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Automobiliai Tar. S-gos 
Piliečiams.

Vyskupas Brizgys Čicagoje.
Tepabaudžia Jis Griešnin- 

kus!
Lietuvą Valdo Ne Borgija.

Rašo R. MIZARA
Metai XXXVm. Dienraščio XXX.

Didžiuosiuose T. Sąjungos Į 
miestuose atsidarinėja 
mobiliu krautuvės.

Pardavinėjami dviejų 
automobiliai: Pergalė ir
kvietis. Pirmasis— didesnis, 
dėl to—brangesnis, 
panašus amerikiniam 
kui.

Automobilius gali pirktis, 
kas nori, — kiekvienas T. Są
jungos pilietis, kuris tik išgali.

Taip pranešė Associated 
Press iš Maskvos.

Netenka nei sakyti, .jog ne 
kiekvienas tarybinis pilietis 
šiuo metu išgali nusipirkti au
tomobilį. O jei kiekvienas tai 
ir galėtų padaryti,—automobi
lių neužtektų.

Atsiminkime:

Darbo Žmomy 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklvne $8.00

RUPIJA 5c
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KINŲ LIAUDININKAI 
UŽĖMĖ KALGANĄ
Tautininkų Komandieriai-Naikintojai Bijojo Bausmės iš 
liaudininkų Pusės; Todėl Palikę Sveiką Kalganą
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VOS NESUŠALĘS SUMNER 
WELLES SVEIKSTĄS
Raudonbaubiški Šmeižtai Pablogino Jam Širdies Ligą, ir 
Jis Apalpo Naktį Lauke; Šalo per 7 Valandas

Peiping, Kinija. — Kinų 
liaudininkai- komunistai už
ėmė Čaharo provincijos so
stinę Kalganą, 300,000 gy
ventojų miestą, ir Sinaoan 
miestą, 40 mylių į pietų ry
tus nuo Kalgano.

Tapo iškapotos bei suim
tos geriausios tautininkų

šitie automo- generolo Eu Tso-yi armijos, 
biliai yra gaminti Tarybų Są- , buvusios tuose miestuose, 
jungoje, — gaminti pačių to ' Komunistų radijas pas- 
krašto piliečių. ' kelbė gen. Fu Tso-yi kaip

Tarybinė automobilių pra--------------------------------------------------
monė pirmiausiai aprūpino vi
sus T. Sąjungos miestus auto
busais; dabar ji pradėjo ap
rūpinti gyventojus privatiniais 
automobiliais.

Ir toji pramonė vis plečiasi: 
dygsta nauji fabrikai, kasdien 
vis daugiau automobilių paga
minama.

’ šiandien T. Sąjungos pilietis 
jau gali nusipirkti visokiausių 
savo pramonės gaminių ; elek- 
trikinių šaldytuvų, “vacuum 
cleaner’ių,” skalbiamųjų maši
nų, rašomųjų mašinėlių ir ki
tokių daiktų, kurių prieš ka
rą negalėjo gauti, nes nebuvo.

Visa tai milžiniškas progre
sas !

Graikų Partizanai 
Kirto Monarchistam 
Didelius Smūgius

Skaitau spaudoje, jog vys
kupas Brizgys jau Čikagoje ir 

» jis ten kviečiamas i visokius 
pokylius bei pobūvius.

Marijonų Draugo redakto
riai juose taipgi maišosi, o 
vyskupas juos, lygiai kaip ir 
kitus, laimina, teikdamas dan
giškas malones, kurių pas j j 
niekad netrūksta.

Vyskupas turbūt nežino vie
no: jis laimina melagius.

1941 m. Draugas rašė, 
vyskupų Brizgj “čekistai 
žudė.” Ne viena davatka
met už jo dūšią “amžiną at
ilsį” kalbėjo ir gal ne vieną 
ašarą išliejo.

Ekscelencija: ne laiminkite, 
bet pabauskite prasigriešinu- 
sius katalikų 
torius I

Bucharest. — 
lapkričio mėnesiais graikų 
partizanai užmušė, suėmė 
bei sužeidė 9,750 Graikijos 
monarcho - fašistų kareivių 
ir oficierių, kaip praneša 
Laisvosios Graikijos radi
jas. Tuo pačiu laiku parti
zanai sunaikino 15 monar
chist!] tankų, 10 lėktuvų, 
1'95 šarvuotus automobilius 
ir trokus, pagrobė du tan
kus ir dikčiai kitų ginklų ir 
amunicijos.

Per tuodu mėnesiu i de
mokratinę - partizanų armi
ją įstojo dar 7,000 jaunų vy
ri] ir moterų.

Išgelbėta 16 Vyry Nuo 
Perlūžusio Laivo

il’

vieną baustinųjų karinių 
kriminalistų. Tas radijas 
kartu žadėjo pasigailėjimą, 
tiems, kurie saugos nuosa
vybę nuo sunaikinimo ir 
perleis ją sveiką liaudinin
kams.

Tikėdamasis pasigailėji
mo, todėl, generolas Fu 
Tso-yi įsakęs nenaikinti 
Kalgano rūmų ir kitų įren
gimų, sako amerikonai re
porteriai.

Komunistai - liaudininkai 
taipgi sveikas užėmė dir- 
byklas, gaminančias elektrą 
senajai sostinei Peipingui, 
ir Mentoukou angliakasyk- 
las, į rytus nuo Peipingo.

Bet kiek pirmiau gen. Fu 
tautininkų lakūnai bom
bardavo Yenčingo ir Tsin- 
ghua Universitetus, Peipin
go priemiestyje.

Per tris paskutines dienas 
patys kinų ir kitataučių 
biznieriai šaukė gen. Fu 
nenaikinti nuosavybių.

Tuo tarpu liaudininkai y- 
ra apgulę Fu armiją Pei
pingo senmiesčio dalyje.
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St. Meinrad, Ill.., mainieriai liūdi dėl keturiu savo draugų, 
kuriuos užmušė angliakasyklos įgriuvimas.

Amerikonų Kapitalas Vyrauja 
Fašistines Ispanijos Pramonėj

būk 
nu

tilo-

Mantao, N. Carolina. — 
Audra pusiau perlaužė ži
balinį Argentinos laivą EI 
Capitan. Amerikonai kran
tų sargai su valtimis išgel
bėjo 16 vyrų nuo dviejų 
perlūžusio laivo dalių.

laikraščio redak-

ir melo Marijonų

Smerkia Generolą Clay 
Už Malonę Žmogžudei

su-
at-
• v
1S>

Be šmeižto 
dienraščio redaktoriai, atrodo, 
neturėtų ką rašyti.

Š. m. spalio 23 d. Drauge, 
tamsta, vyskupe, surasite tok j 
perlą apie mūsų tėvų kraštą 
Lietuvą :

“Dažniausiai vietos komu
nistų komitetai paren’ka išskir
tai moteriai vyrą ir įsako 
situokti. Jei ji priešinasi, 
skiria nuo jos vaikus, ją 
tremia Sibiran.

“Daugelis moterų, nenorėda
mos tekėti už nemylimų ko
lonistų ruskių, nusižudė...”

Tarybų Lietuvos vyriausybę 
Draugo redaktoriai gretina su 
Rodrigo Borgija* o josios pi
liečius—su Borgijos vaikais.

Tamsta, ekscelencija, žino
te : Rodrigo Borgija buvo po
piežium Aleksandru VI-tuoju.

Tai *buvo pernelyg patvirkęs 
ir žiaurus senis, turėjęs reika
lų net su savo dukterimi Lu
krecija. Jisai tuokdė "savo 
dukterį su tuo, su kuo tik no
rėjo, niekad nepamiršdamas 
to, kad ji pirmiausia turinti 
patenkinti jo gašlumą.

Washington. — Senato 
tyrinėjamoji komisija smer
kė karinį amerikonų gu
bernatorių Vokietijai, gene
rolą Clay, kad jis sutrum
pino žvėriškai nacei Ilsei 
Koch bausmę viso iki 4 me
tų. Pradiniai Use buvo nu
teista kalėti iki .gyvos gal
vos.

Tyrinėtojai senatoriai at
rado, kad Ilse žudė, mušė 
ir visaip kankino belaisvius 
Buchenwaldo koncentraci
jos stovykloj. ’ Ji buvo tos 
stovyklos viršininko pati.

Iš nužudytų belaisvių o- 
dos Ilse darydavo gaubtu
vus savo lempom.

Nukrito dar du jankiai su 
lėktuvu, kuris skrido gelbė
ti 11 pirmiau nukritusių ant 
Greenlandijos ledyno.
va valdė krikščionys demokra
tai, šiandien tebėra pasilikusi 

I tik žmonių atmintyje, kaip 
Ne, Tarybų Lietuvos vyriau- vienas negarbingiausių buržu- 

sybe nėra Borgija, o josios pi
liečiai—ne Borgijos vaikai.

Prostitucija, kuri legaliai ir | jas, šviesus, padorus žmogus, 
nelegaliai šakojosi, kai Lietu-:

izinės santvarkos reiškinių.
Tarybų Lietuvoje kyla nau-

socialistinis žmogui.

Amerika, Girdi, Nekeičia 
Politikos Link Čiango

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas Robertas A. Lo- 
vettas pakartojo laikrašti
ninkams, kad Amerika lai
kosi tos pačios politikos link 
Čiang Kai-šeko valdžios Ki
nijoj, kaip iki šiol.

Bet laikraštininkai įžiū
rėjo, kad Trumano valdžia 
pradeda atšalti kai dėl Či- 
ango. Nes kinų komunistai 
be atlaidos pliekia Čiango 
tautininkus, nors Amerika 
per dvejus paskutinius me
tus davė Čiangui bent 2,000 
milionų dolerių paramos.

SUIMTAS VENGRIJOS 
KARDINOLAS

Budapest. — Pranešama, 
kad Vengrijos vyriausybė 
areštavo kardinolą Mind- 
szenty. Jis kaltinamas už 
šnipinėjimą svetimiem kraš
tam prieš Vengrijos respub
liką. Kardinolas taipgi kal
tinamas už sąmokslą dėl de
mokratinės valdžios nuver
timo ir už juodosios rinkos 
šmugelį.
PROTESTUOJA PRIEŠ 
K ŪBOS DARBININKŲ 

VADO NUŽUDYMĄ
Paryžius. — Pasaulinė 

Darbo Unijų Sąjunga,'/ per 
savo sekretorių Louisą Sai- 
llaptą, užprotestavo Kubos 
valdžiai, kurios įnagis už
mušė A. Ig. Diazą, Kubos 
Laivakrovių Unijos vadą.

Popiežius Bandė Išgelbėti 
Tojo ir Sėbrus nuo Kartuvių
stengėsi išgelbėt nuo kartu
vių Hidekį Tojo ir 6 kitus 
karinius Japonijos krimina
listus, kaip praneša United 
Pręss. *

Bet juos pakorė ameriko
nai, pagal talkininkų 'teismo 
sprendimą.

Washington. — Casualty 
Ligoninės gydytojai pirma
dienį pranešė, kad pradeda 
atsigauti Sumner Welles, 
buvęs valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Roose
velto valdžioje.

Welles buvo atrastas be- 
beveik sušalęs naktį iš šeš
tadienio į sekmadienį, už 2 
myliu nuo savo dvarelio 
Oxon Hill, Md.

Jis buvo išėjęs vidunaktį 
pasivaikščioti, kad galėtų 
u'žmigti. Paskutiniu laiku 
nemigė vargino Sumnerį 
Wellesa ir stapčiojo širdis.

Matyt, širdžiai sušluba
vus, jis įkrito upelin, bet 
iššliaužė krantam Paskui, 
paėjęs 50 pėdų, pargriuvo

Welles griežtai užginčijo 
tą šmeižtą ir tvirtino, jog 
Duggan, tu r būt, nužudy
tas, o ne pats nusižudė.

Generalis Jungtinių Vals
tijų prokuroras Tomas 
Clarkas pabrėžė, jog Dug
gan buvo pilnai ištikimas, 
valdžios tarnautojas.

Neamerikinis Komitetas 
šnairavo prieš Sumnerį 

\ Wellesa todėl, kad jis neuž- 
gyrė karinės Marshallo - 
Trumano politikos. s

17 Japonijos Mainierių *
Unijos Vadų Įstojo
Į Komunistu Partiją

Geneva, Šveicarija. — į žinkelių pervedimą į ameri-1 sąmones.

i jo šaltyje 7 valandas, iki
1 buvo pravažiuojančio kai
myno pastebėtas ir į ligoni
nę nugabentas, vis dar be

Dar nežinia, ar pavyks
listai kontroliuoja Ispani
jos metalų ir' anglies kasyk
las ir įvairias kitas pramo
nes, kaip rašo šveicarų 
Darbininkų Partijos dien-

kine kontrolę. Jankių kapi
talas jau kontroliuoja Ispa- peršalusias rankas ir kojas 
nijos audim. pramonę, laiva_ atgaivinti, kad nereikėtų jų

šalyje. / ! Sumner Welles, buvęs
Amerikonai taip pat šei- j prezidento Roosevelto drau-

rastis Vorwaerts. — Mono-: mininkauja geležies, vario, gas - patarėjas, yra 56 metų 
pelinis amerikonų kapitalas I gyvsidabrio, anglies, cinko,
ir popiežius taipgi yra dali- švino ir kobalto kasyklose, 
ninkai

’bankų ir davinėja įsakymus į 1947 m. pradžioje Amerikos 
ispanams fabrikantams ir 
bankininkams.

Tas šveicarų laikraštis
sako:

— Amerikos kapitalistai 
derėjosi su Franko fašistų 
valdžia apie Ispanijos gele-

Per derybas del prekybos

j atstovai reikalavo leist be 
i muitinių mokesčių gabenti 
amerikinius dirbinius i Is
paniją, numušti ispaniškų 
pinigų pesetų vertę -ir pri
pažinti amerikonams pilną 
laisvę dėti savo kapitalą į 
Ispanijos pramones.

Holandai Perkėlę j Tolimą Salą 
Suimtus Indonezų Valdininkus

Batavia, Java. — Holan- i Holandijos valdžia dar 
dai užpuolikai slaptai per- ; neatsiliepė į Jungtinių Tau- 
kėlė į tolimą salą Indonezi- Į tų Saugumo Tarybos įsaky
tos respublikos prezidentą ! mą holandam ir indonezam 
Soekarno, premjerą Moha- | — tuojau sustabdyti mūšius 
mmedą Hattą ir kitus auk- i iš abiejų pusių. "Saugumo 
štuosius 'jos valdininkus. Taryba sykiu praeitą penk-

(Iki^šiol Soekarno buvo | tadienį liepė holandam pa
laikomas kaip “laisvas areš- leisti suimtus indonezų res- 
tantas” prezidentiniame pa- publikos valdininkus.
lociujįe respublikos sostinėje 
Jogjakarta j.)

Holandai spėja, kad indo
nezų partizanai stipriau 

Holandai skelbia, kad jie jiem priešinsis, negu deši- 
užėmę jau visus starbiuo- niojo prezidento Soekarno 
sius respublikos miestus. | armija.

Japonija Būsianti Pelninga 
Amerikiniam Kapitalui

Marshallo Planas Puirio f
Francijos Valstybės Iždą

Tokio, Japonija. — Septy
niolika japonų angliakasių * 
unijos viršininkų Įstojo į 
Komunistų Partiją. Tuo žy
giu jie pareiškė protestą' 
prieš streiklaužišką genero
lo MacArthuro politiką. Jie . 
buvo vadai vienos iš trijų 
didžiųjų angliakasinių uni-

500,000 angliakasių ruo
šėsi streikui, bet MacAr
thuro amerikonai ir japonų 
valdžia buvo pasiruošę triu
škinti streiką; todėl strei
kas atšauktas.

Tokio. — Japonijos pra
monė turėtų būti pelninga' 
tfieta amerikonų kapitalui 
Įdėti 1949 metais, kaip le
mia jūnkių generolas. W. F. 
Marque t, kuris yra ekono
minis Japonijos tvarkyto
jas. Jis pranašauja, kad ja
ponų pramonė tais metais 
žymiai pakils.

Generolas MacArthuras 
stoja už platesnį privačios 
prekybos išvystymą tarp 
Jungtinių Valstijų dr Japo
nijos.

amžiaus.
Raudonbaubiai Persekioto

jai Vargino Wellesa
Kiek pirmiau raudonbau- 

biškas kongresmanų Nea- 
merikinės Veiklos Komite
tas kvotė Sumner Wellesą, 
ką jis žinąs apie vadinamus 
“sovietinius šnipus”, buvu
sius valstybės departmente.

Praeitą savaitę New Yor
ke Laurence Duggan, buvęs 
valstybės departmento pa
reigūnas, asmeninis Welleso 
draugas, iššoko iš savo raš
tinės (ar buvo išstumtas) ir 
užsimušė. Slaptoji FBI po
licija pirm to įkyriai kvotė 
Dugganą.

Duggano nelaimė “baisiai 
jaudino” Wellesa, kaip sako

Tel Aviv, Izraelis. — Ara
bai numetė kelias oro bom- , 
ba-s į rytus nuo Tel Avivo, 
Izraelio sostinės.

Jungt. Tautų tėmytojai 
sakė, kad Izraelio lakūnai 
paleido 90 bombų į egiptenų 
lėktuvų stovyklą - EI Airis, 
pačiame Egipte. Jie bom
bardavę ir porą kitų taiki- / 
nių Egipte.

Izraelio lakūnai dviem 
atvejais bombardavę arabus 
Šime, arti Jerioho, Palesti
noj. Šune mieste yra arabiš
kojo Transjordano kara
liaus Abdullos žieminis pa-/ : 
locius.

Negevo dykumoje, pieti- * . 
nėję Palestinoje, kovėsi žy
dų ir arabų tankai, artile
rija ir pėstininkai. ,

Kalėdinėse Nelaimėse 
Žuvo Daugiau Kaip 200

Bešvenčiant kalėdas žuvo 
daugiau kaip 200 amerikie
čių įvairiose nelaimėse — 
nuo automobilių, per gais
rus, šaudymus ir kitaip. Kai ' 
kurie sudegė dėl elektros 
sugedimo kalėdinėse eglaL 
tėse.

Verda Žydų-Arabų 
Mūšiai Palestinoje

jo šoferis George Klenk.
Šnipukas . W h i 11 a k er 

Chambers ir kongresmanų 
Neamerikinio Komiteto va
das Karl Mundt buvo įtarę 
Dugganą kaip vieną pasa
kojamų šnipų, kurie išdavi- 
nėję valdinius Amerikos 
sekretus vadinamiem “So
vietų agentam.”

ŽUVĘ 20 VOKIEČIŲ 
MAINIERIŲ

. Paryžius. — Pranešama, 
jog per sprogimus Ensdor- 
fo ir Duhamel angliakasyk-Paryžius. — Amerikinis ( 

Marshallo planas ir karas I lose, arti Saarbruckeno, žu- 
prieš Vietnamo respubliką i vo 20 vokiečių mainierių. 
Indo - Kinoje labai padidino į 
nepriteklius Francijos vals
tybės ižde. Tas planas, iš 
vienos pusės, šelpia francū- 
zų valdžią, bet, iš antros 
pusės, reikalauja, kad Fran- 
cija juo daugiau pinigų iš
leistų ginklavimuisi > prieš 
komunizmą.

Anglų, amerikonų ir fran- 
cūzų užimta vakarinė Vo* 
kietija padarė prekybos su-

ORAS.-Bus šilčiau, giedra, i tartį su Lenkija.

Graikijos Fašistai Suėmė 
Demokratinį Korespondentą

London. — Pranešama, 
kad Graikijos monarchistų 
policija suėmė Telep.ress ži
nių korespondentą Poly Ky- 

’ riazisą. Monarcho - fašistai 
kelis kartus pirmiau sumu
šė Kyriazisą sostinės Athe- 
nų gatvėse.

Telepress yra demokrati
nė žinių agentūra.

ĮSAKYTA ROLANDAM 
KARININKAM SKUBĖTI

Batavia, Java. — Holan- 
dijos valdžia įsakė savo ka- . 
rininkams skubėti visą In
doneziją užimti pirma, negu t 
Jungtinės Tautos nutars 
bet ką veikti prieš holart- 
dus. / a
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- Smerkia!
Laurence H. Duggan’o palaikai tapo kukliai palaidoti 

praėjusį ketvirtadienį. Duggan, buvęs valstybės depart- 
mento tarnautojas, taurus ir teisingas žmogus, prieš ke- j 

, lėtą dienų nusižudė, iššokdamas (ar išguldamas) pro sa- ' 
vo raštinės langą.

Tuojau, kai Duggan tragiškai mirė, Ne-Amerikinis 
Komitetas pareiškė, būk jis buvęs vagis, būk jis vogė 
svarbius valstybės departmento dokumentus.

. Šis nežmoniškas, šis bjaurus politinių teroristų užpuo- > 
limas ant mirusiojo sukėlė visą pažangiąją Amerikos į 
visuomenę.

t Duggan’o laidotuyių dieną septyni žymūs asmenys pa
darė viešą pareiškimą, smerkiantį Ne-Amerikinį .Komi
tetą už tokį įžūlų, bet žiaurų šmeižtą, pasiųstą nekalto, 
mirusiojo žmogaus adresu.

Pareiškime sakoma, jog tokia Ne-Amerikinio Komite
to elgsena “sudaro tikrąjį pavojų mūsų demokratinei 
santvarkai...”

Tai tikra tiesa!
Pavojų amerikinei demokratijai šiandien sudaro tie 

visokį raudonbaubiai, kurię terorizuoja, kurie šmeižia ir 
persekioja nekaltus žmones — gyvus ir mirusius.

Tik pagalvokime: kiek Ne-Amerikinis Komitetas yra; ž
apšmeižęs, pažeminęs nekaltų asmenų !

. ’ Ir tam vis nėra galo! Komitetas leidžia brošiūras, šmei
žiančias darbo unijų veikėjus, dvasininkus, intelektualus 
ir kitokius visuomenininkus tik dėl to, kad tas ar 
jų pasirodė progresyviškesnis, padoresnis, labiau 
davęs liaudžiai ir jos interesams.

Va, kodėl reikia daryti visą, kad šis komitetas 
likviduotas taip greit, kaip greit susirinks 81-masis Kon
gresas į savo pirmąją sesiją. ,

kitas 
atsi-

būtuv

Vadinti Daiktą Tikruoju Jo Vardu!
Šiuos žodžius rašant, Paryžiuje Jungtinių Valstijų 

Saugumo Taryba pradėjo svarstyti Holandijos pradėtąjį 
karą prieš Indonezijos respubliką.

• Jungtinės Valstijos pasiūlė rezoliuciją, — labai man
dagią, “diplomatišką” rezoliuciją, r-eikalaujant, kad Ho
landijos ginkluotosios pajėgos Indonezijoje sugrįžtų į tą 
pačią vietą, kur jos buvo prieš pradėsiant šį karą, t. y., 
kad tarp Holandijos ir Indonezijos respublikos rubežius 
būtų toks, koks buvo nustatytas Jungtinių Tautų ko
misijos.

Australija reikalauja, kad Holandija būtų išmesta iš 
Jungtinių Tautų kaip agresorius. Australija tiesiai pa
reiškia, jog Holandija pasielgė bjauriau, negu kada nors 
buvo pasielgęs Hitleris.

Tarybų Sąjunga reikalauja, kad Holandija būtų pa
skelbta agresoriumi, kad karas Indonezijoje tuojau būtų 
sulaikytas, kad kiekvienas kraštas, turįs savo atstovybę 
Saugumo Taryboje, paskirtų po vieną atstovą į komisiją, 
kuri spręstų Indonezijos-Holandijos problemas.

Kaip matome, T. Sąjungos rezoliucija yra konkrečiau
sia ir realistiškiausia.

Deja, kaip praneša spaudos korespondentai, kurie Sau
gumo Tarybos posędžio eigą stebi, T. Sąjungos rezoliu
cija nebus priimta. Jeigu už ją ir balsuotų dauguma na- 

' rių tai Francūzija arba Anglija ją vetuotų!
Kodėl vetuotų?
Todėl, kad Anglija ir Francūzija nenori, idant T. Są

jungos atstovai įkeltų koją į Pietų Azijos sritį. Mat, Ang
lija ir Francūzija turi “savo problemas”' tame pasaulio ! 
kampe: Anglija slopina kylančius, kovojančius už savo 
nepriklausomybę Malajų gyventojus, o Francūzija turi 
tokią pačią problemą Indo-Kinijoje.

Tiek Francūzijos, tiek Anglijos imperialistų sąžinės 
nėra tyros, — jos suteptos tiek pat, kaip ir Holandijos! 
viešpačių. Dėl to jos labai bijosi, kad nebūtų padarytas! 

' precedentas: jeigu T. Sąjungos atstovai gali spręsti In- i 
donezijos klausimą, tai, rytoj ar po ryt, jie to paties 
reikalaus ir Malajuose arba Indo-Kinijoje.

Va, kas kliudo Indonezijos klausimui spręsti.
Kuo visa tai baigsis, dabar negalima pasakyti.
Vienas tupėtų būti aišku: Holandijos plėšikai turi būti. 

suvaldyti. Amerika turėtų nutraukti davusi bent kokią i 
Holandijai pagalbą, nepaisant, kuriais keliais ji teikia
ma: per Marshall© planą ar tiesiog iš Wall Stryto.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO SU NAUJAIS METAIS!

“NUSISUKITE IR 
SPRANDĄ”

Pasirodo, kad Dievas bai
siai užsirūstino ant savo su
tvėrimų ir paliko juos be jo
kios priežiūros. Už tai da
bar tokia piktą smala ver
da visam kapitalistiniam 
pasaulyje. Taip griežtai tei
gia klerikalų Pittsburgh© 
Lietuvių Žinios. Jos sako, 
kad už svieto nelaimes di
džiausias kaltininkas yra 
pats Dievas. L. Žinios rašo:

Norima Taikos be Dievo. 
Šis yra didžiausias absurdas. 
Būtų lygiai norėt sutaikinti 
bosiginči.iančiu& brolius, ne
siskaitančius su tėvo autori
tetu, jį paniekinančius. Aiš
ku, tėvas apleis nedorus sū
nus, pasitraukdamas nuoša
liai, bet kartu pasiims ir vi
są turtą.

Taika yra dovana, kurią 
teduoda žmonėms tik Dievas, 
bet visada šie yra nedori, Jo ; 
nuklauso, nekenčia ir net 
prieš Ji kovoja, tai tada Die
vas pasitraukia, sakydamas: 
Jei nenorite klausyti mano 
balso, mano patarimų, ma.no 
įstatymo, i ei manote esą ga
besniais už mane, žinokitės: 
jei jums patinka, nusisukite 
ir sprandą. Esate laisvi. (L.

., gr. 17\1.)

Matote, kaip Dievo pasa
kyta trumpai ir drūtai: ei
kite ir nusisukite sau spran
dą. Dar nebūtų taip bloga ir 
pikta, jeigu tasai klerikalų 
dievas būtų velniop pasiun
tęs tik bedievius ir bplševi- 
kus, ale, pagal Lietuvių Ži
nių redaktoriaus “išmintį”, 
jis pasakė visam svietui 
sprandą nusisukti!

negrų žmonių. Suokalbio 
byla nėra tik 12 žmonių by
la. Aš manau, kad-mes tu- W-.
retu mėme visus progresyviš- 
kus žmones įtikinti, jog nie
kados daugiau nebereikia 
kalbėti apie ‘dvylikos bylą.’ 
Tai nėra vien tik dvylika 

kurių teisės ir 
Tai yra 

dvylika sy- 
Amerikos 

laisvės pa-

nėra 
amerikiečių, 
laisvės yra pavojuje, 
dvylika milijonų 
kių, atseit, visų 
žmonių s teisės ir 
vojuje.

“Pavojuje yra 
liūs. Apkaltinimas yra prieš 
Amerikos žmones. Apkalti
nimas pats sąvaime yra. kri
minalistinis prasižengimas. 
Vyriausia kova turi eiti už 
teismo kambarių sienos, ku
riai tik padės tie, kuriems 

būti’ teismo kamba- 
ku-r legališkumo tai- 

n u statytos, 
ąnksto nusako, kad

omo laikymas yra kriminališ- 
"kas prasižengimas prieš A- 
-merikos žmones. Toks teis
mas padaro pavojingą pre- 
cendentą, aiškiai sulaužantį 
Teisių Bilių, jog politines 
idėjas ir politines partijas 
gali spręsti teisėjas ir džiū- 
rč.” -

Rašo J. Matulis,
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Prezidentas

Mes, mokslo darbuotojai, 
nesigailime savo jėgų, kad 
sparčiau atstatytumėm . ir 
išvystytumėm respublikos 
pramonę bei liaudies ūkį, 
atiduodam visas savo žinias 
mūsų Tėvynei. Praeitais 
metais mes ištyrėm nemaža 
žemės gelmių; mes radome 

i mineralines žaliavas staty- 
i bos medžiagų pramonei iš- 
! vystyti. Atlikti durpynų, o 
i taip pat vidutinių ir mažų 
upių tyrimai, suteikę ver
tingą medžiagą sudarant 
respublikos žemės ūkio el- 
ektrofikacijos planą. Šitas, 
mūsų mokslininkų sudary
tas planas daugely vietų 
jau įgyvendinamas prakti-'

Tarybų Lietuvos mokslo 
darbuotojų vardu karštai 
sveikinu gyvenančius užsie
nyje brangius tėvyniečius, 
iš visos širdięs linkėdamas 
Jums laimingu Nauju Me
tu. /

v

Mes savo Gimtinėje sėk
mingai gydom karo padary
tas mūsų liaudies ūkiui bei 
kultūrai žaizdas. Didvyriš
kai dirba visa mūsų tauta. ! 
Valstietis 
technikas 
mokytojas 
inžinierius

KUNIGIŠKAS 
NONSENSAS

Chicagos kunigų Drauge 
skaitome: “Komunistai ati
davė visą t Lenkiją Krem
liui.” Kaip gi tai galėjo at
sitikti? Draugas atsako:

Lenkijos komunistai ir kai
rieji socialistai, susirinkę na
cionaliniame kongrese, šian
dien atidavė Maskvai abso
liučią jų krašto kontrolę, 
kuomet jie formaliai paskel
bė savo suliejimą j “Su
vienytą Darbiečių Partiją,” 
kurią suorganizavo ir valdo 
Kremliui ištikimi bolševikai. 
(D., gr. 16 d.) ' 

t

Betgi ir iki šiol Draugas 
tvirtino, kad visa Lenkija 
jau esanti atiduota Krem
liui. Tai reiškia, kad nebu- 

; vo atiduota ir Draugas me- 
; lavo. Tą patį daro jis ir i vulininkystės tyrimo stotis 

umuuu.u0, &«u i dabar: tikrai kunigiškai įr veterinarijos mokslinių
visi šalies žmones, priimda-; meluoja.

Teisių Bi ir darbininkas 
ir

ten k a 
riuose, 
syk lės yra taip 
jog jos i 
kaltinamieji bus pasmerkti.”

Šis teismas bus politinis 
teismas. Dvylika žmonių 
bus teisiami ne už prasižen
gimą, bet už politines idė
jas, už tam tikrus politinius 
įsitikinimus. Taip aiškiai 
pasakyta ir apkaltinimuose.

Bet žmogaus idėjas ir įsi
tikinimus gali teisti tiktai

agronomas, 
ir tarnautojas, 

ir mokslininkas 
— visi vieningai dalyvauja 
kūrybiniame darbe, statant 
laimingesnį ir šviesesnį gy
venimą.
• 1948 m. mūsų darbas pa
siekė didžiulius laimėjimus. 
Žymiai išaugo pradinių, vi
durinių ir aukštųjų mokyk
lų tinklas, praplėsti univer-

• sitetai, mokslo tyrimo įstai- 
| gos, institutai. Prie Lietu-
I vos TSR Mokslų Akademi- 
; jos įsteigtas technikos mok
slų institutas, organizuota 

Į didžiausia respublikoj gy-

Nemažas darbas atliktas 
lietuvių tautos istorijos, jos 
materialinės bėi dvasinės 
kultūros tyrimo srityje.

Naujais 1949 metais mes 
tęsim toliau savo darbą dar 
platesniu mastu. Mūsų ži
nios ir mokslas patarnaus 
dar didesniam lietuvių tau
tos materialinės gerovės bei 
liaudies švietimo kilimui.

visi šalies žmones, priimda-; meluoja. bandymų stotis. Mokslo ty-
mi arba atmesdami juos pa- Lenkijos socialistų ir ko- ; rimo institutams bei labo- 
gal Konstituciją ir Teisių munistų susivienijimas į j ratorijoms mes gavome iš 
Bilių, atėjus rinkimams. To-; vieną darbo žmonių partiją ; broliškų sąjunginių respub- 
dėl Winter sako, kad “teisė-. nereiškia kam nors atidavi- į likų aukštos kokybės šiuo- 
jas ir džiūrė bus uzurpavę, įmą Lenkijos. Tai tik reiš-; laikinį įrengimą bei apara
tai yra, nelegališkai pasi- i kia, kad pasibaigė daugelio I turą.

I grobę Amerikos žmonių tei-. metų peštynės tarpe dviejų ---- —
sės.” Jis rašo: darbininkiškų partijų,-peš- vimui.

“Jeigu mes ir būtumėme ; tynės, kurios kenkė Lenki- mo'pasinaudojo tiktai dar- 
išteisinti, jau pats tokio teis-1 jos atstatymui ir progresą-

ČIANGO PATI ’ZUJA
, WASHINGTONE
Washington. — Kinijos 

diktator. čiang Kai - šėko 
pati kartotinai lando pas 
aukštuosius Amerikos val

Iš tokio pasidalini- dininkus, prašo greitesnės

bininkų ir Lenkijos priešai.
karinės paramos prieš kinų 
liaudininkus - komunistus.

Prezid. Trumano Pranešimas Kongresui ir Tautai
BALSAS-VIENO Iš
DVYLIKOS
SUAREŠTUOTŲ

Gruodžio 20 dienos 
ly Workeryje rašo Komu
nistų Partijos pirmininkas 
Michigano valstijoje <

nas iš dvylikos komunistų ■ a,1 ^.a<^ sa *es 1 P.1*6’
vadų, kurie yra suareštuoti,'

The New York Times ko
respondentas Arthur Krock 
rašo apie tai, kaip visi A- 
merikoje laukia susirenkant 
naujai išrinktojo Kongreso. 
Tai bus iš eilės Aštuonias- 

Carl i dešimt Pirmasis Kongresas. 
Winter gi yra vie- į Mūsų šalies Konstitucija 

' vi ! zidentas laikas nuo laiko
>0 kaucija ir bus pūdai ytų Kongresui prane

šimą apie padėtį šalyje. Ir 
jis visuomet tokį praneši
mą padaro naujam Kongre
sui susirinkus.

Krock sako, kad prieš po-

Dai-

teisiami sausio 17 dieną.
Carl Winter yra'labai su

sirūpinęs, kad Amerikos 
žmonės, nėt tūli- ir pažan- SU1 susirinKus« 
giečiai, daro didelę klaidą. Krock sako, kad prieš po- 
Jie daro klaidą todėl, kad , ra mėnesių buvo manyta, 
laukia, ką sausio 17 dieną i jog šis Trumano praneši- 
teismas pagiedos! O tuo ; mas Kongresui- bus beveik 
tarpu turėtų būti dedamos ’ bevertis, nes niekas nesiti- 
didžiausios pastangos; kad'kejo, kad jis bus išrinktas 
teismas neįvyktų, tai yra, prezidentu. O pasitraukian- 
kad būtų valdžia paveikta čio- prezidento pranešimas 

prieš naujam Kongresui

teismas neįvyktų,

taip/ jog kaltinimus 
komunistus ištrauktu.

Winter rašo:
“šimtu nuošimčių klaida patenkinimas. Kongresmo- 

visą dėmėsi nukreipti į teis
mo kambarį.
ka kurie būsime'

būna 
tiktai formališkumas, tiktai 
Konstitucijos reikalavimo

nai prezidento prakalbos 
_arį. Mes, tie dvyli- j pasiklauso-, vienas kitas jam 

ka, kurie būsime' teisiami, rankomis paploja, ir visos 
jeigu teismas įvyks ir kada ceremonijos baigtos.

Bet dabar prezidentas lai- 
j mėjo rinkimus ir su jo' pra
nešimu sausio pradžioje, kai 

’? į Kongresas susirinks į sesi- 
ją, kiekvienas turės rimtai 

- vJenc skaitytis^ Todėl, Krock tei- 
kitam i Trumanas savo prane-

jvyks, užsilaikysime taip, 
jog bus garbė Komunistų ■ 
Partijai. Bet svarbiausias ' 
klausimas yra tame, kad šis j 
teismas neturėtų įvykti.

“Jiems parodyti laikas da- |
bar, sukeliant nuo 
krašto Amerikos ik 
reikalavimu, kad kaltinimai 
būtų išmesti.

“Eugene Dėnnis’o byla nė
ra tik Dėnnis’o byla. Tai yra mažiausia dirba prie paties 
užpuolimas ant Jungtinių pranešimo parašymo. Dau- 
Valstijų Konstitucijos, ant giausia “prakaituoja” maž^

grupė jo artimų patarėjų. 
Kai kurie iš tų patarėjų yra 
jo kabineto nariai, bet kiti 
yra tik šiaip pakviesti at
likti tam tikrus speciališ- 
kus darbus.

/

Kas tam prezidento pra
nešime turi būti pasakyta, 
o kas gražiai nutylėta? 
Kiek prezidento padarytų 
pažadų turi' būti pranešime 
storai pabrėžta, o kiek jų 
turi būti atsargiai pamirš
ta?

Dėlei to z eina smarkūs 
ginčai. Prezidento Trumano 
patarėjų ir prietelių grupė
je esą labai daug skirtingų 
nuomonių įvairiais klausi
mais. '

Paimkime tūlus pažadus. 
Kaip juos turi prezidentas 
savo pranešime perstatyti: 
ar jie turi būti Kongreso 
pravedami gyveniman be 
delsimo, nepaisant, kiek tai 
kaštuotų, ar patariami pa
likti ateičiai? Aišku, kad 
kairieji demokratai reika
lauja tuos pažadus tuojau 
pravesti gyveniman. Bet

po racijos piestu stoja prieš ' men tas daro didelį spaudi- 
tokių taksų sugrąžinimą. 
$itie interesai turi daug į- 
takos prezidento Kabinete 
ir Kongrese. Ruošiant Kon
gresui pranešimą, šis klau
simas iškyla visu smarku
mu. Prezidento “prietelių” 
grupėje ir šiuo klausimu y- 
ra dvi griežtos nuomonės, 
viena kitai skirtingos.

Taip pat smarkiai yra iš-1 šymas bei reikalavimas yra 
kilęs klausimas dėl pažade- vienas dalykas, bet gavimas 
jimo organizuotiems darbi- arba laimėjimas yra kitas 
ninkams atšaukti arba pa
naikinti Taft-Hartley Įsta
tymą. Darbininkai reikalam ' 
ja, kad tas bjaurus įstaty-1 
mas būtų visiškai nušluo-! 
tas ir kad būtų sugrąžintas

taip pat griežtai stovi deši- Pataisymų prie akto.
* _ _ I ) n rv n I 1 o i 1 Ir I i i n i W¥

Šimą ruošia labai atsargiai. 
Ir ne jis vienas prie to pra
nešimo dirba. Faktinai jis

^Pūtaisymai “Šis Kongreso komitetas, žinoma, yra 80-to Kongreso
Dienraštis Vilnis rašo: palaikas. Labai galima, kad naujame Kongrese komite-
“Kongreso ‘darbo ir tvarkymo’ komitetas štai kokius , tas bus pakeistas. Bet stebėtina, kad ir jame neatsirado 

‘pataisymus’ Tafto^Hartley įstatymui siūlo: 'tokių, kurie parodytų, kad tie neva pataisymai siekiasi
“Reikalauti nevien iš darbo unijų viršininkų, bet ir 

fabrikantų, kad jie išpildytų afidavitus, jog nėra komu
nistai.

“Versti unijas priimti darban ir tuos, kurie ‘sulaikyti 
nuo darbo masiniu pikietavimu.' Taigi, kurie nori streik- 
laužiauti ar streiklaužiauja.

“Tokis pataisymas tik pablogintų tą įstatymą. Tatai 
priverstų unijas priimti darban ir savo priešus, kurie 
(sfreiklaužiauja, o priėmus juos daugelis streikierių ne
galėtų gauti darbo.

padaryti šį įstatymą aršiau antiunijiniu.
“Tie pataisymai yra ir išjuokimas darbininkų. Kasgi 

nesupranta, kad ‘vęrsti samdytojus pasirašyti afidavi- 
tus, kad jie nėra komunistai’ nėra jokis samdytojams pa
sunkinimas. Be to, tokis reikalavimas yra nemažiau kaip 
kvailas. Kąs gi bent paabejos, kad fabrikantai-nėra ko/ 
munistai. '

“Siūlyti ir streiklaužius priimti darban, kur streikas 
laimimas, yra atviras išstojimas prieš unijas ir padarytų 
tą įstatymą dar aršesniu, negu |is dabar yra.” .

nieji - reakcijonieriai, kad 
prezidentas apie juos tik 
prisimintų, bet paliktų atei
ties reikalu, kas liečia jų 
pravedimą gyvenimam Jie 
argumentuoja, kad tūli tų 
pažadų labai iškaštihgi ir 
kad šalies iždas negali ište
sėti..

Labai svarbus klausimas, 
pasak Krock, yra taksai. 
Kaip, bus valstybės budže- 
tas subalansuotas ? Laike 
rinkimų buvo žadėta, kad 
taksai bus padidinti ant di
džiųjų įplaukų, kad bus už
dėti specialūs taksai ant 
korporacijų viršpelnių ir t.t. 
Tokie taksai veikė karo me
tu, bet po karo Kongreso re
akcijonieriai viršpelnių tak
sus panaikino. Trumanas® 
žadėjo juos vėl sugrąžinti. 
Dabar jis turi ištesėti savo 
pažadus. Bet stambieji ka
pitalistai ir didžiosios kor-

| mą ant prezidento, kad jis' 
apie visokias kontroles tre*- 
sičiauptų burną ir tylėtų.

Paskutinis klausimas, tai 
i kiek ir ko bus galima iš šio 
Kongreso laimėti? Kaip 
tvirta's bus reakcinis blo-

I kas, kurį sudarys republi- 
,konai ir reakciniai pietinių 
.-valstijų demokratai? Pra

dalykas.
Svarbiausia, žinoma, tai 

ką apie tai mano pats Tru- 
manas. Labai galimas daik- 
tas, kad jis pasielgs taip, 
kaip pasielgdavo prie seno 

pilnon gallon Wagnerio Ak- Kongreso. Atsimename, kad 
tas. Bet tarpe prezidento I jis, tapęs prezidentu, Roose- 
patarėjų yra tokių, kurie ; veltui' numirus, lygiai__ke- 
siūlo Taft-Hartley Įstatymą 
tiktai pataisyti, bet ne stai
ga atšaukti Kita grupė ma
no, kad tą įstatymą reikia 
tuojau atšaukti, bet jokiu 
būdu ] 
Wagner Akto. .
įstatymą, tuojau reikią pri
imti keletą ląbai svarbių

liais atvejais pateikė Kon
gresui gana gerą, Jiberališ- 
ką programą. Pavyzdžiui, 
jis išstojo ir prieš Taft- 
Hartley Bilių ir paskui, kai 

nesugrąžinti pilnai; Kongresas priėmė, jis tą bi- 
Atšaukiant | lių vetavo, atmetė. Tačiau 

1 kas iš to, kad beveik nieko 
paskui nebepadarė, kad 
tuos pačius savo demokra
tus sumobilizuoti kovai už 
jo nuomonės parėmimą pa
čiame Kongrese. Pasiūlė ir 
paliko “dievo valiai’,, veta
vo bilių ir pamiršo pavar-' 
toti savo galią ir autoritetą 
savo veto parėmimui.

Ne taip elgdavosi velionis 
Rooseveltas.# Jeigu jis ką 
sumanydavo ir pasiūlydavo', 
tai paskui už tai,visomis į- 
monėmis kovodavo. Atsime
name, ką jis padarė su ša
lies Aukščiausiu Teismu, 
kai teismas jo Naujosios 
Dąlybos viena po kitam 
punktus pradėjo atmesti, 
paskelbdamas juos priešin
gais Konstitucijai.. Jis tie
siog perorganizavo patį 
teismą, kad atsiekus savo 
tikslą. Trumanas, 
parodė jo trijų 
dentavimas, nėra 
libro žmogus.

Pagaliau klausimas dėl 
sulaikymo* infliacijos^ Pre
zidentas savo prakalbose 
laike rinkimų labai daug 
kalbėjo apie kovą su inflia
cija ir siūlė sugrąžinti tam 
tikras kontroles, ypatingai 
kainų kontrolę. Ką jis da
bar turi patarti arba pasiū
lyti savo pranešime sausio 
5 dieną? Nereikia nė kal
bėti, jog ir šiuo klausimu 
atsiranda įvairių nuomonių. 
Vieni stoja už kontrolių į- 
vedimą, bet kiti griežtai iš
eina prieš tokį žygį. Pasta
rieji teigia, kad kainos “jau 
ir taip' pradėjo, kristi že
myn.” Jie sako, kad pasku
tinėmis savaitėmis t maisto 
ir .kai kurių pramonių pro
duktų kainos jau ’ nukrito 
nuošimčiu kitu. Vadinasi, 
infliacijos pavojus praei
nąs. Be to, reakcinis ele-

2 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Antr
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Kiek Gen. Čiang Kai-šekas 
Gavo iš Amerikos Ginklu?

Iš Pasaulinio Darbininkų 
Judėjimo

Kinijoj per amžius su 
prakeiksmu bus minimas 
generolas Čiang Kai-šekas. 
Tai jo įsakymu 1927-1937 
metais šimtams tūkstančių 
geriausių Kinijos sūnų ir 
dukrų buvo nukapotos gal
vos. Tai jis jau virš 20 
metų veda baisų karą prieš 
.liaudies demokratinius vei
kėjus. Tai jis visokiais bū
dais sabotažavo karą prieš 
Japoniją laike Antrojo Pa- 

•JL saulinio Karo.
Tai jis buvo viltis kapi

talistų ir dvarponių, žulikų 
ir šalies išdavikų. Ir jis pri- 

‘ siuntė dabar į mūsų šalį sa
vo žmona, kad vėl reikalau
tų pagalbai karo nrieš ko
munistus $3,000.000,000 
(tris bilijonus dolerių) mū
sų sumokėtų taksų.

Gi jis iš Jungtinių Valsti
jų gavo tiek daug pagalbos, 
tiek daug ginklų ir amunici
jos, kad neveltui jam 1946 
metais apsvaigo galva ir jis 
paskelbė pasauliui, kad į du 
mėnesius komunistus išnai
kins.

Ir buvo dėl ko jam ap- 
svaigti. Jungtinės Valstijos 
per virš tris metus vežė 
ginklus ir amuniciją karui 
prieš Japoniją ir krovė į 
sandėlius ant įvairių ’ Ra
miojo Vandenyno salų. Ka
ro pabaigoje Jungtinės Val
stijos ten turėjo virš 3,000 
karinių sandėlių!

Kada Japonijos imperia
listai buvo parblokšti, tai 
tie ginklai ir amunicija 
plaukė į Kiniją. Pagal pa
čių Amerikos generolų pri
pažinimą, virš 3,000,000 
generolo Čiang Kai-šeko 
armija buvo Amerikos ap
rengta, apauta, apginkluo

siu ta ir amunicija aprūpinta. 
Dar daugiau: tūkstančiai 
amerikinių generolų ir ofi- 
cierių lavino generolo. Čiang 
Kai-šeko armiją. Dar dau
giau: Iš mūsų šalies laivai 
plaukė ir vežė daugiau jam 
ginklų ir amunicijos. Tik 
vienu kartu Čiang Kai-še
kas gavo iš Amerikos 150 
karinių laivų. Amerikos 
lėktuvai ir laivai pervežė 
apie 500,000 generolo Čiang 
Kai-šeko armijos i Mandžu- 
riją.

Kinijos komunistai ir de
mokratai, mokslininkai ir 
seni veikėjai protestavo 
prieš tą ginklavimą genero- 

wlo Čiang Kai-šeko. Jie sakė, 
kad tas reiškia naminį ka
rą Kinijoj. Jie sakė, kad tas 

4 reiškia naujus vargus ir ne
laimes Kinijos žmonėms.

Ir jie sakė, kad, nepai
sant, kiek generolo Čiang 
Kai-šeko, grupė gaus iš už
sienio ginklų ir amunicijos, 
jis nelaimės, nes Kinijos 
žmonės jo neapkenčia, kaip 
kokių nuodų. Tą savo laiku 
sakė Kinijoj ilgai veikęs 
generolas Stilwell. Nekaip 
apie Čiang Kai-šeką savo 
laiku atsiliepė ir generolas

* Marshall’as, grįžęs iš Kini
jos. Bet iš mūsų šalies jam 
plaukė ginklai, amunicija, 
kitoki reikmenys ir pinigai

l didžiais kiekiais.
Kiek jis iš mūsų šalies 

gavo ginklų ir amunicijos? 
Tas yra laikoma ir dabar 
slaptybėje.. Mr. Felix Be
lair, gruodžio 19 d., rašė iš 
Washington, kad to negali
ma ir pasakyti, nes tai būtų 
Kinijos komunistams nau
dingos informacijos.

Bet jis pripažįsta faktą, 
kad po Japonijos nugalėji
mo iš mūsų šalies generolas 
Čiang Kai- šėkas nupiginto
mis kainomis gavo $2,884,-

* 065,000 vertės ginklų, amu
nicijos ir kitų reikmenų.

Mr. Felix Belair, New 
York Timese, gruodžio 19 d. 
rašė, kad tos nupigintos kai
nos dažnai buvo veik už dy
ką atidavimas. Jis kelis fak
tus paduoda.

Foreign Liquidation Com
mission (kuri buvo sudary
ta likviduoti užsienyj Jung
tinių Valstijų ginklų ir 
amunicijos sandėlius) vienu 
kartu generolui Čiang Kai- 
šekui “pardavė” 150 lėtuvų 
“C-46” rūšies po $5,000 už 
lėktuvą. Gi kiekvieno lėktu
vo Amerikai pastatymas 
kainavo po $232,000. Visų 
lėktuvų pastatymas Ameri
kai kainavo $34,800,000, gi 
Čiangui pardavė tik už 
$750,000!

Ta pati komisija jam par
davė vienu kartu 130,000,- 
000 šautuvinių šovinių už 
$656,499, gi Amerikai jų pa
gaminimas atsiėjo $6,564,- 
999.

Antru kartu ta komisija 
“pardavė” Čiangui 147 mū
šio lėktuvus ir 688 motorus 
tik už $4,335,415, kurių pa
gaminimas Amerikai- atsiė
jo $34,622,644.

Lapkričio 16, 1948 metais 
Čiangui vėl buvo “parduo
ta” karinių reikmenų už 
$6,384,556, kurie Amerikai 
pagaminti atsiėjo $93,603,- 
697.

Jis rašo, kad Valstybės 
Departmentas r a p o rtavo 
Kongresui, kad vieną kartą 
“pardavė” Čiangui ginklų ir 
amunicijos už $175,000,000, 
kurie Amerikai pagaminti 
atsiėjo $824,000,000.

Tai toki buvo tie nupigi- 
nimai, o vienok ir tas suda
rė sumą $2,884,065,000!

Čia tenka pastebėti ir tas, 
kad generolo Čiango valdžia 
nieko nemokėjo, nes jai mū
sų vyriausybė suteikė šim
tus milijonų dolerių pasko
los. “Pirko” Amerikos pini
gais. Gi jo užtrauktų pa
skolų Kinijos komunistai ir 
demokratai niekam nemo
kės, tą jie jau seniai pasa
kė.

Bet ne visada generolas 
Čiang Kai-šekas ir “pirko.” 
Dažnai jam be jokio “par
davimo” perduodavo gink
lus ir amuniciją. Mr. Felix 
Belair rašo, kad likvidavi
mo komisija jam atidavė 
ginklus ir amuniciją, aprė- 
dalus ir kitus įrengimus 
veltui, kada ji likvidavo 
sandėlius ant 17-kos salų 
Ramiajame Vandenyne.

Taipgi, kada 1948 metais 
Jungtinių Valstijų marinai 
traukėsi iš Šiaurinės Kini
jos, tai jie perdavė veltui 
Čiangui 6,500 tonų amuni
cijos. Buvo jam ir daugiau 
suteikta tokių dovanų.

Reikia įsivaizduoti, kokia 
milžiniška yra Kinijos ko
munistų ir demokratų jėga, 
kuri taip apginkluotą ir 
aprūpintą generolo Čiang 
Kai-šeko armiją galėjo 
mušti, ir atvarė iki pačios 
jau sostinės.

Žinoma, vyriausi Čiang 
Kai-šeko pralaimėjimai 
glūdi tame, kad jo armijoj 
kareiviai nenori kariauti, 
nenori mirti už dvarponių 
ir kapitalistų reikalus. Daž
nai ištisos divizijos (divizi
ja apie 10,000 kareivių) 
'pereina į komunistų pusę su 
ginklais ir amunicija.

Pirmiau komercinė spau
da tvirtino, kad komunistus 
būk ginkluoja Sovietų Są
junga. Vėliau sakė, kad So
vietai komunistams perda
vė milžiniškus Japonijos ar
senalus Mandžurijoj. Bet 
dabar dažnai ir šios spau
dos korespondentai pripa-

Stoka namų privertė šią Detroito šeimą iš septynių asmenų apsigyventi apleistoje 
balsavimų būdukėje. Tikriausia, jie maldavo “šventojo” duoti jiems namus, kur 

būtų šilta ir patogu gyventi ir pažaisti.

Mao Tze-tung ■= 'Kinijos Leninas’
šiuo tarpu laikraščiai pil

ni žinių, įspūdžių ir komen
tarų apie Kiniją, kurioje ei
na milžiniškos kovos tarpe 
liaudies, kuriai vadovauja 
komunistai, ir reakcijos, ku
riai vadovauja čiang Kai- 
šeko klika. Kiekvienas sa
votiškai aiškina ten milži
niškus įvykius. Komerciniai 
dienraščiai užlaiko Kinijoje 
savo korespondentus. Tarpe 
tų korespondentų atsiranda 
vienas kitas, kuris stengiasi 
pavaizduoti Kinijos tikrovę. 
Prie tokių korespondentų 
galima priskaityti Henry R. 
Lieberman, The New Yorko 
Times korespondentą. Gruo
džio 19 d. Timeso žurnale 
Lieberman rašo apie Kini
jos komuniste*. Rašo apie 
jų žymiausį politinį vadą 
Mao Tze-tung. Jo kores
pondencija labai įdomi ir in- 
formacinga. žemiau patei
kiame šios korespondencijos 
žymesnes, svarbesnes vie
tas.

Pasiremiant konkrečiais 
atsiekimais ir pakeitimu 
tradicinio marksistinio-pro- 
letarinio priėjimo prie esa
mų sąlygų Kinijoje — rašo 
Lieberman, — Mao Tze-* 
tung, 55 metų įsteigėjas ir 
vadas Kinijos komunistinio 
judėjimo, atrodo, užsitar
nauja “Kinijos Lenino” ti
tulo. Pirmoje vietoje kaip 
politin. strategas ir teoreti
kas, o ne karys, jis užima 
nepaprastą šių dienų aud
ringoje Kinijos scenoje vie
tą. Komunistinėms armi
joms šluojant linkui Yang
tze upės, jis pasidarė galin
giausiu <*vyru Azijoje.

Liebermanas kalbėjosi su 
Mao prieš trejetą metų, kai 
Kinijos komunistų judėjimo 
centras buvo mažam šiauri
nės Kinijos miestelyje Ye- 
nan. Tasai pasikalbėjimas 
palikęs šiame koresponden
te labai gilų įspūdį. Mao 
kalba įtikinančiai, papras
tai, suprantamai, taip, jog 
jį supranta ir beraščiai val- 
tiečiai.

Mao Tze-tung yra Kinijos 
Komunistų Partijos Centra-

žįsta faktą, kad Kinijos ko
munistų armijos aprengtos, 
apautos ir ginkluotos yra 
Amerikoj pagamintais gin
klais. Gal būt, pastarasis 
faktas ir atima Wall Stry- 
to imperialistams norą to
liau siųsti ginklus ir amu
niciją generolo Čiang Kai- 
šeko armijoms, nes tie gink
lai patenka j rankas tos ar
mijos, kuri kovoja už Kini
jos ir jos liaudies laisvę.

D. M, š. 

linio Komiteto pirmininkas, 
taip pat narys Politinio 
Biuro, penkių narių sekre
toriato'ir militarinės tary
bos.

Lieberman rašo, kad vi
sur išlaisvintose - Kinijos 
srityse užtiksi paveikslus 
Mao Tze-tung ir generolo 
Chu Teh.

Tie, kurie mano, kad jiem 
pavyks Mao nukreipti priėš 
Tarybų Sąjungą, smarkiai 
apsigaus, tvirtina Lieber
man. Jis rašo: Visuose at
sitikimuose ir visuose įvy
kių pasisukimuose Mao pa
rodė savo pasitikėjimą Ta
rybų Sąjunga.

Kinijos komunistai buvo 
vieni iš pirmutinių prisidė
ti prie Tarybų Sąjungos ir 
Kominformo pasmerkimo 
prieš maršalo Tito ideolo
ginius nukrypimus. Dar vė
liau, proga spalių revoliuci
jos, Mao pats šaukė revo
liucines spėkas visam pa
saulyje stoti išvien su Ru
sija ir sudaryti bendrą fron
tą prieš “Amerikos imperia
lizmą ir jojo gončius.”

Iš kitos pusės, Lieberman 
mano, kad būtų klaida ma
nyti, jog komunistinė revo
liucija Kinijoje, bent jau 
šiame laipsnyje, yra tikras 
bolševistinės revoliucijos at
spindys. Mao išvystė — jis 
sako — kovos taktiką ir 
politinę ir ekonominę pro
gramą, pritaikytą Kinijos, o 
ne Rusijos sąlygoms.

Šio korespondento nuo
mone, Kinijos komunistams 
taip gerai sekasi,, kadangi 
jie savo programą paremia 
pirmoje vietoje valstiečiais, 
o ne pramonės proletariatu, 
kurio kol kas Kinijoje tėra 
visiškai mažai.

Mao Tze-tung gyvenimas
Mao yra valstiečio sūnus, 

gimęs kaime už ketverto 
desėtkų mylių nuo Chang
sha, Hunan provincijoje. Jis 
turėjo du jaunesniu broliu 
ir seserį. Jam dar mažam e- 
sant, pagal Kinijos papro
čius, tėvas savo sūnų sutuo
kęs su kito valstiečio mer
gaite. Bet kai Mao paaugo, 
tai, kaip ir daugėlis kitų 
jaunų kiniečių, tos ženatvės 
nepaisė, tai yra, nepripaži
no. Jis susituokė su filoso
fijos profesoriaus dukteria 
Yang Kai-hui. Su ja jis su
sipažino senojoje Kinijos 
sostinėje Pekinge (dabarti
niam Peipinge).

Bet atsimename, kaip 
1927 metais kruvinasis Či
ang Kai-šekas sutraukė ry
šius su komunistais ir pa
skelbė jiems karą. Prasidėjo 
baisus komunistų medžioji
mas* ir jų masinis žudymas. 

1930 metais, arba apie tą 
laiką, Čiango pasekėjas ir 
toks baisus budelis Hunan 
provincijos gubernatoriaus 
Ho Chien suėmė Mao jau
ną žmoną ir tokio pat am
žiaus seserį ir nužudė! Da
bar Mao yra vedęs su buvu
sia aktore Lan Ping. Jis 
turi dukterį su šia žmona ir 
sūnų su pirmąja žmona.

Edgar Snow savo knygo
je “Red Star Over China” 
rašo, kad Mao labai mylė
jo savo geraširdę motiną, 
bet labai neapkentė savo ti
roniško tėvo, kuris dažnai 
jį apkuldavo. 1918 metais 
jis baigė mokytojų semina
riją ir gavo mokytojo dip
loma.

Bet po Pirmojo karo Mao 
atvyko į Pekingą ir įstojo 
į universitetą. Kurie jį at
simena iš tų laikų, sako, kad 
Mao buvo smalsus, gyvas, 
kaimo jaunuolis, ilgais, vėjo 
suvartytais plaukais ir švie
siomis akimis. Ištisas dienas 
jis praleisdavo knygyne, 
skaitydamas ir studijuoda
mas. Buvo labai biednas, pi
nigų neturėjo. Pagerbdami 
jo gabumus, profesoriai ga
vo jam darbą už knygyno 
vedėjo padėjėją.

Į Mao daug įtakos padarė 
profesoriai Li Ta-chao ir 
Chen Tu-hsiu, kurie įsteigė 
universitete “draugiją stu
dijavimui marksizmo.” Ten 
jis daug skaitė apie Rusijos 
proletarinę revoliuciją, ir 
pirmu sykiu kinų kalboje 
perskaitė “Komunistų Y[a- 
nifestą.” Su tais dviem ir 
kitais devyniais profeso
riais Mao 1921 metais suor
ganizavo Kinijos Komunis
tų Partiją. Iš pradžių Mao 
daugiausia darbavosi Hu
nan provincijoje komunisti
niam judėjime.

Bet šiandien šis valstiečio 
sūnus yra vadu Kinijos Ko
munistų Partijos, kuri turi 
virš tris milijonus narių!

Lieberman teigia, kad 
Mao ir visa Kinijos Komu
nistų Partija nori palaikyti 
geriausius santykius ir su 
Amerika. Tačiau tai pri
klausys nuo Amerikos. Jei
gu jį ir tolinu rems Čiango 
diktatūrą ir padės jam lie
ti nekaltą Kinijos žmonių 
kraują, tai aišku, kad gerų 
santykių tarpe Amerikos ir 
išsilaisvinusios Kinijos bus 
sunku tikėtis.

SUGRIUVO JAPONIJOS 
KABINETAS

Tokio, Japonija. — Japo
nų seimas pareiškė nepasiti
kėjimą Yošidos ministrų 
kabinetui; todėl ir sugriuvo 
Yošidos valdžia.

Kinijoje gyvuoja Kinijos 
Darbininkų Federacija. Or
ganizuoti darbininkai visur 
padeda komunistinėms ar
mijoms. f

Ypačiai tuo pasižymi ge
ležinkeliečiai, lokomotyvų 
vairuotojai ir kiti.

Kadaise Kaifengo mies
tan čiang - kai - šekinin- 
kams buvo prisiųstas 40 va
gonų traukinys, pilnas amu
nicijos. Kada Čiango ka
riuomenė iš ten traukėsi, 
tai lokomotyvų vairuotojai 
nasislėpė ir Čiangas nega
lėjo traukinio’išgabenti; jis 
pasiliko komunistams.

Darbininkai saugoja fab
rikus ir kitokias gerybęs 
mm čiang-kai-šekininkų, 
kad jie bėgdami nesunai
kintų.

Tarybų Sąjungoje nese
niai buvo minėta 50 metų 
rusų kooperatyvų sukaktis. 
Tie kooperatyvai per visą 
savo gyvavimą buvo labai 
tampriai susiję su darbinin
kų judėjimu.

Praėjusiais metais koo
peratyvai atliko milžinišką 
darbą smulkių daiktų pre
kyboje.

Britanijos angliakasiai 
priešinasi valdžiai jos pasi- 
mojime padidinti anglies 
gamyb'ą. Jie sako: gamyba 
didinama, bet darbininkų 
buitis paliekama “dievo va
liai.”

Franci jos d a r b ininkų 
buitis ir vėl pasunkėjo, kuo
met pakilo infliacija. Inflia
cija taip iškilo, kad šiandien 
už vieną Amerikos dolerį 
Francijoje duodama 500 
franku. c

20 Kanados miestų pasky
rė specialius savo atstovus, 
— iš viso 373, — kurie savo 
ruožtu įsteigė taikos tary
bą. Jos tikslas bus: kovoti

Lietuvos Žinios
Kolektyvinių Ūkių 
Gyvenviečių Statyba

Lietuvoj prasidėjo kolekty
vinių ūkių gyvenviečių staty
ba. Jų projektavimo bei pla
navimo darbuose dalyvauja 
geriausieji respublikos archi
tektai.

Pirmosios gyvenvietės sta
tyba prasidėjo Kėdainių ap
skrities žemės ūkio artelėj, pa
vadintoj Marijos Melnikaitės 
vardu, čia bus pastatyti 54 
gyvenamieji namai. Kolekty- 
vininkai pastatė elektrinės, 
klubo-skaityklos ir bibliotekos 
pastatus.

šakių apskrities kolektyvinio 
ūkio “Pergalė” nariai pasta
tė keletą gyvenamųjų namų, 
malūną, atidarė klubą-skaity- 
klą.

Sėkmingai vyksta kolektyvi
nių ūkių gyvenviečių statyba 
Raseinių, Rokiškio ir kitose 
apskrityse. Kai kuriose že
mės ūkio artelėse bus.stato
mi mūriniai namai. Tam tiks
lui numatoma pastatyti kolek
tyvinių ūkių plytų bei čerpių 
gamyklas.

Kolektyviniose ūkiuose stei
giamos dailidžių, tinkuotojų ir 
mūrininkų brigados. Kolekty- 
vininkai mokosi statybininkų 
specialybių.

300 Kolektyvinių Ūkių 
Gyvulininkystės Fermų

Sparčiais tempais vyksta 
Lietuvoj gyvulininkystės atkū
rimas. 1948 metais arklių 
skaičius padidėjo 8 procentais, 
stambių raguočių—13% kiau
lių—60%.

Respublikoje pirmą kartą 
—--------------------------------------------------------- - -------------------------------—*—1
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prieš kanadiškės valdžios 
politiką, vedančią link nau
jo karo.

Tarybų Sąjungoje spar
čiai mechanizuojama miš
ko kirtimo pramonė. Nauji, 
moderniški e 1 e k tekiniai 
pjūklai ir kitokios mašinos . 
teikiami darbininkams, kad 
pakėlus darbo našumą.

y

I Lenkija sugrįžo iš Fran- 
cūziios 3.000 lenkų anglia
kasių. Gydvtojai juos apžiū
ri, ar iie neserga pigomis, 
automis Francūzijos ang- • 
liakasvkloše. Tiems, kurie 
parsivežė ligas, Francūzijos 
^aidžia prižadėjo teikti at-‘ 
’•ėmimus.

Japonijos darbininkai sie
kias! apvienyti visas darbo 
unijas, kad jos galėtų ryš
kiau kovoti dėl darbininkų 
reikalų. Bet japoniškoji val
džia, remiama generolo 
MacArthuro, priešinasi tam 
darbininkų žygiui.

Atvykusi į čechoslovaki- 
ją, Britanijos darbo unijų 
delegacija labai nustebo, .pa
mačiusi, kaip čechoslovaki- 
ios darbininkai nuoširdžiai 
kooperuoja su to krašto vy
riausybe.

Iš 83,000 gyventojų Haifa 
mieste (Izraelyje), 50,000 
priklauso Histadrutui (Ge
neralinei Žydų Darbo Fedė- ' 
racijai). Vadinasi, beveik 
kiekvienas suaugęs darbi
ninkas yra organizuotas. 
Haifoje yra aliejaus valytu
vas, cemento fabrikų, meta
linės ir tekstilinės dirbtu
vės, taipgi nemažas uostas.

Į Haifą atvyksta nemažai 
žydų darbininkų iš kitų 
kraštų. Miestas, sakoma, 
smarkiai plečiasi. Neužilgo 
čia bus apie 400,000 gyven
tojų.

Įsteigti veislinės gyvulininkys
tės tarybiniai ūkiai. Sparčiai 
išsivysto gyvulininkyątė jau
nuose Lietuvos kolektyviniuo
se ūkiuose. Respublikos že
mės ūkio artelėse įsteigta dau
giau kaip 300 gyvulininkystės < 
fermų, kuriose yra per 15,000 / 
veislinių gyvulių.

Kaime Daugėja 
Kultūrinės Įstaigos

Lietuvoje, daugiausia kai
muose, veikia 332 bibliotekos, 
daugiau kaip du tūkstančiai 
kilnojamų bibliotekų, 2787 
klubų-skaityklų, 63 kultūros 
namų, 211 radijo mazgų. Kai
mų bibliotekų knygų fondas 
turi milijoną politinės, groži
nės, žemės ūkio ir mokslo— 
populiarios literatūros egzem
pliorių.

Beveik visuose Lietuvos ta
rybiniuose ūkiuose atidaryti 
savo klubai-skaityklos ir bibli
otekos, organizuoti saviveiklos 
dramos kolektyvai, lektoYijai, 
sporto ir kiti rateliai.

★ ★ ★ 
Vilniuje Atidarytas 
Muzikinis Universitetas

Lapkričio mėnesį Vilniaus 
valstybinėj filharmonijoj įvy
ko muzikinio universiteto ati- ' 
darymas. Pirmoj paskaitoj 
dalyvavo apie 600 žmonių: 
įmonių darbininkų ir tarnau
tojų, inžinierių bei technikos 
darbuotojų, mokslo ir kultūros 
veikėjų, aukštojo mokslo įstai
gų studentų.

Prie Vilniaus karininkų na
mų. atidarytas muzikinio uni
versiteto filialas.'Kaune įsteig
tas muzikinis Jektorijus. ■
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1. S. Turgenevas

Lakštingalos

— Aiškiai puola, Koniukovai, — pa
sakė Saburovas. — If mes šiandien pul
sime.

Paskui jis pranešė Koniukovui, kad 
Procenko jį apdovanojo medaliu. Koniu- 
kovas išsitempęs pasakė: “Džiugu steng
tis.”

Koniukoviečiai, kartu su naujai atvy
kusiais kovotojais, tyliai nešiodami po 
vieną plytą, valė praėjimus, kuriais tu
rės iš namo iššliaužti šturmavimo gru
pės. Praėjimu atnešdavo po truputį tolo, 
granatų, paskui atitempė keletą prieš
tankinių šautuvų ir du batalijono mino
svaidžius.

Kai Saburovas, palikęs Maslenikovą 
toliau tvarkytis, grįžo į savo vadovietę, 
jo laukęs jaunutis leitenantas, baterijos 
vadas, pranešė, kad trys -jo pabūklai jau 
čia. Leitenantas prašė nurodymų, kaip 
juos ridenti toliau.

— Vietomis ridenti, o vietomis teks 
rankomis nešti, — atsakė Saburovas.

— Pernešime, — pasakė leitenantas 
tuo ypatingu pasiryžimu, kuriuo šian
dien visi pasižymėjo. — Nors visą kelią 
rankomis.

— Ne, visą, kelią — nereikia, — pa
sakė Saburovas, — bet jei subrazdėsite, 
ir jei net vokiečiai jums už tai nenuims 
galvos, tai aš nuimsiu. Viskas. Vykdyki-

— Nesubrazdėsime, drauge kapitone, 
— pasakė leitenantas.

Saburovas davė jam palydovu Petią.
Buvo jau pusiaunaktis, kai Saburovas, 

surinkęs name savo ir Remizovo žmones, 
sutiko paskutinę partiją — trisdešimt 
žmonių, atėjusių iš Procenko, ir, suskirs
tęs juos smulkiomis grupėmis, ėmė ga
benti į Koniukovo namą. Pagaliau jis 
pats ten nuėjo kartu su Remizovu.

Rūsy, po cementinėmis plytomis, ko
votojai įsirengė rūkomąjį, ir, iš eilės 
ankštai susitūpdami,.kaip vištos ant lak
tos, rūkė. Kadangi tabokos nepakako, 
todėl trise ar keturiese užsirtraukdavo 
vieną ir tą patį cigariūką. Saburovas iš
traukė iš kišenės tabokinę ir visą smul
kią, dulkėmis pavirtusią taboką išpilstė 
kovotojams į saujas. Jis rūkyti nenorė
jo. Jis beveik nesijaudino, o tik visą lai
ką jį kamavo stengimasis prisiminti, ar 
jis ko nors nepamiršo, ar viskas padary
ta.

Ryšiniai nuo Koniukovo namo iki va- 
dovietės nutiesė laidą, kurį dieną vokie
čiai būftų pamatę ir nutraukę, bet naktį 
jis galėjo atlikti savo uždavinį. Tuo lai
du Saburovas susijungė su Procenko.

— Iš kur kalbi? — paklausė Procen
ko.

— Iš Koniukovo namo.
— Vyrai! O aš kaip tik norėjau pasa

kyti, kad nutiestumėte. Na, kaip?
— Paskutinieji pasiruošimai, drauge 

generole.
— Gerai, po pusvalandžio galite pra

dėti?
— Galime.
— Vadinasi, 0.30. Gerai.
Bet vis dėlto pradėjo 45 minutėmis 

vėliau. Prieštankinių patrankų niekaip 
negalėjo įtempti' pro spragą ir teko ar
dyti sieną po vieną plytą.

Pagaliau, kai visi penkiasdešimt žmo
nių, kurie pirmieji turėjo atakuoti, bu
vo suskirstyti į keturias šturmavimo 
grupes, kad pionieriai su tolo paketais ir 
granatomis ir su jais ėję automatinin
kai buvo visai paruošti, kai patrankų 
vąmzdžiai išlindo pro spragas netoliese 
matomų sienos iškyšulių kryptimi, kur 
buvo vokiečių kulkosvaidžiai, ketvirtis 
antros pašnabždomis /buvo įsakyta pra
dėti ataką. •

Minosvaidžiai kurtinančiai trinktelėjo 
taip, jog aidas, kaip sviedinys atšokda
mas nuo sienos prie sienos, pradėjo dun
dėti išilgai griuvėsių. Patrankos ėmė 
mušti tiesiu taikymu, ir dvi šturmavimo 
grupės su Saburovu ir Maslenikovu pa
judėjo pirmyn. Vokiečiai atakos laukė 
iš bet kur, tik ne iš šito apgulto ir kaip 
jiems atrodė, visiškai užblokuoto namo. 
Jie šaudė įniršusiai, bet netvarkingai ir, 
matyt, sutriko.

. Kaip ir visi naktiniai mūšiai, šis susi
rėmimas buvo pilnas netikėtumų — šū
vių įrėmus, tiesiog po kojomis mestų 
granatų sprogimų, — visko, kas nakti
niame mūšy svarbesnį daro ne žmonių

skaičių, bet tvirtumą nervų tų, kurie 
kaujasi.

Saburovas keletą • kartų metė grana
tas, kažką įrėmęs nušovė, ne kartą tam
soje užkliuvo už griuvėsių luitų ir par
griuvo. Pagaliau, perbėgęs visus namo 
rūsio patalpų griuvėsius, jis išlindo jo 
vakarų pusėje ir, dusdamas iš nuovargio, 
įsakė kažkuriam šalia buvusiam kovoto
jui pranešti, kad greičiau atitemptų čia 
patrankas.

Netikėtas pranešimas, kad rusai paė
mė namą, matyt, taip užpykdė artimiau-, 
sius vokiečių viršininkus, jog jie, su nie
kuo nesiskaitydami, čia pat, vietoje, su
rinko visus, kas tik buvo po ranka,, ir, 
nelaukdami aušros, kaip' paprastai da
rydavo, pasiuntė juos į kontrataką. Pir
moji kontrataka buvo atmušta. Tada po 
pusvalandžio, apibėrę namą minomis, 
vokiečiai ėmė antrukart kontratakuoti. 
Saburovas dar kartą sieloje padėkojo 
Procenko, kad tas pridėjo jam žmonių. 
Nebeliko nė vienos sveikos namo sienos, 
visur buvo skylės ir spragos, pro kurias 
galėjo pralįsti vokiečiai ir, be to, gintis 
reikėjo nepermatomoje tamsoje.

Antrosios vokiečių kontratakos įkarš
ty prie Saburovo prišliaužė Masleniko- 
vas ir paklausė, ar jis neturi granatų.

— Yra, — pasakė Saburovas, atseg
damas nuo diržo ir paduodamas jam 
granatą. — Ką, visas sunaudojai?

—Išsvaidžiau, — kaitau tonu pasakė 
Maslenikovas.
. — Pasakvk, kad minosvaidžius čia 
atitemptų, nors du. Dabar neprireiks, o 
reikia, kad parvčiu jau čia stovėtu. Mu
du, Miša, čia vadoviete įrengsime ir nie
kur iš čia neišeisime. Supratai?

— Supratau, — atsakė Maslenikovas.
— Na, eik, pasakyk minosvaidinin

kams.
— Tuojau.
Maslenikovas vis dar gyveno mūšio 

įkarščiu, ir jis nenorėjo iš čia išeiti.
— Aleksiejau Ivanovičiau, — tyliai 

pasakė jis.
— Na? — kilstelėjo Saburovas nuo 

automato.
— Aleksiejau Ivanovičiau, ten puoli

mas sėkmingai vyksta? Kaip manote?
— Sėkmingai, — pasakė Saburovas ir 

vėl prisiglaudė prie automato; jam pa
sirodė, kad priekyje kažkas juda.

— Apsups vokiečius? — paklausė 
Maslenikovas, bet nespėjo sulaukti atsa
kymo.

Pro spragą kairėje iškart įšoko kele
tas vokiečių, vis dėlto namo sienoje susi
radusių neginamą plyšį. Saburovas pa
leido ilgą šūvių eilę, automato diskas iš
sibaigė. Jis ranka pasigraibė apie diržą, 
kur turėjo kaboti granata, bet jos nebu
vo— jis ką tik ją atidavė Maslenikovui. 
O vokiečiai prišoko visai arti. Masleni
kovas iš už Saburovo sviedė granata, bet 
ji kažkodėl nesprogo. Tada jSaburovas 
čiupo automatą už vamzdžio .ir iš peties 
smogė buože į šalia sumirgėjusią juodą 
figūrą. Jis užsimojo tokia jėga, jog neiš
laikė ir griuvo kniūbsčias. Gal kaip tik 
tas ir išgelbėjo jį — ilga šviečianti au
tomato šūvių eilė pralėkė viršum jo.

Maslertikovas, iššovęs keletą kartų į 
tamsą iš nagano, pamatė, kaip vokietis 
užsimojo automatu ties Saburovu. Nu
mėtės tuščia nagana, Maslenikovas puolė 
Vokietį, įsikibo rankomis į jo gerklę, ir 
jiedu abu nusirito mūro grindimis, steng
damiesi nustverti vienas antrą už ran
kų. Kairioji Maslenikovo ranka pateko 
tarp dviejų luitų, jis išgirdo, kaip ji 
trakštelėjo, ir daugiau nebegalėjo jos pa
judinti. Kita ranka jis tebespaudė vokie
čiui gerklę. Paskutiniu, ką jis pajuto, 
buvo kažkas kieto ir šalto, prispausta 
prie jo krūtinės. Vokiečiui pasisekė išsi
traukti iš už diržo parabelių, laisvąja 
ranka jį įremti į Maslenikovo kūną ir 
keletą kartų pagret paspausti gaiduką.

Kai nuo kritimo atsipeikėjęs Saburo
vas pašoko, jis pamatė juodą ant grindų 
besiraičiojantį kamuolį. Paskui pasigir
do šūviai, kamuolys perskilo, ir didelė* 
nepažįstama figūra ėmė keltis. Saburo
vas nieko po ranka nesurado, jis nuo dir
žo nuplėšė automato diską, tiesiog koks 
buvo, su antvalkčiu ir, sugriebęs jį 
abiem rankom, su jėga trenkė vokiečiui 
į galvą, kartą, antrą ir trečią.

(Bus daugiau)

Mielas, gerbiamas S. T., 
siunčiu Tamstai, kaip įvairiau
sių medžioklių žinovui ir mė
gėjui, šį pasakojimą apie lakš
tingalas ir jų giesmę, apie jų 
laikymą, gaudymo būdą ir pan. 
Visa tai surašiau iš lūpų seno 
ir prityrusio tarno medžiotojo. 
Pasistengiau išlaikyti jo pasa
kojimo būdą ir kalbą.

Kursko lakštingalas visados 
laikydavo visų geriausiomis; 
bet pastaruoju laiku jos sumen
ko; o dabar vertina labiausiai 
tąsias lakštingalas, kurias gau
do apie Berdičevą, prie pat 
sienos; tenai, kokia penkiolika 
varstų nuo Berdičevo, yra Tre- 
jackio miestas; ten veisiasi ge
riausios lakštingalos.. Jų gau
dymo laikas — gegužės pra
džia. Jos gyvena daugiausia ie
vynuose, krūmokšniuose ir pel
kėse, kur auga medžiai; pelkių 
lakštingalos — brangiausios. 
Atskrenda jos trys dienos prieš 
Jurgį; betgi iš pradžių gieda 
palengva, o tik gegužėj įsisma
gina, įsičiauška. Klausyti jų 
reikią brėkštant ir naktį, bet 
geriausia brėkštant; kartais 
net visą naktį tenka ištupėti 
pelkėje; Sykį aš su draugu vos 
nesustirau pelkėje; naktį ėmė 
šalventi,, o paryčiui ant van
dens užsidėjo blyno storumo le
das; turėjau užsimetęs menkutį 
vasarinį švarkelį; išsigelbėjau 
tuo, kad susirangiau tarp dvie
jų kupstų, nusivilkau švarką, 
užsigaubiau juo galvą ir savo 
kvapu šildžiau pilvą po švar
ku; po to visą dieną 
dantimis. Lakštingalą 
— ne • per sunkiausias 
pirmiausia reikia gerai

kly, kly, kaip skudutis.
Trečias: šrateliai — skam

ba panašiai, lyg ant žemės iš 
karto pabertum daug šratelių.

Ketvirtas: riedėjimus — 
trrrrr...

Penktas: plenkavimas — net 
suprasti galima: plen, plen, 
plen . ..

šeštas: • miškinio vamzdelis 
— pradžioje ištęstai: go-go-go- 
go-go... o po to trumpai — 
tu!

Septintas: gegutės perskridi- 
mas. Pats rečiausias posmas; 
aš jį tik du kartu savo gyve
nime esu girdėjęs ir abu kar
tu Timsko apskrityje. Tokiu 
balsu šaukia gegutė skrisdama. 
Tai yra stiprus ir skambus švil
pesys.

Aštuntas: žąsinėlis — ga-ga- 
ga-ga .. . Tas posmas geriau
siai nusiseka Maloarchangelsko 
lakštingaloms.

Devintas: jutos stuksenimas. 
Kaip jula (toks paukštelis, pa
našus į vieversį) arba kaip 
vargonėliai — jų švilpenimas 
toks apvalus: fiuijuijuijuiju .. .

Dešimtas: pradžia tii-vit, 
švelnus, kaip liepsnelės. Iš tik
rųjų, tai ne posmas; paprastai 
lakštingalos taip tik pradeda. 
Gera, švelniabalsė lakštingala 
dar ir taip padaro: pradės tii- 
vit, o po to — tuk. Tas vadi
nasi atgarsis1. Po to vėl — tii- 
vit.. . tuk! tuk! Du kartu at
garsis ir geriausia* pusėj tak
to; trečią kartą: tii-vit .\ ir

sesnis. Reikia pasirinkti lakš
tingalą didelių akių, storasna- 
pę, plačiapetę,' aukšt’akoję. 
Lakštingala, . už kurią gavo 
1200 rublių, buvo vidutinio 
ūgio. Ją Š-vas už dvilekį nusi
pirko prie Kursko iš vieno ber
niuko.

Gerai prižiūrima lakštingala 
gali gyventi net penkias žie
mas. Lesinti ją reikia prūso
kais ar džiovintais skruzdžių 
kiaušeliais; tik kiaušeliai rei
kia imti ne iš pušyno ar egly
no, bet iš baltmiškio: nuo sakų 
paukštis gali gauti prietvarą. 
Lakštingalą reikia laikyti ne 
prie langų, o vidury kambario, 
palubėje; narvelio viršus turi 
būti minkštas, drobinis ar 
marškonis.

skamba labai malo- 
stikleliai, net širdį 
Jei ilgai 
kartą

negirdi, 
sujaudina, 

plaukai ant

kalenau 
pagauti' suskardens staiga, s . ..

, s .... šrateliais ar dundėjimu, 
vos ant kojų beišsilaikysi — 
apsvilins. Tokia lakštingala va
dinasi su atgarsiu ar su smū
giu. Geros lakštingalos kiekvie
nas posmas ilgas, ryškus, stip
rus; juo ryškesnis, juo ilgesnis. 
Netikusi skuba: išveda posmą, 
nukerta jį, kuo greičiausiai ima 
antrą — ir susipainioja. Kvai
lys kvailiu ir pasilieka. Gera 
taip nedaro, 
taisyklingai, 
nenutraukia 
kvepia, nors 
dintų. Kitas
su priegiesmiu, toks ilgas; pa
vyzdžiui, paleis balsą šrateliais 
ar panašiai, pradžioj žemyn, 
vėliau aukštyn, tarsi apie save 
suktų, lyg karietos ratą riden
tų — taip galima pasakyti. 
Vieną tokią lakštingalą aš gir
dėjau pas š-vą, Mcensko pirk
lį. Na, ir lakštingala! Ją par
davė Peterburge už 
lių as Ignacijų.

Ji gieda rimtai, 
Jei paima posmą, 

jo, kol visai išsi- 
ir kažin ką sujau- 
jos posmas dargi

nesmar-

darbas: 
įsiklau

syti, kur ji esti, po to tinka
mai nuvalyti aikštelę apie krū
mą, paspęsti spąstus ir pririš
ti patelę už abiejų kojyčių, o 
pačiam pasislėpti ir švilpauti 
dūdele; dūdelė daroma panaši 
į švilpynę. Spąstai turi būti 
nedideli, padaryti iš tinklelio 
ir dviejų lankelių; vieną lan
kelį reikia stipriai pritvirtinti 
prie žemės, o kitą tiktai įbes
ti; prie šio pririšti virvutę; kai 
lakštingala atskris iš viršaus 
pas patelę, truktelėti virvutę, 
ir spąstai užsidarys. Vieni pa
tinėliai labai godūs: kai tik pa
mato patelę, tučtuojau ir puola 
iš viršaus; kiti — atsargūs, 
pirma nusileidžia žemiau ir 
stebi, ar tai jo patelė. Atsar
giuosius daug geriau gaudyti 
tinklu. Tinklas mezgamas pen
keto sieksnių didumo. Apgaubi 
juo krūmą ar sausus stagarus, 
bet tiktai iš lengva,
kiai; kai tik patinėlis nusilei
džia, atsikeli ir pabaidai jį į 
tinklą; skrenda jis visados apa
čia, na, ir įsipainioja . t a r. p 
kilpučių. Tinklu galima gaudyt 
ir be pataitės, su viena dūde
le. Kai sugauni lakštingalą, 
tučtuojau surišk jai sparnelių 
galiukus, kad nesiblaškytų, ir 
greitai tupdyk į vokelę — to
kią žemutę dėželę, aptrauktą iš 
viršaus ir iš apačios drobe. Pa
gautąsias lakštingalas reikia 
maitinti skruzdžių kiaušeliais, 
tik nedaug ir dažnai; jos gana 
greit pripranta ir ima lesinėti. 
Neptošalį leisti į vidų ir gyvų 
skruzdžių: kartais pelkinė lakš
tingalą nepažįsta skruzdžių 
kiaušelių, niekados jų nėra ma
čiusi ; bet kai skruzdės ima ne
šioti kiaušelius — ir jinai įsi
smaginusiu juos čiumpa.

Čia (Mcensko, Černsko ir 
Bielevsko apskrityse), pas mus, 
lakštingalos visai netikusios: 
gieda prastai, nieko suprasti 
negalima, visus posmus painio
ja, čerška, skuba; dargi tokį 
bjauriausią pokštą iškerta: 
“tru,” ir staiga “vi” — taip su
spiegia, lyg į vandenį krisda
ma. Tai pats biauriausias daik
tas.- Gera lakštingala turi ryš
kiai giedoti ir posmų nepainio- 
ti; o posmai yra tokie:

Pirmas: pulikavimas .—' pul, 
pul, pul, pul . P. e Z

Antras: klykavimus — kly,

1200 rub-

Mėgėjų nuomone, 
labai sunku atskirti 
tingalą nuo netikusios. Kiti ilc- 
ątskiria dargi , patino nuo pa
telės. Yra patelių daug pra
šmatnesnių už patinėlį. Jauną 
nuo seno atskirti lengva. Jau
niklis turi ant plunkspelių dė
meles, kurias galima matyti, iš
skėtus sparnelius, bet to, jis 
visa§ tamsesnis; senis — švie

iš povyzos 
gerą lakš-

Kartais ji gali ir susirgti — 
ims . čiaudėti. Tai ibiauri liga. 
Jeigu fūokart ir išlaikytų, ki
tą žiemą vistiek dvės. Aš ban
džiau į lesalą įberti kiek uosto
mojo tabako — neblogai veikė. 

Giedoti jos pradeda nuo ka
lėdų ar dar anksčiau; pradžio
je patyliukais; gavėnioje-, kovo 
mėnesį, visu balsu, o per Pet
rines liaunasi. Dažniausiai pra
deda plenkavimu, taip gailiai, 
švelniai: plen . .•. plen ... ne
baisiai, o girdėti visam kamba
ry. Tatai 
niai, kaip 
graudina, 
kiekvieną
šiurpas nukrečia, 
galvos ima stotis. Tuojau aša
ros čia pat. Išeini, paverki, pa- 
stovinėji.

Jaunikliukus geriausia įsigy
ti apie petrines. Reikia tik pa
sekti, kui\ seniai nešioja mais
tą. Kartais ir tris keturias va
landas, net ištisą pusdienį iš
sėdžiu, bet vietą pastebiu. Liz
delį jie suka iš sausos žolės bei 
lapelių, žemoje. Jame buna apie 
penketą paukštyčių, o kartais 
ir mažiau. Paimi jauniklius, pa- 
tupdai į spąstus, — tuoj ir se
niai pakliūva. Senius reikia 
pagauti, kad jie jauniklius pe
nėtų. Visą šeimą susodini į vo- 
kelę, paberi skruzdžių kiauše
lių, įleidi gyvų skruzdžių. Se
niai netrukus pradeda jaunik
lius lesinti. Po to narvelį rei
kia paKaointi, o kai jaunikliai 
patys įsmoKSta lesei — atSKir- 
ci senius, jaunumai, per Petri
nes išimti is nzuo, gaivesni ir 
greičiau pragysta.-
reiKia pusJiiuKti 1S ligapoduuo, 
vaisingo Levo. i>arve lansuiiga- 
ios nesi veisia, ramicus, įsve- 
uęa- is nzuo varnus, laisvėje nu
stoja gieuojęs, o apie Petrines 
issiseria. užtrauks taaa skris
damas posmeų ir baigta. Vien 
tik švilpauja visą laiką. Jis vi
suomet gieda tupėdamas; skris
damas, patelę vaikydamas, jis 
tik burbuliuoja. 

t

Kad jaunieji mokytųsi, labai 
gerai' juos patupdyti priė se
nių. Tupdyti juos reikia greta. 
Tik čia būtina stebėti: jeigu 
jauniklis tyli ir tūno nejudėda
mas, klauso, iš to bus doras
giesmininkas, ko gero, po dvie- boba gulėti. O aš jums dabar 
jų savaičių; kuris netyli, betI viską papasakojau.

jauniKiius

dievagojosi, tikino 
jis aiškiai jautęs,

įkandin burbuliuoja, tas tinka
mai užgiedos tik kitąmet, ir tai 
dar didelis klausimas. Į smuk
les, kur yra gera lakštingala, . 
tūli mėgėjai atsineša jaunus 
patinėlius slapta, skrybėlėse; 
patys tuo laiku geria arbatą 
ar alų, o jaunikliai — mokosi. 
Todėl jauniklius, kada juos at
neša pas senį, geriau tupdyti.

Didžiausi lakštingalų mėgė
jai — pirkliai: jie ir tūkstan
čių tam nesigaili. * Bielevsko 
pirkliai davė man 200 rublių, 
drauge palydovą ir arklį. Bu
vo nusiuntę mane prie Berdi
čevo. Man tereikėjo atvežti dvi 
poros rinktinių lakštingalų o 
visos likusios, nors 50 porų, — $
mano naudai. t

Esu turėjęs draugą, padūku
sį lakštingalų mėgėją; dažnai 
abu kartu važinėdavom. Jis bu
vo trumparegis; tas jam gero
kai kliudė. Kartą prie Lebedia- 
nės išgirdo jisai nuostabią lak
štingalą. Ateina pas mane, pa
sakoja, visas virpėdamas iš. go
dumo. Ėmė gaudyti, bet patinė
lis tupėjo ant aukštos epušėlės. 
Pagaliau nusileido, ir draugas 
įbaidė jį į tinklą; susidavė 
lakštingala į tinklą ir pakibo. 
Draugas norėjo paimti, — tik, 
berods, jo rankos drebėjo, — 
o lakštingala tik šmikšt jam 
tarp kojų, sušvilpė, sugiedojo 
ir nuskrido. Suspiegė draugas. 
O paskui 
mane, kad
kaip kažin kas jėga lakštingalą 
jam iš rankų išplėšęs. Ką gi! 
Visaip esti. Vėl ėmė jis vilioti 
patinėlį — nėr. Ne taip lengva: 
matyt, nusigando, nutilo. Po 
to ištisą dešimt dienų sekiojo 
jį draugas. Ir ką jūs manote? 
Nors bent kartą būtų sucįeksė- 
jęs — taip ir pražuvo. O drau
gas vos nepamišo: tik per jėgą 
nutempiau jį namo. Paima ke
purę, trenkia į žemę ir kad 
pradės mušti kumščiu sau į 
kaktą ... Arba staiga sustoja 
ir rėkia: “Kąskite žemę, į že
mę noriu įlįsti,-tik ten keltas 
man, aklam, nesugebančiam, 
berankiui...-” Tai šit kaip jau
triai pergyveno.

Pasitaiko, kad medžiotojai 
stengiasi viens nuo kito paverž
ti geresnes lakštingalas, anks
čiau ateiti į vietą. Tačiau vis
kam reikia sugebėjimo; na, ir 
be laimės irgi nieko neišeina. 
Pasitaiko, kad ir burtais suvi
lioja; bet prieš juos — malda. t 
Kartą ir aš turėjau baimės. 
Vieną naktį sėdžiu pamiškėje, 
klausau lakštingalų, o naktis 
tamsių tamsiausia. Staiga pa
sivaideno, kad kažin kas jau 
lyg nebelakštingališkai griau
džia, lyg tiesiai į mane eina.... 
Pasidarė taip šiurpu, kad net 
ir pasakyti nebegalima... pa
šokau ir — duok dieve kojas. 
Valstiečiai netrukdo; jiems vis
tiek; gali būti, dargi pasijuo
kia. Valstietis storžievis; ar 
lakštingala, ar kikilis—jam vis 
tiek. Tas ne jo protui.- Jo dar
bas — arti ir ant ktosnies su

Metus išbuvęs draudimas gaminti muzikos rekordus panaikinamas pasirašius kon
traktą, kuriuomi firmos sutinka mokėti i unijos labdarybės fondą, vedamą beša- 
šališko trustisto. • Iš kairės: Frank White iš Columbia Records, James C. Petrillo, 

AFL American Federation of Musicians prezidentas, Samuel R. Rosenbaum, 
trustistas

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Antr., Čruod.
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Skaitytoje Balsai
tikslui ir vajaus siekiui..

Prie Lietuvių Literatūros 
Draugijos gali priklausyti se
ni ii’ jauni abiejų ly.čių žmo
nės. Gari priklausyti ir už 
$1.50 į metus mokesties gauti 
lietuviškas arba angliškas kny-1 
gas. Ir dar priedam nariai 
gauna puikų žurnalą “šviesą.” 
Gali priklausyti ir gauti tik, 
vieną žurnalą (be knygų) ir 
tada moka tik $1 į metus tu
rėdamas tas pačias organiza
cines teisei Draugijoje.

J. M. Karsonas.

LOWELL, MASS.Worcester, Mass.rašo darbininkų vargus ir 
skriaudas, taip naturališkai ir 
teisingai aprašo. Pamaniau 

kaip būtų malonu, kad 
darbininkai skaitytų to- 
brangias ir pamokinan- 
knygas,

‘teratūros Draugijos nariais. 
Tai čia ir yra klausimas, kaip 
tuos žmones suįdominti mūsų 
kultūrinėmis organizacijomis.

Belaukiant naujų metų, mes 
nekurie turėsime gražaus lai
ko pasikalbėti su svečiais ir 
jeigu mokėsime tuos pokalbius 
tinkamai sunaudoti, tai susi
rasime naujų draugų tarpe tų 
gerbiamų svečių.

•
Su pirma diena sausio, dar 

m u ms^ beesant svetainėje, jau 
prasidės Literatūros Draugijos 
skelbiamas naujų narių vajus. 
O tokiuose parengimuose vi
suomet galima gauti naujų na
rių.

Čia, Lowellyje, mums būti
nai reikia, gauti kuodaugiau- 

fcsia naujų narių į 44-tą vie
tinę kuopą, kad
kitoms kuopoms šioje apskri
tyje ir kad laimėti vieną do
vaną iš tų trijų, kurias skiria 
7-ta apskritis už daugiau nau
jų narių gavimą vajaus laiku.

Jeigu tą vakarą — toje gra
žioje žmonių sueigoje — mes 
būsime apdairesni, tai jau 
daug laimėsime kultūriniam

Buvę ir Būsimas Parengimas
Gruodžio 15 d. buvo tarp

tautinis mitingas, kuriame kal
bėjo darbininkų judėjime pa
sižymėjus darbuotoja ir pra- 
kalbininkė Elizabeth Gurley 
FJynn iš New Yorko. Ji pa
sakė dideliai reikšmingą ir 
svarbią prakalbą reikale ap
gynimo 12-kos Komunistų 
Partijos vadų. Ji puikiai nu
rodė begėdišką sufrėmavimą 
įkaitintųjų per Neamerikinį 
Kongresinį komitetą.

Amerikos įstatymuose nėra 
tokio dalyko, kad būtų gali
ma įkaitinti ar organizaciją 
ar kaip srove, ar sektą žmo
nių. Nuo to apsaugo Civilių 
Teisių priedas prie S. V. kons
titucijos. Jei Komunistų Par
tiją galima apkaltinti už aiš
kinimą Markso - Lenino mo
kslo, kuris jau per 100 metų 
yra aiškinamas Amerikoj ir 
šimtai tomų knygų yra išleis
ta, tai ir krikščionišką bei ku
rią kitą sektą būtų galima- 
įkaitinti.

Tai būtų paneigimas žodžio 
ir susirinkimų laisvės. Tai 
ženklas fašizmo! Tačiau tu
ri žmonės nesnausti.

Dėl 12 komunistų vadų 
jkaltinimo reikia kiekvienam 
susidomėti ir reikšti protestą, 
reikalauti prez. Trumano kad 
jų ikaltinimas turi būt išmes
tas, kaipo nelegalus dalykas. 
Negalima leisti teismo proce
dūros, jų teismas norima pra
dėti sausio 17 d., 1949 m. To
dėl, ant tos dienos yi’a orga
nizuojama didžiausia demons
tracija Washingtone.

Mitingas buvo nedidelis, gai
la, kad lietuvių labai mažai 
tebuvo. Koks tai apsileidi
mas, kad palikti reakcijos va
liai darbininkų judėjimo va
dus sutaršyti!'

APIE KNYGĄ 
“ŽMOGUS IR MAŠINA”

Laisvė dienraštis rašė, kaip 
perskaitysite knygą “žmogus 
ir Mašina.” tai būtų gerai, kad 
išsireikštų per dienraštį, ką jie 
mano apie tą knygą.

Mano manymu, ta 
geriausia, kiek aš esu 
—labai pamokinanti, 
svarbiausia, kad ta knyga iš
spausdinta darbininkiškoj 
dvasioj (ar mintyj). Visokie 
išradimai prasidėjo daugiausia 
19-tam šimtmetyj. Daugiau
sia tie išradimai buvo daromi 
su tikslu, kad padaryti kuo 
daugiausia pelno, ne kad pa
lengvinti liaudies būvį. Mažai 
kas iš darbininkų klasės dėl 
išradimų jautė palengvinimą.

Darbininkai buvo verčiami 
dirbti po penkiolika ir 16 va
landą pei’ dieną ir vertė juos 
taip sunkiai ir už badavimo 
užmokestį. Negana to, plakė 
darbininkus su bizūnais. Ant 
tiek spaudė ir mušė, kad dar
bininkai buvo priversti orga
nizuotis, kad pagerinti savo 
būvį.

Mes šia gadynę turim kur i radimai būtų pritaikinti page-| tų 
kas geresnes sąlygas darbe, 
gaunam daug geresnį užmo- 
kesnį ir trumpesnes valandas 
dirbame.

Aš turiu patyrimą, kad di
džiuma tautininkų ir katalikų 
baisiai nekenčia progresyvių ir 
komunistinių pažiūrų darbi
ninkų, o labiausia tie, kurie 
gerai uždirba ir pralobę. Jie 
pravardžiais vadina: “bedie
vis,” “tautos išdavikas.” Bet 
mes niekados nepamislinam. iš 
keno malonės mes turim tas 
geresnes sąlygas—didesni už- 
mokesnį ir trumpesnes valan
das. Tik per porą šimtų me
tų šimtai tūkstančių progre
syvių darbininkų paaukavo sa
vo gyvybę bekovodami už dar
bininkų reikalus, kad pagerin
ti būvį.

Vieni buvo pakarti, kiti su-

knyga 
skaitęs, ko- 

kad 
per 
Tai

šaudyti, desėtkais buvo supū
dyti ir nukankinti kalėjimuo
se . Vietoje progresyvius dar
bininkus ir komunistus pa
gerbti, išreikšti pagarbą,, mes 
juos šmeižiąme, persekiojame, 
skundžiame bosui. Tai mat, 
ką reiškia tas tamsumas! 
pitalistai ir po šiai dienai 
voja prieš, darbininkus, 
atimti nuo darbininkų, ką 
šimtmečius jie išsikovojo.
tik ačiū progresyvių darbinin
kų vadyriams, ne tik kad pa
laikius tą, ką iškovoję, bet 
dar kovojam už geresnes sąly
gas, kad užtikrinti darbą ant 
visados, kad nebūtų bedarbių.

Tai yra faktas, kad mes tu
rim šioj gadynėj geresnes są
lygas ne iš kapitalistų malo
nės, o iš progresyvių, kurie 
per šimtmečius ir po šiai die
nai kenčia. Progresyviai dar
bininkai kovoja už visokių 
pažiūrų, nežiūrint, kokio ti-1 
k ėjimo ar tautos, bile darbi
ninkas esi.

Toliau skaita'nt apie išradi- 
[ mus—elektrą, radio, radarą, 
j Kaip pamanai, kad tie visi iš-

■ v

nereikėtų kovoti 
su darbininku, 
kaip viena šei-

visi 
k i as 
ei as 
darbininkui
visi gyventų 
m a.

A.utorius
tikrai darbininkų draugas, at
sidavęs darbininkų klastei su

tos knygos yra

Už tai aš nuo 
kiu širdingiausią 
pagarbą draugui 
kaičių i už tokį 
aprašymą.

Petras Butkiavičius.

savęs išreiš- 
padėką ir 
Jonui Kaš- 

pamokinantį

Lawrence, Mass
No. Andover miestelyje Ar

thur T. Payne laimėjo teismą. 
Kovo mėnesį, 1947 motais, jis 
buvo sužeistas auto nelaimėje. 
Nuteista,
virš tūkstanti

kad jam pamokėtu 
dolerių.

mokyklų ko.mi-
William P. Col-

Į Lawrence 
tetą išrinktas 
logy, kuris yra tik virš 23 me- 

Tai jauniausiasamžiaus.
narys.

Tiesa, kel 
vo išrinktas
Lenders, kuris taip pat dar ne-

rinti visuomenės būvį, tai ne
reikėtų sapnuoti apie, kokį ten 
rojų po mirties. Mes turėtume 1 
rojų čia ant žemės. Bet prie ;
kapitalistinės sistemos tas ne-j turėjo pilnai 24 metų. Vėliau 
galima. Paimkime 2 pavyz-j jjs buvo 
džius, kur darbininkai patys ■ 
sali valdo — Tarybų Sąjungą. 1 
Ant puslapio 201 paveikslas, 
gražus palocius dėl anglių ka-į 

. O čia, auk- i

metai atgal bu- 
Dr. Michail A.

miesto majoru, bet 
laike streikų žiauriai elgėsi su 
darbininkais, tai daugiau ir 
nebuvo išrinktas j valdvietę.

| sykių darbininkų. O čia, auk-į Raudonojo 1_...____  —____
sinėj Amerikoj, tokioj bagotoj I praneša, kad bus suteikta pa- 
šalyj, niekui- nerasi tiek daug ; 
apgriuvusių lūšnų, kaip apie j 
mainas, arti anglių kasyklų. 
Koks didelis skirtumas! To
liau, autorius tos knygos rašo į 
ant pusi. 213, kad visa gamy
ba paremta kapitalistų pasi
pelnymui, o ne visuomeniško 
aptarnavimo principu. Tas 
tiesa!

Toliau, ant pusi. 104, ap
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y
a
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Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RIIEINGOLD
BEER & ALES
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Kryžiaus skyrius

šešioms šeimy-galba toms
noms, kurios daug turto prara
do laike gaisro,’ 9 Atkinson 
Street.

Dug. J. Karsonas iš Lowellio 
pranešė, kad jie rengia pui
kią vakarienę gruodžio 31 d., 
tai yra, pasitikimui Naujų 

kviečia ir mūsųMetų.
miesto lietuvius dalyvauti pas 
j uos.
čiau priimti jų užkvietimą, nes
lowelliskiai yra nuolatiniai 
lankytojai mūsų parengimų.

Aš nuo savęs patar-

kainuos
Reiškia, 

turės

nori

32 Ten Eyck
Tel. EVergreen 4-8174

* i
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Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

E Ver green 7-4774

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

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
K

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
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Great Neck, N. Y.

nepasiduoti

metus, 
eisis ir

padary- 
me-

Ką Dar Galima Atlikti 
Užbaigiant Senus Metus?

Kažin kaip tai pas tūlus 
žmones yra priimtas papro
tys, kad į pabaigą senų me
tų jau nebepaisomamieko. Lai
kas leidžiamas bile kaip ir 
daroma bile kaip. O tik su 
naujais metais jau žadama 
sitaisyti ir viską daryti 
riau.

Gerai, jeigu kas padaro
sižadėjimą ir jo laikosi tvir
tai. Sakysime., jeigu pasisako: 
po naujų metų pamesti ap
sileidimą, tvarkingiau gyventi, 
būti naudingesnių sau, savo 
draugijai ir visuomenei; ir jei
gu to pasisakymo laikosi, tai 
ištikrųjų yra gražus daly/as! 
žingsnis į kultūringesnį gyve
nimą.

Bet manyti, kad po naujų 
metų viskas rožėmis žydės be 
sunkių pastangų, tai būtų klai
da, Reikia sąmoningai veikti, 
kad atsiekti ką nors geresnio. 
Reikia dabar veikti, kad nau
dingai užbaigti senus 
tuomet kultūringiau 
sekančiais metais.

Ką gero mes galime
ti pabaigoje šių senųjų 
tų? štai pas mus, Lowellyje, 
yra rengiamas labai gražus 
parengimas tikslu, kad kultū
ringai, draugiškoje nuotaiko
je užbaigti senuosius metus ir 
pasitikti naujuosius.

Čia į Lietuvių Piliečių Kliu
bo svetainę, 14 Tyler St., su
sirinks tą vakarą, gal ir iš ki
tur atvažiuos, skaitlingi bū
riai kultūringų žmonių. čia 
bus stalai nudėti skaniais val
giais ir kitaip papuošti. Gra
žūs išsitarimai ir linkėjimai 
vieni kitiems. Bet to dar ne
užtenka, kad rokuoti, jog -pil
nai naudingai užbaigsime pa
skutinį vakarą senųjų metų. 
O kuo. gi pasitarnauta pačiai 
kultūrai, imant organizaciniu

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

fa 
ta 
fa 
fai
A

Mūsų’ mieste policininkai 
dirbs tik po 5 dienas Į savai
tę. Tai miestui į metus poli
cijos užlaikymas 
daugiau net $60,000.
tas padidintas išlaidas 
piliečiai sumokėti.

Gerai, . kad žmonės 
trumpesnį laiką dirbti,
jie tą turėtų atsiminti ir ta
da, kada darbininkai, kurie 
keleriopai sunkiau dirba, rei
kalauja. trumpesnių valandų 
ir priversti už jas streikuoti.

S. Penkauskas.

Francijos valdžia prašo 
seimų paskirt jai 9 bilionus 
dol. lėšų per metus.

PA JIEŠK0J1MA1
Pajieškuu pusseserės Marijonos 

Zalumskis, po vyru Mrs. Bruno Ko- 
prunas. Paskutinį sykį gyveno 3040 
Ruth St., Philadelphia, Pa. Kas ži
note kur ji randasi, prašau pranešti 
man, už ką būsiu dėkingas. Adre
sas—Petras Zalumskis, 346 Clinton 
St., Binghamton, N. Y. ,

Jieškome George Wasilewski gi
minių. Jis kadaise gyveno Chicago, 
Ill. Mirė Brooklyne, kovo 25 dieną, 
1947. Prašome jo giminių kreiptis 
pas James S. Brown, Jr., 32 Court 
St., Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva į
Undertaker & Embalmer i

Manager

JOHN A. PAULE Y

Naujų Metų pasitikimo va
karas įvyks 31 d. gruodžio, 
vakare, Kasmočių svetainėje, 
91 Steamboat Rd. Pradžia 
nuo 7 * vai. vakaro. Rengia 
trys organizacijos bendrai.

Bus duodama skani vaka
rienė — kalakutienos ir kitų 
skanių valgių. Bus gėrimo iki 
sočiai, šokiams gros gera or
kestrą. Taigi, visi ir visos 
susirinkime praleisti paskuti
nes valandas šių metų ir k*artu 
pasitikti 1949 metus.

Kviečia Rengėjai.

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

(Kampas 68th St.)
• Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,
; . telefonuokite:
; Slloreioad 8-9330
! Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
; Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
Į FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn^ N. Y.
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Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Uz t

| J. J. Kaškiaučius, M. D. 1
W ‘ *

S

530 Suihmer Avenue, 
Newark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964

Gruodžio 18 d. Progresyvių 
Partijos buvo surengtas vaka
rėlis, kur buvo parodyta net 
trys filmos (dvi spalvuotos) 
iš Palestinos, kaip Izraelio 
valstybė kuriasi. Tai be ga
lo žingeidus vaizdas.

žydų noras ir pasiryžimas 
savą valstybę atgaivinti, jų 
laisyanoriai kolonistai tyrlau
kiuose amžiais išdžiuvusius 
plotus atgaivino, kur joks ža
lumynas neaugo, šiandien pui
kios daržovės ir medeliai auga 
ir naujos sodybos gyventojų 
kuriasi. Jie pradėjo tą sunkų 
darbą 1932 m., milžiniškomis 
dūdomis paėmė vandenį iš 
Jordano upės ir apdrėkino 
šimtus akrų žemės. Atgaivi
nimui žemės tiek vandens tu
rėjo užlieti, kad kai ežerų plo
tai buvo su daugybe žuvų. 
Šiandien po visą Izraeliaus 
valstybę su nepaprastu entu
ziazmu žydai kurią naują gy
venimą. steigiasi naujos viso
kios įmonės, mokyklos labo
ratorijos, ligoninės, sporto 
rungtynės ir tt.

Svečių gal bus pilna svetai
nė, bet veikiausia pusė iš jų 
dar nėra nei pažangiosios 
spaudos skaitytojais, nei Li- t

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

&

f

f.

f

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Tel. Poplar 4110

ŽOLĖS ARBATOS
FORMOJE

kraują nuo visokių nesvarumų

Balsuo- 
ir b a li
ra d i.i o 
Paren-

Sausio 16 d., 1949 m., įvyks 
rūpesniu Liet. Progr. 
tojų Kliubo koncertas 
kietas naudai gintarų 
programai palaikyti,
girnas bus tikrai šaunus ir žin
geidus, gerų valgių ir su prie
skoniais vakarienė bus duota. 
Programą pildys vyrų ansam
blis iš Norwoodo vadovybėj 
S. Pauro. Bus Richard Barris 
iš Dedham, akordiono solo.

Šiuos žodžius rašančiam te
ko būti gruodžio 12 d. LDS 
3 kp. parengime, kur minėtas 
ansamblis ir akordionistas da
lyvavo programoj. Jie puikiai 
pasižymėjo ir tai 
kad jie atvyks i 
c e s t e r į . Vietinis
Choras vadovaujant N. Čepo
nytei taipgi neatsiliks. Bu;s ir 
duetas Čeponytės ir Kižytės, 
tai mūsų pažiba. Tas viskas 
bus Lietuvių Svetainėj, 29 En
dicott St., kaip 5 vai. Kvie
čia visus skaitlingai dalyvau
ti! •

svarbu,.
W o r- 

Aido

L.P.B. Kliubo Koresp.
f "

Ottawa. — Kanados val
džia prieš Kalėdas pripaži
no Izraelio valstybę Pales
tinoje.

1 fMatthew 
BUYAUSKAS

GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

’.orimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos : 
mėsos valgiai. Taipgi dar- į 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

60c

85c 
60c 

$1.25

$1.25 
75c

$1.25

60c 
60c 

$1.00
60c 
85c 
85c

. 75c
$1.00

60c 
85c

, 85c 
60c

valo
Nuo isiasčio, bciniejrės, galvon ir spran

do skaudėjimų, ausyse ūžimo ........
Nuo kosulio, dusulio bei astmos .......
Vyriškumo pataisymui .... .....................
Nuo Zužsiscnčjusin kataro, Hay-fcver

ar rose catharh .......................... ..........
Sunkių, mėnesinių sureguliavimas t.......
Pailių arbata 85c. Mestis ..... .......... .
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo

tarpina ir varo laukan akmenėlius 
Ncsišlapyk bemiegant .............................
TRAJANKOS šaknys dėl arielkos ......
Valnija 
Nuo 
Ntio 
Nuo 
Nuo
Plaukų tonikas nuo pleiskanų, 

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

šių. Šita arbata ne tik užeina kelią 
šioms ligoms, bet ištarpina susuktus 
guzus ant sąnariu vartojant per kokj 
laiką ........................................................

Tyra niostis stabdo bile kokį niežulį 
ir galima vartoti bile kur ...........

Nuo visokių reuinatiškų sausgėlių .....
Laiškams popiera j Lietuvą su apie 15

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

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

M. ŽUKAITĖS, 331 Dean Terr.
Spencerport, N. Y.

vidurius, labai gera arbata 
sutukimo .cik kūdyn .................

cukrinės ligos (I)iabctcs) ............
užsisenėjusio bronkaitis ..............
visokių išbėrimų, pimples ..........

51.75

$1.25
60c

3

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

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

Vainikėliu, mažesnė, paveiksluotos /
mišios, juodais apdarais ...................... *5c

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

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

jų kelionė vienos aplink kitą .... ......
Celibatas, neženotu kunigų ......................
Sawizrolas didis klnstorius ......................
Raginis, gražios pasakos ..........................
Dainų apie 120 įvairiausių ..................
Jonas ir Alenutė, gražios pasakos .......
Laimė ir planetų nubūrintai ..............
Naujausia didelė sapnų knyga ‘...........
Detroito muštynės už dalinimą lapelių 

prie lietuvių bažnyčios ......................
Duktė marių, graži apysaka ............... v...
Karvės ir sūrių padarymas ..................
Kaip_ duktė gyveno pustynėje ..............
Neužmokamas žiedas, graži pasaka .......
Gudrus piemenukas r..................................
Lengvas būdas išmokt angliškos kalbos 

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

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

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

lyties dalykus su paveikslais .......
Praloto Olšausku gyvenimas su meiluže 

ir jos pasmaugimas ........;.............
Pekla, kur ji yra ir kam reikalinga?

Su kankinimo paveikslais ................. .
Raktas į laimingesnį gyvenimą ...........
Ragana, gražios apysakos ..........!...........
Rymo, Popiežius, ar jis yra tikras 

Kristaus įpėdinis? ..... .....................
Velnias kapitonas, ,3-jų tomų knyga 
Kabalas, laimių nubūrinias ..................
Lietuviška gaspadinč, su 450 receptų 

M. ZUKAIT1S, 334 Dean Tcrr.
tipi’iuerpurt, N. Y.

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

75c 
. 25c

25c 
$1.75

. 35c 

. 25c
25c 
25c 
35c 
25c

35c 
30c 
25c

35c 
25c 
35c 
35c

, 25c
, 25c

$2.50

25c

35c
$1.00

35c

$1.50
$1.50

15c
$1.00

į? 
if 
if 9 
if 
if
if 
if

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamu atlyginimą.

I i

I
2

I
 Moderniškai įrengtos Koplyčios į

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

Tel. MArket 1-5172 i

s PEIST LANE * 
DRUGS, Inc.

405 SO. «h ST.,
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.

ifs?
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^Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-g 
ėdikiam reikmenys, įvairūs daik-^ 
Utėliai, ligonių kambariui reikme-# 
^nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI. fl

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

Tel. EVergrccn 7-6238 r

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt

<7 RONKONKOMA
įl 8634

j? Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
? Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
f Mylimiems Pašarvoti Dovanai
f 660 GRAND ST. BROOKLYN, N

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- ' Antr., Grnod. 28, 1948
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TELEPHONE 
STAGG 2-5043
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MATTHEW P. BALLAS
į (BIELIAUSKAS)

l Laisniuotas Graborius
l ■ HCDĖS1O valandoje kreipkitės pas mus

/



NewYorko^!ė0gfeli nim
Jakaičiams Buvo Labai 
Nemalonios Šventės

John Jakaitis rimtai susirgo, 
buvo nuvežtas į ligoninę, jam 
/padaryta operacija. O jo žmo
na, beskubėdama ,fį atlankyti 
gruodžio 19-tą, per tą didįjį 

’ sniegą, paslydo ir susilaužė 
' koją. Ji ant vietos buvo grei

tai nugabenta pas gydytoją, 
sužeistą koją sutvarkė. Tai 

‘ Jakaičiams buvo labai nema
lonios Kalėdos.

Jie abu dabar gydosi, būna 
pas dukterį Albiną Chirbine. 
33 Leonard St., Brooklyne.

Linkime greito pasveikimo.

Padėka
va-1

Liberty Auditorija Puošiama K- Žukauskienė
Naujiesiems Metams

šimtams brooklyniečių lietu
vių planuojant, kur .jie sutiks 
Naujuosius Metus ir labai 
daugeliui reiškiant, jog jų pir
muoju pasirinkimu bus Liber
ty Auditorija ir ten būsiantis 
Aido Choro metinis šalmiau- 
sias balius, grupė žmonių jau 
rūpinasi tuomi. Ne vien tik 
rūpinasi, bet jau ir dirba, kad

visam 
tiktai

Gruodžio 6 dieną, 8:15 
kare, mūsų šeimos narė, myli- ■ 
ma ’moteris ir brangioji ma-1 
mytė, išsiskyrė iš mūsų tarpo | 
—mirė.

Likusiai šeimos daliai ten
ka pergyventi skaudūs laiko
tarpis. Bet prisiminus, kokią
malonią užuojautą išreiškė gi- ’ Auditorijoje.
minės, draugai ir pažįstami,. patalpų Aidas jau per daugelį 
daug lengviau palieka visą tai Į------------------ ---------------------
pergyventi.

Mes, likusieji, kuoširdingiau- 
siai ačiuojame visiems: gimi
nėms, draugams, pažįsta
miems ir draugijoms už mums 
išreikštą užuojautą, už taip

. skaitlinga atsilankymą į laido
tuves, už taip skaitlingą pri- i likti be maisto ir be šilumos 
siuntimą puikiausių gėlių ir už . nešildomame, tik šaltą vande- 
taip skaitlingą 
Alyvų Kalnelio kapus.

Širdingai ačiuojame draugui 
D% šolomskui už 
atsisveikinimo pasakytą 
bą prie velionės kapo.

Širdingai ačiuojame Liber
ty Auditorium gaspadinei O. 
Globičienei už pagaminimą 
pietų palydovams sugrįžus 
nuo kapų, ir moterims, kurios 
taikėsi patarnauti laike pietų. 
Širdingai ačiuojame mūsų 
dienraščiui Laisvei už draugiš- 

pranešant 
ir laido-

ką patarnavimą, 
apie velionės mirtį 
tuvės.

Motiejus 
Emily ir

Nuvyko į Floridą
Dienraščio Laisvės vajininkė 

Katrina Žukauskienė gruodžio 
I 20-tą, iš Miami, rašo laisvietei 
Lilijai Kavaliauskaitei:

Savininkei Išvykus į 
Šiltus Kraštus, 
Rendauninkai Šala

metų neturėjo progos gauti to 
vakaro iškilmėms. Užimtos 
visos salės.

šokiams gros Jurgio Kaza
kevičiaus orkestras. Ir 
tam įėjimas kainuos 
$1.25.

Restaurantas Irgi Veiks 
Šventiškai

Nors Aido Choras bus pa- 
svečiai būtų geriausia priimti. [ siruošęs su sandvičiais ir ki- 

. .... ,, i-* „v- • | tomis visokiomis baliams pri-šventiskumo nuotaika akiai :
rūpinasi aidiečiai. Pov. Venta 
jau keliauja į auditoriją ne
šinas sieksniniais pundais — 
tai gražmenys išpuošimui salės 
ir margumynai svečiams puoš
tis. Sekmadienį ten įvyko 
beveik kontestas — baliūnams 
išpūsti, kitoms grožybėms su
rikiuoti.

Aidiečiai visuomet gyvai su
tinka Naujuosius Metus, šie
met rengias! jiems juo iškil
mingiau, nes jie įvyks erdvia
me ir gražiame Lietuvių Kul
tūriniame Centre — Liberty 

Tokių šaunių

prastomis provizijomis, re st nu
rautas irgi bus pasiruošęs nuo 
ankstybo vakaro iki gerokai 
po pusiaunakčio aprūpinti sve
čius su šventiškais valgiais ir 
modernišku patarnavimu, mi- 
nimalėmis kainomis.

Visi norintieji smagiai pra
leisti vakarą savoje įstaigoje, 

i draugingoje ir jaunoje atmos
feroje, kviečiami užeiti pavie
niai, šeimos, grupės draugų.

Naujųjų Metų su lauktuvės 
įvyks jau šio penktadienio va
karą, gruodžio 31-mą. Audi
torijos antrašas: kampas 
110th St., ir Atlantic Avenue, 
Richmond Hill, N. Y.

Brangi Lilija! •
šį laišką, kaip matysi, ra

šau iš šios palaimintos Flori
dos. Išvykau į čia 17 d. šio 
mėnesio.

Nepaprastai čia gražu, šilta.
Be manęs, važiavo dar 4 

žmonės: Chas. Ąnuškis (su 
savo karu mus vežė), George 
ir Anna Jamison ir Anna Sta- 
nelienė, mano

Visą savo 
darbą palikau 
Kiek jis ten 
šiam darbui,
sakė pasistengsiąs, 
Hausiai galėsiąs, 
dysiu čionai 
gal rezultatai bus gėri.

Šiandien dar tik pirma die
na, kai čionai esame, todėl 
įspūdžių neturime ko pasa
kyti.

Geriausių linkėjimų Kalėdų 
šventėmis ir Naujaisiais Me
tais visam Laisvės personalui.

K. Žukauskiene.

sesutė.
Laisvės vajaus 
savo sūnui Bob. 
galės nuveikti 

nežinau, bet jis 
kaip ge- 

Aš gi ban-
pažvejoti,” tai

Neturėdami Maisto Nei Šilumos
*•_ Vaikams, Tėvai Juos Palikę

Penki vaikučiai, 12 iki 2-jų 
metų amžiaus, tapo tėvų pa-

palydėjimą į nį turinčiame bute 342 Pro- 
! spect Avė., Brooklyne.

Vaikai išbuvę visą parą vie- 
paskutinio ni, nuo dienos pirm Kalėdų iki 

kai-i Kalėdų dienos popiečio. Išal- 
’ kus, sušalus, o tėvų vis nesant, 
vyriausias is jų, Donald, 12 
metų, pėsčias nuėjo pas dėdę 
ir pasisakė viską. Pranešta 
policijai. Vyriausius du pri
glaudė dėdė, trečią iš vyriau
sių priglaudė teta, b du ma
žiausieji pasiųsti į Holy Fa
mily prieglaudą.

Policija ieško vaikus pali
kusių tėvų, Richard ir Marie 
Carney.

Du vaikus priglaudusysis jo 
brolis Carney, gyvenąs 522

Klimas 
Al.

Reikalavo Nehešelph 
Holandijos

Queens apskrities Amerikos 
Darbo Partija pasiuntė prezi
dentui Trumanui paraginimą 
tuojau sustabdyti teikimą pa
ramos Holandijai. Toji šalis 
vis tebegaūna pinigų ir reik-

šanghai, Kinija.' — 200,- 
000 žmonių čia demonstra
vo, reikalaudami stipresnių 
pinigų. Susidūrimuose su 
policija buvo užmušti 7 as
menys.
menų einant Marshall© plano 
nuostatais. Tą turtą ji nau
doja karui prieš Indonezijos 
nepriklausomybę.

Dienraščio Laisvės

BANKIETAS
Pasiskubinkite Įsigyti Biliętą 

ĮVYKS SEKMADIENĮ 

SAUSIO-JANUARY 30, 1949 
Vakarieniausime ir šoksime gražiojoje 

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

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

GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Gros šokiams įvairius kavalkus.

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

įvairių prieskonių ir
PUTOJANČIO ALAUS IKI VALIAI

Vakarienei ir šokiams bilietas $3.00. Bilietai gaunami 
Laisvės ofise ir Kultūriniame Centre.

Vien tik šokiams Įžanga 75c. 
(Taksai įskaityti)

r

TONY’S <1
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNIQN AVENUE
| GERAI PATYRĘ’BARBERIAI

sa- 
bu-

52nd St., Brooklyne, būk 
kęs policijai, kad jo brolis 
vęs užėjęs pas jį penktadienį, 
buvęs nusiminęs. Jis apsiskun- 
dęs, kad jo žmona Marie būk 
pabėgusi su kitu vyru. Jis 
skundęsis, kad jis neturįs kan
trybės ii' spėkų taip ilgiau gy
venti ir kad jis prasišalinsiąs 
kur nors ir nebesugvįšiąs.

Brolis netikėjęs, kad jis iš 
tikro taip padarys. Manęs, 
kad paaimanavęs brolis vis 
viena bandys tvarkytis taip, 
kaip geriausia išgalės, bet kad 
jis liksis su vaikais.

Jonas Lukas, 80 m. 
žiaus, gyvenęs 64 Stagg 
Brooklyhe,. mirė gruodžio 
d., namuose. Kūnas pašarvo
tas grab. S. Aromiskio koply- 

Metropolitan Avė., 
Laidotuvės įvyko 

Sv. Jono ka-
Velionis paliko nu- 

Laidotu- 
grab.

am- 
st., 
23

čioj, 423 
Brooklyne. 
gruodžio 27 d 
pinėse.
liūdime sūnų John, 
vių apeigomis rūpinasi 
S. Aromiskis.

85 m.
Hoyt

Vincenta Matusewicz, 
amžiaus, gyvenusi 389 
St., Brooklyne, mirė gruodžio 
26 d., namuose. Kūnas pa
šarvotas grab. S. Aromiskio 
kopylčioj, 423 Metropolitan 
Avė., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks gruodžio 29 d., Šv. Jono 
kapinėse. Velionė paliko liū- 
desyj septynias dukteris, 1 sū
nų, anūkų ir proanūkų. Lai
dotuvių apeigomis rūpinasi 
grab. S. Aromiskis.

Charles Groves, 65 met ų 
amžiaus, gyvenęs 812 Grand 
St., Brooklyne, mirė gruodžio 
26 d., Brooklyn State ligoni
nėje. Pašarvotas Ballas Fune
ral Home, 660 Grand Street, 
Brooklyne. Bus palaidotas 
gruodžio 29 d., Cypress Hills 
Abbey kapinėse. Paliko nu
liūdusią moterį Marijoną ir to
limesnius gimines. Laidotuvių 
apeigas prižiūri graborius 
Matthew P. Ballas (Bieliaus
kas).

M

i
/S

čiaudulio liga sergantieji 
irgi turi savo organizaciją. Jie 
susirinks trečiadienio vakarą, 
Bronxe, 150th St. ir Third 
Ave., reikalauti įstatymų pra- 
šalinimui tos padėties, kuri su
kelia tą ligą ir jiems kankini
mą. *

Dešimtis šeimų, gyvenančių 
1160 Hoe Ave., Bronx, praė
jusiomis Kalėdomis gyveno vi
sai ne kalėdiškai. Kuomet jų 
namo savininkė išvykusi į Ka
liforniją šilčiau pagyventi, jie 
likęsi jos “laukti” visai ne
šildytame name. O tempera
tūra šiomis Kalėdomis New 
Yorke buvo antra šalčiausia iš 
visų žinomų mūsų mieste.

Supykę, gyventojai kreipė
si į, Sveikatos Departmentą, 
bet ir ten jų sveikata rūpina
masi tik kai kada, ne visada 
—patyrė jie. Tuo tarpu na
me, greta suaugusių, yra 20 
mažamečių ir jaunamečių. 
Taipgi radosi gripu serganti 
moteriškė.

Negavę užuojautos ar geri
nimo padėties po kreipimosi į 
Sveikatos Departmentą, ren
dauninkai pasiuntė delegaciją 
į City Hali. Bet ir tenai prie 
durų juos pasitiko policistas 
su paaiškinimu — niekas 
dirba sekmadieniais.

Kalenantieji dantimis 
šalčio telefonavo policijom 
ten jiems atsakė, jog tas dar
bas—ne policijos sritis.

Taip ir likosi šalčiuose be 
šilumos.

Namas esąs šildomas alieju
mi kurio kontrolis raudasis 
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savininkės bute. Gi išvažiuo
dama atostogų jinai užrakino 
savo . butą ir užrakino užda
rytą kontrolį. Namo prižiūrė
toja, Mrs. Alice Killelea, sakė-’ 
si neturinti teisės į butą eiti. 
Tad jie taip\ ir likosi laukti

Jingle Those Bells

WHEN SANTA CLAUS brings this beauty for Christ
mas, it really is cause for a great deal of bell ringing. 
The Yuletide Doll is Cyd Charisse, M-G-M’s ballerina 
and actress who continues her screen career, with a 
stellar role in. “Words and Music.”ne-

Cyd Charisse matoma filmoje “Words and Music,’” 
dabar rodomoje Radio City Music Hall, New Yorke. 
Greta filmos, scenoje statomas tradicinis religinėmis 

temomis spektaklis “The Nativity.”

pirmadienio, kuomet valdinin
kai sugrįš Į savo raštines 
švenčių, tikėdamiesi, kad 
tuomet ką nors darys jų 
galbai.

Sveikatos Departmentas,

po 
gal 
pa-

be-

i Fotografas |
Į Traukiu paveikslus familijų, ves-| 
t tuvių, kitokių

ie, gruodžio 26-tą gavęs 586 
skundus dėl visai nebuvimo ši
lumos ar nepakankamai buvi
mo.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

4

TOD7Q D 4 D 411 GRAND STREET LlJl I □ D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTclcfonas . !
EVergreen 4-7729

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

Del dailiu džiūleriu visokiu v ve-
rūšių, dėl '

Naujų Metų Dovanų
2126

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—

X T P TT O IV 701 Grand St., BrooklynXj XX X vX X i arti Graham Avenue

g LITUANICA SQUARE i

tRESTAURANTi
Steven Augustine & Frank Sanko .

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

^11 yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir

L sudarau 
llrikoniškais. 
Mkalui esant 
■ padidinu tokiof 
y dydžio, kokio pa- I 
’ geidaujama. Tai-r 

pogi atmaliavoju t 
/vairiom spalvom. | 

| JONAS STOKES į 
t 512 Marion St., Brooklyn į 
! kampas Broadway ir Stone Avė., t 

prie Chauncey St., B’way Line f
Tel. GLenmore 5-6191 Į 

ktf A
» DANTŲ GYDYTOJAS g 

y M

Egzaminuojam Akis, : 
: Rašome Receptas :: 

: Darome ir Pritaikome Akinius • ■

: Drs. Stenger & Stenger ’—-
; Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Dr. A. Petrikai
A 
K
X

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-68G8
9—12 ryte 
1— 8 vakareValandos:

v MPenktadieniais uždaryta «

I 
v y

5/

wI g

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
, (1—2 dienomValandos: j valtarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per.

Albiną
Stripinj 
Permanent Waves 
$ "W 50'

for difficult, resis
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-

Swirl Cut

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

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

Ne tik, kad tai
• švelnią, naturalę 
malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geroą 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. . •

240 Grand Street -- 
Brooklyn, N. Y.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Antr., Gruod. 28,

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

Hairdressers




