinęs.

Pribuvę du (laktai ai ir po
licija veltui darbavosi 40 mi
liutų, bet atgaivinti nepavyko.

li

Linksmas Naujų Mėty Sutikimas!
RENGIA AIDO CHORAS

Ekonomistai savo organe 
' Wall Street Journal aprokuo- 

ja, kad New Yorko mieste ran
dasi virš ketvirtadalis miliono 
asmenų laikinai ar visai ne
turinčių darbo.

Pirmomis dviemis savaitė
mis šio mėnesio, sako rapor
tas, prisidėjo 50,000 bedarbių. 
Priežastis: nebeišparduoda
prigaminto tūrio.

Pareikalavimo prekių su
mažėjimą raportavo: General 
Electric viršininkas Charles E. 
Wilson. Tarpe mažiausia, iki 
50 nuošimčių mažiau reikalau
jamais yra vacuum valytuvai, 

, kavos virduliai, atmatų pra- 
šalintojai.

New Yorko Central per sa
vaitę atleido 6,500 darbinin
kų. Mažėja darbai ir uždar
biai, mažėja važinėjimas ir su 
juo surišti darbai.

Nėw York Corp., išdirbėjai 
šaldytuvų ir oro nustatymui 
aparatų atleido 200, nes “per
daug pridirbta.”

Miesto siuvyklos pigesnių 
' rūšių suknelių ir kitų pigių 
drabužių, kailininės, odos ir 
popieros produktų gamyklos, 
spaustuvės, viešbučiai, aukso- 
riai, teatrai, klubai ir kitos pa
silinksminimo vietovės jaučia 
stoką pareikalavimų.

Ir daugelis kitų jaučia su- 
mažėjiirfą darbo ir prekybos. 
To pasėkoje net paštas skel
bia iš New Yorko išsiunčiąs 
apią 6 nuošimčiais mažiau, 
siuntinių, negu pernai.

FILMOS
f

TEATRAI

Mušeikos Peiliu Apraižė 
Marininką Atakoje 
Ant Unijistų

Prie Times Square. Kalė
domis pradės rodyti naują fil
mą “Enchantment,” su David 
Niven, Teresa Wright, Evelyn 
Keyes, Farley Granger.

Embassy Newsreel Teatruose 
žinių ištraukose rodoma pri

buvimas mūsų marinų Kinijon 
pagelbėti įpuolusiems despera- 
cijon buvusiems liaudies lupi
kams, išsigandusiems ateinan
čios liaudies armijos. Taipgi 
iš Palestinos, Anglijos, Meksi
kos, ir naminės žinelės filmo- 
se.

Radio City Music Hall
Toliau rodo “Words and 

Music,” su June Allyson, Per
ry Como, Judy Garland, Lena 
Horne, Gene Kelly, Mickey 
Rooney, Ann Sothern. Di
džiojoje scenoje religinėmis 
temomis spektaklis “Nativity,” 
pakartojamas jau 16-ti metai, 
ir naujas • šventiškasis svietiš- 
kis “Star Spangled.”

Roxy Teatre
Pradėjo rodyti naują 20th 

Century-Fox komišką romaną 
“That ■ Wonderful Urge.” 
žvaigždėse Tyrone Power ir 
Gene Tierney. Scenoje Bar- 

Scott, laimėjusi 
čampionatą šiais

bara Ann 
čiuožinėtojų 
metais.

dienio vakarą, tad anksti nuė
jusiems yra proga pamatyti 
paskutiniu kartu rodomas 
“Admirolas . Nakimovas” ir 
“Berlyno Puolimas”; ir naujai 
pradedamą rodyti “Sympho
ny of Life.”

L.K.M. Globėjams
Lietuvių Kalbos Mokyklėlės 

mėnesinis susirinkimas, kuris 
pripuola gruodžio 24-tą dieną, 
neįvyks. Todėl LKM sveikina 
visus, švenčių proga ir linki, 
kad visi džiaugsmingai pra
leistų jas su savo šeimomis ir 
mylimais draugais.

Susirinkimas bus atidėtas 
iki sausio 7-tos dienos, 1949, 
ir tikimės, kad bus skaitlin
gas. Tad įsitėmykite, draugai, 
tą dieną, kad nepamirštumėt, 
nes susirinkimas labai svarbus. 
Tikimės, kad bus paruošti pla
nai dėl programo užbaigsiant 
mokyklėlės sezoną pirm 
tantis atostogoms.

Reguliarinės pamokos 
sausio 8, 1949, tad tie,
dar norėtų.prisirašyti, prašomi 
atsilankyti 2-rą vai. po pietų. 
Pamokos susidarys iš kalbos, 
liaudies šokių ir dainų.

Visus kviečia
LKM Valdyba.

' James McGuire, 27 metų, 
marininkas iš Lowell, Mass., 
tapo apraižytas peilių,; mušei
koms jį užpuolus National 
Maritime Unijos' prezidento 
Joseph Curran raštinėje, (New 
Yorke. Jis buvo užpultas, an
tru kartu bėgiui dviejų dienų, 
ten nuėjęs reikalauti unijos 
knygelės, kurios jam vis ne
duoda, nors duokles priima.

skirs-

įvyks 
kurie

Išvyko Piety Link
Laisvės kaimynai ir ilgame

čiai skaitytojai Walter is ir 
Johanna Danilevičiai išvažiavo 
į Georgia valstiją, apsilankyti 
pas tenai gyvenančią jos duk
terį Eugeniją. Ta proga pa
buvos šiltesniame krašte, šiek 
tiek apžvelgs to krašto įvai
rumus.

Linkime laimingos kelionės 
ir smagaus pobūvio.

Paramount Teatruose
Newyorkietis, prie Times 

Square, rodo “Paleface,” ir 
turi asmenų veiksmus scenoje, 
o brooklynietis, prie Flatbush 
ir Dekalb Avės., rodo “Miss 
Tatlock’s Millions” ir “16 
Fa thorns Deep.”

Stanley Teatre
Prie Times Square, Kalėdo

mis pradės rodyti Tarybų Są
jungos technispalvę “Sympho
ny of Life,” su muzika. Pir- 

I mu kartu rodo vėlai perikta-

MIRĖ
Antanas Banasevich, 75 ,m. 

amžiaus, gyvenęs 69 Scholes 
St., Brooklyne, mirė gruodžio 
21 d., Bellevue Ligoninėj. Kū
nas pašarvotas Juozo Garšvos 
koplyčioj, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
gruodžio 24 d., 2 vai., Mt. 
Olivet kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
dukteris ir sūnų, piešėją Igną. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
grab. Garšva.

turi

UP

Swirl Cut

sutai-

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

Telefonas
EVergreen 4-7729

Penktadienį, Gruodžio 31 December
LIBERTY AUDITORIUM

110,-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
BUS ŠOKIŲ IR ĮVAIRIŲ PAMARG1NIMŲ PROGRAMA.

Pradžia 8 v. v. Įžanga $1.25 (taksai įskaityti)

Šokiams gros George Kazakevičiaus Orkestrą
Aido Choras kviečia Didžiojo New Yorko ir iš apylinkės svečius daly

vauti. Linksmai praleisime senus metus ir dar linksmiau sutiksime naujus.

Mirė Nuo Ugnies 
Apleistam Name

Viduramžė moteriškė Helen 
O’Brien rasta mirusi neapgy
ventame name, 192 Pearl St., 
Brooklyne, po teitai įvykusio 
gaisro. Jos kūną paėmė j 
Kings County lavoninę.

Policija klausinėjo sekma
dienio vakarą su ja matytą 
aludėse Willard Merritt, gyve
nantį 43 Fulton St. Jis pa
sakojo, kad jiedu parėjo nak
voti tame name, trečiame jo 
aukšte. Jis židinyje užkūręs 
ugnį apšildyti butą. Ryto 8 v. 
atbulięs pamatęs kambarį 
pleškant liepsnose. Bandęs 
moteriškę gelbėti, patsai ap
degęs, bet negalėjęs jos iš
gelbėti.

Vyriškį, nuvežė ligoninėn, o 
josios mirties priežastis tebe
tiriama.

Paslydęs autobusas užsuko 
ant šaligatvio prie kampo 
106th St. ir Columbus Ave., 
New Yorke. Sustojo neįva
žiavęs į namus ir be didelio 
užgavimo asmenų.

Lietuviška Marškinių Siuvykla 
ir Rankų Audykla

Litbalt Company
gamina visokius marškinius, 

kaklaraiščius, šalikus.
• Audžia Lietuviškus marginius. •

Kalėdų, Naujų Metų, Vardo ir Gimimo dienai
pasirinkimą puikių šalikų, kaklaraiščių, Lietuviškų 

juostų ir galvos papuošimui juostų.
Priima užsakymus visokiems marškiniams, Tautiš

kiems rūbams, staltiesėms, lovatiesėms, 
Lietuviškų vėliavų ir kit.

Kainos pigios, s '
Mandagus patarnavimas.

JONAS ŽUKAUSKAS
20 Ten Eyck St., Brooklyn 6, N. Y

Tek: EVergreen 8-2954

r7T TDD1C DID 411 GRAND STREETZjLJI I O O Alt BROOKLYN, N

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per

Albiną
Stripinį
Permanent Waves

50

WORLD TOURISTS inc
1845 BROADWAY (60th ST.), NEW YORK 23, N. Y.
Telephone: Luxemburg 2 - 0 5 9 0

Pagahaus 
ORO PAŠTU

DABAR Apdrausti Dovanų Pundeliai nusiunčiami į kelias dienas.
ORO PAŠTAS SIUNČIA IR VAISTUS

“NEMOKAMAI” REIKALAUKITE APRAŠANČIO KATALOGO.

KALĖDINIŲ DOVANŲ

GRUEN CURVEX ROYALTY
Full-size 17 jewel Precision 
moverpent actually curved to fill 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled......... .......... ,.$59,50

.Del dailių džiūlerių visokių 
rūšių, del

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

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

, 242b ,

APLAMTK/TE ROBERT LIPTON'S 
Jewelry Store

’ Įsteigta 1892 •

Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriai, Religijirtiai į 
Daiktai ir daugybe kitų daiktų perdaug 

skaitlingų suminėti.
, Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas.

Apšimoka pirkti pas— ,*
T T p T11VT 701 Grand St., Brooklyn
jLJ JI K .j JL arti Graham Avenue

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

Fashion
Center

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. Atatfnka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susithisyti dau
geliu skirtingų būdų.

-- - - - - - - - - -  240 Grand StreetHairdressers „ .. - y »
/VVVWVWWWWWWWMWWWI DlvUtliyn^ IT* !•

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

Michael Minkevich, 60 me
tų amžiaus, gyvenęs, 5-7 Pro
spect St.. Brooklyne, mirė 
gruodžio 20 d., namuose. Lai
dotuvės įvyko gruodžio 23 d., 
3 vai. dieną, Mt. Olivet kapi
nėse . Velionis paliko nuliū
dime brolį Petrą. Laidotuvių 
apeigomis rūpinosi grab. Garš
va. -

. PASILSĖK IR PASIDŽIALCK PUIKIA ŠVENČIŲ PROGRAMA 
TYRONE POWER . GENE TIERNEY 

“THAT WONDERFUL URGE” 
su REGINALD GARDINER . ARLEEN WHELAN

— Asmeniniai •Scenoje — '
MING A LING . HAROLD BARNES . GORDON GOODMAN 

GAUTIER’S STEEPLECHASE . BOB EVANS 
Ledinėje Scenoj I ŽIEMOS KARNIVALAS

bu BARBARA ANN SCOTT — 1948 Oiyroplados Karaliene 
. • ROXY 7th Avenue ir 50th Street

V' • . 1 z į
*** ' ... ?> -V ViAC’’ .4,■ji: '< & ■ i,■ ’• ASį-i> a

■' *? b. •

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Penkt., Gruod. 24,1948




