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Jau beveik ir pabaigiame 

Senuosius Metus. Tik. diena 
kita beliko. Visi laukiame 
Naują i ų Metu. Ką jie žada 

’ ir ką jie duos?
Jokių stebuklu nesitikime. 

1949 metai bus tik tąsa 1948 
metų bėdą ir laimių. Su Nau
jais Metais naujas pasaulis 
neužgimsta. Su Naujais Me
tais žmonės nepasikeičia.

Bet vienam dalykui visi pa- 
siruoškime: pasiruoškime pra
dėti naujus metus didesniu su
sirūpinimu savo organizacijo
mis. Pirmutinė kiekvieno na
rio pareiga pasimokėti nari
nes duokles. Ypatingai turiu 
mintyje Lietuvių Literatūros 
Draugiją, žinau, kad sąžinė 
nebus rami tų nariu, kurie 
Įžengs i 1949 tebebūdami skal
ni už 1948 metus!

★ ★ ★

Lietuvoje jau labai gražiai 
susitvarkiusi apšvietos siste
ma. Mokyklų daug ir jose 

+ pilna moksleivių. Niekados 
pirmiau visose Lietuvos moky
klose moksleivių skaičius ne
viršijo 300 tūkstančių. O ar 
žinote, kad šiandien Lietuvoje 
jau yra 430 tūkstančių moks
leivių !

O tik trejetas metų po bai
saus karo, po baisaus sunai
kinimo. Iš Lietuvos žmonių 
ir vyriausybės pusės reikėjo 
didžiausių pastangų taip trum
pu laiku jau taip aukštai iš
kelti apšvietos reikalus.

★ ★ ★
Holandus gerai apginklavo 

Amerika pagal Marshallo 
Planą. Be Amerikos’ dolerių ;

• ir ginklų toji monarchiška ša- f 
JP lis šiandien nė nesapnūotų 

apie karą Indonezijoje.
Gerai apginkluoti ir viskuo 

aprūpinti, Ilolandijos plėšikai 
dabar nebesiskaito nei su A- 
merika, nęi Jungtinėmis Tau-- 
tomis.

Mūsų valstybės departmen- 
tas holandus bara, bet jiems 
Marshall Plano pagalbą tebe- 
teikia.

★ ★ ★

’ Vienas klerikalų laikraštis
* irgi bara holandus ir nesutin
ka su jų pasiteisinimu, kad jie 

- Indonezijoje Amerikos gin
klais “tik komunistus medžio
ja.” Sako:

“Jei patys to krašto žmo
nės nepajėgs apsiginti nuo ko
munistų pavojų, jų tikrai ne
apgins olandai. Pradėtas ka
ras prieš Indonezijos respubli
ką \gali tik pagelbėti kcmu- 

t nistams greičiau savo planus 
realizuoti.’’

Vis ta pati amžinoji komu
nistų baimė. Rolandai takosi, 

. kad jie pliekia komunistus, o 
kunigų Draugas mano, kad jie 
tik padeda komunistams!

★ ★

Tačiau labai sveikas Drau
go patarimas visą tą reikalą 
palikti patiems Indonezijos 
žmonėms. Pilnai sutinkame.

Bet kodėl tos pačios svei
kos logikos tas pats laikraš
tis nesilaiko linkui Kinijos? 
Kasdien ir kasdien jis ragina 
Ameriką gelbėti čiango reži
mą nuo komunistų pavojaus. 
Kodėl to viso reikalo nepa
likti patiems Kinijos žmo
nėms ?

Labai gerai, kad CIO rim
tai susirūpino organizavimu 
neorganizuotų krautuvių tar
nautojų. Tos rūšies darbinin
kų yrą šimtai tūkstančių. Se
noji CIO unija, dešiniųjų gai- ■ 
valų rankose, visiškai susmu-1 
ko; Prezidentas Murray da- į 
bar organizavimą tų darbi
ninkų pavedė Amalgameitų 
Rūbsiuvių Unijai.

Ši unija- pareiškė, kad ji
'.x ' \

(Tv» 5-«ne pusi.)

SOVIETAI REIKALAUJA BAUSTI UŽPUOLIKĘ HOLANDIJĄ
Kinų Liaudininkai Įsiveržę 
Į Tangku Uostamiestį
Neoficialiai Pranešama, Kad Komunistai Užėmę Tientsiną

Tientsin, Kinija. — Kinų 
liaudies armija, vadovau
jant komunistams, įsiveržė 
į Tangku uostamiestį. Tang
ku yra didmiesčio Tientsino 
uostas.

NUŽIŪRIMA, KAD DEŠINYSIS INDONEZIJOS 
PREZIDENTAS IŠDUODA RESPUBLIKA 

t

Penktadienį radijas ne
oficialiai pranešė, kad ko
munistai užėmę Tientsiną.

Jau kelios dienos, kai 
liaudininkai - komunistai 
apgulė Tientsiną ir apie 
100,000 čiang Kai-šeko tau
tininkų armijos jame.

“Šarančių Armija”
Čiango kariai taip viską 

plėšia iš gyventojų, kad 
žmonės vadina tą Čiango 
armiją “sąrančiais”. Net 
biznieriai laukią komunistų, 
kaip išlaisvintojų, sako New 
Yorko Times koresponden
tas H. R. Lieberman.

Sovietinis Ūkininkas
Minėjo 138 Mėty Sukaktj

f

London. — Oficialė So
vietų žinių agentūra* TASS 
.pranešė, jog kolektyvinis 
ūkininkas Safaras Gussei- 
nas Ogly sovietiniame Azer
baidžane minėjo 138 metų 
amžiaus sukaktį.

Ogly turi 98 ainius — 
sūnus-dukteris, anūkus ir 
anūkų anūkus-anūkes.

Čiango Tautininkai 
Iešką Tarpininkų

Nanking, Kinija. — Čiang 
Kai-šeko tautininkų prem
jeras Sun Fo pareiškė, jog 
valdžios tikslas yra “taika.”

Washington. — ABC ra
dijas pranešė gandus, kad 
Kinijos tautininkų valdžia 
ieško tarpininko taikos de
ryboms su komunistąis- 
liaudininkais. Esą norima, 
kad tarpininkautų viena 
keturių didžiųjų valstybių.

IZRAELIO ARMIJA MU- 
/ ŠA EGIPTeNŪS
Tel Aviv,. Izraelis. — Izra

elio kariuomenė pleškino į- 
siveržėlių egiptėnų pozici
jas Negevo dykumoj, pieti
nėj Palestinoj, ir pamuše 
juos gana toli atgal..

Izraelio lakūnai bombar
davo ir EI Ariš lėktuvų aik
štę, pačiame Egipte. Izrae
liečiai panaujino karą prieš 
egiptėnus todėl, kad Egiptas 
atsisakė tartis su Izraeliu a- 
pie paliaubas, pagal Jungt. 
Tautų pliepimą.

Su Didžiu Bombanešiu Žuvo 
10 Jankių Lakūnų

Fairbanks, Alaska.— Nu
krito ir sudegė milžiniškas 
Amerikos bombanešis B-50, 
darydamas karinius prati
mus. Užsimušė bei sudegė 
10 lakūnų.

Trys Amerikos laivai su 
kroviniais tautininkams jau 
nedrįso įplaukt į Tangku 
uostą ir pasuko atgal lin
kui Tsingtao uosto, toliau į 
pietų rytus.

Čiango kareiviai apšaudė 
porą pirmesnių amerikinių 
laivų Tangku uoste; bandė 
juos sustabdyti, sulipti į 
tuos laivus ir ištrukti, iš 
Tangku.

Komunistai vis kiečiau 
suveržia tautininkų kariuo
menę Peipinge.

Blogas oras trukdė pla
tesnius karo veiksmus Nan- 
kingo - Pengpu fronte.

Tautininkai mėgina ap- 
tvirtinti šiaurinius Yangtze 
upės krantus.

Sostinė Napkingas stovi 
pietinėje tos upės pusėje.

Tikimasi Išgelbėt 11 
Lakūny, Nukritusių ant 
Gręenlandijos Ledyno

W ashington. — Karinis 
laivas lėktuvnešis Saipan 
plauks gelbėti 11 amerikonų 
lakūnų, kurių lėktuvai nu
krito ant ledinio Greenlan- 
dijos kalno, 7,000 pėdų auk
ščio. . . ’

Saipan gabens- helikopte
rius, atsieit, tokius lėktu
vus, kurie gali beveik sta
čiai nusileisti ir veik tiesiai 
aukštyn pakilti. Tikimasi, 
kad helikopteriai išgelbės 
nukritusius lakūnus.

Su karinio transporto 
lėktuvu tenai gruodžio 9 d. 
nukrito 7 lakūnai. Paskui 
nukrito du lėktuvai su 4 la
kūnais, kurie mėgino išgel
bėti anuos 7. Vėjas ūžė 100 
mylių per valandą.

Kiti lėktuvai pirm keleto 
dienų numetė jiems maisto, 
vaistų, šildytuvus ir gatavai 
paruoštas medžiagas na
mukui pasistatyti.

London.— Jugoslavija da
ro kelias biznio sutartis su 
Anglija.

KAIP BUVO MINIMA 30 M. SUKAKTIS NUO PIRMOJO 
TARYBINES VALDŽIOS PASKELBIMO LIETUVOJE

Vilnius. — Elta praneša:
— Lietuvos žmonės gruo

džio 16 d. minėjo 30 metų 
sukaktį nuo pirmojo Tary
bų valdžios paskelbimo Lie
tuvoje.

Šiai sukakčiai pagerbti, į- 
vyko dideli susiripkimai 
Lietuvos miestuose ir kai
muose, fabrikuose, mokslo 
įstaigose ir kolektyviniuose 
ūkiuose.

Lietuvos darbo žmonių 
atstovų Taryba 1918 m. 
gruodžio 15 d. atlaikė pir
mąją savo sesiją Vilniuje. 
Tą dieną laikinoji revoliuci
nė valdžia, vadovaujant 
Mickevičiui - Kapsukui pa-

Washington. — Čia kal
bama, jog dešinysis Indone
zijos respublikos preziden
tas Soekarno gal iš anksto 
susišnekėjo su holandų ka
rininkais, kad jie užpultų ir 
užimtų visą Inabneziją. Soe
karno bijojęs, kad indonezų 
respublikos valdžia gali pa
tekti į komunistų rankas. O 
jeigu holandai užima visą 
šalį, tai jie gali pastatyti 
Soekarno' vietiniu Indonezi
jos valdovu ir gint jį nuo 
“raudonųjų”...

Tokias nuomones iš Wa- 
shingtono pranešė ABC ra
dijo komentatorius Jack 
Bell. Jis pastebėjo, kad ho
landai iš tikrųjų nesuėmė

Būsianti Dikčiai Pakelta Alga Prezidentui 
Ir Kitiem Ankštiesiem Valdininkam

Washington. — Senato 
komisija dėl civilinės tarny
bos — republikonai ir de
mokratai — vienbalsiai už
gynė siūlymą pakelti Jungt. 
Valstijų prezidęptui metinę 
algą nuo dabartinių $75,000 
iki $100,000 ir dar pridėti 
jam $50,000 “išlaidoms” per 
metus. Suprantama, jog 
kongresas priims šį suma
nymą.

Išlaidoms duodami prezi
dentui pinigai • būtų laisvi 
nuo' bet kokių Įaksų ir ne
reikalaujama už Juos jokių 
atskaitų. v

Minima senatorių komisi-

Green Purtosi nuo Bendro 
Politinio Veikimo su CIO

Washington. — CIO uni
jų centro pirmininkas Ph. 
Murray kreipėsi į Darbo 
Federacijos pirmin i n k ą 
Wm. Greerią, kviesdamas 
Federaciją išvien su CIO 
veikti, kad. Kongresas pa
naikintų žalingus unijoms į- 
statymus, o išleistų naudin
gus.

Green šaltai atsiliepė. į 
pakvietimą. Jis išsitarė, jog 
CIO privalo pirma prisivie- 
nyti prie Federacijos, tik 
tuomet galima būtų išvįen 
politiniai veikti.

skelbė tarybinę valdžią vi
sai Lietuvai'. Buvo sumegsti 
draugiški ryšiai tarp Tary
bų Rusijos ir Tary
bų Lietuvos. Tarybų Rusija 
išleido Lenino pasirašytą į- 
sakymą, pripažįstantį Ta
rybinės Lietuvos Respubli
kos nepriklausomybę.

Bet tuometiniai, talki
ninkai (sąjungininkai) ir 
vokiečių kariuomenė pa
smaugė Lietuvos Tarybų 
Respubliką ir padėjo lietu
vių buržuazijai įsteigti savo 
diktatūrą.

Lietuvos darbo žmonės ir 
Komunistų Partija tęsė ko
vą. Pagaliaus, Lietuvos 

prez. Soekarno. Jis laiko
mas prezidentiniame palo- 
ciuje tik po vadinamu “na
miniu areštu.”

Įtariama, kad ir Soekar
no šalininkai vengia mūšių 
su holandais; todėl holandai 
taip lengvai maršuoja pir
myn.

Kiti pranešimai rodo’, jog 
tiktai partizaniški indonezų 
kovūnai rimčiau priešinasi 
užpuolikams ir kai kur .su
laiko juos.

ABC komentatorius tei
gia, kad Amerikos genero
lai Washingtone pritaria 
holandams, kaip “komuniz
mo naikintojams” Indonezi
joje.

ja taip pat siūlo padidinti 
algas 218 kitų aukštųjų val
dininku: c

Vice-prezidentui ir Kon
greso atstovų i rūmų pirmi
ninkui pakelti algą nuo da
bartinių $20,000 per metus 
iki $30,000 ir pridėti po 
$10,000 netaksuojamoms lė
šoms;

Kabineto nariams (minis
trams - sekretoriams)—nuo 
dabartinių $15,000 iki $25,- 
000;

Kitiems aukštiems valdi
ninkams padidinti algas a- 
pie 40 nuošimčių.

Kariamas Tojo Sveikino 
Japonijos Karalių

Tokio, .Japonija. — Buvęs 
Japonijos premjeras Hideki 
Tojo, prieš pat jį pakariant, 
tris sykius sušukę “Ban
zai” (valio)! japonų „kara
liui Hirohitui ir “Dai Nip
pon” (didžioji Japonija)!

Sykiu su Tojo amerikonai 
pakorė ir 6 kitus didžiuo
sius karinius Japonijos kri
minalistus. Jie buvo nu- 
smerkti 11-kos talkininkų 
teismo.

Bulgariją išdirbo 5 metų 
planą pramonei kelti.

liaudis 1940 m. nuvertė ka
pitalistų ir dvarininkų vieš
patavimą ir atkūrė tarybi
nę sistemą.

Minint 30 metų sukaktį 
nuo tarybinės valdžios pa
skelbimo Lietuvoje, įvyko 
iškilmingas susirinkimas 
Vilniuje, valstybinės Filhar
monijos rūmuse. Platų pra
nešimą padarė Vladas 
Niunka, Lietuvos Komunis
tų Partijos centro sekreto
rius... Jis priminė Lietuvos 
darbininkų' kovą prieš 
Smetonos fašistinę reakci
ją, o hitlerinės okupacijos 
metu — partizanų kautynes 
prieš nacius, ir kaip Tarybų 
Sąjungos armija išvijo vo-

Saugumo Taryba Priėmė 
Tik Švelnų Pasiūlymą
Amerikonai Raginą Sustabdyti Mūšius Indonezijoj

Paryžius. — Sovietų at
stovas Jungtim Tautų Sau
gumo Taryboje, Jakovas 
Malikas siūlė:

Pasmerkti Holandiją, kad 
ji karu užpuolė naikinti 
Indonezijos respubliką; pa
vartot Jungt. Tautų konsti
tucijos Skyrių VII prieš ho
landus.

Tas skyrius reikalauja 
griežtų veiksmų prieš už
puoliką ir leidžia panaudoti 
karinę jėgą prieš jį.

Įsteigti naują Jungtinių 
Tautų tarpininkavimo ko
misiją Indonezijai. Naujojoj 
komisijoj privalo būti atsto
vai nuo visų 11 šalių, iš ku
rių susidaro Saugumo Tary
ba.

Malikas kritikavo dabar
tinę tarpininkavimo komisi
ją, kuri susideda tik iš Ame-

Tiktai Trys “Svarbūs 
Dokumentai” Buvę 
Išvogti iš Valdžios

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės Veiklos 
Komitetas per 3 valandas 
slaptai klausinėjo buvusį 
valstybės sekretoriaus pa
dėjėją Fr. B. Sayre apie va
dinamus išvogtus “slaptus” 
valdžios dokumentus.

I

Sayre sakė, tik trys tokie 
popieriai buvo svarbūs ir 
turėjo būti saugomi. O 100 
kitų, šnipo Whittakerio 
Chamber so išgautų, doku- 
mašinėlėmis kopijuojami ir 
mašinėlėmis kopijomis, ir 
juos bile kas galėjo gauti.

Prie trijų vadinamų 
“svarbių slaptybių” galėję 
prieiti tiktai keturi asme
nys — pats Sayre, jo padė
jėjas Alger Hiss ir dvi mer
ginos sekretorės. Sayre ne
įtarė, kas galėjo išnešti šių 
dokumentų kopijas.

Chambers pasakojo, būk 
Hiss jam nešdavęs tuos 
“sekretus”, kad perduotų 
vadinamiem .“Sovietų agen
tam.” 

kiečius įsiveržėlius iš Lietu
vos.

Kalbėtojas taip pat išdės
tė, kaip Lietuvos darbo 
žmonės dabar atkuria ir ke
lia šalies ūkį pagal pokari
nį penkmečio planą.

Lietuva, su kitų Tarybi
nių Respublikų parama,. ne 
tik pasiekė pirmkarinį ga
mybos laipsnį, bet jau 20 
nuošimčių daugiau pagami
na dirbinių bei produktų, 
negu pirm karo.

Apšvieta taipgi žymiai 
pakilo. Aukštesniąsias mo
kyklas Lietuvoj dabar lanko 
430,000 studentų, tai yra, 
130,000 daugiau, negu Sme
tonos laikais. , 

rikos, Australijoš ir Belgi
jos atstovų. Jis kaltino šią 
komisiją už pataikavimą 
Holandijai.

Silpnas Nutarimas
Saugumo Taryba 7 bal

sais užgyrė Amerikos, Syri- 
jos ir Kolombijos delegatų 
pasiūlymą, kuris reikalau
ja:

Tuojau sustabdyk karo 
veiksmus Indonezijoj;

Holandai turi paliuosuoti 
Indonezijos respublikos pre
zidentą Soekarno ir kitus 
suimtus jos valdininkus.

Sovietų delegatas Malikas 
nesipriešino šiem pasiūly
mam, bet sakė, kad jie per 
švelnūs. Todėl Malikas ir 
Ukrainos delegatas susilai
kė nuo balsavimo. Nebalsa
vo ir du kiti Saugumo Ta
rybos nariai.

Prie savo raginimo pa
smerkti ir bausti Holandiją, 
tačiaus, Malikas pridės ir 
minimus Amerikos - Syri- 
jos - Kolombijos pasiūly
mus, ir reikalaus, kad ho
landai pasitrauktų atgal iki 
tų linijų, kur buvo pirm šio 
karo pradžios.

Įmatoma, kad Anglija, 
Francija ir Belgija vartos 
visokius kabliukus, palaiky
damos holandų pusę. . Nes 
anglai, francūzai ir belgai, 
kaip ir holandai, yra kolo
nijų vergėjai.

Graiku Partizanai 
Atakuoja 2 Miestus

Athenai, Graikija. — Ge- 
neralis monarchistų štabas 
skelbė, kad jie “atmušę’’ 
graikų partizanus, kurie a- 
takavo Edessą ir Naussa 
miestus vidurinėje .Graiki
joje. -

Bet čia jau monarchistų 
pranešimas pridūrė, jog tę
siasi mūšiai su partizanais 
“už kokios mylios” nuo 
Naussos, kur partizanai bu
vo įsiveržę.

MACARTHURAS PALEI
DO 17 JAPONIJOS KARO 

VADŲ
Tokio. — Generolas Mac- 

Arthuras paleido iš kalėji
mo 17 japonų, kurie buvo 
laikomi teismui kaip kari
niai piktadariai. Jie buvo 
skaitomi “pirmosios” rūšies 
kariniais kriminalistais.

Tarp jų yra buvusieji val
dininkai, karininkai ir biz
nio vadai.

Fašistai Sušaudė Dar 13 
Demokratinių Graikų

Athenai, Graikija.— Mo
narcho - fašistai, pagal savo 
teismo sprendimą, sušaudė 
dar 13 demokratinių graikų 
— 7 moteris ir 6 vyrus. 
Teismas paskelbė, kad jie 
rėmę partizanų kovą prieš 
monarchistų valdžią.
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Tojo ir Jo Sėbrai Pakarti
Septyni Japonijos karo kriminalistai tapo pakarti, — 

pakarti naktį iš gruodžio 22 į gruodžio 23 dieną (japo
nišku laiku), pakarti Sugamo kalėjime, kuris stovi Tokio 
miesto centre. Jie buvo nusmerktr pakorimui tarptauti
nio tribunalo, kurį sudarė vienuolikos kraštų atstovai- 

. teisėjai.
Pakartųjų lavonai buvo sudeginti ir pelenai paskleis

ti, kad niekas negalėtų niekad jų sukaupti ir garbinti.
Pakorimo procesą stebėjo keturių valstybių atstovai: 

Jungtinių Valstijų — William J. Sebald, Britanijos — 
Patrick Shaw, T. Sąjungos — Įeit, generolas Kuzma De- 
revianko, ir Kinijos — gen. Šang Čen.

Spaudos atstovai nebuvo prileisti stebėti kriminalis
tams mirties bausmės vykdymą.

Pakarti šie asmenys: .
Hideki Tojo, buvęs Japonijos premjeras karo metu; 

kiti: gen. Kenji Doihara, Įeit. gen. Heitaro Kimura, Koki 
Hirota, gen. Iwane Matsui, gen. Seiširo Itagaki ir Įeit, 
generol. Akira Muto.

Netenka sakyti, kad visi septyni buvo atitinkamai nu
bausti, — visi yra buvę karty kriminalistai, didžiai nusi
dėję japonų tautai ir visam pasauliui.

Pranešimai iš Tokio sako, jog tūli šitų kriminalistų, 
atsistoję ant kartuvių, kai jiems kilpa ant kaklo buvo už
nerta, šaukė: “Tegyvuoja imperatorius Hirohito!” 

» Tojo ir kiti, atsimename, teismo metu, darė viską, kad 
imperatorių išteisinti, padarant jį nekaltu avinėliu.

Mums gi rodosi, kad už visas kriminalybes, Japonijos 
imperialistų atliktas prieš karą ir karo metu, yra lygiai 
kaltas ir imperatorius Hirohito.

Bet tiek to!
Dabar kyla toks klausimas: kas toliau?
Kaip keleto karo kriminalistų pakorimas atsilieps į 

japonus ateityje? Ar tai kiek nors pamokys kitus, pana
šius į Tojo? Ar tai sužmonins japonų tautą, užkrėstą fa
šistinio militarizmo bakterijomis?

Jau prieš tūlą laiką buvo skelbta, kad Tojo kalba, sa
kyta tarptautiniame teisme, buvo išleista knygoje ir 
skleidžiama japonuose. Toje kalboje, kaip žinia, Tojo tei
sino savo “žygius”, teisino Hirohito, teisino visą Japoni- j 
jos militaristų kliką.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
AZIJOS ŽMONĖS TURI 
GERĄ ATMINTĮ

The New York Post ra
šo:

“Azija turi ilgesnę at
mintį, negu mes. Jos žmo
nės atsimena, kaip nuo len
ciūgo paleista Japonija įsi
veržė į jų žemę ir ją nunio
kojo. Jie pamatys, kad 
Jungtinės Valstijos drąsina 
atauginimą tokios pat fa
natiškos Japonijos. Ir kai 
bus priversti pasirinkti, jie 
pasirinks. Bet jie pasirinks 
ne demokratiją, kurios Jun
gtinės Valstijos jiems nėra 
pasiūliusios. Bet jie'pasi
rinks komunizmą ir sovieti
nių valstybių apsaugą.”

Post dažnai kritikuoja 
Amerikos vyriausybės poli
tiką
mano, kad rėmimas Čiango 
diktatūros tik atstumia Ki
nijos liaudį nuo Amerikos. 
Daug sveikiau būtų mūsų 
krašto interesams, to dien
raščio supratimu, jeigu mes 
su Čiango diktatūra atsi- 
sveikintumėm.

Dienraštis

KOMUNIZMAS, SAKO, 
AUGA IR PLĖTOJASI

Brooklyno Vienybės 
sas Juozas Tysliava nepa
tenkintas Jungtinių Tautų 
Asamblėjos paskutinės sesi
jos darbais. Ji beveik nieko 
žmonijai nedavusi. Ypatin
gai Tysliavai neduoda ra-•

bė

kurį mūšų šalis iki šiol do
leriais, .produktais ir gink
lais palaikė. Betgi nieko pa
našaus Kinijoje nebuvo ir 
nėra. Net ir Tysliava neiš
drįs, tikime, sakyti, kad Ki
nijos komunistinės armijos 
susideda iš svetimtaučių, 
arba yra įsiveržusios iš už
sienio. Jos yra išimtinai pa
čių kiniečių sudarytos. Jose 
yra milijonai kiniečių. Jos 
susideda iš savanorių. Jos 
susideda iš kinų tautos sū
nų.

Visi bešališki korespon
dentai, kurie lankėsi Kini
joje, tvirtino ir tvirtina, 
kad Čiangui nesiseka ne to-' 
dėl, kad jis stokuotų gink
lų. Jo armijos puikiai gin
kluotos. Bet jo režimas ne
beturi jokio pasitikėjimo ki
nų tautoje. Jo kariai atsisa
ko kraują, lipti už fašistinę 
diktatūrą ir dvarininkų ir 
kapitąlistų v i e špatavimą. 
Štai kur visa Čiango silp
nybė.

Tolimesnis Čiangb reži
mo rėmimas, tie patys ko
respondentai teigia, tiktai 
pratęsia civilinį karą Kini
joje ir nustato visą kinų 
tautą prieš Ameriką.

Šitaip dalykai stovi.

VIENI PAMELAVO, KITI 
PATIKĖJO

Vokietijoj Amerikos sek-
gai lysiiciyaiieauouct ^-|toriuje vokiečių fašistu lei- 
mybes baime, kad komu- ,Neue Zeitu ,,
nizmui visur sekasi. Jis ra- v_ , , T • ±
so:

“Komunizmo veržimasis Į 
Europą nėra suvaldytas, 
nežiūrint geranoriškų pa
stangų. Komunizmo plėti
masis Kinijoje nevaržomas. 
Komunistai gręsia paimti į 
savo rankas didžiausią pa
saulio valstybę. Komunistai 
ten kariauja ginklu. Tuo,

Sakoma, toji knyga “turi didžiulio pasisekimo” Japo- tarpu Amerika tebedvejoja 
nijoje. Tojo tūlų yra laikomas didvyriu, o ne kriminalis- ar padėti komunizmo prie-
tu!

Prie ko tai veda?
Netenka nei aiškinti!
Tai veda ne prie Japonijos sudemokratinimo, bet prie 

tojojizmo, prie militarizmo, prie fašizmo. •
Atsiminkime, Tojo ir jo sėbrai Japonijoje vykdė gyve- 

niman pražūtingą politiką ne jie vieni. Jie vykdė išvien 
su Japonijos kapitalistais ir monarchistais. Šiandien To
jo nėra, bet pasiliko monarchistai ir kapitalistai, o taip
gi dvarponiai. Šitie yra lygiai atsakingi už tai, už ką 
buvo pakartas Tojo ir jo sėbrai.

Norint japonų tautą sudemokratinti, nufašistinti, vi
sų pirmiausiai reikia pravesti Japonijos viduje milžiniš- 

z kos reformos. Fabrikai turi būti nacijonalizuoti, dvarai 
išdalinti valstiečiams, monarchija turėtų būti likviduota 
ir žmonių švietimas privalėtų būti pradėtas toks, kuriuo 
japonai būtų daromi žmonėmis, o ne žvėrimis, kokiais 
juos darė ligišiolaikinis režimas.

Bet ar prie to einama?
Žinoma", ne!.
Fabrikai paliekami kapitalistams, dvarai — dvarinin- 

. kams, monarchistai tebegyvuoja, kaip gyvavo, o darbi
ninkų judėjimas, ypatingai, pažangusis, komunistinis ju
dėjimas, visokiais būdais puolamas. Jau kalbama apie 
Japonijos ginklavimą, tik žinoma, tasai ginklavimas pri
valąs būti sukoordinuotas su Amerikos ginklavimosi po
litika.

Ir visa tai užgiria tikrasis šių dienų Japonijos vadas, 
gen. MacArthuras.

Jeigu tokia politika bus tęsiama Japonijoje ir toliau, 
tai, supraskime, pakorimas šitų septynių kriminalistų 
nepadarys jokios teigiamos įtakos į Japonijos ateitį.

0 tai reikš nelaimę ne tik japonų tautai, bet ir pasau-

Ją Dora
- Tragiškai žuvo buvęs mūsų krašto valstybės depart-; 
mente tarnautojas Laurence Duggan. Nieks nežino ir 
nieks šiuo metu negali pasakyti, kas buvo jo mirties 
priežastimi: jis pats tyčia pro langą iššoko, netyčia iš
puolė ar kas tyčia jį pro langą išmetė, nužudė?

Laurence Duggan, tarnaudamas valstybės departmen- 
te karo metu ir po to, kai iš jo pasitraukė, buvo pažan- 

z gus žmogus. Jis buvo nusistatęs prieš fašizmą, jis, sako-.
- ma, buvo aštrus priešas šaltojo karo politikos, jis buvo 

tikras rooseveltietis, stojąs už draugišką tarp Amerikos 
ir T. Sąjungos sugyvenimą, — už taiką.

Bet, štai, Ne-Amerikinis Komitetas, jo vadas Mundt, 
tuojau paskelbia, būk mirusis Duggan buvęs “rusų agen
tas0, “šnipas”, toks ir kitoks!

; . Niekas neturi tam kaltinimui jokio įrodymo, — kiek
vienas buvęs ir dabar esąs valstybės departmento tarnau

šams ... Nepadedama ko- 
■ nuiniznio priešams, ji pade
da komunistams” (V., gr.

117 d.).i
Reikia pastebėti, kad ši

toje Vienybės redaktoriaus 
gailioje raudoje ir didelėje 
baimėje yra daug ir netie
sos. Argi Amerika nepade
da Kinijoje komunizmo 
priešams? Tai kam ta Ame
rikos virš keturių bilijonų 
dolerių parama buvo siun
čiama, jeigu ne Čiang Kai- 
šekui? Keno gi ginklais 
Čiangų armijos ginkluotos, 
jeigu ne'Amerikos? Nejau
gi to paprasto dalykėlio ne
žino Tysląava?

Klausimas yra ne padė
jimo' komunizmo priešams 
Kinijoje, bet to padėjimo 
bereikšmingumas ir pra
gaištingumas “tiek Kinijai, 
tiek Amerikai, tiek visam 
pasauliui. Jeigu ne Ameri
kos ginklai ir parama, kiek
vienam aišku, Kinijoje su 
Čiango diktatūra būtų bu
vę jau seniai apsidirbta. 
Tik įsivaizduokime, kiek 
brangaus ir nekalto kinie
čių kraujo būtų buvę sutau
pyta, kiek Amerikos žmo
nėms nuostolių būtų buvę 
išvengta!

Antra, Vienybė kalba, 
tartum Kinijon' įsiveržė iš 
kažin kur kitur komunisti
nės armijos ir baigia smau
gti fašistinį Čiango režimą,

parašė, kad Lietuvoje, Es
tijoje ir Latvijoje ' baisiai 
pakilęs “partizanų sąjūdis” 
ir beveik baigiąs naikinti 
visą Tarybų Sąjungos ka
riuomenę. Juk tai aiškus 
hitlerinis melas. Hitleris 
taip mokindavo: Kad me
luoji, tai meluok šimtu pro
centui! “Neue Zeitung” taip 
ir padarė.

Pagal iš anksto padary
tą susitarimą, aišku, tą “ži
nią” paėmė ‘.‘United Press” 
ir pranešė Amerikai. To ir 
reikėjo lietuvių klerikalų ir 
menševikų spaudai. ’Štai 
Naujienos per visą puslapį 
antgalviu sušuko: “Lietu
viai puola okupacines rusų 
jėgas.” Kur faktai, kur įro
dymai? Nėra jokių faktų, 
jokių įrodymų.

AMERIKOS AUKSAS 
PRIEŠ KOLONIJŲ 
PAVERGTUS ŽMONES

I

LAISVĖS VAJUS *
milžiną su apie 65,000,000 
gyventojų Indoneziją. Be 
Amerikos pagalbos ji to ne
galėtų.

Britanija taipjau naudoja 
Marshallo plano dovanas 
slopinimui Malayjos žmonių 
kovos už laisvę. Tas pats su 
Belgija. Ji turi kolonijas 
Afrikoje ir’ stengiasi slopin
ti žmonių judėjimą už laisvę.

“Azijos žmonės nerimsta 
ir prasidėjo ten judėjimas, 
kurio nė .viena valdžia ne
galės sulaikyti iki tos šalys 
gaus nepriklausomybes,” sa
ko sen. Malone.

“Mes, amerikiečiai, palai
kome valdžias, kurios nori 
pasilaikyti kolonijas, kurias 
turėjo prieš karą, ir kurios

Olandija negalėtų palaikyti 
savo 120,000 armijos Indo
nezijoj, jei Marshall© planas 
negelbėtų jai. Tas pats yra 
su Francūzijos armija^ Indo- 
Kinijoj ir su Britanijos armi
ja Malayjoje.

“Kas blogiausia, tai kad 
šių sričių žmonės žino, kad 
mūsų pinigai palaiko tas jė
gas, kurios juos vergia, o tas 
juk negelbi mūsų prestižui.”

KODĖL KAPITALISTAI 
KALBA APIE VIRšPER- 
DIRBĮ IR ATLEIDIMUS 
Iš DARBO?

Labor Research Associa
tion analizuoja paskutiniais 
laikais gana plačiai Ameri
kos kapitalistų vedamą pro
pagandą apie viršperdir- 
bio pavojų. Kiek to pavo
jaus yra? Kodėl tik po rin
kimų “Wall Street Journal” 
pradėjo viešai ir gana gar
siai apie tai rašyti?

Į šiuos klausimus Labor 
Research Association atsa
ko sekamai: Pirmiausia, 
kapitalistai turi mintyje 
Trumailo ir demokratų pa
žadėjimą padidinti taksus 
ant korporacijų įplaukų. 
Didysis biznis nori išgąs
dinti Kongresą, kati jis ne- 
dasileistų prie tokių taksų 
padidinimo. '

Antra, darbo unijos yra 
pasisakiusios už naujus rei
kalavimus algų pakėlimo. 
Samdytojai nori išgąsdinti 
organizuotus darbininkus, 
kad jie tylėtų ir nereikalau
tų naujo algų pakėlimo. Jei
gu darbininkai bus įtikinti, 
kad neužilgo fabrikai pra
dės užsidarinėti ir visas biz
nis žymiai sumažės, tai jie 
kentės aukštas produktų

Dienraštis Vilnis paduo- kainas ir nereikalaus algų 
da mintis senatoriaus Geor- pakėlimo.
ge Malone, kuris pakėlė sa
vo balsą prieš' imperialisti
nių'kraštų siautėjimą kolo
nijose. Vilnis rašo:

Ne vados senatorius George 
Malone, kuris iš profesijos 

1 yra inžinierius ir šiuo tarpu 
tyrinėja žaliavos resursus 
Pacifiko salose, Indo-Kinijoj, 
Indijoj ir abelnai toj- Azijos 
daly j, sako, 
pinigai, 
planas 
džioms,
mui kovos už laisvę tose ša
lyse, kurios yra kolonijomis 
tūlu Europos valstybių.

Francūzijos valdžia Ame
rikos pinigus ir ginklus nau
doja slopinimui Indo-Kinijos 
žmonių^ kovojančių už ne
priklausomybę. Olandija A- 
merikos pinigus ir ginklus 
naudoja slopinimui Indonezi
jos žmonių. Mažytė impe
rialistinė Olandija valdo

kad Amerikos 
kuriuos Marshallo 

j ii a Europos val- 
naudojami slopini-

tojas ir pareigūnas giria Dugganą, kaip teisingą, darbš
tų, patikimą tarnautoją, bet Ne-Amerikinis Komitetas jį 
jau šmeižia, niekina, bjaurioja!

Prie to prisideda visoki tamsybės apuokai, visoki Le- 
vinai, visoki, niekšdariai, kurie nėra verti bato, kuriuo 
velionis Duggan avėjo!

Amerikos isterijoje niekad tur būt nebuvo pasireiškęs 
toks moralis išgvėrimas, toks politinis supuvimas, koks 
vyrauja šiandien tarp tų, kurie tarnauja Wall strytui, 
kurie ištroškę karo prieš T. Sąjungą!

h-

Iš Elizabeth, N. J., P. Savičius prisiuntė atnaujinimų, 
jis vienas iš pagelbininkų vajuje L.D.P. Klubui.

S. Brusokas, Brooklyn, N. Y., irgi pagelbėjo Brookly- 
nui pakilti punktais su atnaujinimais.

Gražiai pasidarbavo M. Svinkūnienė, iš Waterbury, 
Conn., prisiųsdama daugelį atnaujinimų.

P. J. Anderson, iš Rochester, N. Y., taipgi prisiuntė 
pluoštą atnaujinimų. Rochesteris vėl įžengė į laimėtojų 
skyrių.

J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

Kontestan.tų surašąs šiandien stovi sekamai:
Punktai 

6436 
5384 
4652 
3819 
3529 
3287 
2545 
1954 
1639 
1442

L. Prūseika, Chicago, Ill. ...............................
R. & K. Žukauskai, Newark, N. J................
Brooklyno Vajininkai ...................................
Wm. Patten, Philadelphia, Pa.......................
LDP Klubas, Elizabeth, N. J........ .............
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. t...........
D. G. Jusius, Worcester, Mass. .....................
Hartfordo Vajininkai ...................................
P. Anderson - L. Bekis, Rochester, N. Y. .. 
J. Grybas, Norwood, Mass.......... . ..................
S. Pcnkauskas, Lawrence .....
S. Kuzmickas, Shenandoah ....
Geo. Shimaitis, Brockton .........
Bridgeporto Vajininkai ..........
D. P. Lekavičius, Pittsburgh 
A. Lipčius, Chester ..................
LLD 2 kp., So. Boston ..........
P. Šlekaitis, Scranton ............
P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 
J. Balsys, Baltimore ............ .
Anna Bemat, Los Angeles .....
S. Puidokas, Rumford ...............
V. Ramanauskas, Minersville .... 
LLD Moterų Sk., Binghamton ..
J.

S. 'Kirsi is, Bridge water ...........
V. J. Valley, New Britain .......
H. Žukienė, Binghamton ...........
J. Daujotas, E. St. Louis .........
A. P. Dambrauskas, Haverhill 
A. Gudzin, Scotia ......................
Geo. Braknis, Pontiac ..............
LLD 77 kp.’, Cliffside, N. J.......
A. Navickas, Haverhill ............
Mary Siekis, Gardner ..............
V. Wall, Wilkes-Barre ............
J. Urbonas, Pittsburgh .............
A. Kubilskis-P. Walkins, Coal

Center ............... ...................

t

f I
į 
I

Į

l

Blažonis, Lowell 
K. Urban, Hudson 
Valinčius, Pittston

1404
1287
1118
1013
981
896 
836 
757 
744 
702 
691 
664
638 l ............................. ...........
652 S. Kirslis, Bridgewater .....

V. Sutkienė, San Francisco 
Alex Shatro, Aliquippa ... 
J. Matačiūnas, Paterson ... 
LLD 198 kp., Oakland ....
Alex Shatro, Aliquippa ....
V. Smalstienč, Detroit ......
J. Adams, Grand Rapids ... 
J. Žebrys, Cleveland .........

A.
Š. Sharkey, Easton ..
W Padgalskas, Mexico 
M. Janulis, Detroit ....
S. Tvarijonas, Detroit
J. Didjun, New Haven 
tr. Simutis, Nashua .... 
LLD 75 kp., Miami ...

Sekami vajininkai pakilo Elizabeth, N. J. 
punktais prisiųsdami atnau
jinimų: LLD 2 kp., So. 
Boston, Mass. (M. Kazlaus
kas); S. Kuzmickas, 
Shenandoah, Pa. ; J. 
Grybas, Norwood, Mass.;

520
448
440
406
364
359
336
336
305 K. Valaika, Cleveland .
280 L Klcvinskas, Scranton

San Francisco, Cal 
Waterbury, Conn. 
Newark, N. J. ... 
Norwood, Mass. ..
Scranton, Pa. ___
Baltimore, Md. . i.

Hartfordo Vajininkai (W.; Oakland, Cal.........
Brazauskas); A. Valinčius, Wilkes-Barre, Pa.
Pittston,’Pa.; J. Didjun, Lawrence, Mass. ..
New Haven, Conn.; A. P. Lowell, Mass.........
Dambrauskas, Haverhill
Mass.; Mary Siekis, Gard- Seattle, Wash 
nei>, Mass.; Anna Bernat, 
Los Angeles, Calif.

Stamford, Conn

Great Neck, N. Y 
Sherfandoah, Pa.

! Rumford, Me. ...
Aukų šį sykį gavome se-Į Miami, Fla...........

karnai:
LLD 50 kp., Rochester, 

N. Y., (nuo parengimo, pri-: 
siuntė P. J. Anderson), $40.

Lietuvių Piliečių Socialis

Mexico, Me. .............
Bridgeport, Conn. .. 
So. Boston, Mass. ... 
Cleveland, Ohio.........

Lewiston, Me

252
252
240
196
184
168
168
140
140
140
130
116

. 112 
. 112 
. 112

112 
...'84 
... 56 
... 56 
... 56 
... 56 
... 56 
... 28 
... 27

36.00
35.00
32.40
29.50

. 27.00 
’ 25.50 

25.00 
21.00
21.00 
20.00 

. 13.00
12.00 
12.00 
12.00 
11.50
n.po 
11.00 
11.00 
10.50
10.00 
10.00 
10.00

i

j
i

Khibas Lowell, Mass., (per j Angeles, Cal’. ’lOXW 
J. M: Karsona) $i°. Easton, Pa. .............

•Po .$5: Faustinas Dulls, p . ’ M tBi°Okfe a'TU'p KTrU-! Coat Center it ’.T. 
vehs, Philadelphia, Pa. Jie-, Saginaw Mich..........
du sveikina dienraštį su ; Eddystone, Pa...........
šventėmis. New Kensington, Pa.

P? ■^nį10.s.e’ 91’' Brockton, Mass........
rardville, Pa., F. Manelis,. jęew Haven, Conn. .. 
Rochester, N. Y.; Antanas j Auburn Me 
Antanavičius, Waterbury, I Minersville, Pa.”.

i Hudson, Mass............
Washington, Pa.........

Haverhill, Mass..........
i Williamsport, Pa. ...

Scotia, N. Y..............
Nashua. N. H...........

- Gardner, Mass...........
Aliquippa, Pa. .........

;Cliffside, N. J.

NE FAKTAI, BET 
TROŠKIMAI

Iš Romos Amerikon 
vyko kunigas V. Tulaba, 
“Lietuvių Kolegijos Romo
je rektorius.” ’ Ir kunigas 
pasakė : “Komunizmas Ita
lijoj, gavęs didelį smūgį 
per paskutiniuosius rinki
mus, smunka ir vargu ka- 
,da bepajėgs įsigalėti taip, 
kaip buvo įsigalėjęs tuoj po 
karo.” !
• Bet šis kunigėlis nepatei- i naitis, Flushing, L. I.; J. 
kia jokių davinių savo nuo- i Vilkaitis, Rochester, N. Y.; 
monės parėmimui. Jis čia‘Joseph Kelly, Brooklyn, N J

1 • 4 1 v 1 / _ _ _v ... —,

at-
Conn.; Joseph Kulis, Ro- i 
Chester, N. Y.; J. Gakus,! 
Bridgeport, Con n., M.
Douglas, Rochester, N. Y.; i 
Izidorius Šinkūnas, Frank-1 
lin, N. J., J. Totoris, Ro
chester, N. Y.; Peter Was- 
sell, Hoboken, N, J.

M. Totoris, Rochester, N.I

G. Mockevičius,
I Rochester, N. Y.;4 J. Pra-

pasakojo savo troškimus. 
Praeis kiek laiko ir tas pats 
Tulaba rėks-šauks, kad Itali- įyn, N. Yr ir Felix Kfiau- 
joje viską baigia pasiimti < ’ 
komunistai. Argi čia seniai ! 
panašūs pranašai, kaip Tu
laba, mums visiems užtikri
no, kad Kinijoje Čiangas 
su " komunistais apsidirbo 
gražiai ir aut visados? O 
ką jie šiandien apie Kiniją 
gieda?

Chicago. — Areštuotas 
Herlindo A. Perez, 31 me
tų, prisipažino, kad jis išj 
žagino ir pasmaugė 10 metų 
mergaitę Robertą Rinear- 
šou.

Y.; J. Žemaitis, Rochester 
N. Y.; J. Aleksynas, Brook

čiūnas, Rochester, N. Y.

Aukomis biudžeto, užtik
rinimui sukelta sekamai: 
Philadelphia, 'Pa. . 
Brooklyn, N. Y. . . 
Hartford, Conn. .. 
Detroit, Mich.........
Binghamton, N. Y. 
Rochester, N. Y. .. 
Chicago, Ill............
New Britain, Conn... 93.00 
Worcester, Mass........ 85.50
Pittsburgh, Pa.......... 62.50

• $278.00 
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. 102.50
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Rochesteris ir aukomis 
gražiai pašoko. Aukų reika
le pasidarbavo P. J. Ander
sonas.

Nuo pavienių skaitytojų 
gavome po 
ratą nuo: 
xico, • Me. 
Connerton, 
jiems.

Ačiū visiems už pasidar
bavimą. Tai tiek. šį ąykį. 
Dar sykį bus paskelbta re
zultatai, o po to tai pasku
tiniai — nes jau artinasi va
jaus užbaiga.

Linkime visiems * mūsų 
skaiytojams, vajininkams ir 
kitiems bendradarbiams 

laimingų naujų metų!
Laisvės Administracija

■ -' 1 ——**į-

naują prenume- 
F. Pakštis, Me
ir Alex Žavis, 
Pa. Dėkuojame

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. paily)-Pirm., Gruod. 27, *94^;
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Hitlerio Generolas Sako: Naciai Apsigavo, Mažindami Sovietų Galybę
Kada Hitleris ruošėsi už

pulti Tarybų Sąjungą, tai 
jo propagandos skleidėjai 
tvirtino, kad “Sovietų Są
junga silpna...” “Ji suby
rės, kai tik gaus skaudesnj 
smūgį...” “Raudonoji Ar
mija yra tik gauja.”

Prie tos propagandos pri
sidėjo ir Amerikoj Hitlerio 
šalininkai. Visiems pame
nama, kaip pulkininkas 
Lindberghas, grįžęs iš So
vietų Sąjungos, kartojo, 
kat} “Sovietų orlaivynas 
menkas . .. lakūnai netikę.”

Kam jiems buvo tai rei
kalinga? Tam, kad apgauti 
žmonių mases. Juk negali
ma pasakyti žmonėms, kad 
Sovietai galingi, ir tuo pat 
kartu ruoštis juos sumušti. 
Reikia kartoti, kad jie “ne
turi jėgų,” kad jų “armija 
ir ginklai negeri.”
Senos ir Naujos Priešsovie- 

tinės Pasakos
* Prisiminkime ir lietuviš
kus Hitlerio bernelius, kaip 
jie darbavosi, kartojo, kad 
“Raudonoji Armija yra be 
galvos — Stalinas sušaudė 
Tuchačevski ir kitus gene
rolus.” Jie pasakojo apie 
raudonarmiečius “nepažįs
tančius laikrodžio,” besine- 
šiojančius “šautuvus, vir
vutėmis pasirišę” ir t.t.

Panašias istorijas dabar 
vėl kartoja tie, kurie nori 
išprovokuoti karą. Jie pa
sakoja, kad Vokietijoj tūks
tančiais “raudonarmiečiai 

anglus ir ameri- 
Jie kartoja, kad 
“neturi didelių 
lėktuvų,” nors

I
i

karo
1942 
pra-

kad į penkiolika . mėnesių 
karo prieš Sovietus Vokie
tijos armija Rytų fronte ne
teko 50 procentų...,” tai 
yra, pusės savo jėgų.

Penkiolika mėnesių 
buvo 22 d. rugsėjo, 
metais, tai yra, laike 
džios mūšių prie Stalingra
do. Iš to yra aišku, kaip 
buvo teisingas Sovietų rei
kalavimas, kad Antrasis 
Frontas būtų ' atidarytas 
1942 metais.

Kuomet viena Sovietų 
armija jau buvo sunaikinus 
pusę Hitlerio jėgų, tai ben
drai Anglija ir Jungtinės 
Valstijos galėjo pribaigti

i 
f

I

I
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bėgą pas 
kiečius.” 
Sovietai 
bombinių 
faktas yra, kad Sovietai jau
1932 metais turėjo daug 
tokių lėktuvų, kaip Jungti
nių Valstijų “B-29,” ir kad 
tais metais jie pasistatė 
“Maksim Gorki” lėktuvą, 
kuris savo dydžiu pralenkė 
“B-36,” šių dienų Jungti
nių Valstijų didžiausius 
bombininkus.

Jie pasakoja, kad “Sovie
tus išgelbėjo Amerikos ir 
Anglijos armija,” kuri išli
po vakarų Europon birže
lio mėnesį 1944 metais, tai 
yra, už trejų metų po Hit
lerio užpuolimo ant Sovie
tų. Jie pasakoja, kad Sovie
tų Armija “kariavo tik 
Amerikos ginklais,” nors 
patys žino, kad tie ginklai 
sudarė tik mažą kiekį visų 
ginklu, kiek Sovietų Armi
jai reikėjo.

Visa tai jiems reikalinga 
tam pačiam tikslui, kaip ir 
hitlerininkams, kurie ruošė
si prie užpuolimo, prie ka
ro. Jie tais sumetimais 
kraipo ir falsifikuoja fak
tus apie mūšius prie Mask
vos, Stalingrado, Leningra
do, Vilniaus, Berlyno ir ki
tur.
Ką Pripažįsta Hitlerio Ge- 

neralio štabo Vadas
Šiomis dienomis išėjo kny

ga, kurią parašė .Hitlerio 
generalio štabo buvęs aukš
čiausias viršininkas, gene
rolas Franz Halder. Tai jo 
rankose ir žinioje buvo 
kiekvienas Hitlerio kareivis 
ir ginklas. Tai jis buvo pir- 
ųiutinė Hitlerio ranka, nes 
visada abudu buvo. kartu. 
Tai jis turi įvairius doku
mentus, skaitlines ir štai ką 

jįtf? jis rašo:
“D o k u m erttai rodo...,

STEBĖTINAI ĮDOMŪS UNGURIŲ GYVENIMO PAPROČIAI
Newyorkieciai kad aise 

juokaudavo, kad Čikagoj su 
geriamuoju vandeniu iš 
krano kartais žuvis išplau
kia.

čikagiečiai, be abejo, pa
stebėjo žinią, kad New Yor- 
ko dalyje Bronxe neseniai 
ungurys įlindo į vandens 
vamzdį, taip kad sustabdė 
vandens bėgimą iš kranų 
dideliame apartmentiniame 
name. O pirm keleto metų 
ungurys tokį šposą buvo pa
daręs vieno lietuvio namui 
Brooklyne.

!
Atsukus vamzdžius, buvo 

pašalinti tie nekviesti sve
čiai. Bet klausimas kilo: 
Kaip jie ten įlindo?

Na, šio klausimo niekas 
neapsiėmė tikrai atsakyti, 
nes ungurys yra labai keis
ta žuvis ir daro navatnų 
dalykų savo gyvenime. To
liau, tačiaus, matysime pa
rodymų, kodėl ungurys kai 
kada užsimano ir vamz
džiais keliauti.
Amerikiniai ir Europiniai 

Unguriai
Yra dviejų rūšių ungu

riai — amerikiniai ir euro
piniai. Vieni atrodo lygiai 
taip, kaip ir kiti. Jų mėsa 
taipgi turi visai panašų 
skonį. Vienintelis skirtu
mas tiktai tas, kad ameri
kinio ungurio nugarkaulis 
turi 107 sąnarinius kaule
lius, o europinio nugarkau
lis — 114 tokių kaulelių.

Abi ungurių rūšys lyti
niai subręsta per 7 iki 15 
metų. Tada apima ungurius 
noras toli keliauti, ir jie 
pradeda plaukti pavande
niui upėmis ir iš ežerų į 
jūrą, žinoma, kur ežero 
vanduo susisiekia su jūra.

Tose upėse ir ežeruose jie 
augo ir subrendo, bet kada 
ateina laikas neršti, ungu
riai plaukia tūkstančius 
mylių j tą Atlanto Vande
nyno dalį, kuri vadinama 
Sargasso Jūra.

Sargasso Jūra yra “lau
kinių” žolių priaugęs di
džiulis vandens plotas ties 
Šiaurine Amerika, į pietų 
rytus nuo Bermudos salų ir 
į šiaurės rytus nuo Puerto 
Riko salos.

Nerštimo Vieta
Taip amerikiniai, taip 

europiniai unguriai suplau
kia neršti į Sargasso Jūrą. 
Europiniai unguriai apsi
stoja truputį toliau į rytus, 
o amerikiniai į vakarus. 
Tačiaus vienų ir kitų “pe
ryklų” dalys susimaišo, 

Hitlerio gaujas, ir karas bū
tų bent 2 metais pirmiau 
pasibaigęs, būtų išgelbėta 
milionai žmonių gyvasčių.

Bet Antrojo Fronto neno
rėjo ponas W. Churchill’as 
ir jam pritarė. Amerikoj tie, 
kurie norėjo, kad Hitleris 
sumuštų Sovietų Sąjungą 
arba nors labai apsilpnintų.

Hitlerio štabo viršininkas 
generolas Franz Halder to
liau sako:

— Hitleris ir jo štabas 
baisiai nedakainavo Sovietų 
Sąjungos jėgas. Pradžioje 
jie manė, kad Sovietai tur 
šešis kartus mažiau jėgų, 
negu iš tikrųjų turėjo.

praeidamos viena pro kitą. 
Čia amerikinių ir europinių 
ungurių pataitės deda ik
rus (kiaušinėlius),, .o pati
nukai apveisia juos. Čia ir 
išsirita abiejų rūšių ungu
riukai.

Kaip Jie Nesusimaišo ir 
Nepaklysta?

Tada prasideda keisčiau
sia ungurio gyvenimo da
lis. Amerikinės veislės un
guriukai pradeda plaukti į 
Ameriką, o europinių un
gurių “vaikai” leidžiasi 
į ilgą, 3,000 mylių kelionę,

Darbas ir Pramones Izraelio Valstybėje
Žodiški gyventojai Pales

tinoje įvedė moderniškas 
industrijas ir kartu darbo 
unijas ir darbininkų koo
peratyvus; kai kurie net tu
ri savo industrijas. Žydai 
atlieka visokius ir įvairiau
sius darbus Palestinoj: sun
kius darbus prie laivų, plie
no ir metalo fabrikuose, 
elektros įstaigose; jie yra 
statytojai, mūrininkai, fa
brikų savininkai ir indus
trialistai.

1922 m. Phinehas Rut- 
tenberg įvedė elektrą į Pa
lestiną iš Jordan upės van
denio jėgos, nes Palestinoj 
nėra anglies.

Elektros dirbtuvėj dirba 
arabai ir žydai; kitas inži
nierius, Moses Novomeisky, 
įsteigė bendrovę ištraukti 
mineralus iš Negyvosios Jū
ros. Abiejų šių bendrovių 
darbininkų valandos, algos 
bei darbo sąlygos yra pui
kios. Bet ne kiekvienas in- 
dustrialistas sutinka įvesti 
tinkamas darbo sąlygas. 
Tokiuose atsitikimuose dar
bininkų organizacijos da
lykus sutvarko, kadangi žy
dai darbininkai Palestinoje 
yra puikiai organizuoti ir 
stiprūs.

Turkijos valdžia, kuri 
valdė Palestiną iki 1917 m., 
visai nesaugojo darbininkų. 
Bet Palestina neturėjo di
delės darbininkų klasės. 
Taipgi Turkijos valdžia ne
saugojo biednų arabų nuo
mininkų - ūkininkų nuo 
arabų žemės savininkų, ku
riems jie turėjo paskirti 
pusę savo javų už nuomą 
— apart milžiniškų nuo
šimčio mokesčių už. sėklas 
ir įrankius.'Britų adminis
tracija, kuri valdė Palesti
ną iki gegužės 15 d., 1948 
m., 'įvedė šiokių • tokių pa
gerinimų. Bet britams Pa
lestina niekad nebuvo sa-

Bet jau pirmos karo die
nos parodė, kad Sovietų ka
reiviai mušasi iki paskuti
nio, iki mirties ir hitlerinin
kams padaro baisių nuos
tolių. Pradžioje karo Hitle
ris manė Sovietus sumušti 
į kelias savaites laiko ir, 
nepaisant didžių nuostolių, 
jis grūdo ir grūdo daugiau 
armijos prieš Sovietus.

Generolas Halder sako, 
kad birželio 22 d. 1941 me
tais Sovietus užpuolė 3,- 
400,000 vokiečių armija, ne
skaitant rumunų, finų ir 
vengrų armijų.. Iki 10 d. 
gruodžio 1941 metų, tai 
yra, kada prie Maskvos So-

Kaip Ungurys Pateko į 
Geriamojo Vandens Vamzdį

plaukdami į Europos žemy
ną. Vieni ir kiti būna dar 
mažyčiai, tik apie ketvirtį 
colio ilgio. Ir kol europiniai 
unguriukai' -pasiekia savo 
žemyną, tai užtrunka net 3 
metus, bet vis tiek plaukia, 
iki užbaigia kelionę. x

Įstabiausias gi dalykas 
yra tas, kad dar niekas ne
matė europinių ungurių 
Amerikos vandenyse nei 

viškė ir jie niekad neįvedė 
tokių įstatymų, apsaugoti 
ūkininką ir darbininką Pa
lestinoj; kokius turėjo pa
čioj Anglijoj.

Žydams dar bininkams, 
kurie nu,vyko į Palestiną, ši 
žemė buvo jų tėviškė įr jie 
norėjo kuo greičiausiai vis
ką pagerinti. Kada valdžia 
jiems nedavė jokios para
mos, jie susiorganizavo gau
ti apsaugos iš amatų unijų. 
Nors amatų unijos buvo or
ganizuotos žydų darbininkų 
labui, jos taipgi padėjo ara
bams. Arabai galėjo įstoti 
į specialius unijų skyrius. 
Arabų organizacijos niekad 
nepasiekė pilno stiprumo, 
nes neturėjo daug iniciaty
vos. Todėl arabų darbinin
kų algos buvo mažesnės ir 
daug vaįkų buvo samdomi 
arabų fabrikuose. Bet ka
da Palestina buvo atstaty
ta, šis nelygumas buvo pra
šalintas. Šiandien vienodi 
įstatymai apsaugoja visus 
darbininkus, ir nėra skirtu
mų algose.

Beveik visos žydų darbo 
organizacijos Palestinoj su
sigrupavusios į vieną dide
lę federaciją — Histadruth. 
Ši federacija buvo įsteigta 
1920 m. laike 87 vyrų ir 
moterų konferencijos, kuri 
atstovavo mažiau negu pen
kis tūkstančius narių. Šian
dien Histadruth turi na
rystę iš 200,000 ir yra stip
riausia organizacija visoje 
valstybėje. Apie 160,000 
žmonių gyvena ant ūkių ir 
kaimuose, ir šie 200,000 
darbininkų ir jų šeimos su
daro daugiau negu du treč
dalius viso žydų gyventojų 
skaičiaus Izraeliuj.

Nariai įdeda daug ener
gijos,’idealizmo/ir gyvumo 
organizacijai. H i s tadruth 
visada stengiasi pritraukti 
didelius skaičius žydų dar- 

vietų armija atmušė hitle
rininkus ir perėjo į užpuoli
mą, jau naciai neteko ket
virtos dalies savo armijos, o 
su rugsėjo mėnesiu 1942 
metais jie neteko puses sa
vo armijos, ir pasibaigė jų 
rezervai.

Kaip žinome, po rugsėjo 
mėn. hitlerininkus laukė 
nauji smūgiai. Baisūs mū
šiai. prie Stalingrado jiems 
labai daug kainavo, o lap
kričio 19 d. 1942 nletais 
prie Stalingrado Sovietų 
armija perėjo į ofensyvą, 
apsupo ten 330,000 hitleri
ninkų ir sunaikino bei su
ėmė į nelaisvę. Iki pavasa- 

amerikinių ungurių euro
piniuose vandenyse.

Koks įgimtas nujautimas 
parodo jiems, kaip išsiskir
ti? Kas juos traukia tiktai 
į savo tėvų-protėvių žemy
ną?

Kada vieni unguriukai 
parplaukia Amerikon, o ki
ti Europon, tai patinukai 
apsigyvena upių 
žiotyse, lėkštose ju
rų užlajose ir artimuose 
prieinamuose jiems ežeruo
se. Čia jie gyvena ir auga, 
kol subręsta; tada laukia, 

bininkų iš kitų šalių į Pa
lestiną ir ji turėjo įsteigti 
kuo geriausias darbo sąly
gas savo nariams. Histad
ruth apdraudžia savo narių 
sveikatą, turi senatvės pen
sijas, bedarbės apdraudą ir 
tvarko vaikų darbą, valan
das, algas, darbo sąlygas, 
etc.

Histadruth ragino darbi
ninkų grupes įsteigti savo 
kooperatyvus gamintojams 
ir vartotojams; šie koopera
tyvai sujungti su Histad
ruth. Įvairiausių rūšių ko
operatyvai. Daržovės, pieni
niai produktai ir naminiai 
paukščiai parduodami mies
tuose per k o o p e ratyvą. 
Daug Histadruth įmonių 
buvo išvystyta, kada buvo 
rizikinga investuoti priva- 
tišką kapitalą. Vėliau, ypač 
tarpe 1933 ir 1936. m. pri- 
vatiški investuotojai įsteigė 
naujas industrijas Palesti
noje.

Šiandien Palestinoje eg
zistuoja beveik kiekvienos 
rūšies moderniškų industri
jų. Privatiškos įmonės sam
do darbininkus, o kitų in
dustrijų patys darbininkai 
yra savininkais, dar kitose, 
industrialistai yra bendrais 
savininkais su darbininkų 
organizacijomis.

Su žydų industrijų išsi
vystymų, industrijos tarpe 
arabų irgi pradėjo plėstis. 
Pasirodė arabų kapitalisti
nė klasė ir arabų darbo 
žmonių klasė. Arabai darbi
ninkai įsteigė darbo unijas, 
nors nebuvo taip gerai or
ganizuotos, kaip žydų.

Izraelio valstybėj darbas 
ir industrija užima svar
biausią vietą.. Karo metu, 
kaip ir taikoj, naujos vals
tybės stiprumas ir gyvumas 
priklauso nuo šių dviejų 
svarbių faktorių.

Common Council.

rio 1943 metų hitlerininkai 
neteko visų 1942 metų už
kariavimų ir dalies 1941 
metų laimėjimų.
Pasakiški “Generolai žiema 

ir Vasara”
žinoma, nereikia nei no

rėti, kad hitlerininkas gene
rolas Franz Halder nema.- 
žintų nacių nuostolius arba 
neteisintų jų pralaimėjimus 
“baisiais šalčiais” Rusijoje. 
Vienok, jis patsai pripažįs
ta, kad Sovietų karo vado
vybė, su Stalinu priešakyje, 
buvo gudresnė už nacių va
dovybę.

Kai dėl šalčių, to “Gene- 

iki subrendusios pataitės 
grįžta, pradėdamos savo ke
lionę į nerštimo vietą jūro
je.

Patinukų ir Pataičių 
Gyvenimo Vietos

Išperėtos Sargasso Jūro
je pataitės, tačiau, kitaip 
elgiasi, negu patinukai. 
Kuomet vienos parplaukia 
Amerikon, o kitos Euro
pon, tai jos tolyn keliauja 
upėmis ir gyvena vandeny
se vidujinėse tų žemynų da
lyse — upėse ir pasiekia
muose tvenkiniuose bei eže
ruose. Keliaudamos vidun 
žemyno prieš vandenį, pa
taitės taip pat plaukia ir 
plačiais atmatų vamzdžiais 
ir šiauresniais geriamojo 
vandens vamzdžiais; jos 
kartais praplaukia aukštyn 
pro krintantį krioklių van
denį ir perlipa per tvenki
nius aukštyn.

Tuo tarpu patinukai lai
kosi upių žiotyse ir kituose 
pakraštiniuose vandenyse.

Daugiausia faktų apie 
ungurių gyvenimą surinko 
Danijos mokslininkas Joha
nnes Schmidt. Pradedant 
nuo 1906 m., jis per 15 me
tų tyrė ungurių papročius 
europinėje ir amerikinėje 
Atlanto Vandenyno pusėse.

Remiantis Schmidto su
rinktomis žiniomis apie un
gurių papročius, tai subren
dusi ungurio pataitė įlindo 
į apartmentinio namo vam
zdį Bronxe, New Yorke. 
Taip atsitiko rudenį, tai 
yra, tuo laiku, kada ungu
riai ruošiasi neršti ir todėl 
pradeda plaukti link jūros. 
Ta “ungurienė” atplaukė 
Croton upe pavandeniui, 
kelionėje link jūros, bet pa
darė klaidą — užklydo į ne
praplaukiamą vamzdį. Jei
gu ne ši nelaimė, tai ji bū
tų plaukusi į Sargasso Jū
rą, kur būtų galėjusi padėt 
5 milionus iki 20 milionų 
kiaušinėlių (ikrų).

Lietuvoje matyti ungu
riai taip pat buvo išperėti 
Sargasso Jūroje. Jie tūks
tančius mylių parplaukė į 
Nemuną, Šventąją, Merkį, 
Nevėžį ir kitas Lietuvos 
upes.

Laisvės kaimynas Džeris 
Pavilčiūnas papasakojo ir 
apie tai, kaip unguriai iš- 
šliauždavo iš jo upės šven
tosios po lietui žirnių pasi
skinti. Jie šliaužiu žirniauti 
ir per 
rasas.
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rolo žiemos”, tai jau sena 
pralaimėtojų pasaka. Kada 
Napoleonas 1812 metais bu
vo sumuštas Rusijoj, tai jis 
taip pat teisinosi, kad jį 
“Generolas Žiema” sumušė.

Hitleris, generolas Hald
er ir kiti nacių generęlai, 
užpuldami Sovietų Sąjungą, 
labai gerai žinojo, kad ten 
yra žiema, ir galėjo prisi- * 
rengti prie jos. Kitas daly
kas, 1943 metais Hitleris 
liepos mėnesį, tai yra, va
sarą, pradėjo o f e n s yvą 
Kursko lanke, bet ir ten . 
buvo baisiai sumuštas.

Na, jeigu jau vokiečiams 
netiko rusiškas klimatas, 
tai kodėl juos mušė. Sovietų 
Armija ir pačiame Berly
ne, ir Rytų Prūsijoj, ir Si
lezijoje, ir Pomeranijoj, ir 
kitur, kur buvo vokiškas 
klimatas?

Faktas yra, kad Norvegi
joj oras yra ne šiltesnis, bet 
šaltesnis, kaip prie Stalin
grado, vienok hitlerininkai 
ten neužšalo ir laikė'Norve
giją, iki jie buvo nugalėti 
Berlyne.

Ne tik “Generolas Žie
ma,” be, ir “Generolas Va
sara” mušė hitlerininkus. 
Kada vasarą, birželio - lie
pos mėnesiais, 1944 metais 
Sovietų armija sumušė na
cius Baltarusijoj ir grūdo 
juos iš Lietuvos, tai naciai \ 
teisinosi, kad jie negali pa
kęsti, net gyventi prie “ru
siško karščio.”

Beie, kada Suomijos fa
šistai 1939 metais išprovo
kavo karą prieš Tarybų Są
jungą, kol Sovietų armija 
pasiruošė kirsti jiems smū
gį, tai pas mus ir Anglijoj 
bei Franci jo j pasakojo, kad 
suomiai, “pripratę, prie šal
čių, ištisomis divizijomis 
naikino Sovietų armiją.”

Be, kada Sovietų armija 
pasiruošė ir laike pačių di
džiausių šalčių, vasary ir ‘ 
pradžioj kovo sudaužė Man- . 
nerheimo Liniją, ištaškė 
Suomijos armiją ir užėmė 
Vyborgą, tai tada suomiai 
fašistai teisinosi, kad juos 
“nugalėjo žiema.” Jie tvir
tino, kad baisi buvo Suomi
joj ta žiema, “kokios jau 
per 100 metų nebuvę.”

Patys Ginklai Nekovoja
Lai teisinasi, kaip kas iš- 

mano, bet naujiems -karo 
provokatoriams yra ko pa
simokyti net iš generolo • 
Franzo Halderio užrašų. 
Viena, jie neturėtų pamirš-, 
ti, kad visur paprasti žmo
nės yra karui priešingi, kad ■' 
liaudis trokšta taikos!

Ginklai patys nekariau
ja;’ juos turi paleisti dar-- 
ban žmogus. Kas dar to ne
suprato, lai pasižiūri į ge
nerolo Čiang Kai-šeko ar
miją Kinijoj. Jo armija bu
vo aprengta, apauta, apgin
kluota ir pilniausiai aprū
pinta Amerikos amunicija 
ir geriausiais įrengimais. 
Ji buvo virš 5,000,000 vyrų. 
Bet kas iš jos pasiliko, kada 
ji susidūrė su Liaudies Iš
laisvinimo armija, supran- , 
ta'ma, prasčiau aprengta ir . 
ginkluota, bet kovojančia

gausingas, gailias už darbo žmonijos ir civili
zacijos reikalus?
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Jack Lonįlon / t

Mėsos Gabalas

(Tąsa)
Na, kas namas? Keturios sienos ir 

net ne sienos, o griuvėsiai. Bet širdis 
bylos: štai, kaip šį namą, atimsime mes 
atgal ir visą Rusiją. Suprantate, Sabu- 
rovai? Svarbiausia — pradėti. Pradėti 
nors nuo namo, bet kartu pajusti, kad 
taip bus ir toliau. Ir taip bus toliau tol, 
kol viskas' bus baigta. Viskas.

— Na, tai kaip jūs numatote perga
benti žmones ten, pas Koniukovą,’— pa
klausė jis jau tarnybiniu tonu.

Per pusvalandį jie baigė lyglaikinius 
skaičiavimus ir paskambino Procenko.

Drauge generole, aš dabar esu pas Sa
burovą, — pasakė Remizovas. — Mudu 
sudarėme jo batalijono puolimo operaci
jos planą.

Išgirdęs žodžius “puolimo operacija,” 
Procenko skubiai pasakė:

— Taip, taip, tuojau pat atvykite abu 
pas mane, ir jūs, ir Saburovas. Tuojau 
pat.

Jau ėmė švisti, kai jie išlindo iš pra
ėjimo. Balta pūgos danga, kaip ir pir
miau, iš visų pusių dengė horizontą. To
limas kanonados dundėjimas nesilpnėjo, 
prašvitus atrodė, kad jis girdisi dar aiš
kiau.

Procenko buvo pakilusios nuotaikos. 
Jis vaikščiojo blindaže sudėjęs rankas už 
nugaros. Jis buvo tuo pačiu paradiniu 
kiteliu, su kuriuo neseniai priėmė vadus, 
bet šiandien blindaže buvo šalta, ir ge
nerolas viršum kitelio ant pečių užsime
tė seną vatinuką.

— Šalta! Šalta! — tais žodžiais jis 
sutiko Saburovą ir Remizovą. — Vostri- 
kovai, šunsnuki, nepasirūpinai, kad mal
kų būtų. Krosnelė vos bekvėpuoja. — Jis 
ranka palietė drugną geležinę krosnelę. 
— Vostrikovai!

— Taip, drauge generole?
t— Kada bus malkų?

* —. Po valandos.
— Na, žiūrėk. Labai šalta, — pakar

tojo Procenko. — Na, kokią gi puolimo 
operaciją jūs numatėte? — Jo balse jau-', 
tesi nekantrumas. — Praneškite, pulki
ninke.

— Jums leidžiant, tegul kapitonas S.a- 
būrovas praneša, — pasakė Remizovas. 
— Tai jo planas.

— Ką gi, jis — tai jis. Na, pranešk.
Saburovas šįryt antrą kartą trumpai 

pranešė namo užėmimo planą.
— Ir per naktį jūs spėsite sutelkti 

žmones Koniukovo name ir iki aušros 
atakuoti? — paklausė Procenko.

— Spėsiu, — pasakė Saburovas.
'— Kiek tam reikalui gali skirti žmo

nių?
—- Trisdešimt žmonių, — pasakė Sa

burovas.
— O jūs kiek jam galite duoti?
— Dar dvidešimt, — pagalvojęs atsa

kė Remizovas.
—- Vadinasi, penkiasdešimt žmonių 

spėsi permesti ir parengti.
— Taip. Spėsiu.
—> O jei dar aš duosiu jums trisdešimt 

. žmonių, ir bus jau aštuoniasdešimt, taip 
■' pat spėsi ?

• — Juo labiau spėsiu, drauge generole, 
— džiugiai patvirtino Saburovas.

— Na, ką gi, gerai, gerai, — pasakė 
Procenko. — Tuo pradėsime savo puoli
mą. Tik turėk galvoje, — kreipėsi jis į 

, Saburovą, — žmonių švaistyti neleisiu. 
Namą paimsime, neabejoju. Bet vis dėlto 
tuo,tarpu dar mes apgalime, o ne vokie
čiai, nors ten, šiaurėje, būtų ir kažkaip 
gerai. Supranti?

— Suprantu, — atsakė Saburovas.
— Drauge generole! — pasakė Re- 

t mizovas.*
— Taip.
— Leiskite, aš asmeniškai dalyvausiu 

operacijoje.
— Asmeniškai? — gudriai prisimerkė 

Procenko. — Ką gi tas reiškia: Saburo- 
vo vadovietėje būsite*? Na, ką gi, taip ir 
turi būti — jūs juk pulko vadas. Arba, 
gal būt, į Koniukovo namą lįsite? Jūs 
tą turite galvoje? Lįsite?

Remizovas tylėjo.
t. — Lįsite?

— Lįsiu, drauge generole.
> — Taip pat leistina. Bet štai jau į

aną, į kitą namą aš jums neleidžiu lan- 
. džioti. Tegul Saburovas nenas tenai ei-

na. Aišku?
— Klausau, drauge generole, — pasa

kė Remizovas.
— Jis ten, jūs — į Koniukovo namą, 

o aš pats, gal būt, į jo vadovietę ateisiu. 
Štai taip ir nuspręsime. Na, eikite. Tuoj 
įsakysiu parinkti jums trisdešimt žmo
nių. Tik saugokite juos. Paskutinieji, tu
rėkite galvoje.

— Leisite eiti? — paklausė Saburo
vas.

— Taip. Praneškite man telefonu, 
kaip vyksta, pasiruošimas. Smulkiai pra
neškite. Juk man įdomu! — staiga visai 
paprastai, beveik vaikiškai, pasakė jis. 
— Taip, štai dar. Generolo vardu pasa
kykite kovotojams ir vadams: kas pir
mas įsiverš į/ namą — tam ordinas, kas 
antras — tam medalis, kas “liežuvį” pa
ims — tam taip pat medalis. Taip ir per
duokite. Pirmasis, sakai, pasiūlė Koniu- 
kovas? — kreipėsi Procenko į Saburovą.

— Koniukovas.
— Koniukovui — medalis. Aš jam ne

seniai ordiną daviau, taip?
— Taip, — pasakė Saburovas.
— Tai ir gerai. Dabar' — medalis. 

Taip ir pasakyk jam: lieku skolingas 
medalį. Na, viskas. Galite eiti.

XXVI
Visa diena praėjo besiruošiant nakti

niam puolimui. Viskas buvo daroma sku
biai, be susitrukdymų ir stebėtinu stro
pumu. Atrodė, divizijoje visus apėmė 
karštligiškas veiklumo troškimas. Jau 
po dviejų valandų Saburovui pa
skambino divizijos štabo viršininkas ir 
pasakė, kad trisdešimt žmonių iš divizi
jos rezervo parinkta. Artileristai iš įvai
rių ruožų davė tris patrankas, kad, pa
ėmus namą, tučtuojau naktį jas ten įri- 
dentų. Petia blindažo kampe triūsė su 
savo, Saburovo ir Maslenikovo automa
tais, taip rūpestingai juos valydamas ir 
tepdamas, tarsi nuo to priklausė opera
cijos likimas. Jis net ištraukė iš kampo 
suplyšusį drobinį Saburovo krepšį gra
natoms ir taip pat rūpestingai jį sulopė. 

•Tos griežčiausios paslapties, kurios ope
racijos parengimo metu reikalauja ka
riniai statutai, šį kartą batalijone ne
buvo. Visi žinojo, kad naktį rengiamas 
namo užgrobimas, ir visi tuo džiaugėsi, 
nors daugeliui, gal būt, ir teks tą naktį 
pakloti galvas, 
kanonada 
1 i m a s
ta idėja po ilgo stovėjimo gynyboje už
grobti namą, — visa tai kartu paėmus, 
vertė žmones negalvoti apie mirtį arba, 
teisingiau, galvoti apie ją mažiau, kaip 
paprastai.

Pavakariu į batalijoną atvyko Remi
zovas. Jis pasakė, kad jo žmonės ir Pro
cenko žmonės pasiruošę ir laukia. Vani
nas, Maslenikovas, Saburovas ir Remizo
vas paskubomis užkando. Paskui jie su
sitarė pasiskirstyti pareigomis. Vaninas 
turėjo likti batalijone. Tarp kitko, jis ką 
tik grįžo iš kuopos. Visą dieną pozicijose 
ėjo įprastas šaudymas, ir vokiečiai du 
kartus net perėjo į nedideles atakas, žo
džiu, viskas vyko taip, tarsi šiaurėje ne
būtų tos, viską žmonių sąmonėje apver- 
tusios, kanonados. Dabar Vaninui teks 
naktį budėti batalijono štabe — vis dėl
to ką nors reikėjo čia palikti. Jis neprieš
taraudamas pakluso, nors Saburovas iš 
jo veido matė, kad jis nepatenkintas. Už 
tai Maslenikovas buvo puikiai nusitei
kęs. Jam tek$ kartu su Saburovu ir Re- 
mizovu eiti į Koniukovo namą.

Vos tik sutemus, Saburovas kartu su 
pirma kovotojų partija ir Maslenikovu 
sėkmingai persikėjė į Koniukovo nkmą.

—Drauge kapitone, leiskite paklaus
ti? — tais žodžiais sutiko Koniukovas 
Saburovą..
— Na?

— Tąja kanonada, atseit, mūsiškiai 
vokiečius supa ratu?

— Atseit, taip, — atsakė Saburovas. 
' — Štai, taip aš ir paaiškinau, — pa-- 

> sakė Koniukovas. — O tai jie mane vis 
klausinėja: “Drauge leitenante (jie visi 
mane leitenantu vadina, kadangi aš įgu
los viršiniųkas),. drauge leitenante, tai 
mūsiškiai puola?” Aš sakau: “Aiškiai 

s puola.”

Ir tolima nenutilsianti 
liudijusi, kad p u o- 

t ę s i a i, ir n etikė-

(Bus daugiau)

(Pabaiga)
— Ką tu, Matai, galvoji apie 

pomirtinį 
klausė jis 
slapčiomis 
šis neliečia

— Jokio pomirtinio gyveni
mo nėra, — atsakė Matas ir, 
baigęs mėsą, išgėrė pirmą gur
kšnį kavos. — Nėra nei dan
gaus, nei pragaro, nieko nėra. 
Viskas baigiasi šiame gyveni
me.

gyvenimą? — pa
po valandėlės, pa
stebėdamas, kodėl 

kavos.

— O po to? —■ teiravosi 
Džimas su ligūstu naivumu, 
nes žinojo, kad žiūri į žmogų, 
kuris greitai mirs.

— O po to? — vėl paklausė 
jis.

— Ar tu kada matei prieš 
dvi savaites numirusį žmogų? 
— paklausė anas.

Džimas papurtė galvą.
— O aš mačiau. Jis buvo vi

sai panašus į tą jautienęs ga
balą, kurį mes valgome. Kaž
kada tai buvo jautis, kuris lak
stė po lauką, o dabar tiktai mė
sos gabalas, štai ir viskas, mė
sos gabalas. Ir iš manęs, ir iš 
tavęs, ir pagaliau iš visų žmo
nių liks tik mėsa.

Matas išmaukė visą puoduką 
kavos ir prisipylė'dar vieną.

— Ar tu bijai mirti? — pa
klausė jis.-

Džimas papurtė galvą.
— Kodėl tu klausi? Aš nie

kuomet nemirsiu. Vos tiktai 
pasensiu, tuoj ir vėl pradėsiu 
gyventi iš naujo ...

— Kad galėtum vogti, me
luoti, verkšlenti ir taip tęsti ir 
tęsti amžinai, — nusijuokė Ma
tas.

— Gal aš ir pasitaisysiu, — 
su- viltimi kalbėjo Džimas, — 
gal aname, naujame gyvenime 
man jau nebereikės vogti.

Čia jis staiga nutilo ir su 
baime įbedė žvilgsnį prieš sa
ve.

— Kas atsitiko? — paklau
sė Matas.

— Nieko . .. 
jau ... ką mes 
mirtį. štai ir 
nėjo Džimaš.

Bet jis niekaip negalėjo nu
sikratyti jį apėmusius baimės. 
Jam pasirodė, kad pro šalį pra
slinko kažkoks nematomas tam
sus vaiduoklis, apgaubdamas jį 
savo neapčiuopiamu šešėliu. 
Jis juto, kad jį apima kažkoks 
nujautimas. Turėjo įvykti kaž
kas baisaus. Nelaimi pakibo 
virš jo. Jis įdėmiai pažvelgė į 
savo draugą, sėdintį, už stalo. 
Jis nieko negalėjo suprasti. Ne
jaugi jis būtų apsirikęs ir ap
nuodijęs pats save? Ne! Matas 
tikrai gėrė iš nikeliuoto puo
duko, o jis tikrai buvo supylęs 
nuodus į nikeliuotąjį puoduką.

Iš karto jis pagalvojo, kad 
tai tiktai jo vaizduotės pada
ras. Ir pirmiau jinai iškrėsda
vo jam išdaigų. Tai kvaila! ži
noma. Aišku, kažkas turėjo at- 

bet tai turėjo atsitikti 
Argi jis nematė, kaip 
išmaukė visą puoduką

aš tik galvo- 
kąlbejom apie 

viskas, —išste-

sitikti, 
Matui. 
Matas 
kavos?

Džimas pralinksmėjo, suval
gė savo kotletą ir, kai mėsos 
nebeliko, ėmė vilgyti, duoną pa
daže.

— Kai aš buvau mažas.... 
— buvo bepradedąs kalbėti, 
bet staiga nutraukė.

Vėl tasai tamsus nematomas 
vaiduoklis praslinko pro ' šalį, 
ir jis, nujausdamas neišvengia
mą nelaimę, sudrebėjo. Jis pa
juto, ,įog jo kūne pradėjo veik
ti kažkokia ardanti jėga, o rau
menys, atrodė, ims tuoj trūk
čioti. Jis staiga atsilošė ir vėl 
taip pat staigiai pasviro į prie
kį ir atsirėmė alkūnėmis į sta
lą. šiurpus drebulys perbėgo 
per visą kūną. Tai buvo pana
šu į lapų šlamėjimą prieš aud
rą. Jis sukando dantis. Po to 
vėl pasikartojo konvulsingas 
raumenų trūkčiojimas. Jis pa
sibaisėjo savo organizme vyks
tančios permainos. Raumenys 
jau nebeklausė. Jie vėl ėmė 
konvulsingai trūkčioti prųsš sa
vo norą, nors jis buvo nusista- 

neleisti jiems trūkčioti. Ja- 
vyko revoliucija, vyko anar-

tęs 
me

chija, ir bejėgiškumo siaubas 
apėmė jį, kai jo kūnas susirie
tė ir atrodė, kad nori jį lyg 
replėmis suspausti; nugarą krė
tė drebulys, ir prakaitas varvė
jo nuo kaktos. Jis apsižvalgė po 
kambarį, ir kiekvienas menk
niekis pritrenkė jį keistu fami- 
liariškumu. Jam atrodė, lyg jis 
būtų tik ką grįžęs iš tolimos 
kelionės. Jis pažvelgė per stalą 
į savo bendrininką.. Matas ste
bėjo ir šypsojosi. Baisus išgąs
tis atsispindėjo Džimo veide.

— O dieve, Matai, argi tu 
nunuodijai mane?

Matas nusišypsojo ir žiūrėjo 
į jį toliau. Po sekančio prie
puolio Džimas dar neprarado 
sąmonės. Jo raumenys išsi
tempdavo, trūkčiodavo ir su- 
siriešdavo, , skaudžiai spausda
mi savo baisiame glėbyje. Dar 
priepuoliui nepasibaigus, jis 
pastebėjo, jog Matas kažkaip 
keistai elgiasi. Jį ištiko tas pat, 
kas pirmiau Džimą. šypseną jo 
veide pakeitė keista išraiška, ir 
atrodė, lyg jis klausėsi, kas de
dasi jo viduje, norėdamas įspė
ti, kas tai yra. Matas atsisto
jo ir, perėjęs per kambarį, vėl 
atsisėdo.

—Tu tai padarei, Džimai ?
— paklausė jis ramiai.

— Bet aš nemaniau, kad tu 
bandysi sudoroti mane, — prie
kaištaudamas atsakė Džimas.

— O, aš sudorojau tave pui
kiai, — tarė Matas, sukandęs 
dantis ir drebėdamas visu kū
nu. — Ką gi tu man davei?

— Štrichui no.
— Tą pat ir aš tau, — pri

sipažino Matas. — Tai iš tik
rųjų pragariškas valgis. Ar ne 
tiesa?

— Tu juk meluoji, Matai?
— paklausė Džimas. — Juk tu 
įnuodijai manęs?

— Tikriausiai taip,padariau, 
Džimai; daviau tau užtektinai. 
Įkepiau į tavo kepsnio pusę pa
gal skonį. Sustok, kur eini?!

Džimas žengė prie durų ir 
atitraukė skląstą.. Matas šoko 
prie jo ir atstūmė-jį nuo durų.

— Į vaistinę! — žiopčiojo 
Džimas. — Į vaistinę!

— Ne! Neišeisi, pasiliksi 
čia! Nėra reikalo lakstyti po 
gatvę ir parodyti visiems, kad 
esi apsinuodijęs, — tai visiškai, 
netinka tam, kas po pagalviu 
laiko brilijantus. Išsigelbėti? 
Jeigu tu ir išsigelbėtum nuo 
mirties, tai vistįek patektum į 
policijos rankas, kur reikėtų 
paaiškinti, kaip visa tat atsiti
ko. Išsivemti — vienintelis 
vaistas nuo apsinuodijimo, Man 
tas pat, kas ir tau, todėl aš' 
imsiu vaistų, kad išsivemčiau. 
Vaistinėje visvien tegautum tų 
pačių.

Jis atstūmė Džimą į vidurį 
kambario ir užsklendė duris. 
Nuėjęs prie tuščios spintos, nu
braukė nuo kaktos prakaito la
šus. Jie garbiai tekštelėjo ant 
grindų. Džimas kankindamasis 
stebėjo, kaip Matas, .paėmęs 
garsvyčias ir puodelį, nubėgo 
prie kriauklės. Išplakęs vande
nyje garsvyčįas, jis išmaukė 
puoduką. Džimas nusekė paskui 
jį ir ištiesė drebančias rankas 
į tuščią puoduką. Bet Matas 
atstūmė jį. Prisipylęs antrą 
puoduką, jis paklausė:

— Tu manai, kad man už
teks vieno puodelio? Dar teks 
palaukti, kol aš baigsiu.

Džimas svirduliuodamas nu
ėjo durų link, bet Matas jį su
laikė.

— Jei dai’ lįsi prie durų, tai 
aš nusuksiu tau sprandą.. Su
pratai? Garsvyčių galėsi gauti, 
kai aš pabaigsiu gerti. Bet jei 
tai ir išgelbėtų tavo gyvybę, 
tai aš vistiek nusuksiu tau 
sprandą. Tu jokiu būdu neišsi
saugosi. Aš tau ne vieną kartą 
sakiau, kas su tavim atsitiks, 
jei tu iškrėsi man šunybę.

— Bet ir tu panašiai pasiel
gei su manim, — sunkiai ste
nėjo Džimas.

Matas išgėrė antrų puoduką 
ir nieko neatsakė. Prakaito pa
teko Džimui į akis, ir jis, vos 
galėdamas žiūrėti, nuėjo prie 
stalo, kur rado sau tuščią puo-

duką. Matas jau maišė trečią, 
ir atstūmė Džimą, kaip ir pir
miau.

— Aš sakiau tau, kad pa
lauktum, kol aš pabaigsiu! — 
suurzgė Matas. — Pasitrauk iš 
kelio!

Džimo kūnas trūkčiojo, ir jis 
laikėsi įsikibęs į kriauklę, lauk
damas savo eilės, kada gaus tų 
geltonų miltelių, kurie išgelbės 
jo gyvybę. Vien įtempęs pasku
tines savo jėgas, jis laikėsi įsi
kabinęs į kriauklę. Jo kūnas 
rietėsi dvilinkas ir traukte 
traukė jį prie žemės. Matas; iš
gėręs trečią puoduką, vos pa
siekė kėdę ir atsisėdo. Pirmasis 
priepuolis praėjo. Konvulsijos 
jau nebetąsė j<^. Jis manė, kad 
garsvyčios su vandeniu jam 
padėjusios, šiaip ar taip jis iš
sigelbėjo.- Paskui, naudodama
sis tuo ramiu protarpiu, nusi
šluostė nuo kaktos prakaitą ir 
smalsiai pažvelgė į savo drau
gą.

Spazmos išmetė iš Džimo 
rankų puoduką su garsvyčio- 
mis, ir jos išbiro ant žemės. 
Jis pasilenkė, norėdamas jas 
susemti, bet naujas spazmų 
priepuolis parbloškė jį ant 
grindų ir surietė dvilinką.

•Matas nusišypsojo.
—-Tau užteks ir tiek, — ta

rė Matas, — vistiek čia geri 
vaistai. Aš pagijau nuo jų.

Džimas, tai išgirdęs, atsuko 
į jį savo išvargintą, pilną kan
čios ir maldavimų veidą. Dabar 
spazmos tąsė jį be paliovos, kol 
pagaliau jis ėmė raitytis kon
vulsijose ant grindų, išteplio
damas savo veidą ir plaukus 
geltonais garsvyčių milteliais.

Matas kimiai nusijuokė, ta
čiau jo juokas staiga nutrūko. 
Drebulys, perbėgo per jo kūną. 
Prasidėjo naujas priepuolis. Jis 
pasikėlė, svyruodamas nuėjo 
prie kriauklės ir, įkišęs pirštą 
į burną, veltui mėgino išsivem
ti. Pagaliau, bijodamas su
smukti ant grindų, jis įsikibo 
į kriauklę, kaip kad anksčiau 
Džimas buvo įsikibęs.

- Džimui praėjo priepuolis, ir 
jis atsisėdo, bet buvo silpnas ir 
išvargęs, todėl atsistoti jau ne
bepajėgė; tad, panarinęs galvą, 
sėdėjo ant grindų, o jo lūpos ir 
veidas buvo geltoni nuo garsvy
čių, kuriose jis pirma voliojo
si. Jis krumpliais patrynė savo 
akis, ir vaitojimas, panašus į 
kūkčiojimą, veržėsi iš jo gerk
lės.

— Ko 
paklausė 
Tau liko
mirsi, tai ibūsi numiręs.

— Aš ne .-.. verkiu, ma ... 
garsvy ... čios ... ė ... da... 
akis, — mikčiojo Džimas bevil
tiškai lėtai.

tu ten verkšleni? — 
Matas agonijoje. — 
tik mirti, o kai nu-

Tai buvo paskutinis sėkmin
gas mėginimas kalbėti. Po 
to jis tiktai vapaliojo be jokio 
sąryšio, grabaliodamas dreban
čiomis rankomis, kol pagaliau 
naujos konvulsijos ištiesė jį ant 
žemės.

Matas vargais negalais vėl 
nukėbrino prie kėdės, dvilin
kas susirietė joje ir, apkabinęs 
rankomis kelius, kovojo su 
nuodų ardomu kūnu. Konvulsi
joms praėjus, jis jautėsi labai 
nusilpęs, ir jį krėtė drebulys. 
Paskui pažvelgė į savo.draugą 
ir pamatė, jog šis gulėjo ant 
grindų, visiškai nejudėdamas.-

Jis dar mėgino pasikalbėti 
pats su savimi, būti linkimas 
ir paskutinį kartą niūriai pasi
juokti iš gyvenimo, Ųet jo lū
pos pramurmėjo tik kažkokius 
nesuprantamus garsus. Jis pa
galvojo, jog jam nepavyko iš
sivemti, tad dabar nieko dau
giau nebeliko, kaip tik nueiti į 
vaistinę, žvilgterėjęs į duris, 
jis su didžiausiom pastangom 
atsistojo. Jis būtų pargriuvęs, 
jei nebūtų nusitvėręs kėdės. 
Vėl prasidėjo priepuolis. Ir, 
kankinamas spazmų, kada kiek
vienas jo kūno sąnarys trūk
čiojo, išsitempdavo ir susiries- 
davo, jis įsikibo į kėdę ir .ėmė 
ją stumti grindimis prieš sa
ve. Kai jau vargais negalais 
pasiekė duris, jo paskutinės jė
gos galutinai išseko. Jis pasu
ko raktą ir atstūmė vieną 
skląstą. Grabaliodamas ieškojo 
antrojo,- bet niekaip negalėjo 
rasti. Tada visu svoriu atsirė
mė į duris ir pamažu susmuko 
ant grindų.

Binghamton, N. Y
Klaidos Pataisymas

Korespondencijoj, tilpusioj 
15 d. gruodžio, apie pasek
mingą moterų parengimą, ne 
visų vardai paminėti, kurie au
kavo. Eva ir Valentas Čeka
nauskai aukavo $2.50. K. Jo- 
zapaitienė ir A. Žemaitienė 
aukavo pyragą, už kurį pada
ryta $4.20 pelno. AukUvu- — 
siems ačiū! Atsiprašau drau
gą ir drauges dėl įvykusios 
klaidos.

J. K N., Mot.' Sk. Koresp.

Į BROOKLYN

[LABOR LYCEUM:
J DARBININKŲ ĮSTAIGA 
fSalės dėl Balių, Koncertų, Ban-! 
[kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt]

Puikus steičius su naująusįais i
> Įtaisymais, J
! KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS '
[ Kainos Prieinamos. Į
’ 949-959 Willoughby Ave« < 
' Tel. STagg 2-3S42 ;
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SVEIKIEMS KALĖJIMAS, LIGONIAMS PRAGARAS
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Taip atvaizduoja Amerikoje 
proto ligonines (mental -hos
pitals) žymusis žurnalistas Al
bert Deutsch šiuom metu at
spausdinto] knygoj “The 
Shame of the States.’1 Auto
rius nėra koksai komunistuo
jantis, o tik šiaip liberalas su 
buržuazinėmis tendencijomis 
žurnalistas.

Šiurpuliai krečia skaitant ii 
tėmijant paveikslus iš gyve
nimo nelaimingųjų proto li
goninėse. Jei tokios nežmo
niškos žiaurybės egzistuoti] 
sovietinėj sistemoj, tai karo 
karšty j prieš Sovietu šalį At- 
lantiko jūrą išdžiovintų. Da
bar tas viskas dėdąsi šioj ša
lyj, Amerikoj, kuri pasimojus 
“apsaugoti“ visą raustantį pa
saulį nuo “brutališkumų.“

Nors proto ligų yra keleria-. 
pu ir su įvairiais pavadinimais, 
bet minėtas žurnalistas anali-

zuoja daugiausia nervui pa- 
krikimo ligą,1 kuri smarkiai 
liečia proto sumišimą, šimtai 
tūkstančiu moterį] pergyvena 
proto nenormalumą del gyve
nimo pakaitos. Neturtingas 
žmogus, atsitikus jo šeimoje 
tokiai nelaimei, gabena ligonį 
į proto ligoninę. Prie dabar- 

| tinęs padėties tose ligoninėse 
; žmogus ne tik neturi progos 
pasveikti, bet baigia gyvenimo 

' kelionę brutališkose kančiose.
Tokių nelaimingų yra galybės. 
Kas metai priimama į proto 
ligonines virš 125,000 ligonių 
ir bent tiek didesnis skaičius 
gydosi už ligoninės sienų—pri- 
vatiškai.

Medical Association of A- 
merica skelbia, kad vienas me
lionas mokyklas lankančių 
vaikučių yra silpnapročiais. 
Nervų pakrikimas i tokius 
greičiau paveikia jau ir užau-

fr

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

AUKSINIAI IR DEIMANTINIAI DAIKTAI

jau-gusiems, negu į sveiką iš 
nystės.

Generolas Lewis B.
shey, direktorius rekrutavimo 
jauni] vyrų į 
eitame kare, 
4,800,000 
kariuomenėn 
silpnapročiai.
stambi t] ii’ iš 
stipri ii 
armijos

Her-

kariuomenę per- 
paskelbė, kad iš 
užsiregistravusių 
1,7 00, -000 buvo 

Puse miliono 
išžiūros fiziškai 

buvo paleisti iš

f
KRISLAI

«/•
'i

t..,-*' '
A

LAIKRODŽIAI, 
ŽIEDAI, 

BRONSELftTAI, 
LAKETUKAI

vyri] 
dėl silpnaprotystės.
U. S. Public Health 

apskaitliuo ja, kad 
šiuom laiku Amerikoj yra ser
gančių proto ligomis 8,000,000 
ligoniu.

Seniau mažai kas žinojo tei
sybę apie nelaimingų proto 
ligonių padėtį ligoninėse. Su
sirgo žmogus proto liga—nu- 
tarabanino ligonį į proto ligo
ninę ir palieka nčlaimingąjį 
užmiršties likimui.

Dar neperseniausia, 1945 
metais Virš minėtas žurnalis

tas Deutsch parašė keletą 
1 straipsni ii į dienraštį P. M. 
■ (dabar vadinamą “New York 
s Star“) apie nepriežiūrą ir be
tvarkę proto ligoninėse. Jis 
■smarkiai užsistojo už parvež- 
' tus iš karo fronto veteranus su 
pakrikusiais nervais. T a d a 
John E. Pvankin, tuom laiku 
buvęs ne-amerikinės 
tyrimui komiteto 
kas,

H.- Ss - • 7

t

Sfavau miliona dolerių Kalėdoms, tad aŠ turiu 
aosivest, kad galėčiau numažinti taksus?’ .— 7 f

Didelis įiasirinkimas gražiausių džiulerių 
\ Kalėdų dovanoms yra pas

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

į Prieš City Market

Taipgi taisome laikrodžius ir visokius džiulerius.

if
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32 Ten Eyck
Tel. EVergreen 4-8174Peter Kapiskas

Peter •
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prispyrė minėtą žurnalis
tų paaiškinti, kas jam suteikė 
informacijas! šiam atsisakius 

i tatai padaryti, Kankinas ryžo- 
■ si žurnalistą patupdyti kalėji- 
I man, bet nepavyko.

Kadangi tuose straipsniuose 
Į buvo smarkiai užsistojama už 
; karo veteranuss, tai į tą kivir- 
I čą įsimaišė generolas Bradley. 
'Tada prezidentas paskyrė ge
nerolą Omar Bradley sudary
ti iš 5 karininkų komitetą iš
tirti padėtį proto ligoninėse 
apie karo veteranus. Gen. 
Bradley tuom pat sykiu sutei
kė žurnalistui Deutsch leidi
mą nekliudomai aplankyti 
proto ligonines ir susižymėti 
padėties laktus apie civili
nius proto ligonius. Tada Al
bert Deutsch kartu su foto- 
grafistu Charles Lord pasilei
do kelionėn stebėti ir rinkti 
faktus apie padėtį proto ligo- 

I ninčse. šiurpūs tie paveikslai 
į ir aprašymai iš ligonių gyve- 
’ nimo.
I Apie Cleveland, Ohio, State 

g i Mental Hospital žurnalistas 
Deutsch rašo:

“Įžengę į ligoninę, pirmą 
įspūdį pamatėm, tai trys pa-

mirti- 
niekas jų me-

yra perviršio

BALTIMORE, MD
Gruodžio 13 d. atsibuvo 

LLD 25 kuopos metinis susi
rinkimas:. Apsvarsčius bėgan
čius reikalus ir išklausius val
dybos raportus, buvo perrink
ta kuopos valdyba ateinan
tiems metams. Draugams J. 
Staniui iš pirmininko vietos ir 
J. Balsiui iš Laisvės agento, 
jų vieton tapo išrinkti V. Stan
kevičius pirmininku ir A. 
maitis Laisvės agentu, 
valdybos nariai pasiliko 
savo pareigas ateinančiais 
tais.

namuose, tai visus draugus, 
prietelius - simpaiikus kviečia
me paskutinį vakarą šių me
tų praleisti drauge su mumis 
ir linksmoje nuotaikoje sutikti 
Naujus Metus, gal būt nešan
čius geresnių pasisekimų, ne
gu turėjome praėjusiais me
tais. Iki laimingo pasimaty
mo ir malonaus pasikalbėji
mo. Vincas.

Kiti 
eiti 
me- 

Kųrie nariai atsilankė į
susirinkimą, atsiėmė šių metų 
labai naudingą, puikią knygą 
“žmogus ir Mašina.“

Linksma žymėti, kad kelio
lika draugų jau užsimokėjo 
savo duokles į draugiją už at
einančius metus. Labai geis
tina, kad ir kiti draugai pa
sektų pirmųjų pavyzdį ir visi 
atsilankytu i sekanti susirin
kimą, kuris atsibus sausio 10 
d., užsimokėti duokles ir at
siimti knygą. Visiems drau
gams, kurie atkreipsite atydą 
į mano prašymą ir atsilankysi
te į susirinkimą, jau 
tariu didelį ačiū!

Kaip kas metai, taip 
mūši] LLD 25 kuopa
Naujų Metų pasitikirną, kuris 
atsibus penktadienio 
gruodžio 31, Lietuvių Svetai
nėj,. 851-c- Hollins St. Įžanga 
bus $2.50, už kuriuos bus duo
dama valgiai, gėrimai iv kitokį 
pasilinksminimai.

Kadangi teko sužinoti, kad 
tą vakarą žemutinėse salėse 
bus kitų draugijų parengimai, 
tai turiu pažymėti, kad mūsų 
parengimas bus ant trečią lu
bų. žinant, kad Naujus Me 
tus pasitinkant niekas nesėdi

dabar

ir šiais 
rengia

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

telefonuokite:
SHoreioad 8-933Q

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
organizavimo reikalams tuojau 
išleis visą milioną dolerių.

Mes tik galime palinkėti 
Rūbsiuvių Unijai geriausio pa
sisekimo. Tegul tik dirba, te
gul tik organizuoja neorgani
zuotus darbininkus!

Tačiau toms garbingoms pa
stangoms labai pakenks Po- 
tofskio ir visos Amalgameitų 
vadovybės vedamasis karas 
prieš kairiuosius unijistus. Ar
gi jie to nesupranta?

karoPagaliau Japonijos 
kriminalistai tapo pakarti. Pa
karti septyni.

Bet pats kalčiausias karo 
kriminalistas imperatorius Hi
rohito tebesėdi ant sosto ir 
tebevaldo visą Japoniją.

Tokia valia gen. MacAr- 
ithur, tokia mūsų vyriausybės 
. politika : vienus kriminalistus 
1 karia, o kitus glosto ir glo- 
' boja.

Berlin. — Karinis Sovie
tų teismas Leipcige nūs- 
merkė 4 nacius sušaudyti už 
žydų ir lenkų žudymą karo 
metu.

Nakaraguos - Košia RiEoS 
Temytojų Komisija

Washington. — Sugrįžo 
komisija, kuri stebėjo vadi
namą Nikaraguos kareivių 
įsiveržimą į Kosta Riką. 
Laukiama komisijos rapor
to.

(Nikaragua ir Kosta Ri- 
‘ka yra mažos respublikos 
Centrinėj Amerikoje.)

Kalkutta, Indija.— Strei-i 
kuoja gatvekarių kondukto
riai. Vienas skebas užmuš
tas, kitas sužeistas.

Į Joseph Garszva b 
į Undertaker & Embalmer : T

I
 Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

fa 
fa 
fa F5 
fa 
fa 
fa
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa

fa 
fa
fa 
fa 
fa 
fa

M

fa 
fa 
fa

fa 
fai

fa

$

vakare,

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkėjimai nuo M. J. Švilpos, iš

dirbėjo Miracle Ointment. Stebėti
nos mostys. Kurie jau vaitojo, ži
no, kad jiems pagelbėjo. O tie, ku
rie dar nebandė šios mosties, nelau
kite, tuojau reikalaukite. Mosčių 
yra 5 rūšių, kurios prašalina įvai
rius skausmus. Mestis sudaryta iš 
gydančių žolių, nėra kenksminga, 
bet palengvina, ypač žiemą daugelis 
naudoja.

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
Skin Irritation. Stebėtina mos- 
kuri pagelbsti nuo įvairių odos 
kaip tai: odos plyšimas, išbėri- 
votis, rash, Athlete’s Foot, Si- 
nudeginimą, nušutinau, sužeidi- 
nosies ar burnos nesveikumą, 
lyninių ir skaudėjimą, ronas 

ne vėžio). Kaina .$1.

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

r.

pasiskųsti.
“Daugeliui 

ma medikalė 
goniai mažai

“Daktarai

keikusiu protu ligoniai 
na i mušėsi ir 
stabdė. šioj ligoninėj bent 
1,000 ligonių
Didžiausias susikimšimas ir 
netvarka. Tik prisiartinus prie 
durti kvapas nepakenčiamai 
dusina. žiurkės ir kiti ne
geistini gyvūnai laksto po as
lą ir šokinėja per lovAs. Daug 
ligonių nuogi, be drabužių. 
Pasitaiko, kad dėl nervų , į 
protą spaudimo ligonis sudras
ko drabužius. Tada ne tik 
kitų drabužių negauna, bet ir 
nesudraskytus atima.

“Daugelį ligonių matėme 
valgant pasidėję ir atsisėdę 
ant grynos žemes, žiemos lai
ku mažai šilumos, bet ligoniai 
dėl proto pakrikimo nesugeba 

Jie tyli ir kenčia, 
būtinai reikalin- 
pagelba,. bet li- 
jos gauna, 
slaugės ir prie

apvalymo žmonės dirba už 
stebėtinai mažą užmokestį. 
Dirba po 12 valandų ir dau
giau į parą, dėl ligonių per
virši aus.

“Proto ligoninėse kuo ne visi 
ligoniai yra iš paprastų dar
bo žmoniij šeimos nariai. Prie 
geresnes ligonių priežiūros 
daugelio būtų galima sveika
tą pataisyti. Dabar tais ne
laimingaisiais niekas nesirūpi
na. Jie užmiršti žiauraus gy
venimo likime.“ >

Tai tik viena nedidoka iš
trauka iš minėtos knygos. Vi
si knygoje faktai yra ilius
truoti paveikslais, taip, kaip 
juos Knygos autorius matė.

šimtai milionų dolerių 
“dump u o j’ a m a ’ ’ fašistu o j an-

čioms šalims apsisaugojimui 
nuo “komunizmo.“ Tie Ameri
kos piliečiai, kurie sukrovė 
valdančiai klasei tuos niilio- 
nus, užklupti ligos, yra už
miršti — jais niekas nesirū
pina.

Progreso keliu žmonija 
žengs, nors ir žiauriu, erškė
čiuotu keliu, pirmyn. Pasau
lio visuomene jau žino šalį, 
kuri deda dideles ^pastangas 
aprūpinimui žmogaus sveika
tos. Sovietų šalis 1948 me
tais išleido virš 20 milijardų 
rublių reikalams žmonių svei
katai apsaugoti. Darbo žmo
nių valdžia rūpinasi savo pi
liečių sveikata ir gerove.

Kapitalistine valdžia rūpi
nasi monopolizavimu kitose 
šalyse biznio rinkų ir pasau
liui diktavimu. Dar toli, kad 
kapitalistinėj tvarkoj žmogus 
būtų žmogumi, o ne privile
gijuoto bjigočiaus vergu. Pa
žangioji liaudis prie kapitalis
tinės sistemos geniau gyventi 
nė nesitiki.

Kazys Bevardis.

kuri greit prašalina

for 
t is, 
ligų 
mą, 
nūs, 
mą, 
kojų 
(Lik

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

No. 5-M. J. švilpa’* New Discove
ry Salve for Piles. Ši mostis nau
jai išrasta,
Piles (varvančias ar ne) be pjausty
mo. Pagelbės, jei tik vartosite pagal 
nurodyfną. Kaina tik $2.

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

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money-orderį ar čekį. Iš 
Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiamo ir C.O.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M.. J. ŠVJŲPA
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti pas

E. Beirs (vaistinėj),„158 Park St., 
arba pas Zembą, ant Sheldon St.

(adv.)

f J. J. Kaškiaučius, M. D. 3
.1

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių

I fa 
fa

?

I
pavienių, 
padarau 
paveiks- 
k ra javus 
su ame-,

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. .Rei-|
kalui esant iri 
padidinu tokio | 
dydžio, kokio pa- I 
geidaujama. Tai-I 
pogi atmaliavoju! 
įvairiom spalvom.!

JONAS STOKES | 
512 Marion St., Brooklyn > 

kampas Broadway ir Stone Ave., t 
prie Chauncey St., B’way Line t 

Tel. GLeninore 5-6191 |
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Matthew 
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinama atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArkct 1-5172
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i GERI PIETUS!
Kada norite gerą pietą, 

kreipkitės j .

(Lorimer Coffee Shop
I

i

i

PEIST LANE š i
DRUGS, Inc

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

BROOKLYN, N. Y
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^Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-j? 
ėdikiam reikmenys, įvairūs daik-^ 
Utėliai, ligonių kambariui reikme-A 
hJvixre n»z rrnio’yf n i r/orvAuc' Izninuc 'nys už griežtai žemas kainas.
SF
SFSF
SF

X XXXkJX X I.. K7.| EDWIN LANE, Ph. &.
i - «

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G-

?♦
?

Frank Domikaitis
Savininkas

417 Lorimer Street v
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 

mėsos valgiai. Taipgi dar- 
žoviij ir pieninių valgių 

gražus pasirinkimas.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Tol. EVergteen 7-6238

fa 
fa 
ž 

ž

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Pirm * Gruod, 27, 1948

RONKONKOMA
8634

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. / BROOKLYN, N. Y.

EihHIIIIHIIHOlllHIklHIIIIIIIĮtUIIUMInlll

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
, (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Grab orius
LIŪDESIO valandoje KREIPKITĖS pas mus



NewWko^ėž^Zinlos
Šaukia Pikietuoti 
Holandy Konsulatą

Amerikinis Komitetas Indo- 
nezų Nepriklausomybei Ginti 
šaukia visus pikietuoti Ilo- 
landijos konsulatą protestui 
prieš tos šalies ginkluotųjų jė
gų užpuolimą Indonezijos.

Pikietas įvyks ateinančio 
ketvirtadienio p r i e v a k a rį, 
gruodžio 30-tą, tuojau po 
darbo, nuo 5 iki 6 valandos. 
Dėl tos vienos valandos niekas 
nepavargs, o svarba amerikie
čių protesto indonezams labai 
didelė.
' Holandijos (Dutch) konsu
latas randasi 10 Rockefeller 
Plaza, New Yorke.

Demonstracijos ruošėjai ra
gina unijas ir visokiausias 
organizacijas mobilizuoti savo 
narius į demonstraciją.

Dingusių asmenų biuras pa
skelbė paieškojimą bronxietes 
mergaitės Marian La m orte, 15 
metų (bet atrodanti suaugu
sia), kuri negrįžo namo išėju
si su $50, duotų jai susipirk
ti reikmenų šventėms, šeima 
yra pasiturinti.

Artinantis šventėms, miesto 
policijos viršininkas Wallan- 
der paskelbė 464 policistus, 
kaip nors daugiau atsižymėju
sius. Vienas iš jų gavo net

Žiauriai Baudusią Savo 
Vaiką Motiną Paleido 
Namo Kalėdomis

Mrs. Geraldine Vetter ma
gistrato Silver tapo paleista 
namo, kad galėtų būti namie 
su kitais dviemis vaikais, 
kuomet jos vyriausias sūnelis 
Philip, 8 metų, būna ligoninė
je, su nupjautu dešinės ran
kos pirštu.

Vaikutis pirštą prarado po 
to, kai motina rankutę apsvi
lino ant ugnies bausdama vai
ką nuo
jos piniginės, 
tas į teismą liudyti 
mas padėjo kryželį 
liu kaltinimu, kad 
apdegino. Tačiau 
riams tikrino, kad
buvo gera ii’ kad jinai tuomi 
nenorėjo jo sužeisti, tik 
gązdinti.

iminėjimo pinigų iš 
Jis buvo atves

iu verkda- 
pc forrria- 
motina jį 

reporte- 
jo mama

Tėvams-Motinoms

pa-

atsa-Norite inteligentiškai 
kyti į vaikų klausimus, geriau 

i suprasti ir išspręsti proble
mas? Mokytojai tame ateis 
jums į talką, jeigu norite tam 
pašvęsti ketvertą vakarų, pra
dedant penktadieniu,
14-ta. Prelekcijos - diskusi- 

keturis požymius už nepapras-į jos įvyks Mokytojų
tai sumania? ir drąsiai ėjimą i Centre, 206 W. 15th St., New 
pareigų. j Yorke.

sausio

Unijos

FILMOS - TEATRAI
[siškai pakrikusios francūzų 
armijos vadus, jog 'ji yra pa
ties Dievo pašaukta šalį iš
gelbėti iš svetimųjų pavergi
mo. Ji įžiebė francūzams ko
vos dvasią ir anglai tapo, su
pliekti.

Bet kiek kraujo pralieta, 
kiek kančių 'iškentėta, kokia 
baisi nelaimė ir tragedija lau- 

išganytojos”! Ji 
suimta,

PAMAČIUS FILMĄ 1 
“JOAN OF ARC”

Pagaliau ir man pasitaikė 
proga pamatysi labai plačiai 
išgarsintą filmą , “Joan of 
Arc.” Lietuviai šį veikalą 
esame girdėję pavadinimu 
“Orleano Mergelė.” Filmoje 
žvaigždės rolė atitekus žymia
jai filmų artistei Ingrid Berg
man. Visas veikalas apie ją Į 
ir sukasi.

Tai labai didelis ir įspū
dingas veikalas. Filmą daro 
nepaprastą įspūdį. Ji rodoma 
ant Broadway Victoria ir Ful
ton Teatruose. Filmos paro
dymas paima dvi valandas ir 
pusę.

Veikalas “Joan of Arc” pa-j 
vaizduoja labai svarbų seną | 
Francūzijos istorijos laikotar
pį, kai ją buvo užkariavę ir 
pavergę anglai imperialistai. 
Prancūzus prikėlė ir sumobi
lizavo karui toji “stebuklingo
ji” devyniolikos metų am
žiaus nekalta kaimo mergai
tė. Ji pasakoja, kad jai dar 
trylikos metų tebesant pra
dėjo girdėtis Dievo balsas, ra- į 
ginantis ją eiti ir telkti fran- 
cūzus kovon už tautos laisvę, nė, patarčiau lietuviams pro- 
Pagaliau ji paklausė to balso gos nepraleisti.
ir vargais negalais įtikino vi- į Vietinis.

eretike

baisiai 
kaipo 

sudegi- 
nuteisė

kė pačios ‘ 
tapo paskui

I kankinta ir nuteista, 
“ragana” ir
nimui ant laužo.
ir sunaikino bažnyčios dva
sininkai. Teismo eigos ir su
deginimo vaizdas pasilieka ne
išdildomas.

šiame veikale, man atrodo, 
gerai numaskuojama kunigi
ja ir anglai imperialistai, ku
rie ir po šiai dienai tebesap
nuoja apie užkariavimą ir 
plėšimą svetimų kraštų, kurie 
ir po šiai dienai iš »avo nagų 
nepaleidžia 
žmonių.

Nežinau, 
pavėlins šį
ant Broadway, bet kai atsi- 
kraustys į kaimynystės tea
trus, kur įžanga daug žemes-

daugybės kolonijų

kiek kam kišenė 
veikalą pamatyti

Scena iš filmos “Tatlock’s Millions,” pradėtos rodyti 
. gruodžio 15-tą, Brooklyn© Paramount Teatre, Flatbush 

ir DeKalb Ave. žvaigždėse John Lund, Wanda Hen
drix, Barry Fitzgerald, Monty Wooley, Ilka Chase, 
Robert Stack, Dorothy Stickney ir Elizabeth Patterson

• (ne visi randasi paveiksle). Priedams rodo 
“Sixteen Fathoms Deep.”
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“Ko Reikia, Tai Reikia," 
Sako Motiejus Žiedelis

Užeina Laisvėn Motiejus 
žiedelis pasiimti laikraščio ir 
pažiūrėti, ar neatsiuntė kas 
nors laiško. Apsidairo jis ir 
pagalvoja.

—Ko reikia, tai reikia,—pa
galiau sako jis.—Laisvė reikia 
pasveikinti su Naujais Metais. 
Priimkite penkinę, tebūva ji 
Laisvės fondui.

su

su

per 
už- 
iki 

mi-
didžiulėje

Ačiū, Motiejau, ačiū!
Su Naujais Metais Laisvę 

turėtų pasveikinti kiekvienas, 
kuris tik išgali!

Motinos Širdis Neatlaike 
Veterano Sūnaus Šermenų

Newyorkieciai Gaus 
Dar 600 Prenumeratą 
Savo Laikraščiui

Novyorkiečiai yra uolūs pa
bijotai savo angliško darbi
ninkų dienraščio Daily Wor- 
ker’io. Jie praėjusį trečiadie
nį turėjo bankietą pagerbti 
geriausius vajininkus, kurie 
iki tos dienos jau buvo ga
vę virš 5,000 prenumeratų sa
vaitinei laidai The Worker.

Bankiete vajininkai pasisakė 
gauti dar 600 skaitytojų 
vieną savaitę. Ir pilnai 
baigti savo kvotą (7,500) 
Leninui paminėti masinio 
tingo, rengiamo
Madison Square Garden sau
sio 19-tą.

čia kalbamoji skaitlinė liečia 
tiktai vieną penktą didmiesčio 
apskritį, New York County. 
Su juomi už skaitytojus ir už 
garbę lenktyniuoja kitų did
miesčio apskričių vajininkai iš 
Kings (Brooklyn©), Bronx ir 
Queens apskričių. Darbuojasi 
ir mažytė Richmond apskritis 
(Staten Island).
Lietuviai Irgi Turime Užduotį

Grupė lietuvių jums jau ži
nomųjų to laikraščio vajinin- 
kų esame pasiskyrę gauti 25 
prenumeratas, naujas ar at
naujintas. Kol kas tebesame 
atsilikę. įknibę savo lietuviš
kuose darbuose, po namus eiti 
mažai turime laiko, o lietu
vių pramogose taip pat, užim
ti įvairiomis pareigomis, už
mirštame atsilankiusius savo 
draugus ir pažįstamus pakal
binti.

Jūs visi, kurie manote tą 
laikraštį skaityti (o kiekvienas 
šiek tiek angliškai paskuban
tis asmuo galėtų skaityti ir 
daug naudos turėtų iš to pui
kaus savaitraščio), suteik
tumėte mums smagų pasveiki
nimą su Naujaisiais Metais, 
jeigu laikraštį užsirašytumėt. 
Ir užsirašytumėt ar atsinaujin- 
tumėt pas mus.

Dabar, vajaus laiku, prenu'- 
merata yra nupiginta — vie
toj paprastai esamos $2.50 
prenumeratos, imama tik $2.

L. K. N.

Gaisragesys Išgelbėjo 
Du Kūdikius

Dar nepalaidojus dviejų 
šeimų sudegusius 5 kūdikius, 
praėjusį ketvirtadienį vos ne
užduso trečios šeimos du kū
dikiai.

šį kartą gaisras buvo iški
lęs krautuvėje, apačioje apart- 
mentinio namo, 501 E. 173rd 
St., Bronx. Kiti 12 šeimų bu
vo išbėgę iš degančio namo. 
Bet bute buvo likusi 70 metų 
senutė ir vienos šeimos du kū
dikiai, 15 mėnesių ir 1 vyres
nis.

Pasitaikęs ties namu laiš
kanešys Jimmy Santamorena 
leidosi į pridūmavusį' namą ir 
vaikus išnešė po vieną, trečiu 
kariu nubėgęs išvedė senutę. 
Namas nedaug nukentėjo, šei
mos galės sugrįžti gyventi.

Edward Coyne, 52 metų, 
tapo užmuštas taksiko prie 
9th Ave. ir 49th St., New 
Yorke. Užmušėjas pabėgo 
nesustojęs.

Egzaminaojam Akis,: 
: Rašome Receptus 

" Darome ir Prilaikome Akinius

; Drs. Stenger & Štenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8Š42

Policistas Nušovė 
Savo Dėdę

Policistas John F. Moore, 
36 metų, kurio tėvas taipgi 
yra policistu, tuo tarpu ne
dirbęs dėl ligos, praėjusį ket
virtadienį nušovė savo dėdę 
Many Morgan, 57 metų, dė
dei pietaujant su Moore ^i- 
ma. Paskui nuėjęs į savo 
kambarį, pakišęs revolverį po 
matrasu ir ten ant lovos iš
sėdėjęs iki pribuvo policija.

i '
Policijai Moore sakęsis nie

ko neatmenąs apie šovimą. 
Policijos daktaras Klein sako, 
kad jis buvęs “nesavu” nuo 
girtavimo. Jį areštavo.

šovė jo motina ir sesuo 
krino 
dėdę

nežinančios, dėl ko 
šovė.

ti- 
jis

Ragina, Kad Valdžia 
Numažintą Mokestį 
Už Pieną—Farmeriams

A p s i d ž i a u g i a u p a m a č i u s
kad valdinis žemdirbystės De- 
nartmentas, Washingtone, įsa
kė numžinti pieno kainas. Pa
maniau, jog, tikriausia, 
šventėmis gausime dovaną 
pigesnį pieną.

Tačiau kiek apsidairius
pratau, kad kvailai džiūgauta 
—mums pieno kainų klausi
mas dar. gal labai toli. Mies
to tyrinėjimų komisionierius 
John M. Murtagh dar tik pa
reikalavo, kad Borden ir Shef
field firmos parodytų - ati
dengtų savo knygas už pasta
ruosius šešis mėnesius, kiek 
jie gauna pelnų, leistų pama
tyti visą pieno kainų kontro
lės sistemą.

Tiesa, komisionierius buvo 
tų rekordų pareikalavęs se
niau, bet firmos jam nedavė. 
Jis apeliavo ir teismas liepė 
firmas jam rekordus duoti. 
Bet sunku užtikrinti, kas iš 
to išeis, nes įstatymuose yra 
daug skylių, per kurias stam
bios firmos gali išlysti.

Ypatinga tas, kad juo stam
besnė firma, tuo mažesnio 
įstatymuose plyšelio užtenka 
jai pasislėpti nuo tyrinėtojų.

Bet farmeriams, kurie gie
droje ar audroje, darbo dieną 
ar šventę, turi karvutę pape
nėti, pieną išmilžti ir prista
tyti visą pieno kainų kontro
lės sistemą.
ti galima labai lengvai ir 
greit, nežiūrint, kada varto
tojas tą numažinimą gaus ir 
ar bent kada jį gaus.

Su's-i kaupęs per ketvertą su : 
virš me.tų skausmas dėl neto- ! 
kimo jauno sūnaus, padėjusio ; 
gyvybę kare 1944 motais, už-! 
mušė Mrs. Nettie Le Voff, 57 i 
motų, sulaukus sūnaus kūno 
liek a n ų pala i d o j i m u i.

Jaunuolis Seymour Lc Voff, 
19 motų, buvo užmuštas kare 
South Pacifike 1944 motais. 
Neseniai iš ten pargabentas i 
palaidojimui jos sūnus, paga-!

PATENKINTIMES
NEATSPĖJIMU

Oro pranašai buvo žadėję 
daugiau sniego. > Tačiau atsi
kėlę trečiadienio rytą pama
tėm, kad sniego nedadėta, se
nasis aptirpęs ir saulė šviečia, 
likusį sniegą tirpdo, šį kartą 
mes likomės labai patenkinti 
oro pranašų klaida.
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BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE •
GERAI PATYRŲ BARBERIAI |

CURVEX ROYALTY
17 jewel Precision 
actually curved to fill

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

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl

KALĖDINIŲ DOVANŲ

■’.V. ■

' 242t

APLANKYKITE ROBERT LIPTON’S
• Jewelry Store

įsteigta 1892

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

skaitlingų suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas.

Apsimoka pirkti pas—

T T P T O IV Grandį St., BrooklynIj X JL JL . V-F i 1 arti Graham Avenue

| LITUANICA SQUARE g

I RESTAURANT f
Steven Augustine & Frank Sanko

<2 SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
i

BĮ ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

liau, buvo pašarvotas Gutter- 
man’o šermeninėj, Church ir 
Flatbush Avės., Brooklyne.

Ruošiantis išlydėjimo cere
monijoms, motina krito prie 
nematomo sūnaus karsto ir jos 
neboatgaivino, širdies jėgos 
išsibaigė.

Laidotuves atidėjo vienai 
dienai, penktadienį palaidojo 
kartu sūnų ir motiną.

Palaidojo Šnipijados 
Sekiojimo Pakirstą 
Auką Duggan’ą

Neturėjęs ištvermės kęsti 
persekiojimus, buvęs kamanti
nėtas, po to nukritęs mirtin 
iš pastato 16-to aukšto, New 
Yorke, Lawrence IL Duggan 
tapo palaidotas.

Buvusio Valstybės Depart- 
mento pareigūno, vos sulauku
sio 43 metų, šermenyse daly
vavo apie 75 asmenys, tarpe 
tų Sumner Welles ir Adolf A. 
Berle, Jr., sykiu su velioniu 
dirbusieji tose pareigose. h 
buvo daug kitų žymių asmenų, 
švietimo, radio, spaudos ir 
bažnyčios įstaigose darbuoto
je.

Šermenų apeigas atliko dva
siškis daktaras Harry Emer
son Fosdick, buvęs Riverside 
bažnyčios pastorius.

Stanley Teatre, New Yorke, 
paskutinę savaitę rodoma fil- 
m “Admirolas Nakimovas.” 
Priedams pakartoja “Fall of 
Berlin.” O penktadienio va-

Gaisragesiai ir Kiti 
Žmonės Gelbėjo 
Paganą Šeimai

Antradienį mirusieji gaisre 
Mr. ir Mrs. Paul Pagan’ų trys 
kūdikiai, pagaliau, tapo palai
doti penktadienį, 24-tą. Nors 
pagal žydų tradicijas jų mi
rusieji laidojami tą pačią die
ną, kada mirė, tačiau Šiuo at
veju negalėjo to padaryti, nes 
Pagairų šeima neturėjo pini
gų laidotuvėms.

Susiedijai sujudus, radosi 
graborius Carmen Pisano, ku
ris sutiko kūdikius nuvežti į 
Wellwood, L. L, kapines be 
mokesties.

Gaisragesiai, kurie tenai bu
vo atvykę gesinti gaisro, tar
pusavyje sudėjo ir tarp drau
gų surinko ir įteikė šeimai 
$83. Atėjo paguosti, šiuo tuo 
pagelbėti ir susiediios orga
nizacijos.

karą pradės rodyti naują 
spalvinę, su muzika, “Sym
phony of Life.”
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S. S. Locket, M. D 
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BROOKLYN, N. Y.
1—y2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
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Nau joviniš Plauku Apdirbimas Jums
Per 

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves 

50

pamatysite, kad jūsų plaukų pro-resis-difficult,for
tant, for bleached 
for dyed... or ba
by fine... hard-to- 

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

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

Fashion.
Center

sutai-

UP

Swirl Cut

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

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

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

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

Hairdressers 240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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