
I «

Ekonominiai “Kalnai”...
Klasinis Teisingumas.
“Palaiminti žmogžudžiai.’* 
Gavo per Nosį.
Tos Kelios Paskutinės

Dienos.
Rašo A. BIMBA

Visi susirūpinusiai kalba 
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,Kapitalistu “Industrial

News Review” irgi kalba apie 
darbų sumažėjimą kai ku
riose pramonėse. Jau i)' au
tomobilių gamyboje reiškiasi 
silpnėjimas.

Bet tai nereikią nusiminti, 
šis atoslūgis esąs tik “ekonomi
nių kalnų” išlyginimas. Kai ku
rios pramonės buvusios ne
svietiškai iškilusios, todėl da
bar jos turi nusileisti iki abel- 
nojo lygio. .

★ ★ ★
Komunistų byloje iškilo toks 

dalykas, apie kurį Amerika 
nebuvo galvojus. New Yorko 
federaliniam teismų distrikte 
jau nuo seniai įvesta tokia 
biauri (Įžiūrės sudarymo siste
ma, jog joje viešpatauja 
bjaurus, nuogas klasinis tei
singumas. Paprastas, biednas 
žmogus negali patekti į (Įžiu
rę. Beveik visiškai negali pa
tekti negras, žydas bei <ve- 
turgimis.

Visa tai išverčiama aikštėn. 
Teisėjas Medina nervuojasi. 
Norėtų .jis komunistų advoka
tus suvaldyti, bet ką pasakys 
visuomenė ?

★ ★ ★
Komunistų advokatai, pra

dėjo šaukti piliečius, kurie 
teismo paskirti tarnauti (Įžiū
rėję. Jų yra 523.

Kas jie per vieni?
Komunistų advokatai tvir

tina, kad beveik visi arba di
delė jų dauguma yra iš tur
tingųjų klasės./

Ar turi jie faktų? Jie sa
ko, kad jie turi. Pašaukti 
pasiaiškinti pirmieji keturi, 
kurių pavardės prasideda su 
raide “A.” , Ir be jokios iš
imties visi keturi pasirodė di
deliais turčiais bankieriais 
bei bankų ir fabrikų direkto
riais, stambiais biznieriais, su 
didelėmis metinėmis įplauko
mis.

Ar jų rankose biednas žmo
gus, ypatingai komunistas, ga
li tikėtis teisingumo?

★ ★ ★
Su dideliu džiaugsmu ir di

delėmis raidėmis menševikų 
Naujienos pirmam puslapyje 
praneša: “Partizanai sunaiki
no pirmąjį Suvalkijos kolek
tyvą.” (N., sausio 19 d.)

Reiškia, fašistiniai banditai 
nakties metu užpuolė kolek
tyvą, sudegino jo trobesius ir 
išžudė kolektyviečius.

Naujienoms ir Amerikos 
Lietuvių Tarybai taj yra did- 
vyriškiausias “partizanų” at- 
si žymėjimas.

★ ★ ★
Anglijos Darbo Partijos se

kretorius Phillips nutarė pa
mokyti Italijos brolius socia
listus, kaip jie turi gyventi. 
Jis jiems parašė laišką ir įsa
kė tuojau sutraukyti visus ry
šius su Italijos komunistais.

Italijos Socialistų Partija 
davė tam ponui atsaky
mą. Ji atsakė: Nesirūpink 
mūsų reikalais. Mūsų ben
dradarbiavimas su komunis
tais yra Italijos darbininkų 
vienybės išlaikymo reikalas. 
Mes žinome, ką mes darome...

★ ★ ★
Jau tik kelios dienos beli

ko iki Laisvės Spaudos Ben
drovės šėrininkų suvažiavimo. 
Bet dar daug kas galima pa
daryti. Dar kiekvienas lais
viems gali suspėti atsiųsti su
važiavimui pasveikinimą su 
didesne ar mažesne auka.

Reikia nepamiršti ir metinio 
Laisvės bankieto, kuris įvyks

Į Japonijos Seimą 
Išrinkti Bent 35 
Komunistai
Komunistai Gavę iki 2 Milionų Balsų; bet Daugiausia 
Esą Išrinkta Gen MacArthuro Remiamų Reakcininkų

Tokio, saus. 24 . — Jano- 
nijos seimo rinkimuose sek
madieni buvo išrinkti 35 ko
munistų atstovai, pagal dar 
neužbaigtus balsų skaičia
vimus.

Praeitame seime komu
nistai turėjo tiktai 4 savo 
atstovus.

Šiuose rinkimuose komu
nistai gavo daugiau kaip 
•milioną balsų, gal net iki 
dviejų milionų, kaip prane
šta pirmadieni.

Teigiama, kad pačių kraš
tutinių dešiniųjų partija,

Vėl Sulopytos Egipto- 
Izraelio Derybos

Rhodes Sala. — Buvo 
iškrikusios derybos d ė 1 
santaikos tarp Izraelio val
stybės ir Egipto.

Pranešama, jog derybos 
vėl. sulopytos.

Egiptėnai reikalavo už- 
leist Egiptui faktinai visą 
Negevo plotą, pietinėje Pa
lestinoje. Tą plotą izraelie
čiai laimėjo per pastarąjį 
savo ofensyvą. Jie atsisako 
atiduot savo laimėjimus E- 
giptui.

Einant ginčams dėl sienos 
tarp Izraelio žemės ir Egip
to, izraeliečiai nutarė dar 
nepaleisti Egipto kariuome
nės brigadą, kurią jie yra 
apgulę Falu j oje.

Čiang Kai-Šeko Pačios 
Brolis Spruko pas Anglus

Kanton, Kinija.—Kvang- 
tungo provincijos guberna
torius T. V. Soong’as, Čiang 
Kai-šeko pačios brolis, per
bėgo į Anglijos koloniją 
Hong Kongą ir prašė, kad 
anglų policija apsaugotų jį.

Seniau Soongas buvo Ki
nijos tautininkų premjeras.

čiango pati, Soongo se
suo, dabar vieši Jungtinėse 
Valstijose, kur ji turi palo- 
cių prie Hudsono upes. 
Skaičiuojama, kad čiahgie- 
ne iš anksto pasidėjo 100 
milionų dolerių Amerikos ir 
Šveicarijos bankuose.

Anglai Pripažinsią Izraelio 
Valdžią, bet ne Valstybę...

I

London. — Anglijos mi
nistrų kabinetas vėl svarstė 
Palestinus klausimą.

Teigiama, kad Anglija iš 
dalies pripažins Izraelio vy
riausybę, kaip “faktinąją 
valdžią”, bet dar nepripa
žins Izraelio valstybės. Sa
ko, “nėra žinios, koki bus 
tos valstybės rubežiai.”

tam pačiam Lietuvių Kultūri
niam Centre vakare po suva
žiavimo. '

9 

vadovaujama buvus i o j o 
premjero Šigeru ’ Yošidos, 
laimėjo 252 seimo atstovus. 
Ši atžagareivių partija va
dinasi “demokratine libera
lų” partija. Tai generolo 
MacArthuro užgirta parti
ja. Ir rinkimų kampanijoje 
jai padėjo karinė ameriko
nų valdyba Japonijoje.

Labai nupuolė socialistų 
atstovų skaičius naujam 
seimui. Pirmadienio ryto 
radijas iš Japonijos sakė, 
jog dabar esą išrinkta 17 
socialistų.

Jugoslavija Parduoda 
Jankiam Karo Metalus

Belgrad, Jugoslaviją. — 
Per du paskutinius mėne
sius Jugoslavijos valdžia iš
gabenę į Jungtines Valsti
jas karinių medžiagų už 
$3,676,000. Tos medžiagos y- 
ra švinas, varis, chromas, 
antimonija ir gyvsidabris.

Juogslavija nori parduoti 
Amerikai $15,000,000 vertės 
šių metalų ,o už tuos pini
gus pirkti iš Amerikos ma
šinas ir kitus jugoslavams 
reikalingus daiktus. Jugo
slavija jau gauna mašinų iš 
amerikonų užimto vakari
nės Vokietijos ruožto.

Kadangi Jugoslavijos Tito 
valdžia pykstasi su Komin- 
formo šalimis, tai Amerika 
darosi palankesnė Titui..

Susprogdinti Nanking© 
Amunicijos Sandėliai

Nanking, Kinija.,— Pir
madienį ištiko baisi tauti
ninkų amunicijos sandėlių 
eksplozija sostinės Nankin- 
go priemiestyje. Amunicijoj 
sprogimai tęsėsi 4 valandas; 
užmušė daug žmonių.

(Gal tautininkų valdžios 
priešai užkūrė amunicijos 
sandėlius; taip pat galimas 
daiktas, kad 'komunistų- 
liaudininkų artilerija pade
gė juos.)

Mirties Bausmė Egiptėnam 
Už Sprogulių Laikymą

Kairo, Egiptas. — Šio 
krašto valdžia išleido įsaky
mą mirčia bausti asmenis, 
pas kuriuos ras sproginių 
be valdinio leidimo.

Reikalaujama mir ties 
bausmės Ibrahamui Anna- 
sui, kuris mėgino bomba su- 
sprogdint apeliacijos teismo 
rūmus.

Washington. — Čia tei
siama Amerikos išdavikę 
Mildredą Gillers. Ji karo 
metu skleidė nacių propa
gandą per Berlyno radiją.

Jankių Oficieriai Tariasi 
Su Nacių Generolais

i

■ Berlin, saus. 24. — Ame
rikonų oficieriai vakarinėje 
Vokietijoje tarėsi su gene
rolu vokiečiu Steiheriu ir 
kitais buvusiais nacių ko-
mandieriais labai slaptame 
susirinkime.

Teigiama, kad jie planavo 
atkurti Voiketijos armijos 
galybę.

Reporteriai užklausė ge
nerolą Lučių Clay, karinį a- 
merikonų gubernatorių Vo
kietijai, ką reiškia slaptieji

Azijos - A frikos Kraštai Prašo 
Holandus Laukan iš Indonezijos

New Delhi, Indija. —De
vyniolikos Azijos - Afrikos 
kraštų konferencija vien
balsiai atsišaukė į Jungti
nių Tautų Saugumo Tarybą 
su sekamais paraginimais:

Priverst holandus užpuo
likus Indonezijoj pasitraukt 
atgal iki senųjų pozicijų, 
nuo kurių jie pradėjo nau
ją ofensyvą prieš indonezų 
respubliką perrtar'gruodžio 
18 d.

Iki šių metų kovo 15 d. 
sugrąžint respublikai že
mes, kurias jinai turėjo Ja
vos, Sumatros ir Maduros 
salose iki pernykščio gruo
džio 18 d.

Valdininkas Ragina Išskirstyt 
Fabrikus: Bijo Atominių Bombų

Chicago. — Edward V. 
Hickey, direktorius valdinės 
komisijos dėl pramonės ap
saugos, patarė nelaikyti 
svarbių fabrikų vienoje vie
toje, o paskirstyti juos taip, 
kad būtų bent 3 mylios nuo 
vieno fabriko iki kito.

Kalbėdamas fabrikantų 
susirinkime, Hickey sakė: 
Jeigu fabrikaį būtų vienoje 
krūvoje, tai “priešas” gąlė-

Pasauliniai Protestai
Prieš 12 Komunistą Teismą

Washington. — Iš įvairų 
pąsaulio kampų - plaukia 
protestai Trumano. valdžiai 
prieš suokalbiškai suruoštą 
teismą. dvylikai Amerikos 
komunistų vadą.

Komunistų, darbininkų ir 
intelektualų organizacijos iš 
užsienių reikalauja panai
kinti bylą prieš tuos komu
nistų vadus; sako, tai politi
nis persekiojimas ir reakci
nis pasimojimas sunaikinti 
demokratines laisves.

Panašius protestus at
siuntė ' Čechoslovakijos ir 
.Lenkijos advokatų susivie
nijimai, Kanados Darbinin
kų Progresyvių • Partija, 
Argentinos Komunistų Par
tija, Porto Riko tautinė 
partija ir kt.

Los Angeles valdyba iš
metė 21 tarnautojus kaip 
“raudonuosius”.

ORAS. — šalčiau, giedra.

pokalbiai tarp Amerikos ka
rininkų ir buvusiųjų hitle
rinių komaųdierių.

Gen. Clay atsakė,' kad tie 
pasitarimai įvykę be jo už-
gyrimo. Esą, jis nesutinkąs 
su savarankiškos vokiečių 
armijos atsteigimu. Bet ge
nerolas Clay sutiktų, kad 
vokiečių kariuomenė būtų 
sudaryta kaip dalis bendro
sios vakarinių Europos 
kraštų armijos' (prieš So
vietų Sąjungą).

Leisti respublikinei indo- 
nezu valdžiai laisvai veikti 
visose tose žemėse.

Iki 1950 metų sausio 1 d. 
pervesti indonezų respubli
kai visas Indonezijos žemes 
(kurias Holandija laikė sa
vo kolonijomis ir vadino 
Rytine Holandų Indija).

Konferencijoj dalyvavo 
per savo atstovus Afganis
tanas, Burma,, Australija, 
Čeilonas, Egiptas, Ethiopi- 
ja, Indija, Iranas, Irakas, 
Lebanas, Pakistanas, Filipi
nai, Saudi Arabija, Syrija ir 
Yemenas, O Kinijos, Nepa- 
lio, Naujosios Zelandijos ir 
Siamo atstovai dalyvavo 
kaip stebėtojai.

tu atominėmis ' bombomis 
padaryt per daug nuostolių. 
Naujus fabrikus jis piršo 
statyti ne didmiesčiuose, bet 
mažesniuose miestuose, tu
rinčiuose tik 50,000 gyven
tojų ar mažiau. '

Pranešama, jog automo
bilių, mašinų, metalų ir ki- 

•tos pramonės jau perkelia 
savo skyrius iš rytinių vals
tijų į vakarines ir pietiniai- 
vakarines valstijas.

Graiką Partizanai Vis 
Atakuoja Monarchists

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanai atlaiko stam
bų Kapernision miestą, ku
rį užėmė praeitą ketvirta
dienį, vidurinėje Graikijoje.

Partizanai taipgi atakavo 
monarcho-fašistus Leonidi- 
on uoste, pietiniame Grai
kijos pussalyje Peloponnese, 
ir buvo įsiveržę miestan. 
Monarchistai sakosi atmuša 
partizanų atakas.

TEBĖRA SKIRTA $275,- 
000,000 ČIANGUI

Washington. —■ Amerikos 
valstybes sekretorius Dean 
Acheson tarsis su Marshallo 
plano administrator i u m 
Paulų Hoffmariu apie toles
nę paramą žlungančiai Ki
nijos tautininkų valdžiai. 
Amerikos valdžia neatšaukė 
$275,000,000, kuriuos Kong
resas paskyrė čiango karui 
prieš komunistus, 
gas jau pabėgo.

čian-

Kinų Liaudininkai 
Maršuoja Apsupi 
Sostinę Nankingą
Šluoja Tautininkus Visu Frontu; Sako, jog Tautininką 
Pasiūlymas dėl Paliaubą Yra Jankią Iškepta Gudrybė

Komunistai Užėmė Peipingą
Nanking, Kinija. — Ko

munistų komanduojama, ki
nų liaudies armija šluoja 
tautininkų kariuomenę visu 
frontu; spiria juos prie 
šiaurinių Yangtze upės 
krantų.

Pirmadienį praneša, jog 
liaudininkai užėmė pozicijas
tik už 15 mylių nuo Pukovo, 
šiaurinėje Yangtze pakran
tėje. Pukovas yra priemies
tis sostinės Nankingo, sto
vinčio pietinėje tos upės pu
sėje. Liaudininkų artilerija 
iš Pukovo lengvai galėtų 
bombarduoti tautininkus 
Nankinge.

Per dieną komunistai - 
liaudininkai užėmė Pengpu 
miestą, apie 100 mylių į 
šiaurės vakarus, nuo Nan
kingo, išmušė tautininkus iš 
jų tvirtovės Guhsieno, paė
mė Kaoyu, į šiaurės rytus 
nuo Nankingo, ir'Hųaiyuan 
ir Hofei, Anhwei provinci
jos sostinę. Žygiais Pengpu- 
Hofei fronte liaudininkai 
atkirto Nankingą nuo Huai-
yuano angliakasyklų.

Tautininkai nušluoti nuo 
Pengpu - Pukovo ir Hofei 
Yuči geležinkelių, kuriuos 
liaudininkai naudoja savo 
jėgoms gabenti iki Yangtze 
upės.

Pranešama, kad tautinin
kai jau apleidę Yangtze li
pęs liniją.

150,000 Čiango Armija 
Bėga iš Šanghajaus

Šanghai, Kinija. — 150,- 
000 Čiang Kai-šeko tauti
ninkų armijos kareivių 
“sauvališkai” bėga iš Šang
hajaus ir apylinkės tolyn 'į 
pietus. Kareiviai užgrobia 
traukinius ir važiuoja jai
siais. Jų komanda griežtai 
uždraudė kareiviams kliu
dyti traukinius. Bet karei
viai neklauso.

Tautininkų kariuomenė 
taip pat< bėga iš Hangčov 
miesto, esamo už 100 mylių 
į pietus nuo Šanghajaus.

Šanghajus, 6^000,000 gy
ventojų miestas, stovi už 
kokio pusantro šimto mylių 
į pietų rytus'nuo tautininkų 
sostinės Nankingo.

Miliūnas Apsnigtą Gyvulių 
Badauja Vakarą Valstijose

Chicago. — Vėl snigo va
karinėse valstijose. Badauja 
milionas galvijų ir avių 
storai apsnigtose tenaitinė- 
še ganyklose.

Šalies valdžia siunčia lėkr 
tuvus tiems gyvuliams pa
šaro numesti..

Pei pingo Užėmimas
Šiauriniame fronte komu

nistai - liaudininkai pora 
dienų pirmiau užėmė Pei
pingą, 2,000,000 gyventojų 
miestą, senąją Kinijos sosti
nę, kultūrini šalies centrą. 
Peipįngas užimta po 40 die
nų apgulos.

Atrneta Gudraujančias 
Tautininkų Derybas

Kinu komunistų radijas 
paskelbė 55 kairesniųjų tau
tininkų vadų pareiškimą, 
kuris atmeta Čiang Kai-še
ko pavaduotojo Li Tsung-je- 
no valdžios pasiūlymą ko
munistams derėtis dėl mū
šių sustabdymo ir santai
kos. i '0.

Tie pažangesnieji ' Kuo- 
m m tango, - tautininkų .
tijos veikėjai, vadovaujami 
maršalo L. čjnšeno, sako:

—Li Tsung - jeno siūlo
mos derybos dėl taikos yra 
amerikonų iškepta gudrybė 
— bandymas pavogti komu
nistų pergalės vaisius. Tai 
yra veidmainingas neva tai-
kos ofensyvas, kuris turi 
būti sutriuškintas.

Demokratinė liaudies re
voliucija turi būti vedama 
iki galutino laimėjimo. Tu
rime vengti reakcinių bak
terijų įsibrovimo.

Susivieniję Komunis t ų 
Partijos vadovybėje, mes 
turime dėti visas pastangas, 
kad greitai laimėtų ši de
mokratinė kinų revoliucija, 
kad netrukus būtų įsteigta 
nepriklausoma, laisva, taiki, 
laiminga nauja Kinija.

Reikalauja Besąlyginio 
Pasidavimo

Taip pareiškė 55 liaudiški 
tautininkai. Jie pilnai remia 
kinų komunistų vado Mao 
Tze-tungo išstatytas sąly
gas:

Pašalint reakcinių tauti
ninkų valdžią, panaikint jų 
konstitucija; atšaukt išda
vikiškas sutartis su kitais 
kraštais, ypač su Jungtinė
mis Valstijomis; atimt biu
rokratinį kapitalą ir per- 
vest jį į valstybės nuosavy
bę; nubaust karinius krimi
nalistus — Čiang Kai-šeką 
ir 44 jo sėbrus; demokrati
niai pertvarkyt Kinijos ar
mijas; padalint dvarų že
mes smulkiems ūkininkams 
ir bežemiams valstiečiams; 
sušaukt demokratinių parti
jų konferenciją, atmetant 
nuo jos reakcinius gaivalus.

Minimi 55 progresyviai 
Kuomintango nariai pir
miau buvo pasišalinę į 
Hong Kongą, kuomet jiems 
gręsė čiang Kai-šekcf tero
ras Kinijoje. Dabar jie su
grįžo į liaudininkų užimtą 
Kinijos sritį.
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PASTABOS

New • Yorke prasidėjęs 
komunistų vadų teismas 
primena Jurgio Dimitrovo 
teismą Vokietijoj. Kaip ta
da, taip ir dabar, tai yra 
teismas prieš marksizmą- 
leninizmą.

Bet Vokietijoj viešpata
vusi klasė savo neatsiekė. 
Vienaip, ar. kitaip milijo
nai žmonių supranta, kad 
kas turčiams bloga, tai dar
bo liaudžiai gera.

Dar taip neseniai komer-! mentariniai 
cine spauda ir radijo ko
mentatoriai tvirtino, kad 
kalbos apie būsimą nedar- 

I bo krizę mūsų šalyje, tai 
tik “komunistų ir Maskvos 
pageidavimai.”

Dabar jau ir jie kalba ki
taip, nes oficialiai ant be
darbių listo yra virš du mi
lionai žmonių, vien New 
Yorko valstijoj — 455,000, 
O juk tai tik dalis bedar- 

a, I bių. Bedarbių pašalpai pa
ts 1 sibaigus, šimtai tūkstančių I 

tik jau yra kai kurių davinių, rodančių konferencijos | neturi darbo, bet ant listo 
tikslą. Pats Nehru siūlo sudaryti Azijos tautų organiza-l nelaikomi. Kita, dalinai dir- 

! banti ten ta i p pat ne
prašyti. Net Washingtono 
! ekonomistai pripažįsta, kad 
■ iki vasaros gali būti 
! 4,000,000 “tikru bedarbiu.” 7 7 V

Mr. H. W. Balwin vis 
! dejuoja, kad amerikiniai 
| tankai yra daug blogesni, 
negu Sovietų Sąjungos. Jis 
negali suprasti, kaip Ame
rika, turėdama galingą in
dustriją, negali susilyginti 
su Sovietais.

Mr. D. E. Lilienthal, pir
mininkas atominės komisi
jos, jau tvirtina, kad vien 
atominės bombos negali su
teikti karo pergalės. Stali
nas jau seniai tą pasakė.

Wall Stryto politiką vy
kindami, CIO vadai ištrau
kia unijas iš Pasaulinės 
Darbo Unijų Federacijos.

Anglijoj smarkiai užklu
po poną Beviną. Daugiau
siai jam tenka dėl Izrae- 
liaus. Mat, Anglijos impe
rialistai remia arabus, tai 
liaudis piktinasi.

Jos kolonijoj, Pietų Afri
koj, Durban mieste, riaušė
se tarpe, indusų ir afrikie
čių užmušta virš 100 žmo
nių ir sužeista virš 1,000. 
Riaušes tarpe įvairių tau
tų ir rasių patys anglai 
kursto, kad jiems būtų len
gviau viešpatauti kolonijo
se.

Šarvuotį “Nelson” suar
dys, nes jis jau paseno. Jo 
pastatymas atsiėjo $34,-

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year $9.00
Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Azijos Tautų Konferencija 
‘Indonezijai Padėti”

Kai Holandijos imperialistai pasimojo sunaikinti In
donezijos respubliką, po to, kai jie pradėjo prieš tą res
publiką karą, sujudo visos Azijos tautos.' Buvo dėl ko iš
sijudinti. Nes jei gi jos tylės, tai, kas žino, ką anglai ar 
amerikietiški imperialistai, sekdami Holandijos pėdomis, 
imsis veikti Jutuose Azijos kraštuos.

Indijos ministrų pirmininkas Jawaharlal Nehru sau
sio. 20 dieną sušaukė 19-kos Azijos tautų konferenciją, 
šiuos žodžius rašant vykstančią New Delhi mieste, Indi
jos sostinėje.

Konferencijoje dalyvauja sekami kraštai: Afganista
nas, Australija, Burma, Ceylonas, Kinija, Ethiopija, In
dija, Irakas, Iranas, Lebanonas, Nepal’as, Naujoji Ze
landija, Egyptas, Pakistanas, Filipinai,- Syrija, Saudi 
Arabija, Siamas ir Yemen’as.

Konferencija vyksta pusiau slaptai, prie uždarų durų 
todėl negalima tikrai žinoti, ką delegatai kalba. Bet vis

ciją Indonezijai ginti. Jam pritarė Filipinų kraštų at
stovas, generolas Carlos P. Romulo, pareikšdamas, jog 
tokia organizacija yra būtina ir ji turinti kovoti “prieš 
komunizmo plėtojimąsi Tolimuose Rytuose!...”

Galimas daiktas, jog tokia organizacija ir bus.sudary
ta. Galimas daiktas, kad naujoji organizacija pasisakys 
prieš Holandijos imperialistus Indonezijoje, už Indone
zijos laisvę.

Bet iš anksto galima sakyti, jog New Delhi’o konferen
cija neatneš didelės naudos nei Indonezijai neigi visai 
Azijai, jos tautoms, kovojančioms už laisvę, nepriklauso
mybę ir gražesnį, žmoniškesnį gyvenimą. Konferencija, 
kaip matome, pateko į ne kokias rankas!

Į konferenciją nebuvo kviečiama tarybines Azijos tau
tos, respublikos — Tadžikistanas, Turkomanija, Uzbeki
ja ir kitos.

Į konferenciją nebuvo kviesta Kinija, naujoji Kinija, 
bet Nehru pasikvietė čiahg-kai-šekinius atstovus, kurie 
Kinijos liaudies neatstovauja.

Pats Nehru šiandien yra komunizmo priešas ir jo val
džia žiauriai puola Indijos Komunistų Partiją.

O jeigu konferencija paklausys Romulo ir nutars, jog 
reikią kovoti komunizmą, tai galima įsivaizduoti, kas 
bus: ji objektyviai tarnaus ne Azijos tautoms, bet Azijos 
tautų priešams!

Kas šiandien tuo pačiu kartu gali kovpti prieš impe
rializmą ir komunizmą? Kokia kova gali būti prieš im
perializmą, jei joje nėra komunistų?

Azijoje, kaip ir visame pasaulyje, negali būti anti-im- 
perialistinio fronto be komunistu. Tai, rodosi, turėtų su
prasti toks Nehru ir kiti, dalyvaują kalbamoje konfe
rencijoje.

pirmoj“ vietoj Jungtinių 
Valstijų, siekiau prašalinti 
dabartinę Vengrijos val
džią. Aš rašiau toms val
džioms laiškus, raportus ir 
memorandumus, reikalau
jant jų įsikišimo į Vengri
jos vidaus reikalus.” '

Brošiūroj nurodo, kad 
kardinolas su savo pagelbi- 
ninkais- rinko informacijas 
apie Sovietų ir Vengrijos' 
ginkluotas jėgas, šalies eko
nomines galimybes ir tą vis- 

4<ą perdavinėjo Vakarų val
stybių atstovams.

Vengrijoj 2,000 kalvynų 
bažnyčių vadų užgyrė vy
riausybės žygį — areštavi
mą kardinolo Mindszenty.

Vokietija (Sovietų zona3, 
sausio 16 d. buvo Berlyne 
100,000 žmonių prie Rožės 
Luxemburgaites ir Karolio 
Liebknechto kapo. Minia 
susirinko prie didvyrių ka
po proga 30-ties metų nuo 
jų nužudymo.

Priesaikoj, ' tarpe kitko, 
sakė: “Mes- pasižadam, -kad 
nepakęsime ant toliau nau
jo karo kurstytojų propa
gandos.”

Tarybų Sąjungoj perei
tais metais pagaminta 60,- 
000 naujų traktorių. Tai 
daugiau, kaip bent kurioj 
kitoj šalyj. Į industriją 
įstojo virš 2,000,000 naujų 
darbininku. Didelė darbi
ninkų stoka jaučiama vi
sur.

Naciai Arabiškų Armijų Vadai!
Savaitraštis “The Nation” iškelia aikštėn įdomų, labai 

būdingą dokumentą. Francūzijos šnipai Artimuose Ry
tuose susekė ir pridavė “The Nafion” leidėjams doku
mentą, kad Anglijos Bevinas rekrutuoja vokiečius belais-* 
vius ir juos siunčia į arabiškų tautų armijas! Anglai, kaip 
žinia, dar turi nelaisvėj^ nemažai vokiečių kareivių ir 
karininkų. Jie turi vokiškų ginklų.

Dabar visa tai duodama Egypto, Irako ir Syrijos val
džioms, kad jos naudotų savo ginkluotoms pajėgoms stip
rinti, — kitais žodžiais: kad jos galėtų pasekmingiau ka
riauti prieš Izraelį!

Ligi šiol, sako pranešimas, jau 6,000 vokiečių belaisvių 
karių tapo suorganizuota. Jie padalinti į dvi speciales 
brigadas, kiekviena paskirstyta į tris pėstininkų batalio
nus, gerai apginkluotus.

Kai kurie naciški karininkai jau vadovauja arabiškoms 
armijoms. Jų tarpe yra toki vardai:

Brig, generolas Dirlwanger, smogininkas, yra Irako- 
Transjordano armijų vadovybėje.

' Karo metu generolas Dirlwanger vadovavo specialei 
smogikų divizijai Lenkijoj ir T. Sąjungoje, kovodamas 
partizanus ir visokius “nenuoramas” anti-nacius.

Majoras generolas Wolff yra priskirtas prie Syrijos 
militayinio štabo patarėju. Wolff karo metu vadovavo di
vizijai Vakarų fronte.

Brig. gen. Katschmann šiuo metu yra Beiruto mieste. 
Karo metu šis smogikas vadovavo policijai Lenkijoje, — 

*nolicijai, kuri specializavosi žydų skerdime.
i Pulkininkas Bizanz dabar yra Bagdade. Karo metu 

šis smogikas vadovavo t. v. ukrainų baltagvardiečių smo- 
gikiškai divizijai ir žudė pasipriešinančius Hitleriui gy- 

. ventojus.
Tai tik keletas pavyzdžių to, ką minėtas dokumentas 

iškelia.
Pasirodo, kad Anglijos darbiečių valdžia, vadovaujama 

Attlee ir Bevino, nesirenka priemonių Izraeliui pulti. Ji 
nesidrovi naudoti vokiškuosius smogikus, žydų skerdėjus, 
karui prieš Izraelį.

Savaitraštis “The Nation” reikalauja, kad Jungt. Tau
tų Saugumo Taryba visa tai ištirtų ir ką nors darytų.

ryja pinigus ir paskui nu- 
sensta.

Kinijos Liaudies*’ Išlais
vinimo Ai'mija užėmė’Tiem 
siną, industrijos centrą, 
virš 2,000,000 gyventojų 
miestą. Kietai laiko apsu
pus Pe i pinga — seną sosti
nę. Pralauk Huai upės .re
akcininkų frontą ir smar
kiai artinasi prie Hankowo, 
Nankingo ir Šanghajaus.

Reakcijos valdžia, prieša
kyje su Čiang Kai-šeku, bė
ga į pietus, į Cantono mies
tą. Bet-ir ten ilgai neatsi
laikys, nes jau Čiang Kai- 
šeko automobilius ir kitus 
turtus krausto ant Formosa 
salos. ,

Graikijoj partizanai mu
ša reakcininkus šiaurėje ir 
pietuose. Monarcho - fašis
tinė Sophoulis , valdžia pa
kriko, ir, karaliui reikalau
jant, vėl iš naujo persiorga-

nizavo. Bet joj. nėra vieny
bės, net išdavikiški , socia
listai, priešakyje su Papan
dreou atsisako iš tos val
džios.

Mr. C. L. Sulzberger ra
šo, kad monarcho. - fašistai 
turi 250,000 armijoj, bet 
'negali komunistų įveikti. 
Anksčiau ar vėliau, Graiki- 
joj reakcininkai susilauks 
to paties, kaip ir Kinijoje.

Japonijoj įvyksta parla-.
rinkiniai sek

madienį, sausio 23 d. Ko
munistų Partijos įtaka la
bai pakilus. Reakcija bijosi, 
kad komunistų balsai gąli 
bent du-tris kartus pakilti. 
Todėl generolo MacArthuro 
“demokratai” sušilę dirba. 
Jie sulaikė komunistų dien
raščio “ Akahata” (Raudo
noji Vėliava) numerį, ku
riame tilpo 116-kos komu
nistų kandidatų paveikslai.

Generolas MacArthur ne
paiso Tarybų Sąjungos pro
testo,' bet leidžia Japonijos 
reakcininkams ginkluotis. 
Jau ne vien armijos dali
nius jie organizuoja, bet ir 
laipsniškai atbudavoja ka
rinį laivyną. Gen. MacAr- 
thuras sutiko, kad Japonija 
gali turėti 15 karinių laivų, 
po 1,000 tonų įtalpos, neva 
kraštų patruliavimui.

Turkijoj pakriko reakci
nė Hasan Saka valdžia, nes 
ji negavo rodos su baisiai 
iškilusiomis kainomis ant 
gyvenimo reikmenų. Mat, 
Turkija, tik 17,000,000 gy
ventojų šalis, labai atsiliku
si, o pagal Trumano “moks
lą” ir patarimą, užlaiko 
virš 1,000,000 armiją. Veik 
visas valdžios įplaukas suė
da armija ir apsiginklavi
mas. Fabrikai dirba armi
jai ir karo laivynui,,.tai pra
gyvenimo reikmenų kainos 
baisiai iškilę.

Vietoj H. 
organizavosi kita tokia pa
ti.

Trizonijoj 
vokietį komunistą Max Rei- 
manną už tai, kad jis kri-i ___________ _ _
tikavo vokiečius, pataikau-i NYS UŽMUŠĖ 4. 
jančius Anglijai ir 'Wall!
Strytui. Reimann pasakė: 
“Ne tiek aš bijau šio teis
mo, kaip mano teisėjai.” Jis 
sako, kad britai siekia pa
versti vokiečius į darbo ver
gus ir Vokietiją laikyti ko
lonijos padėtyje.

^Taikos reikalus ardo tie, 
kurie Wall Stryto naudai 
vysto pasiutusį apsiginkla
vimą. Bet bendrai,y visur 
liaudis karo nenori ir to
dėl jo organizatoriams i\e-‘ 
kaip vyksta. j

Franci joj komunistų va
das Marcei Cachin, Italijoj 
Palmiro Togliatti, Vokieti
joj Otto Grotewohl — sakė, 
kad karo pavojus mažėja, 
nes Tarybų Sąjungos taikos 
politika vis daugiau žmonių 
užkariauja ir kapitalo šaly
se.

Vengrijos vyriausybė iš
leido knygelę 96-nių pusla
pių, kurioje telpa dokumen
tai, rodą, kodėl buvo areš
tuotas kardinolas Minds
zenty. Ten paduoda,ir.pa
ties kardinolo pareiškimą, 
kur jis sako:

“Aš buvau susirišęs su 
Vakarų valstybėmis per jų 
atstovus, siekiau, kad būtų 
atšaukta Sovietų Sąjungos 
okupacinė armija ir, su pa
galba Vakarų valstybių,

Amerikos spauda stebisi, 
kad anglai per metus laiko 
pragėrė apie tris bilijonus 
dolerių.

Vienas dalykas, kodėl 
jiems negerti, kodėl neūlia- 
voti, kuomet Amerika už
tektinai duoda pinigų. Ant
ras dalykas — Amerika da
vė apie keturis bilijonus, o 
jie- pragėrė tik tris bilijo
nus. Vadinasi, dar vieną bi
lijoną pasiliko šiems me
tams, ne visus pereitais me
tai pragėrė. O kaip pri
truks, Amerika duos dau
giau.

Prezidentas. Trumanas 
reikalauja užšaldyti darbi
ninkų algas. Bet kuomet 
buvo pakeltas klausimas, 
kad jam ir jo bičiuliams bū
tų algos pakeltos, tai apie 
jų užšaldymą nei puse lūpų 
neprasitarė.

Darbininkams užšaldys, 
bet sau atšildys!...

Kalbėdamas apie užsieni
nę politiką, Trumanas pą- 
sakė, kad ir toliau ves “šal
tąjį karą.” O kad tas karas 
visiškai “neužšaltų”, tai no
ri visas europines valsty
bes, kurios randasi Ameri
kos ir Anglijos “apiekoj”, 
apginkluoti amerikoniškais 
karštais ginklais,kuriuos 
mano pavartot “šaltame ka
re”...

Saka valdžios

britai teisia

čiango Pati Norinti Tapt 
Amerikos Piliete

New York. — Eina gan-

šėko pati norinti 
tapti Amerikos piliete, 
Pernai rudenį jinai atlėkė 
Amerikon prašyti daugiau 
karinės' paramos prieš kinti 
komunistus.

Tokio. — Jankių oficic- 
riai bijo, kad Japonijos ko 
munistai per ateinančio sek 
madienio rinkimus gali pa 
dvigubint savo atstovų skai 
čių seime.

NESPROGSTĄS” ŠOVI-

Hope, Arkansas. — Pra
eituose armijos pratimuose 
nesprogo kai kurie šoviniai, 
paleisti iš patrankų. Kada 
žmonės pradėjo tuos “neby
lius” šovinius rinkti,’ vienas 
“nebylys” sprogo, užmušė 4 
žmones ir pavojingai sužei
dė kelis kitus.

Bet mes abejojame, ar kas nors gero iš to bus: anglai 
imperialistai Saugumo Taryboje turi balsą ir jie ten turi 
gerų prietelių, kurie juos užtars, kaip užįarė ligi šiol! [

Spaudoj ir per radiją pra
gyvenimo reikmenys labai 
nupigo. Bet neužmirškite— 
tik spaudoj ir per radiją. 
Krautuvėse ne tik neatpigo, 
bet dar kai kurie dalykai 
pabrango. Bet reikia apsi
džiaugti nors tuo, kad per 
spaudą ir radiją atpigo...

Hollandijos valdžia nusi
skundžia, kad bekariaujant 
Indonezijoj, jos iždas visiš
kai ištuštėjo, Amerikos duo
ti milionai jau išsibaigė. Da
bar vėl reikią tik... vienp bi- 
liono dolerių.

Trumanas reikalauja pa
kelti taksas, todėl ir vėl 
Hollandija galės gauti bilio- 
ną dolerių ir tęsti karą 
prieš indonezūs.

Mūsų naujai • išrinktas 
vice-prezidentas nespėjo ko
ją įkelti į Baltąjį Namą, ir 
jau tapo “auka”: jis pasidė
jo skanų, kvepiantį, septy
niolikos svarų kumpį į šal
dytuvą ir kada norėjo už
kąsti — nerado, kas nors 
pavogė.

Sakoma, arčiau prie baž
nyčios, toliau nuo dievo. 
Bet minimu klausimu reikia 
pasakyti, arčiau prie val
džios, daugiau vagysčių...

Kaip sau norite, bet ame
rikiečiai lietuviai su atvyku

siais dipukais “baisiai ne
žmoniškai” pasielgia. Juos 
parsikviečia ir paskui siun
čia dirbti. Jau šis vienas pa
sielgimas — siųsti “diplo
muotą” dipuką į dirbtuvę — 
“baisus dalykas”, bet pasi
taiko dar “baisesnių” daly
kų. Brooklyno priemiestyje, 
Ozone Park, ateina .viena 
dipuke pas savo kaiminką ir 
pradeda skųstis, kad dirbtu
vėje sunku dirbti ir mažai 
uždirba. Kaiminka patarė 
eiti kur nors tarnauti, nes 
stubos darbas bus lengves
nis ir geriau ' apmokamas. 
Dipuke nusigando ir sušu
ko:

“Poniute, tai baisu! Aš 
per septynerius, metus lai
kiau tarnaitę, o dabar pati 
eisiu tarnailti?! Niekados 
to nebus!”

Taip, ištikro “baisus” da
lykas. Bet čia Amerika ir 
tokios “poniutės” turės pri
prasti prie tokių “baiseny
bių”, turės užmiršti smeto- 

i. u j •• - ninius geruosius laikus...sykius bandę jį nuzu- b v p . 
bet vis jiems nepayy-i _____ * *

Prieš rinkimus Truma
nas daug žadėjo ir darbinin
kams; Dabar pastarieji vie
ni kitų klausia: ar jis išpil
dys savo pažadus?

Atsiminkite žmonių pa
tarlę: “Žadinys, kaip kelyje 
radinys”. Ar Trumanas ką 
nors parneš ir ar ką darbi
ninkai ras, labai abejotina.

Kuomet tik koks nors 
gaivalas viešai išeina prieš 
Sovietų Sąjungą šnipijados 
klausimu, tai tuojaus bėga 
apsikrikštyti ir priimti ka
talikų “vierą”. Mat, katali-* 
kų viera išriša iš griekų už 
visokias papildytas šunybes 
ir perkrikštus dar gali 
šventaisiais paskelbti.

Parsidavėlis Vikt o v a s 
Kravčenko, nuvykęs į Pary
žių, pasigyrė koreponden- 
tams, kad Amerikoje Sovie
tų Sąjungos agentai net ke-| 
turis 
dyti,

Madrid, Ispanija. — Is-
Aš galiu Kravčenką už-'į panų fašistai gyrė karinę 

tikrinti, kad jis, keturis sy- ' Trumano kalbą, pasakytą 
kius išlikęs gyvas, penktu i prezidentinėse jo įkurtuvė- 
sykiu pats galės nusižudyti, i se.

Šimtai nevvyorkiečių darbininkų iš apylinkes šapų ir ofisų buvo suėję i pikieto de
monstraciją pietų laiku sausio 17-tą protcstupti prieš teisimą 12-kos komunistų va
dų. Priešais matosi Federalio Teismo Rūmai ir dalis policijos kordono, buvusio su
traukto i teismabuti ir aplink, nuduodant, būk čia ištikro esąs baisus pavojus kokio 
mūšio ar revoliucijos. Paties policijos štabo skelbimu, ten buvo pasiųsta virš 400 po
licijos Atidarant teismą, Civilių Teisių Kongresas ir Amerikos Civilių Laisvių Uni
ja jspėjo, kad teisimas 12-kos kaltinamų suokalbyje skleisti marksistines’ pažiūras 

yra riųntu pavojumi tradicinei Amerikos minties ir žodžio laisvei.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Antr., Sausio 25, 1949



""Dievo Paukšteliai”
Rašo Jonas Molis.

Vargšas kapitonas Petras 
Jurgėla! Reikia manyti, kad 
jis, viso praėjusio karo me
tu, buvo įsižiūrėjęs į savo 
ordinus, ar šveitė savo nuo 
neveiklumo rūdyjantį kardą 
ir nepastebėjo, kas kariavo, 
kas “sulankstė ir sutriuški
no galingą Berlyno-Romos- 
Tokijo ašį“. Pone kapitone, 
Maskva niekad nesigyrė, 
kad rusai laimėjo karą! Ka
rą laimėjo Tarybų Sąjunga
— jos visų tautų vieningos 

.divizijos ir armijos. Tams
ta pats sakai, kad ten buvo 
ir lietuvių divizijos, tik... 
Tamstos ten nebuvo. Nebu
vo ten ir daugelio kitų, ku
rie tuo metu pas Hitlerį di
rektoriavo, ar jam ‘‘vietines 
brigadas“ formavo. Be* rei
kalo, tamsta, Brooklyno 
“Vienybės“ 1948 metų, 50 
n r. 4 pusi, rodai savo “ne
mokšų m a“ ir,. būdamas, 
rods, “nedrūtoks“ sveikata, 
—metiesi istorijon ir pri
mygtinai pabrėži, kad dar 
reikėjo daugiau kraujo, kad 
tų 'Žuvusiųjų Tarybų Są
jungos, reiškia ir lietuvių, 
milijonų gdriat/sių piliečių!
— dar maža. Pone kapitone, 
susivaidyki ir kitą kartą ra
šydamas — pagalvoki, o, kai 
suorganizuosi Dėdės Šamo 
krašte, lietuvių diviziją — 
turėsi progos įrodyti savo 
narsumą ir strateginius su
gebėjimus! Gi šiandien... \

Beje, ten pat radau ir ki
tą kapitono pastabėlę: ang
liškai “clay” — raiškia — 
molis. Čia kapitonas Jurgė- 
las kalba ir apie Molio Mo
tiejų ir sušunka: “Tai nėra 
koks pastumdėlis Molio Mo
tiejus, bet... kietas Molis! 
Tikras generolas Molis!“ Aš 
nesiginčiju, koksai yra mo
lis - “clay”, bet kadangi ir 
aš esu Molis, tai bijau, kad 
generolas Molis gali būti už 
straipsnius Laisvėje “dievo! 
paukštelių“ nulinčiuotas, to
dėl skubu pareikšti, kad as 
esu tikras lietuviškas Molis, 
ir man rūpi reikalai žmo
nių, išaugusių “ant lietuviš
kų molių“, mitusių lietuviš
ka duonele ir nebėgusių iš, 
tėvynės paskui dolerį. Man 
rūpi ir aš sielojuosi, kada 
matau ir girdžiu, kaip mul
kinami mano tautiečiai ir 
vežami į užjūrius vergų 
darbams. O mulkinami jie, 
nes žadama jiems, kad jie 
už metų - kitų, grįš, kad už- 
jūriuos išmoks amatų, bus 
grįžę naudingi savo tėvynei. 
Ar ne panašiai kalbėjo ir 
rašė Hitlerio laikais gene
rolas Kubiliūnas? Ar ne- 
šaukė lietuvius 
vykti “gražion“ Vokie
tijon, kur jie galėsią amątų 
pasimokyti ir, grįžę “lais- 
von“ Lietuvon, bus naudin
gi? Ar nešaukė generolas 
Povilas Plechavičius vyrus 
stoti į “vietinius” dalinius, 
savo barzda garantuoda
mas, kad nei vienas nebus 
pasiųstas už Lietuvos ribų? 
Ir daugelis jiems įtikėjo, iš
ėjo iš miškų, pasidavė “lie
tuvių” generolų valiai ir... 
pradėjo Vokietijoje veęgų 
jungą vilkti. Tokiems mes 
rašome ir juos raginame 
grįžti tėvynėn. Gi pataikū
nai, Hitlerio bernai — jie 
nebegrįš. Jie išsivietins po 
pasaulį ir žus — ir sau ir 
savo tautiečiams. Jų sąžinė 
nerami — jie nerimsta. Jų 
kruvini darbai — tamsūs 
purvino “dugno” žygiai.

Nenuostabu, kad jau šian
dien, kada vos keli tūkstan
čiai bėglių išvyko iš Vokie
tijos svetur, kada dar jie 
pilni nežinios ir stengiasi 
save parodyti iš geriausios 
pusės, nes tokiais palaimini

mais jie palydėti savo vadų, 
— kad jau šiandien pasaulio 
spauda linksniuoja lietuvių 
“dievo paukštelių“ vardus, 
kurie sukrėtė kruvinais 
šūviais svetingus kraštus, 
arba pasižymėjo žiauriais 
darbais KZ-tuose. štai Ka
nadoje lietuvis DP nušauna 
savo mylimąją ir pats nu
sišauna. Ten pat kitas lietu
vis DP nušauna savo darb- 

į davį lietuvį, nušauna, norė
damas paveržti jo žmoną, 
27 metų moteriškę, kurią 

j taip pat sužeidžia mirtinai, 
i Kitas lietuvis DP, “širdžių 
ėdikas“ — Anglijoj pradėjo 
meilintis prie buto šeiminin
ko žmonos, bet pastarojo 
gerai apkultas — pasitrau
kė. Drazdauskas — budelis 
iš Gross Rosen KZ-to. Nors 
jis šiandien ir paleistas. Mes 
žinome iš JAV .ir kitų kraš
tų spaudos, kad turi būti 
paleista ir Ilzė Kochienė, ži
nomo KZ-to vado Kocho 
žmona, kuri savo lempom 
abažūrus pasigamino iš 
žmonių odos, tokios pat o- 
dos dėvėjo ir pirštinaites.

Dabar pažvelkime į tas 
stovyklas, iš kurių “dievo 
paukšteliai” skrenda Kana- 
don, Dėdės Šamo kraštan ir 
kitur. Štai “Mūsų Kelias“ 
(1948. 12. 30d. 77-78 Nr, 7 
pusi., Dillingen - Vokietija) 
tarp kita ko rašo:

“Lietuvių geram vardui, 
moralei ir sveikatai ken
kiančių nusikaltimų, blogy
bių bei neigiamybių mūsų 
tarpe ilgainiui, deja, atsi
randa vis daugiau. Speku
liuojama viešose ir neviešo
se parduotuvėse, spekuliuo
ja, tie, kurie ant viešų sto-i 
vykios lentų skelbiasi. Tai 
eina ranka rankon su pro
tekcionizmu, perdėtu savo 
pažiūrų ar savo ratelio 
žmonių rėmimu. Viešos su
sisiekimo priemonės panau
dojamos privatinei speku- 
liajai ir net sulaužomos, gi 
eiliniam ir dar cigarečių ne
daug turinčiam žmogeliui 
supku pareigūną prisipra
šyti net nedidelės teisėtos 
paslaugos. Nemaža pakri
kusių šeimų ir privataus pa
skirų paleistuvavimo. Lyg 
ir niekam nerūpi, kad nak
timis stovykloje lankosi gat
vės mergos. Vasarą pakrū
mėse porelės nesivaržo nei 
suaugusių, nei paauglių ar 
vaikų. Gausu plikų, begėdiš
kų kalbų tiek vyrų, tiek 
moterų lūpose. Girtavimo 
reiškinių irgi pasitaiko. Ne
seniai vienas girtavimas pa
sibaigė valdinio sunkveži
mio sulaužymu ir byla ame
rikiečių teisme. Ne kartą 
teko ne tik stovykloje, bet 
ir mieste matyti svyrinė
jančius mūsų tautiečius, net 
tvarkos dabotojus. Žmonės 
nepaiso nei dienos ramybės, 
nei nakties poilsio * laiko: 
triukšmauja, čirpina ir pir- 
piną muzikos instrumentus, 
kaukdina radiją, skaldo ant 
grindų malkas ir audžia du
rimis bet kuriuo patinkamu 
metu.”

Tai šitokias ištraukas de
da DP “tautiškas“ “Mūsų 
Kelias.“ Reikia manyti; kad 
tikrumoje stovyklose deda
si dar baisesni dalykai.

Gi į JAV atkeliauna tų 
garbingųjų “dievo paukšte
lių“ va(Jai: naujai iškeptas 
prelatas, Barzda iš Bebarz
džių — Mykloas Krupavi
čius .ir lankstus diplomatas- 
Vaclovas Sidzikauskas. At
keliauna prašyti pinigų su
kilimams Tarybų Lietuvoje 
ir vargšams “dievo paukšte
liams“ šelpti. Tautiečiai, bū
kite atsargūs su kilimais,

., Sausio 25, 1949 3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antr

ypač, persiškais, nes ponas 
Sidzikauskas, nors ir dide
lis patriotas, bet turi silp- i 
nybių prie - “ne tautiško“ 
meno, ypač, persiškų kilimų, j 
dėl kurių teko kartą Lietu- ■ 
vos pasiuntinybės rūmuose 
Berlyne susirūpinti “pirma
jam savanoriui“ — pulki
ninkui Kaziui Škirpai.

Grįžkime vėl į “dievo 
paukštelių“ gūžtas. Kiek
viena stovykla turi-kunigą. 
Yra ir tokių, kurios turi po 
du ir net penkis kunigus. 
Gal todėl ir tokie “cūdai“ 
stovyklose dedasi ir, gal 
būt, todėl “šventasai sos
tas“ Romoje, išgirdęs apie 
šitokius “cūdus“, Kalėdų j 
senelio dovanos pavydale, 
“dievo paukšteliams“ patie
kė įsakymą uždaryti “lietu
vių katalikų dvasiniams rei
kalams tvarkyti delegatū- 
ros įstaigą“ Kircheime, Vo
kietijoje. Ši įstaiga sustoja 
veikus nuo 1949 sausio 1 
dienos. Visos antspaudos ir 
blankai — sunaikinami, šį 
Romos įsakymą perdavė 
Kapočiui “šv. tėvo“ vizita
torius Vokietijoje vyskupas 
Muench’as. Visi stovyklų’ 
kunigai ir patsai “delega
tas” Kapočius pereina vo
kiečių vyskupų žinion. 
Grįžtama prie “Codex Turis 
Canonici“ nuostatų. Kad 
“lietuviškoji“ vyriausybė ir 
VLIKas tylėtų, tai “šven
tasai sostas“ Mykolą Kru
pavičių pakėlė į prelatus, 
o gal su tuo titulu jam. bus 
mikliau ir JAV švaistytis. 
Vienu žodžiu, “delegatūros“ 
nėra ir ginčytis nevalia, nes 
“šventas tėvas“ — neklai
dingas. Nutrūko lietuviš- Į 
kiems klebonėliams biznelis ! 
ir be to reikės pripažinti ei- i 
vilinę metrikaciją, nes ji 
Vokietijoje privaloma. Ga
lės ir Ievutė Rockefellerienė 
su savo vyru atvykti į lie
tuvių “dievo paukštelių“ 
stovyklą Vokietijoje,- nes, 
jei ji būtų atvykus anks
čiau, tai stovyklos komite
tas iš pirmos dienos ‘pas
kelbtų, kad jie yra susime- 
tėliai ir nė viename bloke 
negautų, kaip šeima, atski
ro kambario. Na, žinoma, 
gal “mačytų“ milijardai — 
prieš juos lenkiasi ir “šven
tieji sostai“!

Roma. — Italijos klerika- Į 
lų valdžia garbino Trumaną i 
už jo įkurtuvių kalbą.

NEWARK, N. J. — Sietyno Choras Perstato
JUOKŲ VAKARĄ ("All In Fun" J 

ŠeštadL, Sausio 29 (Jan.) - Šv. Jurgio Saloje, 180-2 New York Avė.

Sietyno Choras, vadovybėje Walter Žuko /
Programoj dalyvauja: Vito Dvarackas, smuikininkas; Volga šokikų Grupė; Frances _LaFalce, sopranas; 

Sietyno Juokdariai ir pats Sietyno Choras. Programa Prasidės 8 v. v. — Vėliau Seka šokiai
RUSSELL BINERT IR JO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM Įžanga $1.25 (taksai įskaityti).

— Kviečiame visus dalyvauti.— RENGĖJAI.
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Rio Janeiro, Brazilijoje, poli- 
cistas suima studentą už pro- 

testąvimą prieš pakeltą 
autobuso fėrą.

Su J okiais Žmonėmis Galima Dirbti. Galima Laimėti!' > • z
 m------------------------------------------------------- :------------------------------- ■----------------

Rašo G. Metelskis
VILNIUS. — Vidury di

delio cecho, visu jo 40 metrų 
ilgiu ėjo plati konvejerinė 
juosta, abipus kurios prie 
įvairių mašinų, staklių, a- 
paratii bei prietaisų dirbo 
žmonės.Jų figū rose, pasilen
kusiose prie detalių busimų
jų dirbinių, buvo įtempimas 
ir susikaupimas. Juosta ju
dėjo lėtai. Jos pradžioje bu
vo gabalas kerzos, o gale 
nuimdavo pagamintą dirbi
ni, c

Žmogus, ką tik įėjęs pro 
duris, ramiu žvilgsniu ap
žvelgė cechą, akimirkai 
stabtelėjęs ties kiekvienu 
darbininku. Jo veidas nu
švito, pasidarė geras ir lai
mingas. Žmogus lėtai nuėjo 
paliai konvejerį, — rūpes
tingai žiūrėdamas į žmones.

— Labas, drg. direkto
riau,-— pasakė, neatsitrauk
dama nuo darbo, jauna mer
gina.,

— Sveika, Janina, — mei
liu balsu atsakė direktorius. 
Ir jis prisiminė 1946 m. 
gruodžio mėnesį, kai kaimo 
mergina Janina Rabkaus- 
kaitė pirmą kartą atvažia
vusi į Vilnių. Iš pradžių 
Janinai darbas vis nesisekė. 
Ji mokėjo pakinkyti ark
lius, įsibėgėjusius suturėti, 
bet ji bijojo fabriko stak
lių, kurias matė pirmą kar
tą savo gyvenime. Tačiau 
netrukus ji kartu su savo 
drauge Mackanyte rado 
naują krašto prisiuvinėjimo 
būdą, kas 2-3 kartus pakėlė 
darbo našumą.

— Labas, Galia.I
Prie stalo sėdėjo mergina, 

kuri atėjo į gamyklą iš vai
kų priėmimo punkto. Jos 
stiprios, įgudusios rankos 
greitai ir vikriai suklijavo 
detales. Direktorius prisimi
nė, kad šita pati Galia Tiu- 
rikova prieš kelis mėnesius, 
kuone verkdama prašė, kad 
sugalvotų ką spartesniam 
džiovinimui. — Parą džiūs
ta dirbinys — sakė Gklia,— 
o „pas mus konvejeris, juos
ta juk nelaukia. Direkto
rius ir pats daug galvojo a- 
pie tą dalyką.- Tą pačią die
ną jis.sušadkė gamybinį pa- 
si ta rimą ir išdėstė stačha- 
novininkės prašymą, o po 
mėnesio ' ties Galios darbo 

i i

vieta stovėjo savo jėgomis 
padaryta elektrinė džiovyk- 
lė. Ją sukonstruavo vyriau
sias mechanikas Dargenavi- 
čiuš. Džiovinimas dabar už
trunka ne parą, bet 10 mi
nučių.

— Labas, Mykolai Jokū
bo vi čiau.

— Sveikas Rybakai.
Puikus žmogus — galvo

ja apie jį direktorius. Va
lingas, veržlus. Tai vienas 
tų žmonių, kuriais galima 
atsiremti. Rybakas yra di
džiai prityręs tiek organi
zaciniame, tiek ir revoliuci
niame darbe. Dar 1934 m. 
Raseiniuose stojo komunis
tų partijoj. Dabar Ryba
kas — fabriko darbininkų 
profsąjungos komiteto pir
mininkas. Tuo pačiu metu 
tai geriausias kombinato su
kirpėjas — trisšimtininkas 
— kombinuoto sukirpimo, 
davusio įmonei tūkstančių 
kvadratiniu metru medžia
gos- ekonomiją, autorius.

Direktorius ėjo toliau pa
liai konvejerį.

— Sveikas, drauge Pir
mai ti. — Labas, drauge di
rektoriau, vis buvo'girdėti 
iš įvairių vietų. Ir šituose 
sveikinimuose, ištartuose 
nepakeliant akių nuo darbo, 
buvo justi didelis gerbimas, 
buvo matyti, jog direkto
riaus autoritetas didelis.

Mykolas Pirmaitis atėjo į 
Vilniaus odos - galanterijos 
kombinatą “Raudon, žvaig
ždė“ 1946 m. gegužės mėne
sį. Praeityje darbininkas, 
jis daug iškentėjo smeto
niškais laikais. Vėliau, su 
ginklu rankose jis gynė 
Lietuvos žemę nuo vokiečių 
pavergėjų. 1942 m. Pirmai
tis perėjo fronto liniją ir 
pasiekė Lietuvą. Partizanų 
būryje jis ėjo grupės virši
ninko ypatingiems uždavi
niams pareigas; Iš čia jis 
vežė į Maskvą svarbius ope
ratyvinius dokumentus ir 
paskui vėl šokdavo su para
šytu į slaptą partizanų ae
rodromą miške. Jis dalyva
vo tiltų bei automobilių 
sprogdinime, mušė vokie
čius iš užuolandų.

Didelį darbo su žmonėmis 
patyrimą įgijo Pirmaitis ar
mijoj ir partizanų būryje. 
Šis patyrimas ir buvo pra

vartus taikos sąlygomis, kai 
partija nusiuntė Pirmai t j j 
ūkio atstatymo darbą.

Įmonėj anuo metu tebuvo 
8 darbininkai. Jie dirbo 
prie vieno stalo. Dabar šis 
stalas, kaip muziejinis eks
ponatas stovi tuščiame san
dėlyje. Jis paprastai rodo
mas naujokams, kad pa
brėžtų kontratstą tarp pra
eities ir dabarties.

Pirmaitis tada nenuleido 
rankų. Kartu su darbiniu-, 
kais jis nuvažiavo į apskri
tis, į vienkiemius f žmonių 
verbuoti.

■Netrukus pirma partija 
darbininkų atvyko į kombi
natą. Išskyrus norą dirbti, 
jie nieko kita neturėjo. Nei 
įgudimo, nei specialybės, nei 
išmokslinimo.

— Tai visa galima įsigyti
— kėlė direktorius naujokų 
nuotaiką. Susipažindamas 
su atvažiavusiais, jis at
kreipė dėmesį į brolius Že- 
lalius. Jie atvyko iš užmes
to Utenos apskrities Pakai-, 
nės kaimo. Pirmas kombi
nate pasirodė Pranas Žela- 
lis, vėliau vienas paskui ki
tą atėjo dar keturi broliai. 
Iš visų labiausiai išsiskyrė 
vienas — Alfonsas. Jis ber
navo ilgiau negu kiti broliai 
ir daugiau, negu jie, vargo: 
Kai šią vasarą Alfonsą pri
iminėjo į partijos nario kan
didatus, komunistai negalė
jo ramiai klausytis jo biog
rafijos — toks sunkus buvo 
šito žmogaus gyvenimas, 
tiek vargo, nelaimių ir 
skurdo teko jam patirti. 
Nuo mažens vargo jis pas 
buožes, kurie jį žemindavo, 
mušdavo ir pasityčiodavo 
juo. Ilgus metus jam grėsė 
bado mirtis. Jis buvo beno
rįs pabėgti Amerikon, bet 
apsigalvojo, sužinojęs, jog 
ir tenai prasti žmonės varg
sta ir skursta, kaip ir sme
toniškoj Lietuvoj.

— Pagaliau, atėjęs į kom
binatą, aš pasijutau esąs 
žmogus, — pasakė Želalis. 
Manimi skaitosi, manimi 
pasitiki. Vieną norą teturiu
— atsidėkoti tarybų val
džiai.

Ir Alfonsas Želalis, ir jo 
broliai jau 1948 metų gegu
žės 1 dienai įvykdė savo 
penkmečius.

Kartu su darbininkais į 
kombinatą atėjo ir vadovau
jantieji kadrai. Tiekimo 
skyriaus viršininku pradėjo 
dirbti Andriukaitis, buvęs 
Pirmaičio grupės partiza
nas. Atėjo mechanikas Bro
nius Voinelavičius, didis sa
vo darbo žinovas. Dargena- 
vičiuš — vyriausias įmonės 
mechanikas.

Taip sudaryta pagrindinė 
gamybos smogiamoji gru-' 
pė, kuria pasirėmęs direkto
rius ir partinė organizacija 
galėjo ihitis spręsti kitus, 
ne mažiau svarbius reikalus 
— įmonės aprūpinimą maši
nomis, įrengimais. Mecha
nikų kolektyvas atstatė e- 
lektrinę, ir dabar kombina
tas aprūpintas savo elekt
ros energija. Gauti indivL 
dualiniai e 1 e ktromotorai. 
Bet pats atsakingasis ir su
dėtingasis darbas buvo pa
gaminti du konvejerius. Ta
čiau liepos mėnesį buvo pa
leistas pirmas • konvejeris, 
lapkričio mėnesį — antras.

Ir štai kombinate įvyko 
susirinkimas, pavirtęs šven
te. Jis buvo skirtas sociali
stinių įsipareigojimų įvyk
dymui. Savo klube, po Rau
donąja vėliava, įteikta ko
lektyvui Tarybinio rajono 
vykdomojo komiteto ir ra
joninio partijos komiteto, 
kombinato vadovai skaitė 
sveikinimo telegramas. TS
RS odininkų sąjungos CK 
pirmininkas pa
sveikino kolektyvą, ga
vus per Visasąjunginį so
cialistinį lenktyniavimą tre
čią premiją. TSRS Lengvo
sios Pramonės t Ministerija 
pranešė kombinatą gavus 
premiją. Su dideliu džiaug
smu sutiko kolektyvas įlie
tu vos Ministrų Tarybos ir 
komunistų partijos CK svei
kinimus prieš laiką jvyk^- 
džius valstybinį pokarinio 
penkmečio planą ir li948 m. 
planą.

, • f

Audringais plojimais at
sakė susirinkusieji į svei
kinimus. Visi atsistojo. Su 
giliausio pasitenkinimo jau
smu žiūrėjo Pirmaitis iš 
prezidiumo į savo kolekty
vą. Šimtai darbininkų ir 
tarnautojų pripildė salę. Tai 
jie pakėlė kombinato pro
dukcijos leidimą 40 kartų/ 
palyginti su 1946 m. gegu-
žės mėnesiu. Tai jie laimė
jo vėliavą, pirmumą, premi
ja.

— Taip, su tokiais žmo
nėmis galima dirbti, galima 
laimėti.

Kopenhagen, Danija. — 
Vėl tarėsi Danijos, Švedijos 
ir Norvegijos premjerai ir 
kiti ministrai apie “apsigy
nimo“ sutąrtį.
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PENKMETĮ PER KETVERIUS METUS!
KAIP DIRBA IR PLANUOJA TARYBŲ LIETUVOS 

PRAMONĖS DARBININKAI
Rašo R. VAŠKELIS

(Tąsa)
- Oleninas matė kažką pilka, balta, garbi
niuota^ ir nors labai stengėsi, kalnuose, 
apie kuriuos tiek buvo skaitęs ir girdė
jęs, jis negalėjo įžiūrėti nieko gražaus. 
Jis‘pamanė, kad kalnai ir debesys atro
do yra visai vienodi ir kad ypatingas 
snieguotų kalnų gražumas, apie kurį 

. jam tiek daug pripasakota, yra toks pat 
prasimanymas, kaip Bacho muzika ir 
moters meilė, kuriomis jis netikėjo, — 
ir jis liovės laukęs kalnų. Bet rytojaus 
dieną, anksti rytą, jį pažadino iš miego 
vežime vėsus oras, ir jis abejingai pažvel
gė į dešinę. Rytas buvo visai giedras. 
Staiga jis išvydo — maždaug per dvi
dešimt žingsnių nuo savęs, kaip iš sykio 
jam pasirodė — tyrus, baltus masyvus 
švelniais kontūrais ir įstabią, ryškią ori
nę liniją tarp kalnų viršūnių ir tolimojo 
dangaus. Ir kai jis suprato, koks tolis 
skina jį nuo tų kalnų ir nuo, dangaus, 
koks neišmatuojamas tų kalmį didumas, 
ir kai pajuto visą šio grožio begalybę, 
jis išsigando, pamanęs, kad gal jam tik
tai pasivaideno^ gal jis sapnuoja. Jis pa
sipurtė, norėdamas pabusti. Kalnai buvo 
vis toki pat. „

— Kas tai? Kas gi tai būtų? — pa
klausė jis vežiką.

— O kalnai, — abejingai atsakė no- 
ga j ietis.

— Ir aš j juos seniai žiūriu, — tarė 
Vaniuša. — Ak, ir gražumėlis! Namie 
nepatikės.

Greitai riedant ratams lygiu keliu, at
rodė, kad kalnai bėga palei horizontą, 
tvaskėdami patekančioje saulėje savo 
rausvomis viršūnėmis. Pradžioj kalnai 
tiktai nustebino Oleniną, paskui nudžiu
gino; bet vėliau, vis labiau ir labiau įsi
žiūrėdamas į tą ne iš kitų juodų kalnų, 
o stačiai iš <stepės kylančią ir. tolyn nu- 
sitęsiančią yiiego kalnų grandinę, pa
mažu .jis ėmė suvokti tą grožį ir pajuto 
kalnus. Nuo tos valandos visa, ką jis ma
te, visa, apie ką galvojo, visa, ką jautė, 
jam įgaudavo griežtai didingą kalnų po
būdį. Visi Maskvos atsimiftimai, gėda ir 
gailestis, visos banalios mintys apie Kau
kazą, visos išnyko ir daugiau nebegrįžo.

“Dabar prasidėjo,” tarytum pasakė 
jam kažkoks iškilmingas balsas. Ir ke
lias, ir toli matoma Tereko juosta, ir sta- 
nicos, ir žmonės — visa tai jau dabar- 
atrodė jam nebe juokai. Pasižiūri į dan
gų — ir prisimena kalnus. Pasižiūri į 
save, į Vaniušą, — ir vėl kalnai. Antai 
joja raiti du kazokai, ir šautuvai makš
tyse ritmingai linguoja jiems už nugarų, 
ir pinasi jų arkliai bėromis ir sartomis 
kojomis, o kalnai.... Už Tereko matyt 
dūmai aūle, o kalnai!... Saulė teka ir 
žėri pro meldus matomame Tereke, o kal
nai!... Iš stanicos važiuoja arba mote
rys vaikščioja, gražios moterys, jaunos, 
o kalnai!... Abrekai švaistosi stepėse, ir 
aš važiuoju, jų nebijau, turiu šautuvą, 
esu tvirtas ir jaunas, o kalnai!...

IV
Visa Tereko linijos dalis, kur įsikūru

sios kazokų stanicos, apie 80 varstų ilgu
mo, yra labai vienoda ir vietovės pobū
džiu, ir gyventojais. Kazokus nuo kai- , 
nėnų skiriąs iTerekas teka sraunus ir 
drumzlinas, bet jau platus ir ramus, nuo^ 
lat .apnešdamas pilkšvu smėliu žemę, 
meldais apaugusį dešinįjį krantą ir pa
plaudamas skardų, slenkantį, nors ir ne
aukštą, kairįjį krantą su, jo šimtmečių 
ąžuolų, pūvančių jovarų ir jaunučių krū
mokšlių šaknimis. Dešiniajame krante 
įskūrę taikingi, bet dar neramūs aūlai; 
išilgai kairiojo kranto, per pusvarstį nuo 
vandens, per septynis aštuonis varstus 
viena nuo kitos, įsikūrė stanicos. Seniau 
didesnė tų stanicų dalis buvo prie pat 
kranto; bet Terekas, kasmet nukrypda
mas nuo kalnų j šiaurę, jas paplovė, ir 
dabar bematyti vien tirštai žole nuaugu
sios senosios būklės, sodai, kriaušės, ly- 
čos ir glaustašakės tuopos, gervuogėmis 
ir sulaukėjusiomis vynuogėmis apsiraiz
giusios. Niekas jau ten negyvena, ir tik 
smėlyje matyti pėdos briedžių, vilkų, kiš
kių ir fazanų, pamigusių tas vietas. Nuo 
stanicos ligi stanicos ‘eina kelias, iškirs
tas “miške, kiek patrankos šūvis siekia. 
Pakeliais įkurti kordonai, kuriuose stovi 
kazokai, tarp kordonų, pakilesnėse vie
tose, budi sargybiniai. Tiktai siaura, tri
jų šimtų sieksnių platumo derlingos miš
ko žemės juosta priklauso kazokams. Į 
šiaurę nuo jos prasideda banguoti N.oga-

jaus arba Mozdoko stepių laukai, nusi
driekę toli į šiaurę ir susiliejautieji die
vai žino kur su Turuchmeno, Astracha
nės ir kirgizų-kaisakų stepėmis. Į pietus 
nuo Tereko — Didžioji čečnė, Kočkalo- 
sovo kalnagūbris, Juodieji kalnai, dar 
kažin koks kalnagūbris ir pagaliau snie
go kalnai, kurie tik matomi, bet kur nie
kas dar niekad nėra buvęs. Toje tad der
lingoje, miškingoje ir vešlioje srityje nuo 
neatmenamų laikų gyvena karingi, gra-‘ 
žios išvaizdos ir turtingi rusai sentikiai 
gyventojai, vadinami Grebnės kazokais.

Labai labai seniai jų bočiai, sentikiai, 
bėgo iš Rusijos ir apsigyveno už Tereko, 
tarp Grebnės — pirmojo Didžiosios čeč- 
nės kalnagūbrio — čečenų. Gyvendami 
tarp čečenų, kazokai susigiminiavo su 
jais ir pasisavino kalnėnų papročius, 
gyvenimo būdą ir savybes; bet ir ten iš
laikė visam pirmykščiam grynume rusų 
kalbą ir seną tikėjimą. Padavimas, dar 
ir šiandien gyvas kazokų tarpe, pasakoja, 
kad prie Tereko buvęs atvykęs caras Jo
nas Baisusis, šaukęs prie savęs iš Greb
nės senius, dovanojęs jiems žemių šioje 
Tereko pusėje, raginęs gyventi santaiko
je ir žadėjęs neversti jų nei savo paval
diniais tapti, nei keisti tikybą. Dar ligi 
šių dienų kazokų šeimos giminiuojasi su 
čečėnais, ir laisvės, dykinėjimo, plėšimų, 
karų pamėgimas — yra svarbiausios jų 
būdo savybės. Rusijos įtaka čia pasireiš
kia tik iš nepalankiosios pusės — rinki
mų varžymu, bažnytinių varpų nukabi
nimu ir kariuomene, kuri čia stovi ir 
pro čia praeina. Kazokas mažiau yra lin
kęs neapkęsti džigitą kalnėną, nužudžiu
sį jo brolį, nei apsistojusį pas jį jo sta
nicos ginti rusą kareivį, jeigu jis prirū
kė jo trobą tabako dūmų. Jis gerbia prie
šą kalnėną, bet niekina jam svetimą ir 
prispaudėją kareivį. Apskritai, rusų mu
žikas jam yra kažkoks svetimas, lauki
nis ir niekingas padaras, kurio paveiks
lą jis mato praeinančiuose vertelgose, 
naujakuriuose ukrainiečiuose, kuriuos 
kazokai niekinamai vadina “šanovalais.” 
Puošniai rengtis kazokui reiškia pamėg
džioti čerkesus. Geriausią ginklą jis gau
na iš kalnėno, geriausi arkliai perkami 
ir vagiami taip pat iš jų. Narsuolis ka
zokas didžiuojasi tuo, kad moka kalbėti 
totoriškai, ir įsigėręs net su savo broliu 
kalbasi totoriškai. To nepaisydama, šita 
krikiščionių tauta, atblokšta į šį žemės 
kampelį, pusiau laukinių mahometoniškų 
giminių ir kareivių apsupta, laiko save 
labai aukštai išlavinta ir tiktai kazoką 
tepripažįsta žmogumi; o visus kitus nie- 
kinte niekina. Didesnę laiko dalį kazokas 
išbūna kordonuose, žygiuose, medžioklė
je ar žūklėje. Jis beveik niekuomet ne
dirba namie. Jo buvimas namie yra iš
imtis iš taisyklės ir tuomet jis ūžia. Vy
no kazokai visi turi savo, ir girtavimas 
reiškia ne tiek bendrą visų palinkimą, 
kiek apeigą, kurios nesilaikant,, visų bū
tų pripažintas atskalūnu. Į moterį, kazo
kas žiūri; kaip į savo gerovės įrankį; tik 
mergaitei pripažįstama daugiau laisvės, 
o tekėjusi moteris verčiama nuo' jaunų 
dienų ligi gilios senatvės dirbti ’ kazoko
labui, ir jis žiūri į moterį rytiečių pa- ; 
pročiu, reikalaudamas iš jos klusnumo ir 
darbštumo. Todėl moteris iš paviršiaus 
ir paklusdama vyrui, įgyja, kaip ir visur' 
rytuose, nepalyginamai daugiau“ .svorio ; 
bei reikšmės' namų gyvenime, negu tai 
yra vakaruose. Nustumta Iš visuomenės 
gyvenimo ir įpratusi sunkiai fiziškai 
dirbti, juo didesnės ji įgyja reikšmės na
muose. Kazokas, kurianr prie pašalinių 
atrodo nepadoru meiliai ar tuščiomis, 
šnekėtis su savo boba, nenoroms jaučia 
jos pirmenybę, kai pasilieka su ja vie
nas. Visi namai, visas turtas, visas ūkis 
yra įgytas jos ir laikosi tik jos darbu bei 
rūpesčiu. Nors jis ir yra tvirtai įsitiki
nęs, kad gėda kazokui darbas dirbti ir 
pritinka jis vien darbininkui nogajiečiui i 
ir moteriai, jis neaiškiai nujaučia, kad ' 
viskas, kuo jis naudojasi ir laiko savu, 
yra to darbo vaisius, kad per moterį, mo
tiną ar žmoną, kūpą jis laiko savo tar
naite, jis gali nė tekti visko,'kuo dabar 
naudojasi. Be' to; nuolatinis sunkus vy
riškas darbas bei rūpesčiai, atiduoti į 
jos rankas, išauklėjo ypatingai savaran- 
kiškąr vyrišką Grebnės moters būdą ir 
nuostabiai išugdė jos fizinę jėgą, sveiką 
protą, ryžtumą ir būdo tvirtumą. Mo-

(Bus daugiau) '

V1LN1US. — Penkmetį per
ketverius metus! Toks yra 
pagriiidinis įsipareigojimas, 
kurį priėmė visų krašto dar
bininkų vardu pirmasis respu
blikinis stachanovininkų ir in- 
žinierinių-technikinių darbuo
tojų suvažiavimas, šiam di
džiajam uždaviniui įvykdyti 
suvažiavimo dalyviai nutarė 
dar labiaui išplėsti respubliko
je stachanovinį judėjimą, pla
čiau ir drąsiau taikyti naujus 
darbo metodus, racionalizuoti 
darbo procesus, kelti darbo 
našumą.

štai kai kurių mūsų stacha- 
n o v i ninku - racionalizatorių 
pasiekimai, kurių krašto pra
monėje, statyboje, transporte 
ir kitur priskaitome šiandien 
ne dešimtimis, bet šimtais. Tai 
rodo didelį pačių darbininkų 
ir inžinierių - technikinių dar
buotojų išradingumą, jų no-1 
rą prisidėti prie greitesnio' 
liaudies ūkio atkūrimo ir to
lesnio išvystymo.
Mašinų Konstruktorius'

Klaipėdos “Trinyčių” fabri
kas ilgą laiką po karo nega
lėjo išplėsti verpalų gamybos 
dėl vieno mažo daiktelio—šei
vų—stokos. Iš pradžių fabri
kas mėgino verstis privačių 
amatininkų gafninamomis šei
vomis, bet tai nebuvo jokia iš
eitis, nes gamybos vis tiek ne
galima buvo išplėsti, šeivos 
per brangiai atsieidavo, būda
vo nevienodo dydžio, o, svar
biausia, kad jų fabrikui ne
užtekdavo. Padėtis buvo la
bai rimta. Atsistačiusieji kraš
to tekstilės fabrikai — “Dro
bė,”'" “Gulbė” ir kiti—reikala
vo verpalų, o “Trinyčiai” jų 
negalėjo duoti. Ką daryti?

—Drauge. Budry, — sako 
.kartą fabriko direktorius se
niausiam įmonės darbininkui, 
—pats turi daugiausia patyri
mo iš mūsų visų, ir mecha
nikas esi geras. . .♦ Galėsi su
taisyti sulaužytą šeivinę maši
ną? Būsi vyras, jeigu tai pa-1 
darysi. . .

D^nas Budrys žemaitišku 
lėtumu mygtelėjo pečiais, per
braukė plaštaka apie paausį. 
Jis supranta reikalo svarbu
mą, bet įkvėpti laužui gyvybę 
jam pasirodė per drąsi mintis. 
Tačiau nuo pasiūlymo neatsi
sakė. ' 6

—Gerai,—tarė,—padarysiu 
nepadarysiu, o pabandyti ga
lima. Gal kas ir.išeis. . .

Po kurio laiko senas laužas 
įgavo .mašinos formą, pradėjo 
suktis ratai, sujudėjb presai. 
Bet vienos mašinos fabrikui 
pasirodė maža. Be to, ir šei
vos gaminamos ne vienos rū
šies. .

Kai antrą kartą Daną Bu
drį pasikvietė direktorius 
(jrauge su partiniu sekreto
riumi, jis jau numanė, kad
bus kalba apie naujos maši
nos pastatymą. •

Naują mašiną'' sukonstruoti 
Budrys apsiėmė jau visiškai 
drąsiai, ir <tuo metui, kai inži
nierius Eidukevičius darė ap
skaičiavimus, Budrys jau ran
kiojo -fabriko rajone visokius 
geležies x atlaikus būsimajai 
mašinai. Rinko ii’ nešė į savo 
dirbtuvę’ čia jis surinktą lau
žą taikė, derino, trumpino,.: 
gręžė, lygino — taip jis dirbo 
ištisus du mėnesius, nematy
damas pasaulio. Beit tikslas 
buvo pasiektas: gimė nauja 
mašina.

Kai suurzgė motoras ir ma
šina sujudėjo, Budriui net 
širdis krūptelėjo:

—Eina. . . ’ G
Ir šiandien fabrikas gauna 

jau penkių rūšių šeivas. Gau- 
zną jų tiek, kiek 'peikia; yra* 
net atsargų. Dano Budrio iš
radingumo ir pasiaukojamojo 
triūso dėka fabrikas gali jau 
sėkmingai vykdyti savo gamy
bos planą.
Kovoje dėL
Savikainos Sumažinimo

Panevėžio cukraus fabrikas

rengiasi naujam gamybos se
zonui. Centrifugavimo ceche 
brigados vėl pradės tarp sa-i 
vęs lenktyniauti, o drg. Juškos 
vadovaujamos brigados darbi
ninkai vėl sakys:

—Duokite mums tokį kris
talą, kaip verda Papinigis. . .

Aleksas Papinigis yra cu
kraus virintojas. Jis savo 
praktikoje pastebėjo, kad cu
kraus pusfabrikatis švariau ir 
greičiau centrifūguojamas ta
da, kai nustatomas vienodas 
kristalas. Vartojant seną 
kristalą per 10 minučių gali
ma buvo išcentrifūguoti 200 
kilogramų pusfabrikačio ma
sės, o pritaikius naują kris
talą, tam pačiam ‘masės kie
kiui pervaryti per centrifūgą 
tereikia 4-6 minučių.

Stachanovininkas ir raciona
lizatorius Papinigis, kovoda
mas dėl cukraus kiekybės ir 
kokybės pakėlimo, pasiryžo 

‘naujame sezone galutinai iš
bandyti taip pat jo paties iš
rastą naują būdą —išgauti iš 
melaso didesnį kiekį cukraus. 
Jis* jau mėgino refrižantuose 
vietoj vandens maišyti melą-- 
są. Pritaikius šį metodą, iš 
tos pačios žaliavos galima 
gauti keliais procentais dau
giau cukraus.
Aukšto Išdirbio Paslaptis

Šiaulių “Elnio” odos kombi
nato avalynės aptraukėjas Ig
nas Brazauskas pastoviai įvyk
do savo išdirbio normą 200- 
250%.

—Aš tai pasiekiau labai pa
prastu būdu, — pasakoja sta
chanovininkas. — Pirmiausia 
čia man padėjo iš Leningra
do gauta nauja aptraukiamo
ji mašina. . Kai prieš metus 
fabrikas gavo šią mašiną, 
nieks jąja nedrįso dirbti. Iš 
seno įpratimo buvo dirbama 
sena užsienine mašina, nors ji 
reikalavo daugiau atidumo, 
ir jos našumas buvo žymiai 
mažesnis. Aš ryžausi išmė
ginti naują tarybinę mašiną, 
kuri pasirodė daug pranašes
nė už užsieninę. Jeigu su se
na mašina per darbo dieną 
galima būdavo aptraukti 150 
porų, tai tarybinė mašina ap
traukia 250 porų.

J. Brazauskas patobulino ir 
patį aptraukime procesą. Jis; 
pradeda dabar viršdalių ap
traukimą ant kurpalio ne nuo 
užkulnio, bet nuo bato no-’ 
sies. Dirbant senuoju) būdu 
dažnai atsipalaiduodavo Vinu
tės, prilaikančios bato nosį, 
ir reikėdavo aptraukimą pra
dėti iš naujo, kad batas neiš
eitų su kreiva nosimi ar kitais 
trūkumais. Pakartotinam ap- 
traukimui reikėdavo sugaišti 
daug laiko. Stovėdavo netgi 
atskiras žmogus, kuris turėda
vo taisyti aptraukimą. Ir vis 
dėlto dažnai pasitaikydavo 
daug niekalo. Dabar visas 
šis procesas žymiai paspar
tintas, ir nereikalingas atski
ras žmogus.

—Drauge Ruklevičiau, mes 
neturime darbo, duokite dau
giau viršdalių, — dažnai ra
gina Brazauskas su Tamašaus
ku viršdalių skyriaus brigadi
ninką. 0 šis pats pradeda 
dar sparčiau dirbti ir ragina 
skyriaus darbininkus, kad ne
atsiliktų nuo aptraukėjų.

I. Brazauskas pasiekia aukš
to išdirbio ir todėl, kad jis 
visada gerai prižiūri savo ma
šiną, iš anksto parengdamas 
ją darbui.
Plytos Krašto Atstatymui

Direktorius Griškevičius daug, 
padėjo energijos, kad būtų 
atstatyta Kuršėnų plytinė. Bet 
tai dar ne viskas. Pradėjus 
veikti plytinei, iškilo naujas 
klausimas: plano vykdymas ir 
plytų kokybė.

—Atsiliekame, atsiliekame, 
drauge meistre, — lyg priki
šamai, lyg paraginamai dėsto 
direktorius plytų meistrui Ka

roliui Pykei.—Su plytų forma
vimu einame neblogai, bet 
plytų išdegimas... Maža duo
dame, ir kokybė labai menka: 
supleišėjusios, statybai netin
ka. . . Reikia ka nors daryti... * *♦

Direktoriaus žodžiai giliai 
palietė seno meistro savigar
bą. Kaip tai, jis tiek metų 
dirba, ir staiga neišmąno savo 
darbo, blogos plytos? Jis mė
gino teisintis, kad viskuo kal
tas blogas ktvras, netinkamas 
plytų privežimas į džiovyklą, 
blogi orai... Tačiau širdies 
gilumoje Pykę jautė ir sayd 
kaltės didelę dalį. 30% plytų 
netinkamų statybai! Tai gė
da jam pačiam, senam meis
trui.

—Ne, taip toliau būti ne
gali, — nutarė meistras.—Bet 
kad direktorius turi sutvarky
ti plytų privežimą, tai jau ma
no teisybė. . .

Plytų degikai Inižanis, Bo- 
gudžianskis, Danusevičius ir 
statikai Rupšys su Jomantu 
kažkurią dieną pastebėjo Py
kę staiga pasikeitusį. Jis pa
sidarė rūstesnis, reiklesnis, 
priekabesnis. Tai ne taip kū
rena krosnį, tai plytos ne taip 
sustatomos. Bet kai Pykė iš
aiškino darbininkams uždavi
nio reikšmę, jie suprato meis
tro jaudinimąsi. O pačiaim 
Pykei nedavė ramybės viena 
mintis:

—Ar negalima kaip nors ki
taip pradėti džiovinti plytas ? 
Iki šiol mes džioviname jas 
iš viršaus, o kad taip—iš apa
čios. . . duryse? Ir tas ku
ras . 7 .

Išdėstė meistras naują ply

tų džiovinimo būdą direkto
riui, darbininkams.

—Jeigu galima iš viršaus, 
tai, tur būt, galima ir iš apa
čios. Kodėl nepamėginus?— 
pritarė visi meistro sumany
mui.

Pirmas bandymas pavyko: 
plytų tinkamumas iš karto pa
šoko, ir dabar suskeldėjusių 
plytų pasitaiko ne 30%, o tik 
3%. Atsirado ir geresnio ku
ro. Pakilo išlytų gamybos pla
no vykdymas.

—Dabar tai mes tikrai lai
mėsime socialistines lenktynes 
su aleksandrijiečiais, — džiu
gina meistras savo darbinin
kus, bet tas purvynas ply
tų privežimo rajone. . .

—Nieko, nudžiovinsime, — 
iškėlė darbininkai naują min
tį, paraginti pasiektų laimėji
mų.

Gerkite Arbatą 
Su Medum

Laisvės įstaigoje galite gau
ti bitininko Končiaus medaus. 
Šalčiuose yra gerai gerti daug 
arbatos su medum. Ypač ge
rai yra daug arbatos su me
dum ir prieš gult einant.

t

Medaus Kaina
KVORTA $1.25 /

PUSĖ GALIONO $2.25.
Tuojau kreipkitės į Laisvės 

įstaigą ir įsigykite medaus. Į 
kitus miestus nesiunčiame.

LAISVES 
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų
• parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 

rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.
Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 

gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės spaustuvę.

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

• Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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GRUEN CUrtVEX ROYALTY

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

Dėl dailių džiūlerių visokių 

rūšių, dėl

Po švenčių Nupiginimų
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APLANKYKITE ROBERT LIPTON'S 
Jewelry Store

Įsteigta 1892

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

‘ skaitlingų suminėti.
, / Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas.

- > ' -Apsimoka pirkti pas—
T ¥ O T' IV" 701 Grand St, Brooklyn 

» v,.ll . arti Graham Avenue
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LOS ANGELES, GAL
Lankosi M. Dementienė

savaitė kaip sve-
Angelėj d. Marė

Ma- veikėjai, taip,

Jau antra 
Čiuojasi Los 
Dementienė iš Chicagos. 
ryte atvyko Į Kaliforniją pra
leisti atostogas saulėtoj Paci- 
fiko pakrantėj ir pamiršti lai
kinai Chicagos šalčius. Bet 
ji atvyko tuo laiku, kada buvo 
šalčiausias oras Kalifornijos 
istorijoj, ir net sniego jai te
ko matyti. Kalifornijoj nela
bai šiltai, ir nežinau, kaip jai 
patiks šis vizitas šią žiemą dėl 
tokio oro. 
čion mano 
tą savaičių. 
Bimatyti su 
drauge.

organizacijose
kaip pirmiau

manau, 
j darbą- 
ir dar-* 
darba-

biausia dėl Katyfornljos žinių. 
Jeigu ne d. Repečka, tai mū
sų žinios būtų jau nuvažiavę 
“į kapines.”

Iš Darbo Lauko, arba
Darbai ir Darbininkai

Girdėjau, kad ji 
pasisvečiuoti kele- 

Malonu buvo pa
minėta malonia

LLD 115 kp. metiniame su- mūsų 
Girinkime malonu buvo pasi
matyti su draugais Miku ir 
Ona Pūkiais, tik ką grįžusiais 
iš Oregon valstijos nuo ūkio. 
Jie ten išbuvo 15 mėnesių ant 
ūkio. Ūkį su namais pardavė

ir .atvyko vėl atgal į Kalifor
niją gyventi. žinoma, kaip 
pirmiau dd. Pūkiai buvo nuo
širdūs
ir vėl ne po ilgo stos 
mūsų t
buosis, 
vos i.

IJ.D susirinkime buvo an
tras draugiškas dalykas, tai 
d. Ę. Slesariūnienė varde Mo
terų Kliubo pagamino skanių 
užkandžių prie arbatos ir 
abiejų organizacijų — L. M. 
Kliubo ir LLD 145 k p.—nariai 
visi skaniai užkando ir sušilę 
labai smagiai praleido laiką. 
Gavom progą draugiškai pa
sikalbėti su nariais ir svečiais. 
Apie patį LLD susirinkimą ii 
svarbesnius dalykus aprašys 

kuopos kol ’cs p o n d e n t as
d. Petras Repečka. Labai 
smagu, kad mes turim tokį 
draugą, kaip Repečka. Jo ra
šoma plunksna niekados ne
guli padėta, visados išnaudoja 
dėl mūsų visų naudos, o la-
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RES. TEL.
II Y. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsarnuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

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

ei R ife

1113 Alt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST✓

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

(Kampus 68th St.)‘

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

Slloreioad 8-9330 t
Ir Gustas jums tuojam pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduotu per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. 
------------------------------- -;--------- -i------

šiuo laiku man vėl teko su
sidurti su darbo ieškojimo 
problema, nors 'darbo ieškoji
mas nėra linksma problema, 
bet važinėdamas ir vaikščio
damas daug gali pamatyti ir 
pasimokyti kapitalistinėj ga
dynėj. Vienas keistas daly
kas atrodė, tai tas, jeigu nori 
nicriaus iki gatvių šlaviko, tai 
riaus iki gatvių šlaviko, tai 
turi pereiti Civil Service eg
zaminą, o padavimas aplika
cijos kainuoja $1.

Aplikacija esti labai kom
plikuota ir su viso amžiaus 
istorija, kur gimei ir augai, 
kur dirbai visą amžių, ii' kiek 
kartų ir kur buvai .areštuotas, 
ir nežiūrint, ar tavo aplikaci
ja bus gera ar prasta, turi už
simokėti $1. .Aplikacijų pa
davimui nėra rubežiaus, gali 
paduoti ir nors ant dešimts 
darbų ii- už kiekvieną turi 
mokėti po $1. Bet ar miestu,) 
reikės kada tokio darbininko 
ar ne, tai ar tu pereisi egza
miną ar ne, bet vis vien tavo 
doleris negrįš atgal.

Tai per ištisas dienas pri
neša šimtus tokių aplikacijų. 
Daug klausinėjau pas žmones, 
ar kas nors buvo pašauktas 
ant egzamino, tai niekas ne
žino. kada taip buvo, 
vienas jaunas vyrukas 
sakė, jis dirbąs prie 
vairavimo ir tam darbe < 
jo pusbrolis, todėl jam

. Tik 
man 

troko 
dirbąs 
pavy

ko darbą gauti. • Tai šviesiom 
akim žiūrint, matosi, kad toks 
patvarkymas del darbų gavi
mo yra tikras pasipelnymas. 

Kompanijų dirbtuvėse, nors 
ton neima dolerių už a 

darbo nė už 
pirkti. Mažos dirb- 
visai nedirba, 

gana

pini-

o di
desnės gauna gana jaunų 
žmonių, tai virš 45 metų am
žiaus darbįninkų neima. Tas 
sudaro sunkią darbo proble
ma senesniems žmonėms. To
dėl, Los Angeles* pasireiškė

Los Angeles priemiesčiuo
se randasi šešios milžiniškos 
orlaivių dirbtuvės. Jos taip 
pastatytos, tokiose apylinkėse, 

transportacija 
ir gana toli už 
kuris savo auto-

kad prasta 
nuo miesto 
miesto. Tai 
mobiliu neturi, o nori ten dar
bą gauti, tai susidaro daug 
kliūčių dėl transportacijos. 
Kada priima naujus darbinin
kus į orlaivių dirbtuves, tai 
prižada duoti didesnę algą 
po trijų mėnesių, bet kaip at
eina laikas algų pakėlimo, tai 
paleidžia tūkstančius darbi
ninkų, o už kelių dienų vėl 
plačiai garsina laikraščiuose, 
kad reikalinga - tūkstančiai 
darbininkų. Tokiu būdu ten 
tiek daug privažiuoja žmonių 
kas dieną, kad, rodosi, būtų 
geriausias darbymetis. Ma
tosi automobilių iš įvairių 
valstijų ir visokių žmonių, bet 
koL paduoda aplikaciją, tai 
dauguma taip pavargsta, kad 
daugelis važiuoja kitur vilties 
netekę. Todėl, ten su žmo
nėmis žaidžia, kaip su( kokiais 
gyvūnėliais. Alvinas.

PAJIEŠKOJIMA1
Molina pajieško savo dviejų duk

terų, Annie ir Helen Norkis? Pa
geidaujama, kad juodvi tuoj susi
siektų su motina, kurios pavardė 
dabar yra Mrs. Suszok. Adresas: 
176 Franklin Ave., Aliquippa, Pa.

(17-22)
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Egzaminuojant Akis, 
: Rašome Receptas :
■ Darome ir Pritaikome Akinius:

Drs. Stenger & Stenger
" Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 -

Senatinio darbo reikalams komiteto pirmininkas senatorius Elbert D. Thomas iš Utah 
susirenka su kitais valdžios pareigūnais nustatyti valdžios politiką link santykių 
su darbininkais. Iš kairės: Clark M. Clifford, Paul M. Herzog, Thomas, Abe Mur

dock, darbo sekretorius Maurice Tobin, Cyrus S. Ching.

Konipaniškos krautuves 
skelbia parduodančios (Grade 
A) sviestą po 69 c. svarą.

PARDAVIMAI
Parsiduoda grosernė ir namas, 

sykiu ir biznis — išdirbtas per 15
■ metų. Namas geras, dviejų aukštų, 
trys dideli miegami kambariai ir

I maudynė. Taipgi parsiduoda ir švie-
■ žia mėsa. Pardavimo priežastis — 
! senatvė ir nesveikata. Galite kreip- 
; tis laišku ar telefonu. Parduosime

už prieinamą kainą. — J. Vogonis 
26 So. 55th St., Philadelphia, Pa.

Tel. GR. 2-9987. (19-20)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus
su ame-

1949 METŲ MARCH OF DIMES VAJUS
Šiemet National Foundation 

for Infantile Paralysis “March 
of Dimes” metinis liukų rinki
mo vajus prasidėjo sausio 15 
d. ir tęsis ligi 31 d. Preziden
tas Roose veltas įsteigė tą fon-

Tautinis Fondas praneši, 
kad amerikiečiai aukavo $18,- 
669,299 praeitų metų vajuj. 
Tikime, kad šiemet daugiau 
pinigų bus surinkta, dėžutės 
išdėtos visur — kino teatruo
se, gelžkelių stotyse, krautuvė
se, restoranuose ir tt. Pata-

tauti- 
ir vie- 
remia

Cleveland. Ohio
TAUTŲ BAZARAS
SPAUDOS NAUDAI

riame žmonėms įdėti nors po 
dešimtuką į vieną iš tų dėžu
čių arba pasiųsti savo auką 
i National Infantile Founda
tion* Washington, D. C.

V a j u s v e d am as p e r 
nius, valstijų, apskričių 
tinius komitetus. Jį
miestų, darbo, žemdirbystės, 
industrijų ir kitos grupėj. 
Laikraščiai ir žurnalai nemo
kamai garsina vajų, radijo 
stotys irgi daug praneša.

Basil O’Connoią organizaci
jos prezidentas, sako, kad 
amerikiečių suaukoti pinigai 
vartojami “kuoplačiausiai ata
kuoti vieną baisią ligą.”

Per 2,735 vietinius skyrius, 
kiekviename Jungt. Valstybių 
apskrityje, Tautinis Fondas 
parūpina medi kai išką prie
žiūrą ir gydymą visoms kū
dikiško paralyžiaus aukoms, 
nepaisant rasės, metų arba 
tikybos.

Kur tik liga pasireiškia, pri-

tyrusieji darbininkai pasiun
čiami į tą vietą su reikalingo
mis priemonėmis. Vietiniam 
skyriui reikia tik pranešti, li
gai pasirodžius. Tautinis Fon
das parūpina ligonines.su spe
cialiais įrengimais gydyti li
gą. Jis lavina gydytojus, 
slauges, viešos sveikatos dar- 
b.ininkus ir kitą personalą. 
Per spaudą ir radiją ir tea
truose Fondas platina visokias 
reikalingas informacijas apie 
ligą. Vis stengiamasi suras
ti ligos priežastis ir kaip su
laikyti baisias pasekmes, ku
rios apšlubina sergančius, 
įstaiga užlaiko garsiąją Warm 
Springs Foundation, Georgia 
valstijoj, kurią vietą pats Pre
zidentas Rooseveltas įsteigė.

Praeitą liepos mėn. Fondas 
rėmė pirmą tarptautinę Polio
myelitis 
Yorke.

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

JONAS STOKES ;
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmoro 5-6191

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford
Brooklyn 11,

konferenciją New

Common Council.

Avenue
N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Nutar- 
$500 
tautų

pasi-

Sausio 16 susirinko apie K) 
skirtingų tautų atstovų' į Bo
hemian National Home, galu
tinam prisirengimui prie tarp
tautinio bazaro spaudos nau
dai.. Susirinkime atstovauti 
anglai, slavai, kroatai, lenkai, 
rusai, lietuviai, italai, žydai, 
chekai ir suomiai. Bazarui 
paimta Bohemų svetainė ant 
kovo 19 ir 20 dienų, 
ta duoti 5 praizai už 
vertės. Pelnas eis visų 
demokratinei spaudai.

Todėl, mes, lietuviai, 
rodykime su savo geru darbš
tumu tame bazare, kad laiipė- 
jus mūsų dienraščiams nors 
po šimtinę. Pirmučiausiai ti> 
rėsime griebtis už tikietų pa- 
davinėjimo bei rinkimo daik
tu bazarui. Tam tikslui Drau- L-
gijų Sąryšio sekretorius J. že- 
brys rengiasi šaukti Sąryšio 
delegatų susirinkimą, greitai 
kaip tik bus galima, kad 
įtraukti visas draugijas į tą 
darbą, kad padaryti kuo dau
giausiai naudos savo ir kitų 
progresyvių tautų spaudai.

kad 
sau- 
Me- 
Avf 
ant

į Taiką Roosevelto Keliu

Visiems įsitėmytina, 
šio penktadienio vakare, 
šio 28, įvyks Roosevelto 
morialis mitingas, miesto 
ditorijos Ball Room e,
Lakewood ir 6-tos gatvių. 
Pradžia 8-tą valandą vakare. 
Mitingą rengia Progresyvių 
Partija ir įžymiausiu kalbėto
jom bus buvęs kongresmanas 
Leo Isącson’as, kuris kalbės 
temoje “Roosevelto Keliu į 
Taiką, kuris atitiks ir Palesti^ 
nos ki'iziui.” Isacsonas yra 
Naujos Dalybos šalininkas ir 
pastaruoju laiku atlankė Eu
ropą, Palestiną ir kitus kraš-' 

jis yra prisiren- 
naujausių žinių

tus. Todėl, 
gęs suteikti 
iš tų šalių.

sau

Clevelandas Turėjo 76 
Delegatus Washingtone

Sekmadienio pavakarį, 
šio 16, 39 išvažiavo įvairiais
keliais: savais automobiliais, 
busu ir traukiniu., O 37, ku
riems nebuvo galima dėl įvai
rių priežasčių išvažiuoti sek
madienio vakare, tai įvažia
vo čarteriuotu busu pirmadie
nio vakare. J. N. S.

ŽOLĖS ARBATOS 
FORMOJE

kraują nuo visokių nešvarumų 
išeasfio, bemiegės, . galvos ir spran-
skaudėjimų, ausyse ūžimo .••• 

kosulio, dusulio bei astmos 
pataisymui .........

užsisenėjusio kataro, Hay-fcver

mėnesinių sureguliavimas 
Nfostis ........

GOcValo 
t Nuo 
į do 
j Nuo 

Vyriškumo 
Nuo

ar rose catharh 
Sunkių 
Dailių arbata 85e. 
Nuo inkKtų ir strėnų skaudėjimo 

tarpina ir varo laukan akmenėlius 
Ncsišlapyk bemiegant .............................
TRAJANKOS šaknys dėl arielkos ......
Valnija 
Nuo 
Nuo cukrinės ligos (Diabetes) 
Nuo užsisenėjusio 
N uo 
Plaukų tonikas nuo pleiskanų, 

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

šių.’ Šita arbata ne tik užeina kclji, 
šioms ligoms, bet išlaipina susuktus 
guzus ant sąnarių vartojant per kokį 
laiką .................... i................. :............

Tyra mostis stabdo bile kokį niežulį 
ir galima vartoti bilc kur ...........

Nuo visokių reumatiškų sausgėiių .......
Laiškams popiera į Lietuvą su apie 15 

skirtingų pasveikinimų.' Tuzinas dOc. 
tuzinai už $1.00.

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

M. ZUKAIT1S, 331 Dean Terr.
Spencerport, N. Y.

✓

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

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

Vainikėlis, mažesnė, paveiksluotos 
mišios, juodais apdarais ..................

Biblija, su 379 paveikslais, su išaiški
nimu, ką jie ženklina, su apskaity- 

. inu, ką 'jie reiškia ........................
Nebijok mirti, nes iš jos neišbėgsi ......
Saule , ir visos dangiškos planetos ir

Jų Ckolionė vienos aplink kitą ..............
Celibatas, neženotų kunigų ......................
Sawizrolas didis klasterius '....................
Raginis, gražios pasakos ..........................
Dainų apie 120 įvairiausių ..................
Jonas ir Afenutė, gražios pasakos .... .%.
Laimė ir planetų nubūrihiai ..............
Naujausia didelė snpnų knyga ..........
Detroito muštynės už dalinimą lapelių 

prie lietuvių bažnyčios ......................
Duktė marių, graži apysaka ..................
Karvės ir sūrių padarymas ..................
Kaip duktė gyveno pust.ynėjc ..............
Neužmokamas žiedns, graži pasaka .......
Gudrus piemenukas .................................I
Lengvas būdas išmokt angliškos kalboš 

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

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

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

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

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

Su kankinimo paveikslais ............... .
Raktas į laimingesnį gyvenimą ...........
Ragana, gražios apykaitos ...................
Ilymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus įpėdinis? ..............................
Velnias kapitonus, 3-jų tomų knyga 
Kabalas, laimių nubūrimas ..................
Lietuviška gaspadinė, su 450 receptų 

M. ZUKAiTfS, 834 Dean Terr.
Spencerport, N. Y.

vidurius, labai gera arbata 
sutukimo .eik kfldyn .................. . . } 

hronkaitis ■■ 
visokių išbėrimų, pimples

85c
. 60c
$1.25

$1.25 
75c 

$1.25

Gile 
GOc 

$1.00 
60c 
85c 
85c 

.. 75c 
$1.00

pražilimą ir slinkimo1 GOc 
85c 
85c 
60c

$1.75

$1.25
60c

$1.75

75c

$2.25 
. 60c

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

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES
KALENDORIŲ

1949 METŲ .
Tai nepaprastai turininga įvairiomis 

informacijomis knyga.
224 Puslapių. Kaina 50c.

Gaunamas dienraščio Laisvės knygyne. Ant parei
kalavimo pasiunčiame ir į kitus miestus. . 

Persiuntimą apmokame.
Mokestį 50c. galite prisiųsti Jungtinių Valstijų 

pašto ženklais (Postal Stamps) nedidesnėm 
kaip po 10c. ar 5c.
Prašome adresuoti:

LAISVĖ, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Matthew
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

\
Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Modemiškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.
Tel. MArket 1-5172

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domlkaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos; 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. ;

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN,JN. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme-' 
nys už griežtai žemas kainas.

*

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergrecn 7-6238
*******^**************'

F. W. Shalins • 
(SHAL1NSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai j 

visose dalyse miesto.
» Tel. Virginia 7-4499 ' - i

S pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Antr., Sausio 25, 1949

NMH

ligonines.su


Sveikinimai iš Floridos

gera Ii-

Brangi Vakariene

vienoje 
ir kada

Bartenderiai 
Grąžinami Darban

Nuo gruodžio 6-tos streika
vusieji New York o East Sides 
karčiamų bartenderiai sausio 
24-tą sugrąžinami į darbą.

Stre i k ieri ų sugrą ž i n i m u i, 
savininkai pažadėjo mokėti ne 
mažiau $60 algos ir pridėti po 
$3 kas metai, jeigu bėgiu tu 
metų pragyvenimo kainos bus 
pakilusios 5 nuošimčius, taip
gi tuos priedus atimti, jeigu 
kainos nupultų 7 nuošimčius.

Taipgi mokės kas mėnuo 
po $10 į bartend erių apdrau- 
dos fondą. Ir visi 2,500 bar
tenderių, 7-se šimtuose taver
nų, turi būti priimti atgal 
darban be diskriminacijos dėl 
streiko. Kontraktas pratęstas 
iki gruodžio 1-mos, 1951 me
tų, su teise atidaryti algų 
klausimą suėjus vieniems me
tams.

Knygynas Gavo Naują 
Rinkinį Braižiniu

New Yorko Centralinis kny
gynas gavo virš 800 įvairių 
originalių braižinių (car
toons), kuriuos gamino dau
gelis žymių kartoonistų bėgiu 
pastarojo pusšimčio metų. 
Juos surinkęs ir dovanojo 
James Wright Brown, spau
dos industrijos leidinio Edit
or and Publisher viršininkas.

Kilo Ginčas Ligoninės 
Su Daktarais

T

Dienraščio Laisves Metinis
Protestuoja Prieš Persekio 

j imą Lapelių Dalintojų 
»

Brooklyno žinomos kaipo 
Bedford -v Stuyvesant sekci
jos organizacijos, o taip pat 
ir visame mieste komunistai ir 
kiti kovingi darbininkai skel
bia ryžęsi parodyti, jog ne
žiūrint 12-kos komunistų va
dų teismo, Amerika dar nėra 
visai fašistinė:

Jie gatvėse dalins lapelius 
ir tikisi įrodyti, jog tai gali
ma be persekiojimo dalinto
jų, nes tai yra vienas iš le
galių būdų skleisti savo min
tį. Tai leidžia Jungtinių Vals
tijų konstitucija.

Argumentas kilo policijai 
praėjusią savaitę areštavus 
Eve Lazorke ir Irwin Rosen
blum už dalinimą Civilėms 
Teisėms Ginti Kongreso išleis
tus lapelius apie 12-kos ko
munistu vadu teismą.

Penktadienį jie stojo prieš 
magistratą Abner C. Surpless, 
kuris uždraudė, dalinti lape
lius. Girdi, esą nelegalu da

Neseniai išvyko Floridon 
atostogauti brook lyniečiams 
gerai žinomas laidotuvių di
rektorius Matthew P. Ballas- 
Bieliauskas su žmona ir kitais 
šeimos nariais. Atviruku svei
kina brooklyniečius; rašo, kad 
gražiai praleidžia laiką saulė
toj Floridoj. Suėjo su dauge
liu lietuvių iš kitų miestų. 
Taipgi sykiu sveikina ir kiti 
žinomi lietuviai Mr. & Mrs. 
Šapolas, savininkai lietuviškos 
užeigos Brooklyno.

Linkime jiems maloniai pra
leisti 1 a i k ą—a tosto ga u j ant.

Gręsia Naujas 
Kėlimas Fėro

kuo-linti lapelius apie bylą, 
met ta byla, tebesitęsia.

žinoma, taip dalinusieji, 
taip ir visi teisingi piliečiai 
tuomi pasipiktino. Nes kasgi 
nežino, kaip komercinė spau
da jau per mėnesių eilę rašo 
ir smerkia įkaitintuosius ‘ko
munistų vadus, tarsi jie būtų 
didžiausi prasikaltėliai, o tuo 
tarpu nei teismas jų nėra pil
nai prasidėjęs. Jeigu būtų 
nekonstitucinga kalbėti apie 
bylą, kol ji tebesitęsia, teisė
jas Surpless turėjo seniai už- 
darydinti visus tuos laikraš
čius.

Komunistai per visą šią sa
vaitę žada mieste paskleisti 
šimtus tūkstančių lapelių gat
vėse, tuomi išbandyti, ar dar 
mūsų trispalvė tebeplevėsuoja 
“o’r the land of the free.” Ar 
gal jau ,mums besididžiuojant 
savo buržuazine demokratija 
šalį užvaldė fašizmas, gal jau 
mūsų šalis “nebe laisvųjų.”

T-—Hs.

Dar Viena Karo Auka

Kryželio Gaudytojai 
Susimušė

atnešti atgal dva- 
Taip ir praėjusį sek-

32 metų 
karo veteranas, pa- 

nesibaigiančių ligonies 
veteranų ligoninėje, 
buvo laikomas kaipo 
ligonis, Bronxe.

BANKIETAS
Būtinai iš anskto įsigykite Bankieto bilietus

Laikas trumpas. Bankietas įvyks Sekmadienį

Sausio 30 - Jan. 30th t

Maimonides ligoninė, Brook- 
lyne, neseniai patvarkė, kad 
jai tarnaujantieji daktarai 
nuo dabar turės praktikuoti 
tiktai vieną kurią gydymo sri
tį. Taip jai esą patarę vado
vaujantieji medikališki auto
ritetai.

Ligoninei tarnaujantieji 
daktarai, per savo atstovus, 
protestuoja. Jie sako, jog jų 
praktikoje tai neįmanoma. 
Tačiau ligoninės viršininkai 
sako, jog nuolaida šiuo klau
simu būtų neįmanoma, nes tai 
praktikuoja “kožna 
goninė.”

Specializavimasis 
šakoje būtų galimas
nors bus įvestas socializayus 
medikališką patarnavimą. Da
bartinėse sąlygose, aišku, bi
le kur susidijoje atsidaręs 
kabinetą daktaras neišsilai
kys, jeigu jisai' priims tik 
viena liga sergančius ligonius. 
Tačiau daktaras turėtų būti 
stebykFingas, jeigu jis taptų 
specialistu ant viso žmogaus 
kūno ir šimtų įvairiausių ligų.

Tobulinimas medikališkos 
pagalbos reikalauja specialis
tų ir daugelis daktarų tam 
pritaria, tačiau tiktai sociali- 
žavus mediciną tebus įmano
ma specializuotis. < Gi organi
zuotų daktarų vadovybė griež
tai tebesipriešina pasiūlymams 
suvisuomeninti medi k ai iš
pagalbą.

Michael Singer, angliško 
darbininkų dienraščio Daily 
Worker' rašytojas, sako, jog 
pildosi to laikraščio dar bir- i 
želio mėnesį paskelbti įspėji-1 
m ai, kad 10 centų fėras sub- 
vėms ir 12 centų busams ir 
subway fėras yra tik pradžia. 
'Kad kartą leidus pakelti fėrą 
tiek, bus bandoma pakelti ir į 
daugiau.

Singeris rašo, kad dabarti
nis majoro O’Dwyer’io pradė
jimas su Public Service Com
mission ginčyti fėro klausimą 
yra tikslu prašalinti, jį iš kelio 
dabar, kad nesimaišytų rude
nį, kada įvyks majoriniai rin
kimai.

Robert Charles, 
amžiaus, 
bėgo iš 
kančių 
kur jis 
protinis

Pabėgai progą Charles ga
vo eilėje stovėdamas laukti 
progos ' telefonuoti. Pajutęs 
liuosesnę minutę, jis pribėgo 
ir peršoko 8 pėdų aukščio už
tvarą ir leidosi link gelžke- 
lio, 7 blokų atstume. Gal bū
tų bandęs traukiniu pabėgti, 
bet kad čia pat jo pėdomis se
kė jį, vijosi ligoninės darbi
ninkai, tad jis šoko ant trekių 
priešais ateinantį New York 
Central traukinį ir tapo su
triuškintas.

Komercinė spauda pamiršo 
jį pagerbti, kaipo karo didvy
rį—kurstant naują karą tokie 
dalykai nepatogu minėti. Jį 
paskelbė po antrašte “pami
šėlis pabėgo, tapo užmuštas.”

Tokių karo aukų po visą 
lį būriai tebesikankina, 
vienokiu ar kitokiu būdu 
veteranai tebėra mirties 
narni kas dieną.

Išėję gaudyti iiį upės šven
tojo kryželio, gaudyti, jį Die
vo garbei, graikai gaudytojai 
to kryželio susimušė praėjusį 
sekmadienį, rodant, jog ta vi
sa iškilmė, kaip ir visos pana
šios, yra tik “marnastims svie
to,” o ne Dievo malonėms 
gaudyti.

Graikai, šv. Jono Krikštyto
jo garbintojų sekta, kas metai 
mini Kristaus apsikrikštijimą 
Jordano upėje. Aukštas dva
siškis nuo kranto, dažniausia 
nuo policijos valties, meta 
upėn kryželį, o grupė gerų 
plaukikų šoka upėn kryželį 
pagauti ir 
siškiui.
madienį, nuo policijos laivuko 
Captain- Abbey, mesta kryže
lis.

Kryželį metė arkivyskupas 
Arsenios Saitas. Paskui kry
želį sušoko plaukikai. Už 20 
pūdų nuo kranto stovėję apie 
pora tūkstančių žiūrovų sako, 
kad jaunuolis Eleftherios 
Lambros kryželį pagavęs, bet 
kad Constantino Kotteakos, 
daug kartų buvęs tuo čampio- 
nu, kryželi nuo jaunuolio at
ėmęs ir persistatydamas jo 
pagavėjo su kryželiu pozavo 
fotografams.

Perpykę, jau ant valties bu
vusieji žiūrovai pradėjo kumš
čiuoti ,Kotteakos ir net para
pijos prezidentui, bandžiu
siam Kottbakos užtarti, sušėrė 
kumščiu.

Policijai numalšinus maldi
ninkus, sugrįžus iš Battery 
Park į St. Nicholas bažnyčią 
prie Cedar St., parapijos ko
mitetas ir dvasiškiai, po ilgų 
diskusijų, pagaliau paskelbė 
jaunuolį Lambros oficialiu lai
mėtoju.

Ginčas nebuvo naujas. Jau 
pirmešniuose kryželio gaudy
muose
davo nuožiūrų, 
nas kaip . nors 
“gudrybes.” Tad šiais 
metė kryželį kitokį, 
riuojantį ant vandens 
šiauš, kad žiūrovai
matyti, kas pirmas jį pasiekė. 
Tas matymas.kainavo kumšty
nes, o kai kam ir naujus ba
tus, kuriuos nusiavę metė į 
buvusį čampioną, įtartą suk
čiavime.

praėjusiais metais* bū- 
kad čampio- 

p a varto jas 
metais 
plūdu- 
p a Vir
ga lėtų

sa- j
Ir 

tie 
ski-

kiek

LIBERTY AUDITORIUM
Richmond Hill, N., Y110-06 Atlantic Avė

Bus duodama INDIKŲ - TURKEY vakarienė.
Taipgi ir alaus bus užtenkamai visiems.

Vakarienei ir šokiam Bilietas $3.00.

Visi žinote kaip svarbu yra is anksto įsigyti bilietus, nes reikia žinoti ant 
kiek žmonių gaminti vakarienę. Vakarienė bus duodama GYMNASIUM 

— SALĖJE, kur kartu gali vakarieniauti 700 asmenų. O Auditorijoje šokiai 
tęsis be pertraukos.

George Kazakevičiaus Orkestrą
Gros šokiams lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus.

VIEN ŠOKIAMS ĮŽANGA 75 c.
(valdžios taksai įskaityti) -

Apvesdinęs apie 50,000 po
rų New York o miesto vedy
boms sekretorius Murray <W. 
Stand sausio 16-tą ir pats ap
sivedė. Jį apvesdino vyriau
sio teismo teisėjas Samuel 
Dickstein. i

Armija išparduos varžyti
nėmis daug sunkiosios maši
nerijos, tinkamos kilnojimui 
sunkmenų ir panašiems dar
bams. Išstatytos brooklyniš- 
k ė j e arm i j os b a z ė j e....

Troškimas pralobti nelega
liu piešimu labai neapsimo
kėjo Antonio Agosto’ai. Jis 
tapo nuteistas 10 iki 15 metų 
kalėti už apiplėšimą, kuriame 
jis buvo gavęs tik 95 centus.

lt

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

TI TDD’Q DIP 411 GRAND STREETUlll j D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Telefonas
EVergreen 4-7729IRT lin. 14 St. stoty nukrito, 

ar nušoko ir mirė po traukiniu 
Charles Kahl, apie 60 metų 
amžiaus.

būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N.1

For Appointment Call EVergreen 4-2525 
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., FrL10-9; Sat. 9-6 P. M.

BAR & GRILL

BEER & ALES

sutai-

Hairdressers

T

Steven Augustine & Frank' Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
•r

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS r

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per

Albiną
Stripinį 
Permanent Waves

50

Ne’tiek pati vakarienė, 
išėjimas jos valgyti restoran- 
te, kainavo brokeriams Craw
ley stambią' sumą, brangumy- 
nais. Jų trys tarnai buvę išė
ję iš darbo savo liuosą (dieną, 
tad šeima nusprendusi vaka
rieniauti restorante.

Sugrįžę iš restoranto, rado 
butą išgriostą^ Vagys j 8-me 
aukšte esamą apartmentą, 
800 Park Avė., New Yorke, 
•dalipę kopėčiomis nuo greti
mai .stovinčio 5 aukštų namo 
stogo. .

Peter 
KAPISKAS

Miestas, kaip žinome, susi
tarė su privatiškomis busų 
kompanijomis leisti joms kelti 
busų fėrą iki 7 centų, kad jos. 
duotų transfėrus reikalin
giems važiuoti subways ir pri
imtų iš subways gautus trąns- 
fėrus ant busų. Dabar kom
panijos skundžiasi, kad joms 
7 centų fėro neužtenką teiki
mui važiuotos su transfėru.L

Jeigu leistų busų kompani
joms dar pakelti fėrą, neiš
vengiamai vėl keltų ir subvių 
fėrą, tuomet bendras buso- 
sub'vės fėras būtų apie 15 cen
tų, sako Singeris.i

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

kt)

Peter Kapiskas for
M

kie

Valandos:

■Sr

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
J

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Valandos:

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

w' . ..........  ■ -■ ..... ......... -

“TAI Aš”
Policistae Duffy tapo 

no nors pašauktas į kiemą 
prie 4 aukštų pastato, 1766 

Prospect Place, Brooklyne. 
Jam raportuota, kad kas nors 
nušoko ar nukrito nuo stogo.

Atėjęs į kiemą, pamatęs vy
riškį palengva išeinant iš kie
mo, pplicistąs paklausęs: 
“Kur kūnas.” Išeinantysis at
sakęs: “Tai aš.” Jį nuvežė 
ligoninėn, patikrinti jo svei
katą.
y ■ -------- -----------------

Tarpe EI kelių pataisų, ku
rioms miestas išleis $900,000, 
bus nudrožimas platformų 
kraštų šešiose Astorijos linijų 
stotyse, kad ir ta linija, galė
tų praeiti BMT linijų trauki
niai, kurie yra platesni už 
IRT traukinius.

... Matyk lAsivystančią Istoriją ... žinių filmos 1.4 viso pasaulio 
VAIZDINGIAUSIOS FILMOS

Harry S. Trumano įkurtuvių apeigos, kaipo 32-jo J. V. Prezidento. 
Spalvingi važiuojantieji reginiai iš 48 valstijų pasmagina paradą.

Drąsus fotografas prieina prie gerklės baisingiausio Meksikos 
ugniakalnio. Teisman pašaukta 11 komunistų.

T? 1%/T D A G C! newsreel, theatrejb 1VJ. u u 1 Broadway ir 40th Street

Swirl Cut

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais. .

Telefonas EVergreen 4-0203

DANTŲ gydytojas

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-0868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

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

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

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

Ne tik, kad tai duoda jūsų plaukams 
švelnią, natural? išvaizdą... blizganti 
malonumą, kuris sukelia komplimentus 
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei.' Atatinka 
visokiam arrfžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būną patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Antr., Sausio 25, 1949




