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kas—du klerikalų šulai.
Lietuvoje kunigą Krupavi

čių kadaise žjnonės vadindavo 
Mykolu Juoduoju.

Nesenai popiežius Krupavi-, 
čių pakrikštino prelatu, kad 
Mykolui būtu daugiau u n aro 
Aiperikos davatkas pragaru 
ir velniais bauginti.

Krupavičius pareiškė spau
dos korespondentams: Tarybų 
Lietuvoje bažnyčios veikia 
laisvai, bet... lietuviškieji ku
nigai dirba iš vien zsu bandi
tais, žudančiais ramius, tary
binius piliečius ir naikinan
čiais jų turtą, valstiečių so
dybas.

Sučiupusi banditus, tarybi
nė vyriausybė, Krupavičiaus 
lūpomis, “siunčia i Sibirą...”

Vadinasi, prelatas pateikė 
rūstų apkaltinimą Lietuvos 
katalikų kunigijai.

★ ★ ★
Kas čia tokio degančio įvy

ko, jeigu Krupavičius su Si
dzikausku atnėrė lėktuvais?

Kam. pagaliau, dieviškoji 
pajėga juodu čia atsiuntė? 
'Aš nežinau!
Gal jiedu patys pasakys sa

vo misijos tikslą, o gal nepa
sakys, — gal jis labai slap
tas.

Tūli spėja, būk neužilgo A- 
merikoje būsianti organizuo
jama kaž kokia “lietuviška 
valdžia.” Būsiąs, girdi, at
gaivintas kontinuitetas!

Turėdami užtenkamai pini
gų, o neturėdami jokio rimto 
užsiėmimo, žmonės padyksta 1 
ir sugalvoja visokių, dažnai ■ 
nelemčiausių, “triksų.”

Krupavičiniai pinigų turi: 
remia juos Amerikos valdžia, 
romia Vyskupų fondas, netie
sioginiai remia ir sunkiadar- 
bis, kunigų suklaidintas lietu
vis katalikas darbininkas, au
kodamas centus visokioms ta
ryboms ir fondams neva Lie
tuvai padėti! I

Na, tegu gi ir Mykolai Juo- ! 
die j i turi Velykas!...

k ★ ★ J
Su š. m. sausio 28 d. sustojp i 

ėjęs dienraštis “New York* 
Star.”

“Star” — buvusiojo dien
raščio “I’M” vietininkas.

Dienraštis turėjo gan didelę, 
modemišką spaustuvę. Kas 
su ja bus, šiuos žodžius ra
šant, dar nežinia. Gal kas 
nors pasiims už vekselius, 
morgičius. už skolas.

Su dienraščio užsidarymu, 
paleista iš darbo 408 darbi
ninkai — redaktoriai, kores
pondentai, technikai, išvežio
to j ai.

Nedaug New Yorke dien- j 
raščių buvo, dabar jų bus dar • 
mažiau.

> ★ ★
Dienraštį “Star” leido Bart

ley C. Crum ir Joseph Barnes. 
Jiedu, kaip žinia, buvo atpir
kę iš Marshal Fieldo “PM” 
ir jį pakeitė į “Star” (žvaigž
dę).

Marshal Field’as, sakoma, 
sukišo nemažaai šin laikraštin 
pinigų, bet išlaikyti vis tik ne
galėjo.

Pasitraukdamas iš gyvųjų 
tarpo, “Star’^ turėjo apie 
140,000 skaitytojų.

Laikraštis mirė, mūsų nuo
mone, dėlto, kad jo turinys 
buvo per daug menkas, per 
nelyg palšas, nepatenkinęs nei 
pažangesnėms neigi konser- 
vatyviškai galvojančios visuo
menės.

Tuomet, kada iškilo klausi
mas dėl “PM” pardavimo, tū
li Wallace’o ir Progresyvių 
Partijos šalininkai norėjo tą 
dienraštį nupirkti, bet Mar
shal Fieldas jiems nepardavė.

DEMOKRAT. SENATORIUS 
SIŪLO (LANGO KARUI 
DAR 11,500,000,000
Sako, Tada Amerikonai Turėtų 
Komanduot Kinijos Tautininkus

Washington. — Demokra
tas senatorius Pat McCar
ran ragino Kongresą “pas
kolinti’’ Kinijos , tautininkų 
valdžiai dar 1 bilioną, 500 
milionų dolerių.

Sen. McCarran, pirminin
kas bendrosios Kongreso 
komisijos del sandarbinin- 
kavimo su užsieniais, sakė, 
pusė tų pinigų privalo būti 
skirta ginklams ir amunici
jai, kuriuos Kinijos tauti
ninkai pirktų iš Amerikos, 
o kita pusė “civiliniams jų 
reikalams.”

Užtat Kinijos armijų, 
pulkų ir kuopų vadai turėtų 
klausyti Amerikos oficialių 
įsakymų, kaip kariauti prieš 
kinų komunistus, tęsė'sena
torius McCarran. Ameriko
nai taipgi turėtų sustabdyti 
tautininkų valdžios vagys
tes ir stuvarkyti Kinijos 
taksus. . ,
Jis baugino, kad jei komu

nistai nukariautų Kinijos

J. Tautų Taryba Užgyrė 
lankių Planų Indonezijai

Lake Success, N. Y. — 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryba 8 balsais užgyrė Ame
rikos pasiūlymą “palaips
niui” laisvinti Indonezijos 
žemę nuo holandų, taip kad 
iki 1950 metų vidurvasario 
būtų pervesta visa ta žemė 
“Jungtinėms Indonezij o s 
Valstybėms.”

Sovietų Sąjungos, Uk
rainos ir Francijos atstovai 
susilaikė nuo balsavimo. Ja
kovas Malikas, Sovietų de
legatas, pirm to smerkė a- 
merrkinį planą; jis nurodė, 
jog amerikonai nereikalau
ja, kad holandai pasitrauk
tų atgal iki senųjų linijų, 
rruo kurių pradėjo pastarą
jį ofensyvą prieš indonezų 
ręspubliką. Malikas tvirti
no, kad Amerika su savo 
delsiančiu planu stiprina 
holandus Indonezijoj. «

Nanking, Kinija. — Jau 
visi Kinijos tautininkų mi
nistrai pabėgo iš savo sos
tinės Nenkingo.

Singapore. — Sukilėliai 
mėtė granatas į paštiniai- 
karinį anglų traukinį ir pri
vertė jį grįžt atgal.

Jei wallace’iniai būtų nu
pirkę, laikraštis būtų vaidinęs 
kitokią rolę ir jis, be abejoji
mo, būtų šiandien gyvavęs.

Mes nuolat, sakome: dien
raščiui išlaikyti reikalinga di
delė talka. Ypatingai sunku 
leisti darbininkišką dienraštį, 
—tokjUkaip Laisve.

Va, kodėl mes nuolat bel- 
džiame į skaitytojo galvosenos 
duris, akstindami jį nuolatos 
rūpintis savo dienraščiu, savo 
spauda. •
. Tik visu didžiulė, nuoširdi 
talka’užtikrins mūsiškai spau
dai ilgą ir pasekmingą gy
vavimą.

tautininkų valdžią, tai jie 
“galėtų užviešpataut visą 
Aziją.”

(Po Antrojo pasaulinio 
karo Amerika jau “pasko
lino” Čian Kai-šeko tauti
ninkų valdžiai kokius 4 bi
donus dolerių kovai prieš 
komunistus.)

Turkai Sveikina Jungi. 
Valstijų Karo Laivus

Istanbul, Turkija. -^-Tur
kų valdininkai ir laikraščiai 
karštai sveikina šešis at
plaukusius Amerikos karo 
laivus; džiaugiasi, kad jie 
“dvasiniai” stiprina Turki
ja.

Reikalauja Vienos 
Valdžios Vokietijai

Berlin. — Baigėsi vokie
čių Socialistinės Vienybės 
Partijos suvažiavimas. Jis 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
smerkia Ameriką ir Angliją 
už “žvėrišk. prievartą” prieš 
vokiečių tautą, už vakarinės 
Vokietijos atskėlimą nuo 
rytinės, už naujo fašizmo 
auklėjimą, už Potsdamo su
tarties laužymą ir už Ruhr 
srities fabrikų ir kasyklų 
grąžinimą buvusiems naciš
kiems jų savininkams, Hit
lerio karo ramsčiam s.

Socialistinės Vieny b ė s 
Partija reikalauja įsteigti 
vieną demokratinę valdžią
visai Vokietijai; negaišuo
jant padaryt taikos sutartį
spi Vokietija ir ištraukt vi
sas svetimųjų armijas iš
Vokietijos.

Dar 5 Šalys Pripažino 
Izraelio Valdžių

London. — Anglija, Bel
gija, Holandija, Luksem- 
burgas ir Australija taip 
pat pripažino Izraelio val
džią “de fakto” — ne pil
nai.

Užsieninė Anglijos minis
terija sakė, jog pripažįsta 
tiktai faktinąją Izraąlio 
valdžią, bet ne Izraelio val
stybę, kadangi dar nežino
ki tos valstybės rubežiai. i

Burmos Sukilėliai Užėmė 
Didelį Uostamiestį

Rangoon, Burma..— Ka
ren tautyb. sukilėliai prieš 
dešiniąją Burmos valdžią 
užėmė didžiulį Bassein mie
stą ir uostą, po ištisos die
nos'mūšių gatvėse. Prie su
kilėlių prisidėjo ir valdžios 
armijos junginiai.

Valdžia skelbia ofensyvą 
prieš sukilėlius sostinės 
Mandalay srityje.

KINŲ KOMUNISTŲ VADAS

valdininkų kapitalą Į šalies nuosavybę; padalinti dvarininkų 
ir buožių žemes bežemiams ir mažažemiams valstiečiams; pa
naikinti išdavikiškas tautininkų sutartis su Amerika ir kitais 
kraštais; demokratiniai pertvarkyti Kinijos armijas; panai
kinti valdinę tautininkų santvarką ir neteisėtą jų konstituciją; 
sušaukti konferenciją dėl busimosios sudėtinės (koalicinės)

valdžios įkūrimo.

Po Prašymo Taikytis Kinijos Tautininkai 
Iš Oro Bombardavo Komunistų Miestus

San Francisco.— Čia gir
dėtas Kinijos komunistų- ra
dijas sakė:

Kinijos tautininkų lėktu
vai bombardavo komunistų 
užimtus miestus po to, kai 
tautininkų valdžia prašė 
komunistus į taikos dery
bas. Sykiu su bombomis tau
tininkų lakūnai mėtė šau
kiančius taikytis lapelius. ’

Tautininkų oro bombos 
tokiu būdu sausio 13 d. su
ardė 200 namų ir užmušė 
29 civilinius gyventojus Tsi- 
nane, Šantungo provincijos 
sostinėje.

Po atsišaukimo į kinų ko
munistus dėl taikos derybtf,

Kinų Komunistai Reikalauja 
Areštuot Čiang Kai-šeką

Šanghai, Kinija. — Kinų 
komunistai per savo radiją 
užreiškė:

— Jeigu tautininkų val-f 
džia nori taikos derybų su 
komunistais - liaudininkais, 
tai turi sukrusti. Jinai pri
valo tuojau areštuoti Čiang 
.Kai-šeką ir kitus karinius 
kriminalistus.

Jei tautininkų valdovai 
leis ištrukti Čiangui ar ki

Graikijos Monarchistai Atmeta 
Partizanų Siūlymą dėl Taikos

Athenai, Graikija. — Mo
narcho - fašistų valdžia at
metė demokratinės - parti
zanų valdžios pasiūlymą dėl 
taikos ir tautinas vienybės. 
Partizanų vyriausybė per 
radiją siūlė:

/Paskelbti paliaubas; pa
šalinti amerikonų ir anglų 
karininkus iš Graikijos; 
atmesti paperkančiąją para
mą monarchistam iš Ame
rikos ; panaikinti bausmes 
politiniams kaliniams; su
grąžinti darbo unijom^ tei
ses; užtikrinti pilietines lai
sves ; paskelbti visuotinus 
rinkimus už dviejų mėnesių.

Monarchistų valdžia, atsi

MAO
TSE-TUNG, 

narsusis ir ga
busis kinu ko- 
munistų vadas.

Kuomet, liau
ti i ii i n k ų - ko
munistų pliekia
mi, Kinijos tau
tininkai kvietė 
k o m u n istus j 
taikos d e rybas, 
tai M a o T s e - 
t u n g’as išstatė 
jiems tokius rei
kalavimus :

Nubausti čiang 
Kai-šeką ir ki
tus karinius kri
minalistus; per
imti biurokratinį

tautininkų lakūnai taip pat 
mėtė bombas į komunistų 
užimtus Lanfangą, Suihsi- 
kova ir kitus meiestus. C
Liaudininkų Artilerija Su

statyta prie Yangtze
Nanking, Kinija. — Kinų 

liaudininku - komunistu ar
mija sustatė patrankas 
Yangtze upės pakrantėse I- 
čenge, 35 mylios į rytus nuo 
sostinės Nankingo, vietoje, 
kur upė siauriausia. Tų pa
trankų šoviniai gali pasiekt 
ir geležinkelį, einantį antra
pus Yangtze tarp Nankin
go ir Šanghajaus didmies
čio.

tiems kariniams piktada
riams, už tai komunistai lai
kys atsakingais ' dabartinę 
tautininkų valdžią.

Taipgi turi būti iš naujo 
teisiamas japonų generolas, 
kuris komandavo jų armi-' 
jas Kinijoj karo metu.

Kinijos tautininkų teis
mas Nankinge andai atrado 
“nekaltu” tą japonų koman- 
dierių.'

liepdama į tuos .pasiūlymus, 
reikalavo, kad partizanai 
visųpirm sudėtų ginklus. 
Monarchistai, iš savo pusės, 
nieko nežadėjo, Ne tik jie, 
bet ir socialdemokratų va
dai garbino karinę Ameri
kos paspirtį mOparcho-fa- 
šistam ir apšaukė partizanų 
siūlymus tik “nauja gudry
be.” \ :

t ,

. Washington.— CIO A- 
malgameitų Siuvėju Unijos 
vadai nutarė organizuoti 
deparfmentinių krautuvių 
tarnautojus į savo unijos 
skyrius; ir tuo reikalu į- 
steigė penkias raštines įvai
riose srityse.

SOVIETAI SAKO, ŠIAUR.
ATLANTO SANTARVE YRA
UŽPUOLIKŲ PLANAS
Anglai-Amerikonai su Tuo Planu 
Siekią Užviešpataut Pasaulį

Maskva. — Sovietų Są
junga kaltino Jungtines 
Valstijas ir Angliją, kad jos 
su savo planuojama Šiauri
nio Atlanto santarve moja- 
si suardyt Jungtines Tau
tas ir užviešpataut pasaulį.

Sovietų užsienio reikalų 
ministerija savo pareiški-

Nuskendę 600 Kiny
Su Dviem Laivais

Šanghai, Kinija. — Jūro
je susidūrė anglinis Kinijos 
tautininkų laivas su keleivi
niu laivu, kuriuom valdinin
kai bėgo į Formozos salą. 
Abudu laivai nuskendo. Žu
vo apie 600 žmonių.

Čechy Generolas, Anglų 
Šnipas, Bus Pakartas

Praga. — čechoslovakijos 
.teismas nusmerkė pakarti 
generolą Heliodorą Piką už 
karinių savo šalies slapty
bių išdavinėjimą Anglijos 
šnipams.

Gen. Piką, buvę^ Čecho-< 
slovakijos armijos viršinin
ko pavaduotojas, prisipaži
no, kad jis šnipavo anglams 
nuo 1945 iki 1948 m.

1941 m. jis buvo pasiųstas 
Maskvon, kaip karinės če- 
choslovakų' misijos galva. 
Paskui jis davė Anglijai 
šnipiškas žinias apie Sovie
tų Sąjungą. Už tai gavo 
daug pinigų iš anglų, kaip 
įrodyta teisme.

Karinis čechoslovakijos 
teism. Moravskoj - Ostravoj 
pasiuntė kalėjiman 33 asme
nis. Jie suokalbiavo žudyti 
aukštuosius valdininkus.

Melais Bando Išteisint 
Vengrijos Kardinolą

London. — Anglijos kata
likų laikraščiai pasakoja, 
kad Vengrijos valdininkai, 
girdi, turbūt, davę kardino
lui M'indszenty’ui tam tikrų 
vaistų, kurie nusilpninę jam 
nervus; ir būk todėl jis raš
tu prisipažino, kad vadova
vo sąmokslui nuversti ven.- 
grų respubliką ir užsodinti 
Vengrijai karalių iš austriš
kos Hapsburgų veislės.

Beta juk kardinolas prisi
pažino tik tokius dalykus, 
kuriuos įrodė dokumentai, 
rasti jo palociaus rūsyje.

Dar 2 Smetonininkų Vadai 
Klabins Trmnaiio Duris'

New York.— Iš Pary
žiaus atlėkė pralotas M. 
Krupavičius ir Vacys Si
dzikauskas. Jie ketina va
žiuot pas prez. Trumaną ir 
prašyt, kad Amerika stip
riai užreikštų, jog pripažįs
ta Lietuvą senajai (smeto- 
nininkų) valdžiai.'

me saus. 29 d. sakė:
— Sovietų Sąjunga turi 

kreipti dėmesį į faktą, kad 
valdančiosios klasės Jungti
nėse Valstijose ir Anglijoje, 
tur būt, jau atvirai vykdys 
užpuolikišką politiką, ku
rios galutinas tikslas yra 
jėga užkarti anglų-ameriko- 
nų viešpatavimą pasauliui.

Kiekvienam aišku, jog 
Šiaurinio Atlanto kraštų 
santarvė yra sąmokslas 
prieš Jungtines Tautas, 
kiek Jungt. Tautų organi
zacija trukdo užpuolikus ir 
pastoja jiems kelią. Ta san
tarvė yra naujo užpuolikiš- 
ko-karo įrankis.
Senatas Užgirsiąs šiaur.

Atlanto Santarvę
Washington. — Nepai

sant, kad Sovietai smerkia 
planuojamąją Šiaurinio At
lanto kraštų sutartį, .Jung
tinės Valstijos vis tiek pri
sidės prie tos sutarties, kaip 
pranešta šeštadienį iš Wa- 
shingtono.. Sutarties sąly
gos yra laikomos slaptybė- • \ je.

Teigiama, kad Senatas 
kovo mėnesį ūžgirs tą vadi
namą “apsigynimo” sutartį 
ir prez. Trumanas ją pasi
rašys.

Besiruošiant sutarties už- 
gyrimui. Amerika persiun
čia savo karo laivyną iš Pa- 
cifiko Vandenyno į Atlan
tą. Tai būsiąs “įspėjimas” 
Sovietų Sąjungai ir drau
giškiems jai kraštams.

Į Šiaurinio Atlanto kari
nę santarvę prieš Sovietus 
dedasi Anglija, Francija, 
Belgija, Holandija ir Luk- 
semburgas. Siūlosi į ją ir 
Italijos valdžia.

Anglai - amerikofiai sten
giasi įbraukti į tą karinį 
bloką fašistuojančią Portu
galiją, taipgi Švediją, Nor
vegiją ir Daniją.
[steigta “Europos Taryba”

London. .— Užsieniniai 
Anglijos, Francijos, Belgi
jos, Holandijos ir Luksem- 
burgo ministrai įsteigė va
dinamąja “Europos tary
bą”.

Ta taryba susidės iš mi
nimų valdžių ministrų, ku
rie slaptai svarstys ir spręs 
tarptautinius klausimus.

Monarchistai Bombarduoja 
Civilius Partizanų Mieste

Athenai, Graikija.— Val
džios lakūnai, vartodami a- 
merikįnius lėktuvus, bom
barduoja ir apšaudo Kar- 
penisioną, partizanų užim
tą miestą vidurinėje Graiki
joje.

(Partizanai sakė, jog.mo
narchistai iš oro žudo civi% 
liūs gyventojus. Partizanam 
užėmus tą miestą, 200 vyrų 
ir merginų įstojo į jų ka
riuomenę.)

Monarchistai sakosi at- 
mušą partizanus Peloponne
se, pietinėje Graikijoje.
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Tarp tautinė Apžvalga
Rašo D. M. š.
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GRĄŽINKITE MŪSŲ VAIKUS!
Rašo J. Korolkovas

Šis nežmoniškas nusikal
timas vyksta Vakarinėj Vo
kietijoj viso pasaulio aki
vaizdoje.

Prieš mane guli laiškai. 
Jų dau£, tų liūdnų, tragiš
kų laiškų su pagalbos šau
kimais, kuriuos atsiuntė 
motinos, netekusios savo 
vaikų. Čia kalbama apie 
vdakus, apie tarybinius vai
kus, kuriuos hitlerininkai 
išvežė į Vokietiją ir kurie 
dabar skursta, pusbadžiai 
gyvendami našlaičių na
muose, tarp užkietėjusių ir 
svetimų žmonių, įvairiais 
būdais kliudančių jiems 
grįžti gimtinėn, prie gimto
jo židinio.
Jevdokija Serdiukova mal

dauja sugrąžinti jai sūnų. 
Ji rašo: “Aš kantriai laukiu 
savo berniuko sugrįžtant, 
bet jau pradedu abejoti — 
ar jis dar gyvas? Mano Ju- 
rukas kaž kur anglų zonoje. 
Gal jūs galėtumėt nuva
žiuoti į prieglaudą pamaty
ti mano sūnų, su juo pasi
kalbėti ... šešerius su puse 
metų aš jo nemačiau, padė
kite man jį sugrąžinti!”

Taip, Jevdokijos Serdiu- 
koyųs sūnus, jos devynerių 
metų Jurijus, gyvas. Jis 
yra našlaičių prieglaudoje 
netoli Liubeko. Tačiau bri
tų valdžios organai nenori 
jo grąžinti motinai. Labai 
dažnai visiems mėginimams 
grąžinti mūsų vaikus pasto
ja kelią žiaurus abejingu
mas ir apgalvotas pasiprie
šinimas žmonių, kuriems su
teikti. oficialūs įgaliojimai.

gauta. Tiktai sužinota, kad 
vaiko pavardę sulatvino. Jo 
pavardė ir vardas dabar 
SeVdiukovs Juris. Šituo “pa
grindų” jis yra laikomas la
tviu, o lietuvių, latvių ir es
tų vaikus anglų ir ameri
kiečių valdžios organai ka
tegoriškai atsisako grąžinti 
gimtinėn.

Kiek vėliau aš panorau 
aplankyti kitus našlaičių 
namus — Hanenklėj. Mus, 
tarybinius žurnalistus, te
nai neįleido. Vaikai begė
diškai slepiami nuo tarybi
nių žmonių. Hanenklėj gy
vena apie šimtas tarybinių 
vaikų, hitlerininkų išvežtų 
iš Rygos, — visi'jie yra vai
kų namų, kurie buvo Kap
sulio iela 31 auklėtiniai. 
Auklėtojos Mainerts ir La
pinė, sugrįžusios gimtinėn, 
papasakojo, kad mažiausiai 
70 vaikų, laikomų prieglau
doj, turi Tarybų Sąjungoje 
giminių.

Vien Vokietijos anglų o- 
kupacinėj zonoj yra dabar 
apie 30 tokių našlaičių na
mų. Anglų pulkininkas Pul- 
vermans pripažino, kad jų 
zonoj yra apie 4000 vaikų. 
Jų dauguma — tarybiniai' 
vaikai. Amerikiečių zonoj, 
sprendžiant pagal netikslius 
duomenis, yra daugiau kaip 
tūkstantis tarybinių vaikų. 
Ro^enheimo rajone našlai
čių namuose yra 176 vaikai, 
o Aglasterhauzėne netoli 
Mosbacho — 100, Miunche
ne — 234 vaikai. Prieglau
dų taip pat yra Regęns- 
burge, Kulmbache, Zadinge 
ir kituose amerikiečiu zonos 
miestuose.

Šimtai vaiku atiduoti vo
kiečių šeimoms auklėti. 
Vykstą atviras mūsų vaikų 
vokietinimas.

Britų instrukciją našlai
čių prieglaudoms tiesiog 
reikalauja: mokyti vaikus 
vokiečių kalbos, padėti juos 
įsūnyti, per vokiečių Rau
donąjį Kryčių axiduoti juos 
vokiečių šeimęms, kad juos 
ten auklėtų. Tarybinis at
stovas pareiškė dėl to kate
gorišką protestą britų ge
nerolui Bišopui, bet atsaky
mo į šį teisingą protestą ge
nerolas Bišopas nedavė.

Vokiečių šeimose tarybi
niai vaikai yra auklėjami 
baisiose, neapsakomai sun
kiose sąlygose. Berlyne aš 
klaidžiojau po vakarinių 
miesto sektorių lendynes, 
užsukdavau į purvinus ir 
ankštus kiemus, kur skurs
ta vokiečių biednuomenė, 
užlipdavau į viršunamius, 
per vieną dieną man pavy
ko surasti tris mūsų vaikus.

Ketvėrių metų amžiaus 
berniukas Bogdanas Filip- 
jevas yra auklėjamas tūlos 
vokietės Riske.

Kitoj, vokietės Krettik 
šeimoje, auga šešerių metų 
Gerta Tarasenko. Apvilkta 
skarmalais, pąsiūtais iš se
nos paklodės, mergaitė 
gyvena nekūren a m a m C 
kambaryje, be elektros švie
sos. 4

Gyvena Berlyno pakraš
tyj ir Voldemaras Titicla- 
novas, našlaičių namų ati
duotas auklėti vokiečių šei
mai. Gyvena bakūžėj, kuri ... 
greičiau panaši į palapinę, 
bepamirštąs gimtąją kai
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ką, nukreiptą prieš ^komu
nistus,” b tai reiškia prieš 
Azijos žmones, kurie nori 
savo tautų ir šalių laisvės.

Japonijoj laike parlamen
to narių rinkimo komunis
tų balsai pakilo nuo 1,400,- 
000 iki apie 3,000,000. Pir
miau komunistai parlamen
te turėjo tik 4 atstovus, o 
dabar jau turi 35. Viso par
lamentas turi 466 atstovus. 
Šis komunistų laimėjimas 
nugąsdino- ne vien vietos ja
ponų ponus, bet ir genero
lą MacĄrthurą. i

Šiaurinės Korėjos liau
dies vyriausybė išjuokė 
amerikiečių v ir Pietų Korė
jos valdonų prasimanymus 
apie sukilimus Šiaurinėje 
Korėjoje. Sako, kad ko po
nai nori, tą ir sapnuoja, ko 
patys bijo, tą ir kitiems vė
lina.

Trizonijoj anglai, fran- 
cūzai ir amerikiečiai gene
rolai palieka 117 karinių 
fabrikų, kurie pagal pir
mesni susitarimą turėjo bū
ti sugriauti, kurių mašine
rija turėjo būti atiduota 
toms šalims, kurios nuken
tėjo nuo Hitlerinio užpuoli
mo.

Amerikietis H. L Teitel
baum, vienas iš okupacijos 
viršininkų sako, kad grei
tai bus leista vokiečiams 
Amerikos zonoj organizuoti 
savo armijos korpus. Reiš
kia, kaip ir po 1914-1918 
karo metų, taip ir dabar, šių dienų kompračikosai, 
Anglijos ir Wall Stryto im- devintieji anglų - afherikie- 
perialistai siekia atbudavo- 
ti Vokietijos karinę galią.

Vokietijoj (Sovietų zo
noj), Berlyne, įvyko Apvie- 
nytos Socialistų (Komunis
tų) Partijos kongresas, ku
riame dalyvavo’ apie 600 
delegatų ir keli desėtkai įš 
broliškų partijų atstovų. 
Kietai pasisakyta prieš 
tuos, kurie siekia naujo ka
ro. Delegatai sakė, kad ap
sirinka. tie, kurie mano, 
kad vokiečiai darbininkai 
bus vėl apgauti, kaip buvo 
jie apgauti Hitlerio ir pa
virs kanūolių mėsa turčių 
sumanymų pasiekimui. Į 
politinį biurą išrinkta: 
Wm. Pieck, 'Grotewohl, W. 
Ulbrich, H. Lehman, F. 
Dohlem, Fr. Ebert (pasta
rasis yra Berlyno majoras) 
ir P. Merker.

Mr. S. Gruson rašo, kad 
iš anglų, amerikiečių ir 
francūzų' zonos Berlyne 
115,000 vokiečių eina dirb
ti į Sovietų zoną, nes vaka
rinėje pusėje fabrikai veik 
nedirba. Prie to, vakarinėje 
pusėje yra dar 165,000 be
darbių. Rašo, kad “mes ber
lyniečius maitiname, o jie 
rusams dirba.” Tas baisiai 
nepatinka “demokratams.” 
Na, kas kaltas, jeigu ne jie 
patys • su savo užsispyri
mais.

,Tarybiį Sąjunga, Bulga
rija, Vengrija, Lenkija, 
Rumunija ir Čechoslovakija 
sudarė ekonominio bendra
darbiavimo tarybą. Susitąr- 
ta, kąd šios šaly^ visaip vie
na kitai padės ekonominiais 
klausimais/ •

Mirė žymus sovietinis ra
šytojas- Aleksandras Serafi- 
movičius. Jis buvo gimęs 
ISOS' metais. Šis senelis dar 
laike peręito karo pateikė 
kelias apysakas apie nacių 
žiaurumą. '

Minėta 25-kių metų su
kaktis nuo Lenino mirties. 
Spauda ir kalbėtojai atžy
mėjo, kad, nepaisant kapi
talizmo pastangų, marksiz-

Brezįdentas Trupianas, Nąnkingo 
užimdąnlas antrą preziden- Reakcijos 
to tarnybos, terminą, apsta- Generolas Čiang Kai-šekas 
tė ją militarinėmis parodo- pasitraukė iš prezidento 
mis. Tokio tono jis ir kalbą vietos ir pabėgo nežinia kur. 
sakė. Henry Wallace api-Į 
budino jo Kalbą, kaipo pa
vojingą taikai, kaipo veiįį 
paskelbimą karo prieš Ta
rybų Sąjungą.

Tarybų Sąjungoj spauda 
atsiliepė į tą kalbą-, kad tai 
viešas pareiškimas Ameri
kos imperializmo siekimo 
viešpatauti pasaulyje/ Bet 
rašo, kad vienas dalykas 
tarpe troškimo, o kitas tar
pe pajėgumo. Jau vien įvy
kiai Kinijoj -rodo, kad pa
saulis neis Wall Stryto pa- 

kišome lapkričio 2 dieną rinkimus?” Dėl to buvo dau- diktuotu keliu, 
giausiai kaltintas pats Dewey, kad jis nebuvo agresyvus, , •> . .
kad jis “per daug užtikrintai jautėsi”. Buvo kaltintas ir . / sv . •
republikonu pardjos pirmininkas Hugh Scott, jr„ paties ; tąhj| lau^t. tai-
Dewio ton vieton paskirtas. ... . . .h , .

Mr. Scott Teisinosi, prisiekaudamas, būk daugiau tokios valdininkai ir spauda kurs- 
klaidos republikonų vadovybė nepadarysianti, būk seka-Ue HalW neperduoti lary- 
mais prezidentiniais rinkimais ji Dewio kandidatu nešta- Sąjungai tų italų karo 
tysianti. Buvo aštrių reikalavimų, kad Scott pasitrauktų laivų, kuriuos pagal sutar- 
iš partijos vadovybės, iš pirmininko vietos. Bet jis griež- . U jau seniai tuiėjo Sovie-| 
ai atsisakė tai daryti. *;

Kai šis klausimas buvo pateiktas balsavimui, tai 54 pa
sisakė už Scott’ą, o 50 — prieš. Vadinasi, Dewio paskir- 
tasiSKebebus republikonų partijos vadas.

Posėdyje svarstytas 1950 metų kongresinių rinkimų 
klausimas. Republikonai aštrina gan atšipusius savo na
gus demokratams kedenti. Bet kaip gi jiė kedens? Ką jie 
padarys? '

Republikonų partijos vadovybė nepadarė jokių pakai
tų nei vadovybėje neigi programoje; ji nieko gero, nieko ; 
įdomesnio nepateikė ir nepateiks nei savo nariams neigi • 
tiems, kurie nepriklauso tai partijai.

Pas republikonus gubernatorius Dewey ir jo šalinin
kai dar vis skaitomi “labai kairiais”. Jeigu taip, tai gil
ina suprasti, kokioje ta partija yra beviltiškoje padėty- 
je!

Aišku, suvykusieji minėtan posėdin visi buvo ištikimi 
monopolistiniam kapitalui, Wall strytui. Dėl to nieks 
nedrįso prasižioti apie partijos pozicijos pakeitimą, apie 
“sūžmoninimą” republikonų vadovybės. \

Pagaliau, republikonai gerai žino, jog šiandien stam
busis kapitalas nėra demokrato Trumano nuskriaustas— tinė 
štai, plieno magnatai praėjusiais metais prisikrovė dau
giau pelnų, negu kuriais kitais metajs po li929 metų!
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Pasibaigė republikonų partijos nacionalio komiteto po
sėdis, sušauktas Omahos mieste, Nebraskoje. Pasibaigė 
jis Dewio laimėjimu.

M

Šiame posėdyj dalyvavo virš vieno šimto asmenų. Jame 
virė aštri kova, — kova tarp Dewio šalininkų ir jo viso
kio plauko priešų.

Posėdyje, kaip rašo spauda, nuolat kyšojo 
republikonams labai aitrus klausimas: ‘‘kodėl mes pra-

mais prezidentiniais rinkimais ji Dewio kandidatu nesta-

*

iv šanghajaus 
jėgos panikoj

Iš Kinijos išvyksta 475 
Amerikos generolai, admi
rolai, pulkininkai ir kiti 
karo specialistai, kurie mo
kino generolo Čiang Kai- 
šeko armiją, orlaivyną ir 
laivyną karui prieš liaudies 
jėgas. Matyti, kad jie ne
kaip jaučiasi.

-Francijoj komunistai lai
mėjo municipalius rinki
mus Grenoble mieste. De 
Gaulle pasekėjai prakišo 
šiuos miesto rinkimus.

Paryžiuje eina teismas, 
kuris turi tarptautinės 
reikšmės. Rusas pabėgėlis 
V. Kravčenko apskundė 
francūzų komunistų savait
raštį “Lettres Francaises.” 
Laikraštis rašė, kad Krav
čenko knyga, išleista Ame
rikoj, yra melaginga ir prie 
karo kurstymas.

Teisme liudininkai įrodo, 
- - - - į kad ši knyga yra pakartoji-

šarvuočio “Giulio!mas Hitlerio-Goebbelso pra
to!, kol Sovietai pr!?,S . ..^bįnę

salį, kad jos išleidimas bu- 
I vo suplanuotas tų, kurie 
trokšta karo tarpe Ameri- 

/"kos ir Sovietų.

kos sutartį. Pirmiau jos

bu Sąjungai tų italų karo

■: tams pervesti.
Dabar Anglija reikalam; 

ja Italijos, kad neduotų So-i 
vietam^ 
Cesare” 
grąžins Anglijai šarvuočio | 
“Royal 
kartu sakoma, 

j šarvuotį 
sugadinę,

Sovereign.” Tuo 
kad italai 

“Giulio Cesare” 
norį tik laužą 

perduoti. Sovietai nesutinka
■ Anglijai grąžinti jos šar- 

Y" j vuotį tol, kol nebus itališkas

Prašo Greit Sukelti $100,000 *
Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos gynimo komi

tetas atsišaukia į visos Amerikos darbo žmones, prašy
damas talkos, prašydamas pinigų teisiamiesiems komu
nistų vadams ginti. .

Bėgyje ^sekamų 15-kos dienų, gynimo komitetas sako, 
Veikia sukelti $100,000 bylai vesti.

Ši byla, be abejojimo, kaštuoja komunistams labai 
daug.

Gynimo komitetas prašo komunistus ir nekomunistus- 
aukoti šin specialin fon<}an ir aukas siųsti Komiteto iždi
ninkei Elizabeth Gurley Flynn, 35 Ę. 12 St., New York 
City. -

Bendroji Ekonominė Taryba Rytų Europai.
Neseniai, kaip skaitytojas veikiausiai jau žino, Mask

voje susikūrė Bendroji Ekonominė Taryba, kurion įeina 
Lenkiją, Čechoslovakija, Vengrija, Bulgarija, Rumunija 
ir Tarybų Sąjunga.

Komercine Amerikos spauda, sužinojusi tai, pradėjo 
minėtosios tarybos įsikūrimą visaip aiškinti. Girdi, ar 
tik ji nebūsianti Rytų Europos “maršaliniu planu”!

Nieko toliau nuo tiesoj!
Marshallo planas yra planas silpnesniems kraštams pa

vergti, jų nepriklausomybei apkarpyti, jų pagrindinei 
pramonei susiaurinti. Marshallo plano tikslas: tvirtinti 
Vakarų Europos valdančiąją klasę, silpninti liaudį, — 
pirpiąją turtinti, antrąją — skurdinti.

Kas kita yra su Bendrąja Ękonominę Taryba. Josios 
tikslas, ’mums atrodo, yra tokis: subendrinti visų šešių 
kraštų resursus, paskaidyti juos taip, kad jie neštų nau
dos visų liečiamų kraštų žmonėms.
y Atsiminkime i . Lenkija, Čechoslovąkija, Vengrija, Bul
garija ir Rumuniją ryžtasi socializmą vykdinti. Betso- 
ėialįzmo vykdinti nebus galima be tvirtos pramonės, be 
pagrindinės pramonės. O tai pramonei įkurti reikalinga 
šalutinė talka. Gi daugiausia galinti pataikauti yra nię- 

‘ kas kitas, kaip T. Sąjunga — milžinas, jau turįs aukštą 
savo pramonę, taipgi pilnas visokiausių gamtinių medžia
gų resursų.

Šios Tarybos tikslas pakelti juo greitesniu laiku visų 
kraštų žmonių gyvenimo lygį. O jam tinkamai pakelti 
reikia tiems kraštams duoti'fabrikų, reįkia juos aprū
pinti būtinai reikąlingomis medžiagomis.

Šios Tarybos tikslas padėti šitiems kraštams, — liau
diškų demokratijų kraštams, —išsaugoti savo nepriklau
somybę. O ji bus saugi tik tuomet, kai tie kraštai turės 
tvirtą pram'onę, kai jie turės žemės ūkį pastatytą aukšta
me laipsnyj. Žemės ūkiui pastatyti aukštesniąjame laips-

Graikijo je amerikietis 
pulkininkas S. R. Edner, 
kuris tarnavo monarcho-fa- 
šistų armijoj buvo privers
tas nusileisti partizanų te
ritorijoj. Sakoma, kad par
tizanai jį sušaudė už tai, 
kad šis pulkininkas daug 
kartų iš kulkosvaidžių šau
dęs į moteris, vaikus — ci
vilius žmones. Kiti daviniai 
sako, kad jis, sugedus lėk
tuvui,. patsai užsimušė.

Italijoj komunistų vadas JJ 
Palm iro Togliatti pasmerkė 
prezidento - Trumano inau
guracijos kalbą, kaipo kurs
tančią prie naujo karo. To
gliatti sako, kad visur liau
dis nori taikos, kad karo 
kurstytojai apsigaus, jeigu 
jie neątsisakys nuo dabar
tinės savo politikos.

Irako sostinėje Bagdade 
prasidėjo didelės riaušės. 
Sakoma, kad studentai rei
kalauja karo prieš Izraelį. 
Kiti daviniai sako, kad 
riaušininkai reikalauja at
sikratyti nuo Anglijos vieš
patavimo Irake. Ši šalis už- 

Čechoslovakijos pasienio Lima 175,000 ketv. mylių ir

šarvuotis tvarkoj perduo
tas.

Albanija pasirašė su Len
kija prekybos sutartį. Meti
nė prekyba sieks $4,000,- 
000 vertės. Albanija yra
nedidelė liaudies demokra- 

respublika Balkanų 
Pussalyje.

Barnioje prasidėjo kare- 
i nu sukilimas prieš burmie- 
čius. Sako, kad karenų tau
ta reikalauja nepriklauso
mybės. Kol kas nežinia, ar 
tai tikras liaudies išstoji
mas, ar gal tik britų su
kurstytas, kad kėlus Bur- 
moj netvarką.

Burma faktiškai yra An
glijos kolonija, ūors ir ga
vo ^nepriklausomybę.’* Ji 
yra tarpe Indijos, Kinijos 
ir Siamo* valstybių. Užima 
361,610 ketvirtainių mylių 
ir turi 15,000,000 gyven-

turi 5,000,000 gyventojų.
Indijoj įvyko 15-kos val

stybių konferencija, kurioj 
delegatai buvo nuo Azijos 
ir Afrikos valstybių, reika
lavo, kad Holandija susto
tų kariavus prieš Indonezį- 
jos žmones ir iki 15 d-, ko
vo, T949 metų vįsąi atšauk
tų‘iš tos šalies savo armiją.

Žinoina, tie tariniai pa
daryti nedrąsiai, su tūlais 
pasiaiškinimais. Rodo, kad 
konferencijoj viešpatavo 
Anglijos ir Wall-Stryto im
perialistų dvasia.

Čiang Kai-šeką ir jo sėbrus. | Tarybinė spauda teigia, 
Liaudies Išlaisvinimo Ar- kad konferencijos "dalyviai 

mija visai arti priėjo prie tarėsi sudaryti karinį blo-

sargai susišaudė su Jungti* 
nių Valstijų armijos dali
niais, kada pastarieji su 
trokais buvo įvąžiąyę į če
kų šalį. Nuostoliu nebuvo.

Čechosloyakijęs vyriausy
bė areštavo 60 asmenų,, jų 
tarpe kelis 'militaristus, ir 
kaltiną suokalbyje > prieš 
liaudies valdžią.

Kinijoj komunistai paė
mė Peipingo (Pekino) 
miestą. Kaipo taikos sąlygą 
reikalauja, kad reakcinin
kai pasiduotų ir perduotų 
liaudies teismui generolą

nyj reikalingos mašinos, traktoriai, ir kitkas, kurios 
taipgi- tegali būti padarytos tik fabrikuose.

Šios Tarybos suorganizavimas nereiškia, kad Rytų 
Europos kraštai atsisakys prekiauti su Vakarų Europa 
bei su Anierika. Ne! Toji prekyba, kur tik galima, bus 
plečiama, tvirtinama, ries visa tai eis tiems kraštams 
naudoi*, nes visa tai tvirtins taikos sentirhentą pasauly
je. /

Atstatymas ūkio, gerinimas žrhonih būvio, taika —vy
riausi šių dienų uždaviniai visų padorių žmonių, nepai
sant, kur jie begyventų!

Šitaip mes žiūrime 
jos uždavinius.

į minėtosios Tarybos įkūrimą

.v

čių karinės administracijos 
valdininkų uniformas, kaip 
ir senovėj žaloja, tvirkina 
vaikus, žiauriai kankindami 
bedales motinas. Kokia be
ribė ir beprasmiška niek-

Prieš pusantrų metų man 
teko būti našlaičių namuose 
netoli Liubeko, kur gyvena 
Jurijus Serdiukovas ir de
šimtys kitų tarybinių vai
kų. Tuomet dar buvo guli
ma manyti, kad sulaikymas 
mūsų vaikų — atsitiktinu
mas, nesusipratimas, kad 
netrukus jie bus grąžinti tė
vynėn. Misteris Kukas, ku
ris tvarko vaikų repatriaci
jos reikalus, pareikalavo į- 
rodymų, patvirtinimo, kad 
Jevdokija Serdiukova' tik
rai yra vaiko motina ir no
ri, kad jisai sugrįžtų. Kuko 
reikalavimai buvo keisti, 
kvaili, pilni pasityčiojimo—, 
ar beatsirastų Tarybų Są
jungoj motina, kuri vįsa 
'savo būtybe, Visomis minti
mis ir visa širdimi netrokš
tų savo vaiko sugrįžimo ? ! 
Nepaisant to, tarybiniai 
valdžios organai Vokietijoje 
pateikė britų valdininkams 
visa, kas jų buvo reikalauta, 
— berniuko gimimo metri
kų išrašą, vedybų liudijimą, 
Serdiūkovos laišką.

Po to praėjo' daug laiko, 
tačiau atsakymo iš britų 
valdžios organų dar vis ne-

mas - leninizmas vis dau
giau laimi, "o imperializmas 
pralaimi. >

Tarybų Są jungęs 1948 
metų gamyba ant 18 nuoš. 
pralenkė 1940 metų gamy
bą, tai yra, pirmkarinę. 
1948 metais Sovietai pasi
gamino 412,000,000 tonų 
grūdų, miškais buvo apso
dinta 199,000 hektarų že
mės, pastatyta 1,600,000 
naujų gyvennamių. 1948 
metų pramoninė gamyba 
viršijo ant 27 nuoš. 1947 
metų gamybą.

Anglų - amerikiečių val
džios organai su pykinan
čiu atkaklumu kliudo mūsų 
vaikams sugrįžti į gimtinę. 
Per visus šituos metus tary
binėms organizacijoms, ne
žiūrint į ju primygtinus rei
kalavimus, nebuvo įteiktas 
nė vienas sąrašas vaikų, e-

4TąsS^5-me pusi.)

i

1949
ir

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. baily)- Pirm , Sausio 31,



VYRAI TRUMPIAU GYVENA, DVASINIS PARUOŠIMAS GIMDYMUI
NEGU MOTERYS

Gal tfili vyrai didžiuoja
si, kad jie ne moterys. Bet 
gamta baudžia vyrus trum
pesniu amžium; kai kurios 
ligos tai]) pat labiau kliudo 
vyrus, negu moteris, sakė 
daktaras James B. Hamil
ton, Long Islando Univer
siteto medicinos profeso
rius, kalbėdamas Gerontolo- 
gų Draugijos susirinkime 
New Yorke. — Gerontolo
kai yra gydytojai, kurie 
darbuojasi žmonių sveika
tos palaikymui senatvėje ir 
amžiaus liginimui.

Vidutiniai imant, ameri
kiečiai vyrai gyvena 5 me
tais trumpiau, negu mote
rys, pareiškė dr. Hamilto
nas. Tą faktą jis parėmė 
skaitmenimis iš gyvybės 
apdraudos kompanijų.

Paprastai argumentuoja
ma, jog moterys bendrai il
giau gyvena’ už vyrus todėl, 
kad dauguma moterų leng
viau dirba arba vra namų 
šeimininkės.

na, negu patinai. Bet nega
lima sakyti, kad jų patinai 
sunkiau dirbtų už pataites.

Senstant, riebalinės liau
kos (glandsai) moterų odo
je mažiau veikia, o Vyrų 
odoje daugiau, kaip rapor
tavo Washington© Univer
siteto medicinos profesorius 
dr. Esben Kirk. Tatai jis 
patyrė, palygindamas rie
balų sunkimąsi iš 200 vy
rų ir moterų kaktų. Jie ir 
jos buvo virš 40 metų am
žiaus.

Einant vyrui ar mote
riai senyn, nesumažėja 
kraujas jų kūne, kaip at
rado ' Jungtinių Valstijų 
Sveikatos Instituto ir Bal- 
timorės ligoninių daktarai 
Jerome E. Cohen ir Nathan 
W. Shock.

Senstant žiurkėm, pati
nukams ir pataitėms, ta
čiau, susikuopia daugiau 
riebalų parotid liaukose 
(paausiuose) ir gadina tas 
liaukas, pranešė Washing-, 
tono Universiteto medici-

PAŠALINA DAUGUMA SKAUSMŲ

Taip 
Universiteto 

profesorius d r. 
W. Goodrich, 
praeitą savaitę 
Sąjungos susi-

Gimdydamos moterys 
skaudžiausiai kenčia todėl, 
kad jos buvo iš anksto nusi
gandusios skausmų, 
tvirtino Yale 
Medicinos 
Frederick 
kalbėdamas 
Motinystės
rinkime New Yorke.

Kad natūrali© gimdymo 
skausmai daugiausiai įsi
kalbėti, baimingai įsivaiz
duoti, tatai neseniai atrado 
ir garsus gimdymų specia
listas dr. Grantly Diek 
Read Anglijoj.

Ta nuomonė patikrinta 
Yale Universiteto ligoninėj, 

‘kur 400 moterų buvo iš 
anksto paruoštos gimdymui. 
Du nuošimčiai jų sakė, jog 
be jokių skausmų pagimdė.

šiek tiek skausmo, nors ne 
per daug. Jų dvasia, tačiau, 
buvo tiek džiaugsmingai 
pakilus, kad jos nepaisė bis-

kį pakentėti. ■ i
Gimdymui - jos buvo pa

ruoštos šitaip:
Buvo joms duota viena 

aiškinimų pamoka ir dvi 
mankštymosi pamokos pra
diniuose nėštumo mėnesiuo
se. Trys kitos tokios pamo
kos buvo suteiktos paskuti
niame nėštumo mėnesyje.

— Nežiūrint, ar aukštai 
ar žemai moterys protiniai 
būtų, išsilavinusios, — sa
ko dr. Goodrich, — visas 

jas galima tokiu paprastu 
būdu išmokyti, kad ramiai 
ir su pasitikėjimu lauktu 
ateinančio gimdymo.

Reikia ir specialiai išla
vintų slaugių, kad pamoky
tų kiekvieną moterį pirm 
gimdymo, ko laukti fiziniai 
ir dvasiniai, kada ji gim
dys.

Tokios pamokos suramina 
moterį, taip kad ji kur kas 
mažiau jaučia gimdymo

skausmų.
Porai šimtų gimdyvių 

Yale Universiteto ligoninė
je buvo duota ir lengvų 
vaistu, kurie atliuosavo 
joms nervus. Bet 87 tų mo
terų pagimdė su pilna są
mone, blaiviai protaudamos 
ir žinodamos, kas dedasi. 
Jei būtų reikėję, būtų pa
vartota ir stipresni vaistai.

Tačiau dr. Goodrich įspė
ja, jog nėra tokio dalyko, 
kaip vadinamas ^natūra
lus” gimdymas visai be jo
kių skausmų. Nors tam tik
rais vaistais galima būtų 
apmarinti gimdyvę taip, 
kad ji nieko nejaustų, bet 
tai būtų pavojinga motinos 
bei kūdikio gyvybei.

Svarba gi tame, kad Yale 
Universiteto mokslininkai 
įrodė, jog tinkamas dvasi
nis . moteries paruošimas 
panaikina didžiąją daugu
mą gimdymo kančių.

PATS SURANDĄS TAIKINĮ 
SOVIETINIS LĖKTUVAS

Amerikiečiai užpraeitą)kirstų kelią ppie^o lėk^u- 
sekmadienį girdėjo praneši- vams. Jie taip pat stato ra-

Šį argumentą sulaužo pa-mos profesorius dr. War- 
rodymai iš gyvulių gyveni-Iren Andrew. Ar riebaliniai 
mo. Dr. Hamilton tyrinėjo išsigema tos liaukos sens- 
amžių 70 skirtingų rūšių tantiems žmonėms, to dar 
gyvūnų — vėžių, paukščių, i nepatirta.
žuvų, gyvačių, kirmėlių, ke-! Pažandės (mumps) yra 
turkojų; atrado, jog visų tų minimų liaukų skaudus iš- 
rūšių pataitės ilgiau gyve- tinimas. N. M.

ŠOKIAI KAIPO DAILŪS MOTINA

KEISTOS PASAKOS APIE 
“VERGŲ DARBĄ” SOVIETAM
Anglai - amerikonai per 

savo spaudą gąsdinančiai 
pasakoja, kad Sovietai iš
naudoja atominių medžiagų 
kasyklas Čechoslovakijoj ir 
Vokietijoj. Amerikiniai žur
nalai pilni šiurpulingų is
torijų, kaip Sovietai, girdi, 
“priverčia vokiečius belais
vius ir šiaip darbininkus 
vergiškai dirbti atominėse 
uraniumo kasyklose.”

Kartu amerikiniai ir an
gliški laikraščiai dar vis 
spėlioja, ar Sovietų Sąjun
ga turi savo atominių ka
syklų ar ne.

Blaiviau tą dalyką su
pranta amerikonas moksli
ninkas J. A. Campbell, pro
fesorius Oberlin Kolegijos, 
Ohio valstijoje. Jisai sako:

— Kiekviena *šalis, turin
ti didoką plotą žemės, tik
rai turi $avo žemėje užten
kamai sprogstamosios ato
minės medžiagos, bertt bom
boms gaminti. J

Kas liečia vadinamus ver
giškus, katorginius darbus 
belaisviam Sovietuose, tai 
Sovietų priešai dažnai pa
tys sau ' prieštarauja. Iš 
vienos pusės, jie piešia tuos 
belaisvius kaip verstino 
darbo, vergus, kankinius, o 
iš antros'pusės, rėkauja,, 
kad Sovietai perauklėja vo
kiečius ir japonus belais
vius ir siunčia juos namo 
skleisti komunistinę, sovie
tinę propagandą.

Na, jeigu belaisviai So
vietų Sąjungoj būtų taip 
kankinami, kaip gi jie ga
lėtų, sugrįžę namo, piršti 
savo tautiečiams komuniz
mą?

Ar sugrąžinti belaisviai 
būtų padauginę komunis
tams balsų skaičių Japoni
jos seimo rinkimuose, jeigu

Sovietai būtų juos taip var
ginę, kaip šneka Sovietų 
priešai?

Aišku, jog kurstytojams 
prieš Sovietus “protas už 
razumo užeina.”
KĄ MATĖ BROOKLYNIE- 

TIS SARŽENTAS
Japonų komandieriai ka

ro metu taip pat gąsdinda- 
davo savo kareivius:

— Jokiu būdu nepasi
duokite Sovietams į nelais
vę. Jei būsite suimti, tai 
rusai jus paskers arba gy
viems odą nulups.

O kaip iš tikrųjų buvo?
Vienas brooklynietis, bu

vęs saržentas Mandžurijoj, 
matė būrį japonų, kuriuos 
Sovietų kariuomenė paėmė 
ųelaisvėn. Sako, rusai su
statė eilėn tuos japonus ’ir 
užklausė: — Katras jums 
buvo geriausias?

Japonų kareiviai nurodė 
\ į vieną savo saržentą. Sovie
tinis oficierius tada jiems 
tarė:

— Na, tai jo ir klausyki
te, kaip savo vado.

Belaisviai japonai buvo 
nusiųsti pirtin; gerai išsi
maudė, gavo švarius balti
nius. O nuvedus juos į nak- 

- vynių patalpą, kiekvienam 
buvo duota blanketas.

Japonai belaisviai neno
rėjo savo akimis tikėti. 
Jiems atrodė “stebuklas”, 
kad rusai taip 'žmoniškai 
su jais elgiasi. Jie bijojo, 
kad rusai jų neišžudytų. O 
čia rusai gražiau su jais 
apsieina, negu pačių japo
nų komandieriai.

Tad galima suprasti, ko
dėl daugelis belaisvių, su
grįždami namo, pritaria so
vietinei santvarkai.

J. C. K.

Šokis paakstina ne tik 
jaunuolių jausmus, bet sy
kiu ir suaugusių ir senų. 
Šokiai sutraukia žmones i 
poras ar grupes, vis tiek ar 
jie pažįstami ar ne, ar jau
ni ar seni. Šokiai džiugina 
visus; iššaukia šypsą su 
žibančiomis akimis, šokiai 
vingių vingiais vaizduoja 
dailę ir graciją (grakštu
mą).

Visos tautos—ar aukštai 
kultūroje pakilusios ir tur
tingos, ar beturtės ir pa
vergtos kolonijos — links
minasi šokiais. Kodėl?

Klausimui išsiaiškinti 
pažvelgkime į tolimąją, ži
ląją senovę, kada' žmonės 
gyveno daugiausia upių pa
kraščiais ir miškuose. Tuo
met pamatinė jų mityba ir 
pragyvenimas buvo iš me
džioklės ir žvejybos.

Eidami į medžioklę prieš 
pavojingus laukinius žvėris, 
jie drąsindavosi šokiais. 
Nusisekus medžioklei, jie 
džiaugdavosi ir, sočiai pasi- 
valgę, linksmindavosi šo
kiais. Todėl či'a ir vadiname 
šokius dailės motina. '

Šokiams buvo pritaikytos 
dainos ir muzika, nors ta 
muzika buvo pirmykščia, 
dar neišvystyta.
' Tada šokiais žmonės 
smagindavosi ir kariniams 
žygiams.

Bet daugiausia šokiai 
buvo jiems fizinė jausmų 
išraiška ir sportas bei man
kšta. Jie suprato, kad šo
kiai’ suteikdami mankštos, 
tarnauja sveikatai; tur būt, 
ir amžių ilgina.

Kalbant apie šiandienius 
vyrus ir moteris, kai tik jie 
išeina šokti, tuojau matosi 
rami veidų išraiška, pasi
tenkinimas ir dvasinė lais
vė. Jie protiniai pasilsi, 
užmiršdami gyvenimo ne
priteklius bei nesmagumus.

Gamta yra suteikus rit
minį judėjimą. Kiekvieno 
žmogaus kūnas yra subucla- 
votas su palinkimu į ritmi
nius judėjimus, kad orga
nizmas nesustingtų, kad 
dailiai judėtų ir atrodytų 
lankstus, malonus ir gra
bus.

Šokiai labai tarnauja 
sveikatai, ypatingai tiems, 
kurie darbe prie mašinos 
bei staklių turi atlikti vie
nodus, nuobodžius judėji
mus per ilgas valandas, pa-

Bėda ir Anglų Šunim
Anglijos šunų auginimo 

bizniai skundžiasi, kad šu
niukai serga ir dvesia, nes 
valdinis racionavimasxaprė- 
žia ir šunims maisto kieki 
ir kokybę.

Šuniukai sunkiai gema, 
dažnai pusgyviai arba ne
gyvi. Jų motinų krūtims 
stokuoja pieno jiems žindy
ti. Šuniukai serga rakitu ir 
visokiomis kitomis ligomis; 
lengvai nulūžta jiems ko
jos, o sutvarsčius jas, sun
kiai gyja. Šuniukai 25 nuo
šimčiais prasčiau auga, ne
gu pirm karo. Juos reikia 
50 nuošimčiu dažniau nešti 
pas gyvulių gydytojus, ne
gu tada, 

z

Lietuvoj šunes paprastai 
buvo lakinami užplikytais” 
čielų grūdų miltais ir žmo
nių valgio palaikais. Bet 
šunes, kalės ir jų vaikai bu
vo sveiki ir gražūs. Angli- 

Įjoj gi šunes šeriami poniš
kai išdailintu, vadinasi, 
sugadintu ėdesiu, kuris da
bar dar prastesnis, negu 
pirm karo. > » J. K.

DRAMBLIAI GALI AP
KRĖSTI DŽIOVA

Iki šiol buvo "manoma, 
kad drambliai (sloniai) ne
sergą džiova. Bet paskuti
niu laiku džiova numarino 
dramblį Nacionaliame Žvė- 
rinčiuje Washingtone, kaip 
atrado žemdirbystės depar
tment© pareigūnais

— Taigi drambliai gali 
skleisti džiovą tarp žmonių 
ir gyvulių, — sako to de- 
partmento raportas.

Jungtinėse Valstijose tiek 
cukraus sunaudojama, kad 
vidutiniai išeina apie 100 
svarų per metus kiekvienam 
amerikiečiui.

g*al mašinos reikalavimą. 
Toks darbas blogai atsilie
pia į fizines ir dvasines 
žmogaus pajėgas; lenkia 
vyrus ir moteris į kuprą ar
ba įvaro įvairių sąnarių su
stingimą, kuomet kiti sąna
riai perdaug dirba.

Šokant, yra graži proga 
tuos blogumus taisyti. Šo
kantiems pakyla krūtinė, 
nervų sistema darosi veik
lesnė, balansuotai veikia 
įvairūs sąnariai.

Dailės atžvilgiu, šokikai 
vingiuojančiais bei ritmiš
kais judesiais sudaro malo
numą akims, rodo gyvąjį 
skulptūriško ir maloningo 
grakštumo paveikslą.

Šokiai primena ir tinka
mą, sveikatingą pasivaikš
čiojimą. Žinoma, vaikščioti 
dėl mankštos reikia veikliai 
ir su laisvu kūno judėjimu, 
kad neatrodytų, jog tavo 
užpakalyje “tačka” (vežė
čios) ir .kad tu ją velki. Iš 
tokio gremėzdiško, pasivaik
ščiojimo nelauk gerų rezul
tatų.

Turiu pastebėti, jog ne 
visur yra sveikatingas šoki
mas. Pavyzdžiui, žiemos 
metu sueina žmonių būrys 
į mažą saliukę; durys ir 
langai uždaryti, nes žmonės 
biją “pagauti šaltį.” Mato
te, tuomet visiems tenka 
būti tvankiame kambaryje, 
o dar įprasta rūkyti. Vyrai 
traukia pypkes ir cigarus, 
moterėlės — ei garėtus. Na, 
ir greitai privaro dūmų 
taip tirštai, kad galima bū
tų “kirvį pakabinti.” To
kiuose atsitikimuose net gi
lus kvėpavimas ir šokimas 
gali būti kenksmingi.

‘ Neturėtume pamiršti, 
kad mes, progresyviai lietu
viai, turime arba galime 
gauti gražių, erdvingų sa
lių, kur sveika šokti. Šoki
mas ypač geras ^dalykas pik
nikų daržuose, kur viskas 
atdara, oras tyras,' ir gali
ma giliai laisvai kvėpuoti, 
Ot, tokiame atsitikime tik
rai patartina šokti ir lįnks- 
mintis, kartu atsimenant, 
kad šokiai yra dailės moti
na. K. Depsas.

mą iš Londono apie naujus, 
ištobulintus Sovietų lėktu
vus. Kariniai Anglijos šni
pai sakė, kad jie, tarp kit
ko, sužinojo apie galingą 
rakietinį Sovietų lėktuvą.

Tai labai greitas lėktu
vas, ginkluotas penkiais di
deliais. kulkosvaidžiais, ga
linčiais šaudyti į visas pu
ses. Lakūnas nustato tiktai 
lėktuvo skridimo aukštį ir 
atidaro ugnį. Tuomet kulko
svaidžiai nutaiko ugnį, kur 
reikia.

Elektroniški-radaro prie
taisai lėktuve savaime, au
tomatiškai, atkreipia kul
kosvaidžius į bet kokį me
talinį daiktą ore — taigi 
kulkosvaidžiai patys savai
me. nustatytų savo vamz
džius į priešo lėktuvą.

Anglijos Šniukštai teigė, 
jog tas rakietinis ' Sovietų 
lėktuvas pritaikytas ypač 
atominiams priešo bomba- 
nešiams skinti.

Apie naujovinius Sovietų 
lėktuvus rašo ir mokslinis 
amerikonų žurnalas Science 
News Letter (sausio 22 d. 
šiemet). Sako;

— Sovietai • išvysto ypa
tingai greitus rakietinius 
(jet) lėktuvus, kurie už-

kietinius bombanešius su 
keturiais motorais. Apie tai 
sužinoję slaptieji anglų- 
amerikonų agentai.

Naujaisiais rakietiniais 
bombanešiais Sovietai galės 
nešti sunaikinimą ir toli
mam priešo kraštui.

Sakoma, jog lengvieji So
vietų rakietiniai lėktuvaf- 
kovotojai Jak’ai skrenda 
650 mylių per valandą.

Sovietai turi ir didžiųjų 
raki etinių bomba nėšių, ku
rie iš pažiūros panašūs į 
Amerikos B-29, vadinamas 
lekiančias tvirtoves.

Tiek tai pripažįsta ang- 
lai-amerikonai.

Bet. žmonės, stebėjusieji 
pastarąjį oro jėgų dienos 
paradą Maskvos srityje, 
tvirtino, kad rakietiniai So
vietų lėktuvai skrido šim
tais mylių smarkiau už gar
są.

Garsas lekia 760 mylių 
per valandą. J. C. K,

, Atom-Bombos Svoris •
Oberlin Kolegijos profe

sorius J. A. Campbell ap
skaičiavo, jog vidutinė ato
mų bomba yra tik tokio dy
džio, kai]) beisbolo sviedi
nys, bet sveria 20 iki 30 
svaru, v

DAR APIE JUNGI. VALSTIJŲ 
PREZIDENTUS

Prezidento Trumano in
auguracija (įkurtuvės) at
siėjo apie $300,000. Iš fe
derates valdžios iždo buvo 
paskirta $80,000, o kitas 
lėšas sudarė inauguracijos 
komitetas iš tam tikrų pa
rengimų, tikietų į tas iškil
mes, iš biznierių ir biznio 
koncesijų.

Thomas Jeffersonas bu
vo pirmutinis prezidentas 
inauguruotas Washingtone, 
D. C., 1801 metais.

Belva Lockwood 1884 ir 
1888 metais. Tais laikais 
moterys neturėjo teisės bal
suoti, bet kaipo kvalifikuo
tos pilietės buvo nominuo
tos.

James Madison buvo pir
mutinis prezidentas inau
guruotas lauke prie Baltų
jų Rūmų 1808 metais.

Prezidento Franklino .D, 
Roosevelto inauguracijoje 
1933 metais dalyvavo 500,- 
000 publikos. Tai buvo- 
skaitlingiausia "iki tol pre
zidento inauguracija.

Bet prez. Trumano in
auguracijoj šiemet dalyva
vo daugiau kaip milionas 
žmonių, v

Pirmasis Jungtinių Vals
tijų prezidentas * George 
Washington buvo inaugu-į 
ruotas New Yorke, vadina-! 
mame Federal Hall’e.

Socialistų vadas Eugene 
V. Debs kandidatavo į pre
zidentus ant Socialistų Par
tijos tikieto'1920 m., būda
mas kalėjime. Jis buvo bau
džiamas už priešingumą 
imperialistiniam karui.

Dvi moterys buvo ^nomi
nuotos į Jungtinių Valsti
jų prezidentus — Victoria 
Woodhull 1872 metais ir

Prezidentas Theodoras 
Rooseveltas. buvo artimas 
bičiulis su negru moksli
ninku ir visuomenės veikė
ju Booker i u T. Washingto- 
nu. Tas mokslininkas tan
kiai lankydavo prezidentą 
Rcoseveltą Baltuosiuose Rū
muose ir kartu pietaudavo.

Prezidentas Andrew 
Johnson iš jaunystės buvo 
kriaučiaus gizelis, (moki
nys), ir jokio mokslo netu
rėjo. Jis apsivedė mokytoją 
Elizą McCardle. Visą mok
slą jis įgijo nuo savo žmo
nos ir patapo prezidentu.

Gerai būtų, kad prezi
dentas H. S. Trumanas atsi
mintų žodžius, kuriuos jis, 
būdamas senatorium, pasa
kė, kalbėdamas senatorių 
posėdyje. Tada Trumanas 
pareiškė:

“Viena didžiausių kliū
čių yra ta, kad mes kalba
me daugiau už bilionierius, 
negu už didžiąją dauguo- 
menę piliečių, kurie įgaliojo 
mus jų reikalus ginti. Mes 
žindme, ka$ tie bilionai do* 
lerių buyo sukrauti iš pra
kaito mažaj apmokamų dar
bininkų.” Niekam ne pas
laptis, kad Rockefeller, yra 
fondai , įsteigti ant lavonų 
mainierių ir Colorado Fuel 
and Iron Kompanijos dar
bininkų.”

Kazys Bevardis.
3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Pirm., Sausio 31,~ 1975
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Levas Tolstojus KAZOKAI

Kaukazo Apysaka—9— 1-21-49
x

Žiū-

Jer-

Čia

Lietuvių fcalbon 
vertė

V. Jocaitis
Pasižiūrėjus Naujosios

Lenkijos Laikraščių

Kartą pelėda nuskrido išilgai Tereko, už
gaudama lygiai kas du mostai sparnu į 
sparną. Pro pat kazokų galvas ji pasuko 
miško link ir,’ artėdama prie medžio, jau 
ne kas du, o kas kiekvienas mostas mušė 
sparnu į sparną ir paskui ilgai spurdė
jo, nutūpusi į jovarą. Sulig kiekvienu to
kiu netikėtu garsu nemiegančio kazoko 
ausis dar labiau įsitempdavo, akys pri
simerkdavo/ ir jis neskubėdamas graiby
davusi šautuvo.

Praėjo didesnė pusė nakties. Juodas 
debesis, paslinkęs į vakarus, pro nusi
draikiusius savo kraštus atskleidė gryną 
žvaigždėtą dangų, ir apvirtusio sidabri
nio mėnulio ragai raudonai nušvito virš 
kalnų. Padvelkė šalčiu.' Nazarka nu
budo, ištarė keletą žodžių ir vėl užmigo. 
Lukaškai pasidarė nuobodu, jis atsikėlė, 
išsitraukė iš po durklo peiliuką ir ėmėsi 
drožti iš vyties šautuvui grūstuvą. xJo 
galvoje pynėsi mintys apie tai, 'kaip ten, 
kalnuose, gyvena čečėnai, kaip vyrai 
narsuoliai pereina į šią pusę, kaip jie 
nebijo kazokų ir kad jie gali persikelti 
kitoje vietoje. Ir jis slinko į priekį ir 
dairėsi paupiu, bet nieko nebuvo matyti. 
Retkarčiais pažvelgdamas į upę ir į toli
mą krantą, kurį vos galima buvo atskir
ti nuo vandens ploto neaiškioj mėnulio 
šviesoj, jis jau daugiau nebegalvojo apie 
čečėnus ir tik laukė, kada galės pažadin
ti draugus ir eiti stanicon. Stanicoję 
jam vaidenosi Dunka, jo širdelė, kaip 
kazokai vadina savo mylimąsias, ir ap
maudas skverbėsi į jo širdį. Rytmečio 
žymės: subolavo sidabrinis rūkas van
dens paviršiumi, ir jaunikliai ereliai ne
toli jo skardžiai sukrykštė ir suplojo 
sparnais. Pagaliau pirmo gaidžio giedo
jimas atskrido toli iš stanicos, tuoj po jo 
pasigirdo kitas, ilgesnis, į kurį atsiliepė 
daug kitų. ,

“Metas žadinti,” pamanė Lukaška, 
pabaigęs drožti ir pajutęs, kad jo akys 
limpa. Atsigręžęs į draugus, jis įsižiūrė
jo, kam kurios kojos priklauso; bet štai-' 
ga jam pasirodė, kad kažkas pliaukštelė
jo, anoj Tereko pusėje, ir jis dar kartą 
atsigręžė į šviesėjantį kalnų horizontą 
po apvirtusiu mėnulio piautuvu, į ano 
kranto juostą, į Tereką ir plaukiančius 
jame kelmus, kurie aiškiai buvo matyti. 
Jam pasivaideno, kad jis plaukia, o Te- 
rekas su kelmais stovi vietoje; bet ,taip 
truko tik trumpą akimirksnį. Jis vėl įsi
žiūrėjo. Vienas didelis juodas kelmas su 
šaka ypatingai atkreipė jo dėmesį. Kaž
kaip keistai tas kelmas, nesisupdamas ir 
nesisukiodamas, plaukė pačiu upės vidu
riu. Jam net pasirodė, kad jis plaukia ne 
pavandeniui, o skersai Tereko į seklumą. 
Ištempęs kaklą Lukaška atidžiai jį sekė 
akimis. Kelmas priplaukė seklumą, su
stojo ir keistai krustelėjo. Lukaškai pasi
rodė, lyg šmėžtelėjo ranka iš užu kelmo. 
“Pats vienas nudėsiu abreką!” pamanė 
jis, griebėsi šautuvo, neskubėdamas, bet 
greit pastatė trinkeles, pasidėjo ant jų 
šautuvą, kaip galima tyliau, prilaikyda
mas, atlaužė gaiduką ir, sulaikydamas 
kvapą, ėmė taikyti, vis geriau. įsižiūrė
damas. “Jų nežadinsiu,” galvojo jis. Vis 
dėlto jo širdis taip ^smarkiai ėmė plakti, 
kad jis susilaikė ir įsiklausė. Staiga kel
mas pliaukštelėjo upėn ir ėmė vėl plauk
ti ,skersai srovės, į mūsų krantą. “Kad 
tik nepraleisčiau progos!” pamanė jis, 
ir šit silpnoj mėnulio šviesoj kelmo prie
šaky šmėžtelėjo totoriaus galva. Jis nu
taikė šautuvą tiesiog į galvą. Ji pasirodė 
jam visai arti, vamzdžio gale. Jis pažvel
gė per šautuvą. “Tikrai abrekas,” pama- 
rfė jis visai nudžiugęs ir staiga pašokęs 
priklupo ant kelių, vėl nutaikė šautuvą, 
gerai įsižiūrėjo į taikinį, kurs vos buvo* 
matyt ilgo šautuvo gale, ir, iš mažens 
išmoktu kazokų papročiu taręs “vardan 
dievo tėvo ir sūnaus,”'spustelėjo gaidu
ką. Blykstelėjęs žaibas-akimirksniui nu
švietė meldus ir vandenį. Skardus trum
pas šūvio garsas nuaidėjo paupiu ir kaž
kur toli pasibaigė trenksmu. Kelmas jau 
ėmė plaukti ne skersai upės, o pavande
niui, sūpuodamasis ir sukdamasis. '

— Laikyk, sakau tau! —'suriko Jer
gušovas, grabaliodamas šautuvo ir pa-

■ šokdamas iš užu rąstgalio.
— Tylėk, velne!.— sukandęs dantis 

, sušvokštė jam Luką. — Abrekai!
— Ką šovei? — klausė Nazarka. — 

. Ką šovei, Lukaška?

Lukaška nieko neatsakė. Jis vėl tai
sė šautuvą ir sekė nuplaukiantį kelmą. 
Netoliese sustojo jis seklumoje, ir už jo 
pasirodė kažkas didelis, plūduriuojąs 
vandeny.

— Kam šovei? Ko nesakai? — pakar
tojo kazokai.

— Abrekai! — sakiau gi jums, — pa
kartojo Lukaška.

— Ko meluoji! Gal šautuvas taip iš
šovė? ...

— Abreką nukoviau! Štai kam šoviau! 
— pareiškė prikimusiu, sujaudintu bal
su Lukaška, pašokdamas ant kojų. — 
Žmogus plaukė ... — tarė jis, rodyda
mas į seklumą. — Aš jį nukoviau, 
rėk, ana ten.

— Ką čia meluoji, — pakartojo 
gušovas trindamas akis.

— Kas meluoja? Ana, žiūrėk! 
žiūrėk, —• tarė Lukaška, nutverdamas jį 
už pečių ir gniūžtelėdamas prie savęs 
taip smarkiai, kad šis net aiktelėjo.

Jergušovas žiūrėjo ton pusėn, kur ro
dė Luką ir, pažinęs žmogaus kūną, stai
ga pakeitė balsą.

— Ana gi! Aš tau sakau, daugiau 
bus, tai tikriausia, — tarė jis tyliai ir 
ėmėsi apžiūrinėti šautuvą. — Šis plau
kė priešakinis; arba jau čia, arba netoli 
anoj pusėj; aš tau tikrai sakau.

Lukaška nusijuosė diržą ir ėmė vilk
tis drabužį.

— Kur tu, kvaily! — suriko Jergu
šovas. — Tik pasirodyk, kaip mat pražū
si, tikrai tau sakau. Jei nušovei, nepa
bėgs. Duok truputį parako užberti. Ar 
turi? Nazarai, tu skubėk į kordoną, tik 
neik pakrante; nūšaus, tikrai sakau.

— Eisiu aš tau vienas, lauk! Eik pats, 
jei nori, —’ tarė piktai Nazarka.

Numetęs čerkeską, Lukaška priėjo prie 
kranto.

— Nelįsk, sakau tau, — tarė Jergu
šovas, įpildamas parako šautuvan. — 
Regi, jis nė krust, jau aš matau. Ligi ry
to netoli, palauksim, iš kordono ateis. 
Eik, Nazarai. Ko tu bijai! Nebijok, sa
kau tau.

— Klausyk, Luką, — kalbėjo Nazar
ka, — pasakyk, kaip tu jį nušovei?

Luką apsisvarstęs nutarė nelįsti da
bar į vandenį.

— Tuojau skubėkit į kordoną, o aš čia 
patupėsiu. Ir pasakykit kazokams, tegu 
pasiunčia žvalgus. Jei-šitoj pusėj-... gau
dyti reikia.

— Aš sakau, paspruks, — tarė Jergu
šovas, atsistodamas, — tikrai, reikia 
gaudyti.

Ir Jergušovas su Nazarka pakilo ir, 
sudėję po kryžiaus ženklą, išvyko į kor
doną, tik ne pakrante, o lauždamiesi pro 
kryklyną ir išlįsdami į miško takelį.

— Na, žiūrėk, Luką, nebrazdėk, — 
tarė Jergušovas, — o tai ir čia tave gali 
nukirsti. Žiūrėk, nežiopsok, sakau tau. 
' — Eik, žinau, —■ tarė Luką ir, apžiū
rėjęs šautuvą, vėl atsitūpė už rąstgalio.

Lukaška tupėjo vienas, žiūrėjo j sek
lumą ir klausės, ar negirdėt kazokų, bet; 
ligi kordono buvo toli, o jis degė nekan
trumu; jis vis galvojo, kad štai paspruks 
tie abrekai, kurie ėjo kartu su nukautuo
ju. Kaip buvo pikta, kad vakar paspru
ko šernas, taip dabar buvo pikta, kad 
tuojau paspruks abrekai. Jis dairėsi ir 
aplink save, 4r į priešipgą krantą, tikė
damasis staiga pamatyti dar vieną žmp- 
gų ir, prisitaikius,- tuojau šauti. O min
tis, kad jį gali nušauti, jam ir į galvą 
neatėjo.

Jau pradėjo švisti. Dabar aiškiai buvo 
matyti visas čečeno kūnas, beplūduriuo- 

’jąs seklumoj. Staiga netoli kazoko sušne- 
rėjo meldai, pasigirdo žingsniai ir susiū- 

■ bavo meldiį šluotelės. Kazokas atlošė gai
duką ir pratarė: “Vardan dievo tėvo.” 
Gaidukui spragtelėjus, žingsniai nutilo.

—' Ei, kazokai! Dėdės nenudėkit, — 
pasigirdo ramus bosas ir, skirdamas mel
dus, dėdė Jeroška prisiartino prie Lu- 
kaškos.

— Dievaži, beveik, būčiau tave nudė
jęs! —- tarė Lukašką.

— Ką šovei? — paklausė senis.
Skardus senio balsas, nuaidėjęs per 

mišką ir paupiu, staiga išsklaidė nakties 
tylą ir paslaptingumą, siautusius kazo
ką. Tarytum staiga šviesiau ir aiškiau 
pasidarė.

(Bus daugiau)

(r^sa)

Trečias puslapis: pasaulinės 
politikos karšti kąsneliai.. Sma
gios nuotraukos, iš “Jungtinių 
tautų organizacijos” posėdžių. 
“Vakariečių” politikos inžinie
riai varo skaldymo ir nesan
taikos darbą. Amerikos ir Ang
lijos naftos baronai prisilaiži- 
nęja arabams — arabų bizū
nams vadams, idant pasinaudo
ti naftos šaltiniais, šunybes 
prieš TSRS ir. “rytines” šalis. 
Amerikoj reakcijos dūkėjimas 
ir histeriškas raganų gaudymas. 
Graikijoj atkakliai grūdama 
Valstrito politika šaliai paverg
ti ir užsodinti ant sosto karalių. 
Panašūs imperialistų užmojai 
Italijoj ir kitur.

Ketvirtas puslapis. Lenkų ka
riuomenė padeda atstatyt šalį. 
Gražios nuotraukos ir reporta
žas.

Darbo Unijų Organas
Apystambus vidutinio forma

to laikraštis “Zwiazkowiec” 
■- (“Sąjungietis”). Tai organas 
centralinės komisijos Lenkijos 
amatiąjų sąjungų. Šūkis: Visų 
šalių proletarai, burkitės krū
von. 16 puslapių, su paveikslė
liais.

“Pasaulinė amatinių sąjungų 
federacija” laikė savo suvažia
vimą Londone.. Aiškiai nurodo
ma imperialistinė Maršalo pla
no politika ir klastingi, išdavi
kiški Anglijos ir Amerikos dar
bo unijų vadų straksėjimai, 
raudonbaubizmo burbulai. Paei
liui pabrėžiamas tūlų Anglijos 
amatinių sąjungų pareiškimas 
prieš darbo ir amatų vienybės 
skaldymą: reakcinių amatinės 
sąjungos vadų niekšiška klasta 
nepataikys sutraukyt tamprių 
darbo solidarumo ryšių ir Ang
lijos darbininkų nusistatymo. 
Anglijos darbininkų klasė jun
ta draugiškus solidarumo ry
šius su Tarybų Sąjungos darbi
ninkais, su Rytines Europoj ša
lių darbininkais, su Prancūzi
jos ir- Italijos darbininkais, su 
viso pasaulio darbininkais.

Vieno nuoširdaus daroininko 
pirmūno biustas (sKaptyba), 
loto nuotraukoj, dabina tą pir
mąjį puslapį.

Toliau eina “Lenkijos amati
nių sąjungų" ekonomines Kon- 
terencijos aprašymas. Kvėpuo
ja nuoširdžios kooperacijos 
dvasia,* pasiryžimas valstybes 
ūkį tvirtint, šalies ekonominį ly
gį kelti aukštyn.

Atgautoj iš Vokietijos grobuo
nių Slionsko lenkiškoj žemėj 
suklestėjo kasyklų darbai. Dau
giau anglio iškasama naujais 
metodais, sekant Tarybinių an
gliakasių pavyzdžiu. Gipso, 
druskos ir kitokių mineralų ir
gi daugiau gaunama.

Tarybinių profsąjungų struk
tūra. Lenkai delegatai, apkelia
vę Tarybų vietoves, patiekia 
malonų vaizdą, kaip gražiai ten 
tvarkosi ir veikia amatinin
kai, įvairių darbo šakų specia
listai.

Jau visai kitas vaizdas Ame
rikoj. Čia ir Valstrito imperia
listiniai vilkai, ir pramonės 
valdovai,..ir net darbo unijų va
deivos visaip stengiasi sutram
dyti darbininkų organizacijas, 
suskaldyti, pažaboti. Amerikie
tiško imperializmo tūzai, pasi
kinkę Tafto-Hartley streiklau- 
žišką įstatymą, bando palaips
niui suvaryti darbininkus į sa
vo bučių.

Apie Padėti Unijose
Chemikų organizacijos pilna

ties suvažiavimas peržiūri nu
veiktus darbus, deda planus at
eičiai. '

Jei kuriuose amatinių sąjun
gų skyriuose yra kokių ydų bei 
trūkumų, tuoj - bandoma jas 
prašalint.. Patys darbininkai tu
ri darbo inspektorių . kadrus,

patys išsirenka sau prievaizdas. ' X
Darbo organizacijų kronika, 

kas kur dedasi amatinių sąjun
gų skyriuose: naftos pramonėj, 
celiuliozės gamykloj, šcecino ka
syklų statyboj, Slionsko techni
nėse mokyklose, Pomožės maši
nų fabrikuose, valstybės ūkiuo
se (fermose), automobilių, 
sunkvežimių ir traktorių stoty
se ir 1.1.'

Laikraštininkų sąjunga užgi
riu Lenkijos socialistų ir darbo 
partijų nuotaikas. Tai mažina 
pavojų nukrypimo į dešinę, į 
siaurojo nacionalizmo pelkes, į 
karo kurstytojų pelkes. Tai už
tikrina tolesnį liaudiškos demo
kratijos besivystymą “jos kelio
nėj į pilno socializmo realiza
vimą.”

Pašto ir telegrafo darbuoto
jai Vroclavio mieste laikė savo 
suvažiavimą. Nutarta bendra
darbiauti visos šalies naudai, 
“idant pagreitinus maršą į vi
suomeninio teisingumo santvar
ką — į socializmą.”

Visur dedamos pastangos di
dinti darbo našumą, stiprinti 
darbininkų sveikatą. Gydytojai 
ir sanitarai organizuoja sveika
tos ir higienos kursus, paskai
tas, filmus.
Santykiai su Kitomis Šalimis

Lenkijos angliakasių sąjunga 
siunčia savo sveikinimus ir pa
drąsinimus Prancūzijos kovin
giems angliakasiams, kad anie 
laikytųsi prieš reakcijos antpuo
lius.

Katovicų mieste lankėsi Itali
jos darbininkų delegacija, susi
pažino su Lenkijos darbavietė
mis.

Škotijos (šotlandijos) anglia
kasių jaunimo komiteto delega
tai važinėjo po Lenkijos dirby- 
klas ir puikiai atsiliepė apie jų 
pažangą.

Tarybų komsomolo (komunis
tinės jaunimo sąjungos) centri
nis komitetas pakvietė į Kry
mą Lenkijos darbo pirmūnų 
jaunuomenę pasisvečiuot. Tai 
didžiulė lenkučių grupė poilsia
vo du mėnesių.. Su vaikais, su 
jaunuoliais nusifotografavo ir 
ambasadorius Lebedevas ir pa
reiškė, kad tokios “lenkiškų 
vaikų atostogos pasidarytų kas
metinė tradicija.” 
draugiškumui pagilinti” perėjo 
puikioj nuotaikoj. Tai buvo 
spalių mėnuo. Draugiškumo ry
šiams palaikyti įsteigta draugi
ja.

Užsienio žinios. “Berlyno 
klausimas”: Maršalo plano va-1 
deivos užsimojo suskaldyti Vo-! 
kieti ją ir. sukti ją savo pusėn. 
Tarybų valdžia stengiasi išlai
kyti Vokietijos vieningumą. 
Anglosaksų politika, tai tik da
lis jų imperialistinių užmačių.

Prancūzijos valdžia atvirai 
išęjo prieš darbininkus, prieš 
angliakasių streiką.

“Jungtinių tautų organizaci
jos” posėdžiai Paryžiuje. Nuo
traukos.

Iš Poznanio plytų fabriko, iš 
Bygdoščo garvežiu ir geležinke
lio reikmenų fabriko, iš Sviecės 
cukraus fabriko, iš Bygdoščo 
garbarnių ir odos išdirbysčių, iš 
Gdynios laivakrovių būstinės, iš 
garlaivio “Batory” jūreivių 
centro: iš visur eina džiaugs
mingi pranešimai apie sutarti
nį, orgahizuotą darbą, apie pro
dukcijos augimą. Statistikos 
duomenys patvirtina tuos ♦pra
nešimus.

Kultūriniai Reikalai

Kultūros ir švietimo uždavL 
niai duoda skardų atbalsį darbo 
ir amatų organizacijose. Ne tik 
kad mokyklos, amatų kursai, 
apmokymai gyvuoja.

Kaimų ir miestelių bibliotekos, 
skaityklos, suaugusiųjų vakari
nės mokyklos, koncertų ir muzi
kos svetainės, radijo progra
mos, opera, ‘dramos teatrai, ki
no teatrai, mokslinės paskai
tos, sieniniai laikraštukai: visa 
tai liudija apie kylantį šalies 
kultūros lygį..

Literatūra ir menas rodo 
plačius užmojus. Rašytojai, po
etai, artistai duoda paskaitas, 
skaito savo kūrinių ištraukas, 
deklamuoja. Organižuojamos 
meno parodos, Kur išstatyti 
aikštėn piešiniai, braižybos bei 
tapybps, grafikos kūriniai, atsi
žymėjusių darbo pirmūnų por- *
tretai, biustai, skaptybos — 
skulptūros pavyzdžiai . . .

“Moterų lyga” auganti mo
terų organizacija. Kovoja už 
moterų teises, kuria moteriai 
geresnį gyvenimą, moko, lavi
na ją, auklėja ir rengia visuo
meniniam darbpi. Palaiko glau
džius ryšius su Tarybų Sąjun
gos moterų organizacijomis.

Kova prieš girtuoklystę.. Gir
tuoklystė— šeimos tragedija. 
Eina’švietimo darbas prieš al
koholizmą. * *•

Sporto srityse jau daug pa
daryta. Imami pavyzdžiai ir 
pamokos iš1 Tarybų Sąjungos. 
Tarybiniai sportininkai atva
žiuoja Lenkijon. Artimi drau
giški ryšiai su Čekoslovakijos, 
su Rumunijos sportininkais.

Eina skyrius ' “Skaitytoj*ų 
balsai.”

Ištisai visas “Związkowiec’o” 
numeris įdomus ir gerą daro 
įspūdį.

Katalikų Spauda

O štai katalikų laikraštis 
“jTygodnik Warszajvski” (“Var
šuvos savaitraštis”). Antraštė: 
Katalikiškas laikraštis, pašvęs
tas tautinio gyvenimo uždavi
niams. Ilgas, užimąs pirmą ir 
antrą puslapį rašinys: “Bažny
čios, tėvai ir kapitalizmas.” Da
romi prirodymai, kad ‘ kapita
listai. neturėtų išnaudoti ir 
skriausti darbininkų. Bažnyčios 
tėvai taip skelbė ir mokė' per 
ištisus šimtmečius .... Taip tai 
taip, bet...

Kitas ilgokas straipsnis: 
“Prieš ką aš keliu maištą?” 
Vienas kunigas atsikerta prieš 
kito kunigo pirmiau.tilpusį ras- 
tą. Išvadžioja evangelijos iš
traukomis, ‘kad įrodžius teisy
bę kokių tai miglotų bažnyti
nių ar tikybinių paslapčių. Te
ologija, filosofija, teosofija ci- x 
tuojama, kad tau net akys ' 
reibsta ... Pora dievobaimingų 
skelbimų: Dalyvauti loterijoj 
yra darbas visuomeniškas, o 
gali būti naudingas ir asme
niškai .. . Kviečiami maldingi 
jaunikaičiai į šv. Pranciškaus 
mažesniųjų brolių zokoną.. Yra 
vietos kandidatams į vienuoly
nus ...

S

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

/ *
Dėl dailių džiūlerių visokių

rūšių, dėl

1929 m. Jungtinėse Vals
tijose buvo pastatyta 5,358,- 
000 automobilių, tai yra, 76,- 
000 daugigau, negu 1948 
metais.

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, kelkio 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.

. 242t

APLANKYKITE ROBERT LIPTON’S
Jewelry Store

{steigta 189?

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

skaitlingų suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—
T T P TT O IV 701 Grand St, Brooklyn
•Ll JL’> X V-Z 11. arti Graham Avenue
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Da-

Direktorius
^4^

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. Evergreen 8-9770

irrsvir7žvii

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
I1V. 7-3631

ra 
g 
Ic 
įč 
£

K

sve- 
gir-

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

skiria iki $200, nes jie pridaro 
eibes visokių nelaimių ir su
žeidimu, v

laikraštis 
ir Wisconsi-

CHARLES J. ROMAN

-

|BiW

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) .LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTR,UNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsainuotojas)
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

Žinios iš Saulėtos Padangės
Sausio 23 d. LLD 75 kuopa 

turėjo šaunų pikniką, pono 
Mockaus dvare. Šitą kartą 
buvo labai daug svečių iš vi
sos plačios Dėdės Šamo že
melės. daugiau kaip šimtas 
žmonių. Piknike dalyvavo 
Brooklyno Joe šapalas ir Sut- 
kai—užeigų savininkai, rusas 
Vosilius, Bieliauskas—laidotu
vių direktorius, K. Petrikienė. 
Darbavosi
Laisvės suvažiavimo pasveiki
nimui. Juozas Vaitkus iš 
Camden.
atstovybė iš St. Petersburg,
Fla.; buvo draugai Greblikai 
ir ponia M.. Tribulienė su sa- 
^o svečiais, apsistojusiais po
rai dienų pas Tamošiūnus. 
Tony Kazlauskas iš New Bri
tain. Conn. Kitų svečių pa- 
v a r d ž i ų n es u ž i n o j a u.

Diena buvo šilta, saulėta; 
visi turėjo smagų laiką tarp 
žydinčių gėlių ir augančių 
orenčių.

Cliffside, N. J.
Buvo dvejopiška muzika— 

gramofonas ir vienas Mockaus 
svečias pagrojo armonika šau
nias polkutes, 
giausiai 
Sliekienė, 
Maisonai, 
Mikitienė.
skaldė malkų ir 
čius. Visiems darbuotojams, 

i svečiams ir rėmėjams kuopa 
Įtaria didelį ačiū!

rinko a u k a>s I ★ ★ ★

Piknikui dau- 
pasidarbavo w Ema 

Joe 1’aukštaitis,
E. Stankiene ir II. 
J. Ančiukaitis pri- 

pakūrė pe-

laiku tūli-
gyventojai
saiko, o susėdę 

auto-mašinas šauna
Praūžę sustoji- 

raudonus ži-

Pastai'no j u< 
i čiai ir vietos

Buvo graži Į inokliauj 
į savo
kaip- patrakę 
m o iškabas 
burius, 'laužo visas miesto tai
sykles. Policmanai pasigavę 
tokius duoda papūsti į gumi
nę pūslę
tas nustato, 
siurbęs 
baudžia 
d uoja 
įgrūda į

o tam tikras apara- 
kiek buvo prisi- 

alkoholio. Teisėjai 
juos visaip: suspen- 
vairavimo leidimus, 
dabokles, pabaudas

fc'*• 
sK 
i c

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110 ’

Paul Gustas Funeral Home
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. 1
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 pagalbą 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:

SHoreioad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

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

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Sausio 18 dieną MiaShčs 
priemiestyj Hialeah buvo ati
darytas arklių lenktynių lau
kas. Pirmą dieną sugužėjo 
20,363 žmonės, keliais tūks
tančiais daugiau negu pernai. 
Gemblerystės apyvarta siekė 
iki milijono dolerių. Gemble- 
riauja geras skaičius ir lietu
vių, bet mažai kas giriasi -lai
mėj imais.

Su šunų lenktynėmis irgi į,a 
pati istorija, nes bizniai su
organizuoti ant tokios papė
dės, kad nepralaimėjus, o tik
tai dolerį kitą numetus .dėl 
publik os.

V. J. Stankus. .

Unijos Reikalauja Ištirti 
O’Konskio Aferas

čia patiektas reikalavimas 
Justicijos Departmentui ištir
ti tūlas finansines operacijas,, 
atliktas kongresmano Alvin 
E. O’Konskio, pagarsėjusio 
raudonėdžio republikono.

Iškeliama aikštėn, kad 
O’Konskis “klastavo kongresi
nius algų išmokėjimus,” ir tas 
privertę Amerikos Darbo Fe
deracijos Politinės Veiklos 
Lygą imtis žingsnių. Mano
ma, jog O’Konskio finansiniai 
dalykai “turi panašumo” ii 
prilygsta Parnell Thomaso, 
pirmininko Ne - Amerikinio 
Komiteto, už ką jis yra pa
ira ūktas atsakomybėn.

Kongresmąnas O’Konski 
yra vienas aršiausių unijų 
ėdikų ir raudonėdžių, kuris 
daug yra daręs unijoms kal
tinimų ir tyrinėjęs jas.

.jo' finansines operacijas 
Madison

i bai
ly rinėj o 
“Capitol Times 
no Mokesčių Departmentas.

Surasta, kad O’Konski nau
dojo federalius fondus pasi- 
gelbėti pirkime, Hurley, Wis., 

[“Montreal River Times” sa
vaitraščio, taipgi jis savo as
meniškus darbininkus buvo 
įtraukęs kongresiniu darbiniu- 
kų algų sąrašan.

O’Konski savo 
consino Mokesčių 
tui, kuris tyrinėjo

laiške Wis- 
Departmen- 
jo dalykus, 

prisipažįsta,, kad jis vieną sa-'
vo laikraščio darbininką buvo 
padėjęs kongreso algų sąraše 
ii' kad tas asmuo nedirbo jo
kio valdžios darbo.

Justicijos Departmentui pri
duotoje peticijoje, prašant 
O’Konskio., ištyrimo, pasirašo 
trys advokatai, kurie gyvena 
jo distrikte ir jie yra legalūs 
patarėjai Wisconsino Darbo 
Federacijai ir Industrinių U- 
nijų Komitetui (CIO).

O’Konskiu ir jam panašiais 
lietuviški lapalaikiai, kaip 
“Naujienos,” “Draugas,” yra 
ne kartą tiešijęsi ir “Lietuvos 
gelbėtojai’1 pas jį lankėsi pra
šydami užtarimo “tautos rei
kalais.” Jis buvo jų vienu 
iš gi aunu patarėjų.

Čia ne kdmųnistai kreipėsi 
prie Justicija ^Department©, 
bet abu Wisconsino organi
zuoto darbo kūnai per savo 
patarėjus advokatus. Palauk
sime ir gavęs daugiau davi
nių patieksiu Laisvės skai
tytojams. Milwaukietis.

Joseph Carszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY

Pasekmingas Susirinkimas

roma, tai susilauksime negar
bingų pasekmių, — pareiškė 
Dr.- Morrison.
Mokyklų Komiteto Rinkimai

Antradienį, 8 d. vasario, nuo 
5 iki 9 vai. vakare, bus balsa
vimas į - miesto mokyklų komi
tetą (School Board). Apart ki
tų kandidatų yra Albertas J. 
Bakūnas kandidatu. Minėtas, 
kandidatas yra Džerio ir Ade
lės Bakūnų sūnus. Be abejonės, 
lietuviai atiduos savo balsus už 
lietuvį A. J. Bakūrią.

Kazys Bevardis.
Laisvės 
ir su- 

$20 pa- 
suvažiavi-

Oakland, Cal

paskaitą apie kunigo 
literatūrinius nuo- 

vi- 
už- 
už 
ir

tai

namuose, 
Sveika 

kuopoje. 
Maybelle

Pastaruoju laiku mažai 
nučių tesimato iš Oaklando, 
čia noriu šį - tą patiekti. Perei
tais metais turėjome keletą ser
gančių LLD 198-toj kuopoj. 
Draugė K. Yailkauskienė ilgai 
buvo ligoninėje, bet, priežasčių 
nesurado. Dabar yra 
gydytojo priežiūroje, 
būdama, daug dirbo 
Jos antrašas — 3800
Avė. Jonas ir Mary Raidis taip
gi sirgo, ypatingai Jonas ilgo
ką laiką buvo ligoninėje, bet 
dabar jaučiasi geriau ir jau 
dirba. Praeitą metą Jonas Bita 
mirė širdies ataka. O dabar 
draugė' Bitienė nesveikauja. 
Taipgi randasi ir daugiau ne
sveikuojančių. Draugės A.. Ja- 
cobsienė, Kalvaitienė ir A. 
Shlegerienė, dabar jau visos 
baigia sveikti.

Rudeniop turėjome viešnių iš 
Chicagos, tai Dorothy ir jos 
duktė Alice Suvaizdis, kurios 
lankėsi pas dr-gus Lapėmis.'

Gruodžio mėn. LLD 198 kuo
pos susirinkime nutarėm senus 
metus palydėti ir 
sutikti pas d-gus 
du suteikė vietą 
didelį kalakutą
gaspadinės apsiėmė 
tai d-gė Mary ir Johnas Rai
dis ir Dorothy Mačiulienė. Bu
vo ir pagel'bininkių — Ų- Mu- 
gianienė ir daugiau.

Sausio 5-tą d. turėjome mūsų 
kuopos susirinkimą pas d-gus 
Burdas. Kuopos valdyba pasili
ko ta pati. Kuopos nariai visi 
pasimokėjo duokles už visus 
metus. Nutarėm paaukoti $15 
civilių teisių 
LLD centrui
Turėjome svečių ir viešnių; pas 
draugus Karosus lankosi'jų 
dukrelė Jean su mažu sūneliu 
Rony Stanley, kurie iš New 
Jersey orlaiviu atskrido.- Taip
gi ir d-gai M. ir Ona Pūkiai 
grįžo iš Oregon ir lankėsi mūsų 
susirinkime. D-gas Pūkis, kaipo 
svečias davė patarimą, kad mes 
visi daugiau rusinėtume spau
doj, katras tik gali plunksną 
vartoti.

Po susirinkimo d-gai Burdai 
visus pavaišino skaniais už
kandžiais ir gėrimais.

mus yra žmonių, kurie 
apimti, desperatiškai ■ 

kad reikia amžinai iš- 
slaptybę, suderinimą

pasd- 
Na, o 
tai ir 
žino,komunistai 

atominę bombą.
ir ne komunisti-
Q betgi mūsų po-

Sekmadienį, sausio 23 d., 
LLD 77 kuopa turėjo metinį 

. susirinkimą, šiems, metams val
dyba susideda: organ. — Ged. 
Stasiukaitis, sekr.. — K. De- 
renčius ir ižd. — J. Bakūnas.

Komitetas išdavė raportą iš 
praeitų metų kuopos darbuotės. 
Raportas buvo sklandus, bei 
kuopos veikimas praeitais me-, 
tais buvo nedidokas.

Išrinktas atstovas į 
akc i n in k ų s u va ž i a v i m ą 
sirinkusieji suaukojo 
sveikinimui Laisvės 
mo.

Dr. A. Petrikos Paskaita
Po minėto kuopos susirinki

mo dr. A. Petriką skaitė žin
geidžią 
Strazdelio
pelnus. Paskaita žingeidi ir 
siems patiko. Dr. Petriką 
sitarnąuja didelį nuopelną 
sukūrimą tokios sklandžios 
žingeidžios paskaitos.

Draugiškas Bankietas
Pasibaigus paskaitai links

mai pasivaišinta - pasilinks
minta, kartu su mylimu svečiu 
.dr. A. Petriką.- Tankiau susi
rinkime į panašias draugiškas 
sueiįas, o tuomi padidinsime ir 
veikimą kuopoje.

Negalima Sulaikyti Mokslo
'School No. 4 auditorijoj gar

susis žurnalistas Albert Deutch 
davė paskaitą temoje: “Atomi
niai Atradimai turi Būti Tai
komi žmonių Gerovei, o ne 
žudymams.”

Publikos ir laikraščių repor
terių susirinko labai skaitlin
gai, o tas duoda suprasti, kad 
žmonės interesuojasi mokslo at- 
siekimais.

Prelegentas Deutch daugiau
sia analizavo apie atomų pritai
kymą dėl žmonių gerovės. Jis 
pareiškė:

“Nėra tokios spėkos, kuri 
pajėgtų sulaikyti mokslo plėti
mąsi. Galima mokslui kenkti, 
bet negalima jį sulaikyti.

“Pas 
baimės 
raižosi, 
laikyti
atomines energijos. Aš pasivė
linsiu drąsos ir pasakysiu jums, 
kad Rusija žino ir 'turi 
gaminus atominę bombą, 
jei rusų komunistai žino, 
Francūzijos 
kaip padaryti 
žino daugelis 
nių valstybių.
litikieriai ir dabar skelbia, kad 
tik mes turime katę maiše pa
slėpę.

“Šimtai mūsų šalies geriau
sių mokslininkų atsisako nuo 
tyrimo atominės energijos, šia
me darbe mokslininkas turi at
sisakyti nuo laisvo gyvenimo ir 
jo žėdnąs žingsnis slaptos po
licijos sekamas.- Mokslas ple
čiasi ir tobulinasi laisvanie gy- 
venime, o ne belaisvio gyveni
me,” sako Deutcfi.

Miesto Raša|pos Skyrius
Pavargėlių šelpimo skyrius 

(Welfare Department;; jo'per- 
dėtiniu yra S. C. Gązzp, Čon- 
gregation bažnyčios kunigas. 
Iki šiol jis vienas ir tvarkė 
teikimą pavargėliams pašalpas.

Praeitais metais turėjo 616 
pavargėlių šelpti ir išleido virš 
$20,000 pašalpoms, šiems me
tams jam suteikta pagelbinin- 
kas ir alga pakelta.

Stebėtinas Trūkumas 
Mokytojų

Dr. R. IL Morrison, New 
Jersey valstijos mokyklų komi- 
sijonieriąus pagelbininkas pra
neša, kad šioje valstijoje trūks
ta .2,869 mokytojų ir tas trū
kumas kas metas didėja. Jis 
sako, kad šiuom laiku yra 1,- 
789 neturinti raštiškų paliudi
jimų būti mokytojais.

Didžiausia priežastis yra 
kad politikieriai brukasi su 
vo politika į mokyklas. Jie 
užpakalines duris susiveda
vo gimines bei pažįstamus, vo' 
kvalifikuoti atstumiami. Apart 
to, daugelio mokyklų mokytojai 
ir mokytojos mažai apmokami. 
Jei ir toliau dėl egzistavimo 
šios padėties . nieko nebus da-

tą, 
sa
por 
są-

naujus metus 
Karosus. Jie- 
veltui ir dar 

paaukojo. O 
prirengti

gynimui ir $10 
knygų leidimui.

SKĘLBKITĖS LAISVĖJE

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
pavoiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rci-I
kalui esant irt 
padidinu tokio! 
dydžio, kokio pa,- t 
geidaujama. Tai-! 
pogi atmaliavdjuĮ 
įvairiom spalvom. Į

JONAS STOKES ?
512 Marion St., Brooklyn ? 

kampas Broadway ir Stone Ave., ? 
prie Chauncey St., B’way Line | 

Tel. GLėnmore 5-6191 J
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Egzaminuojant Akis* 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

1 *

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooldyk N. Y.

Tel. ST? 2-8342,

■

GRĄŽINKITE MŪSŲ 
VAIKUS I

(Tąsa nuo 2 pusraplo) 
sančių Vakarinėj Vokieti
joj. Su jėzuitišku cinizmu 
anglų - amerikiečių val
džios organai pareiškia: 
“duokite mums vaikų sąra
šus ir nurodykite, kur jie 
yra...” Bet net ir tuomet, 
kai su didžiausiu vargu 
pavyksta išaiškinti kurio 
nors vaiko buvimo vietą, — 
jo vistiek neatiduoda tė
vams, negrąžina į gimtinę.

Dabar prieš mūsų vaikus 
yra ruošiamas naujas nusi
kaltimas, — iš Vakarinės 
Vokietijos juos ima siųsti į 
kitus kraštus. Iš Bremeno į 
Ameriką jau išsiųsta pirma 
partija tarybinių vaikų. Jų 
tarpe yra vaikai, kurių tė
vai atsirado. Į Ameriką iš
vežė dvylikos metų mergai-

tę Valentiną Kaverziną, ku
rios veltui ieško josios tė
vai.

I savo nusikaltimus vaikų 
grobikai nori įtraukti eili
nius amerikiečius. Vaikus 
atiduoda auklėti amerikie
čių šeimoms. Amerikiečiai, 
imantieji auklėti vaikus, — 
žinpkite, kad tie vaikai yra 
pagrobti, atimti iš tėvų, jė
ga atskirti nuo motinų!

Mes reikalaujame, kad ta- * 
rybiniai vaikai būtų grąžin
ti gimtinėn. Žmoniškumas ir 
humaniškumas turi laimėti, 
ir jie, be abejojimo, lai
mės!

Washington. — Valdinin
kai skelbia, kad per pasku
tinius 12 mėnesių “nupuo
lę” įvairių reikmenų kainos 
“10 nuošimčių.”

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES
KALENDORIŲ

1949 METŲ
Tai nepaprastai turininga įvairiomis 

informacijomis knyga.
224 Puslapių. Kaina 50c.

Gaunamas dienraščio Laisvės knygyne. Ant parei-4 
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.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

GERI PIETOS!
v Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į ?

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos; 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių, ; 
gražus pasirinkimas.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAL

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

Tel. EVergreen 7-6238

F. W. Shalinš 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

♦visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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New nios
Gerai Ilsėjosi Floridoje

Katrina Petrikienė, išvykusi 
Q)orai savaičių atostogų Flori
doje, iš ten atvirlaiškyje ra
šo c

Linkėjimai iš Floridos! Oras 
puikus. Vakaciją leidžiu ti- 

’ krai ideališkai: saulėje ir jū
roje maudausi ir ilgiuosi. Ge
riausi vaistai nuo visų bėdų. 
Nesinori ir prisiminti apie šal
tą žiemužę matant glėbius 
žiedų. Jaučiuosi gerai.

K. Petrikienė.

Iš Kriaučių Metinio 
Susirinkimo

Sausio 26 d. įvyko lietuvių 
kriaučių 51-to skyriaus meti- 
tinis susirinkimas. Pirminin
kas V. Zaveckas atidarė su
sirinkimą ir perskaitė dieno- 
tvarkį. kuris buvo priimtas. 
Pirm pradėjimo susirinkimo, 
A. Bubnis padarė pastabą, 
kad mes vakar palaidojom 
mūsų seną unijistę Oną Za- 
veckienę. tad visi atsistojome 
vienai minutei jos pagerbimui, 

peržiūrėtojų 
knygos yra 

Pranešimą

randasi visų

pešasi,

vai d y 
pasta

pranešimas, kad 
gerai vedamos, 
kriaučiai užgyrė.

Joint Boarde
lokąlų tam tikras fondas, ku
riame ir mūsų lietuvių loka- 
las turi $5.900.* šis susirinki- 
mas įgaliojo pildomąją tary
bą iš to fondo pagal nuožiū
rą ir reikalą šelpti mūsų senus 
unijistus ligonius.

Raportą iš atsibuvusios CIO 
konvencijos davė J. Herma
nas ir Bikulčius. Iš raporto 
atrodo, kad konvencija buvo 
politiniai šturminga, tad nors 
buvo ir gerų dalykų toje kon
vencijoje siektasi, bet iš to 
šturmo vargiai unijistas darbi
ninkas susilauks naudos. Kaip 
sena patarlė sako du 
trečias naudojasi.

Mūsų naujoji lokalo 
ba pranešė, kad mes
raišiais metais praradome dvi 
dirbtuves, kurios priklausė ■ 
mūsų lokalo kontrolei, Gold-Į 
bergio ir Riplio, o buvusioji 
senoji lokalo valdyba ir tuo- i 
met delegatavęs Buivydas net 
nepranešė mūsų susirinkime, 
kad tos dvi dirbtuvės išslydo 
iš mūsų kontrolės. Tai didelis 
jų apsileidimas ar tikslus nu
tylėjimas..

Tremtiniams paaukota dar 
$500 ir nupirkta tarybos pra
mogos 100 tikietų. Taipgi 
vieton seniau išrinktu minėton * x 
tarybon dviejų 'atstovų, kurie 

. niekad nedavė jokio praneši- 
'■+ mo, į jų vietas išrinkti naliji, 

Sharkšnys ir Lesevičius.
, Lokalo knygų peržiūrėto

jais likosi išrinkti P. Grabaus- 
f kas .Gudelis ir Sharkšnys. Vi- 

ce-pirmininkas Jonas 
viČius rezignavo iš tų 
tad į jo vietą likosi 
Domininkas Čiurlis.

Kriaučiai nutarė lietuviškų 
dirbtuvių čermanams, taipgi 
komisijoms, surengti gerą va
karienę už jų pasidarbavimą 
laike pikniko. Visas vakarie
nės reikalas sutvarkyti paves
tas pildomajai tarybai.

Delegato Ch. Kundroto 
portas iš dirbtuvių stovio 
do, kad pas kriaučius dar 

» yra nedarbas/) Kaip ilgai
'tęsis, sunku pasakyti. Tačiau

K

Stanke- 
p'areigų, 
išrinktas

ra- 
ro- 
vis 
jis

Iš Aido Choro Metinio 
Susirinkimo

Sausio 21 die,ną, penktadie
nį, 8 vai. vak, Liberty Audi
torium patalpose, įvyko Aido 
Choro metinis susirinkimas.

Susirinkimą atidarė ir ve
dė pirmininkė Eva Mizarienė. 
Perskaitytas praėjusiojo susi
rinkimo protokolas ir priim-

/Aido Choro valdybos nariai 
išdavė išsamius raportus iš 
c’horo veiklos bei finansinio 
stovio.

Skaitytas laiškas nuo Namo 
Bendrovės, kairiame kviečia
ma dalyvauti įvyksiančiame 
akcininkų suvažiavime. Aido 
Chorą atstovauti šiame suva
žiavime išrinktas nar.ys Char
lie Juknys.

Nutarta pasveikinti Laisvės 
Bendrovės suvažiavimą su $25 
ir delegatu sutiko būti Sylvia 
Pužauskaitė.

Nors jau buvo išduotas 
anksčiau raportas iš įvykusio 
11 d. gruodžio aidiečių links
mo baliuko, bet P. Grabaus- 

J 

kas dar pridėjo vieną gražų 
Aido Choro simpatizantės 
žestą, būtent: drg. Levanienė 
paaukojo Aido Chorui 5 sva
rus cukraus. Aidiečiai širdin
gai įvertina drg. Levan i en ės 
dovaną.

Naujų Metų parengimo ko
misija išdavė labai gerą ra
portą ,tik su blogais rezulta
tais. šis parengimas davė 
Aido Chorui nuostolį. Mat, 
susidarė nemažai išlaidui ir, 
prie to, dar pasitaikė labai 
blogas oras, kuris sulaikė 
daugelį žmonių namuose.

Gaidų komisija raportavo, 
kad paskutiniu laiku yra pa
rinkta 15 dainų, daugiausia 
liaudies motyvų; taip kad tū
lam laikui užteks.

Būsimo pavasarinio paren
gimo komisija pranešė apie 
naujo veikalo parinkimą. Pri
eita prie išvados paimti vei- 
kaliuką “čigonai.” Nors šis 
veikalas yra neilgas, bet tas 
svarbos nesudaro/ Bus galima 
kai ką priedo prie programos 
dadėti—dargi susidarys įvai
resnė programa.

Eva Mizarienė pranešė, kad 
buvo kalbėjusi su “Sietyno” 
choro valdybos nariais, kurie 
pasiūlė surengti, dar šį pava
sarį, bendrą abiejų chorų pa
rengimą. Labai gražus suma
nymas, bet pasirodo, kad 
trumpas laikas prisirengimui, 
o, be' to, įvairios organizaci
jos jau turi užsiregistravusios 
daugelį datų. Nutarta atidėti 
rudeniniam sezonui.

Patikrinimui iždo knygų; iš
rinkta komisija iš trijų narių : 
Amelia Burba, Valentina Ne- 
vinskienė ir Florence Kazake
vičiūtė.

I Ankstybieji Svečiai

Amelia Burba, Laisvės Il
ves vardu, paprašė aidiečių 
sutikti dirbti (kaip ir kiekvie
nais metais) Laisvės bankie-' 
te, kuris įvyks šio mėnesio 30 
d., 6 vai. vakare, Liberty Au
ditorijoj. Visi aidiečiai suti
ko, apart tų, kuriems tiktai 
aplinkybės neleidžia.

Kilo mažos diskusijos dėl 
Aido Choro palaikymo. Duo
ta naujų sumanymų, keletas 
pastabų ir prieita prie išva
dos, kad reiktų rengti vieną 
kai;tą į mėnesį, po pamokų, 
draugiškus pobūvius. Gal tas 
atneštų gerus rezultatus ai
dinčių tarpusavio draugišku
mo palaikyme.

Susirinkimo pabaigoje iš
rinkta nauja valdyba iš šių 
narių : pirmininku Amelia 
Burba, vice-pirmininku Sylvia 
Pužauskaitė, sekretorium Na
talija Nagulevičįiūtė, iždinin
ku Petras Grabauskas, finan
sų sekretorium Rušinskienė.

Gaidų tvarkymo komisijon 
išrinkta: Velička, T. Navi
kas ir P. Grabauskas. .

Korespondentė pasilieka 1L 
Feiferienė.

Turint mintyje lietingą orą 
šį vakarą, visgi narių susirin
ko nemažai; bet pagalvojus, 
kad tai buvo metinis susirin
kimas ,turėjo ateiti daugiau. 
Nes, pagaliau, kuomet priei
na prie rinkimų visokių ko
misijų, valdybos, delegatų — 
mažas narių 
trukdo veikimui 
mui.

Aidiečiai laukia iš naujos 
valdybos gero ir darnaus pasi
darbavimo chorui ir kartu 
pažangiosios visuomenės nau
dai. H. F.

Anksti šeštadienio rytą, sau
sio 29-tą, atlankė pirmieji at
vykusieji į suvažiavimus sve
čiai Stasys Penkauskas iš 
Lawrence ir J. M. Karsonas ir 
J. Blažonis iš Lowell, Mass. • I*

Svečiai visi yra ilgamečiai 
dienraščio Laisvės skaitytojai 
ir patrijotai, dalyvaują.jo va
juose, korespondentai. Ir vi
si darbuotojai savo kolonijos 
organizacijose, kurias jie at
stovaus suvažiavimuose grota 
savųjų šerti.

Pasveikinę, atlikę Laisvės 
raštinėje kai kuriuos reikalus, 
svečiai išskubėjo į 
Auditoriją, kur vyko
žiavimai—-Lietuvių Namo Ben
drovės (Kultūrinio Centro) 
šeštadienį, 29-tą, ir dienraščio 
Laisvės suvažiavimas ir 
kietas sekmadieni, 30-ta 
šio. ?

Daktarą Melish Remia 
Jo Parapijonys 

<St» •_________

Didele didžiuma daktaro 
John I toward Melish esančios 
B’rooklync Holy 'trinity bažny
čios parapijonų pasmerkė pa
rapijos valdybą už bandymą 
prašalinti 74 metų amžiaus 
dvasiškį dėl jo pažangių pa
žiūrų. Kritikavo už sjcanda- 
linimą.

Susibūrę į Committee To 
Retain Oūr Rect/ir, 80 parapi
jonų pasirašė /pareiškimą, ku
riame, greta kitko, sako, kad 
“Mes 
Melish
statymą, kurio jis laikėsi per 
45 metus čionai klebonavimo. 
Mes pareiškiame, kad valdy
bos veiksmas jokiu būdu ne
atstovauja mūsų sentimento.”

Valdyba tos protestonų epi- 
skopalų bažnyčios ir 
jos praėjusį trečiadienį
sais prieš vieną nutarė 
Jauti, kad Dr. Melish 
trauktų. Jie kerštauja 
pažangias pažiūras ir
sūnaus ir marčios veiklą taikos 
ir liaudies judėjimuose.

Dienraščio Laisves

BAZARAS
Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

Liberty
šuva-

Liberty Auditorijon 
Kelrodis

KELRODIS

atsilankymas 
ii’ nuoseklu-

Iš N. Y. Gaisragesiy 
Deparhnenfo Teismo

Sausio 26-tą. New Yorke, 
prasidėjo perkvotimas liudy
tojų dėl miesto gaisragesybos 
viršenybėje kilusios nesantai
kos, ’kuri dėl šventėmis įvyku-, 
sios gaisragesių stotyje suei- 
gėlės buvo priežastimi vieno 
viršininko Peter P. Loftus su
spendavimo iš pareigų.

Bylai pirmininkauti, kaip 
ir bešališkuoju 
skirtas teisėjas 
Bayes, trečiasis 
misionierius.

Nesantaika tarp viršenybės, 
‘kaip sako tūli dedasi žinovais,

teisėju,, pa- 
William. R. 
deputy: ko-

Gaisragesybos

biskį dirbinėjančios skundžia-Į jie, 
si negalinčios reikalingų dar
bininkų dasiprašyti į dirbtuvę.
Tas parodo, sako jie, kad kaip 
pirmesniais laikais, taip ir da
bar kriaučių vis dar trūksta'. 
Mat, tie, kurie nedirba, lau
kia savo dirbtuvės 
dirbti.

Teisingai sakant, 
čius yra nedarbas, 
bosų nusiskundimo
reikalingų darbininkų atrody
tų, būk- pas' kriaučius esąs di
džiausias darbymetis;

1 J. Stakvilevičius.

pradedant

pas kriau- 
tačiau iš 
negavimu

Popiet Kasdien 2:30 •., * Tikiėtų Užsakymai Greit Išpildomi
Vakarais Kasdien 8:30. Tik Rezervuotos Vietos.

‘THE RED SHOES”
Extra Popiet Kas šeštadienį, Sekmadienį ir šventadieniais 5:30

Popiet $1.80-$1.20 Vakarais $1.20-$2.40
ĘIJOU THEATRE, 45th St. West of Broadway |( CO 5-8215

... MATYK ISSIVYSTANCIĄ ISTORIJA • • • PIRMOSIOS FILMOS 
Izraelio kariuomenė ant Egipto sienos * Kinija lavina naujas 

armijas Formozoj * Anglijos Kareiviai Malajoj 
Indoneztj kovūnai suardo traukini

. New Yorko Graikai senovinėse apeigose.
T? 1%/T A Q C! V newsreel theatre[VI. |> /y O U I Broadway ir 46th Street

branginame daktarą 
ir užgiriame jo nusi- V asar io-Febr uar y

25, 26 ir 27

ban
salt- 
ijyr ■

, važiuodami
i Richmond 

irškite pasakyti 
nes didmiesčio

yra du Richmondai — 
su Hill, 
nuo 
miesto).

kitas be jo, 
kito priešingose

Iš bile kur 
klauskite kelio 
Hill (nepan 
abu žodžius 
ribose 
vienas 
vienas 
dalyse

Liberty Auditorija randasi 
kampas 110th St. ir Atlantic 
Ave., Richmond Hill.

TRAUKINIAIS
BMT Jamaica linija 

Tilth St. stoties. Eiti 111-ta 
gatve du ilgoki blokai.

Independent Jamaica linija 
iki Union Turnpike-Kew Gar
dens stoties. -Ten imti Q-37 
busą iki Atlantic Avė. Kitoje 
pusėje Atlantic Avė. bus au
ditorija.

REIKALAVIMAI
Reikalinga trijų ar keturių kam

barių apartmentas senyvų žmonių 
porai. Pageidaujama, kad būtų ap
šildomas. Norėtume East New York 
apylinkėje. Prašome pranešti: J. 
Mačiuta, 552 Kosciusko St., 
Brooklyn 2, N. Y. (24-26)

PA JIEŠKO JIM AI
Pajieškau 

kienės, po 
iš Lietuvos 
Panemunės 
sitikti su jaja, kaipo su 
Prašau atsiliepti sekamu antrašu: 
Antanina Mačiuta, 552 Kosciūsko 
St., Brooklyn 2, N., Y. (24-26)

draugės Onos Razans- 
tėvais Ramonauskytės, 
paeina nuo žemosios 
parapijos. Norėčiau su- 

jaja, kaipo su drauge.

vyriausioms po' 
pareigoms.

santaikai iškilti aikštėn, 
suspendavimo

buvusi sena, 
komisionierius Quayle norėjęs 
vieno asmens 
jo d e partmen te
Civil Service, einant parenka
mąja. sistema, paskyrė jam 
Loftus’ą. Įvykęs stptyje šven
čių išvakarėse pobūvėlis, sako 

buvo tik proga tau ne- 
’ Dėl

Loftus’o kilo 
pačiame departmente ir ben
drai mieste didis sąjūdis. 
Loftus’as buvo sugrąžytas 
pareigosna iki teismo.

Pirmomis dviemis dienomis 
pašaukti liudytojai, atrodo, 
Loftus’o neįkaitina. Vienas 
liudytojas, kaltinamojo gynė
jo advokato < Rossi perklausi- 
nėjamas, prisipažino, kad jis 
buvęs ir paties viršininko 
Qliayl’e sušauktame panašia- 
nfe pobūvėlyje. t

Loftus yra kaltinamas, kad 
jis pobūvėlį leido ir kad jis 
pats jin buvo atėjęs. Taisy
klės draudžia turėti stotyse 
“pares,” kuriose būtų alaus 
ar degtinės. Anot liudytojų, 
tų gėrimų buvo tose abiejose 
«—atlankytoje Loftus’o, kuris 
už tą sueigėlę kaltinamas, ir 
sukviestoje komisionieriaus 
Quaylė, kuris Loftus’ą kaltina.

Byla tebesitęsia. Įdomu, 
kuo ji baigsis išsibaigus Pūdy
mams, 
čiai.

kuriu dar. tikimasi aps-
. R. .

parapi
ni bai- 
re i ka

pas i- 
už jo 
už jo

Hudson Tubes
Streikas Atidėtas

Laisviečiai galime pasidč- 
koti CIO unijai, kuri dar sa
vaitei atidėjo Hudson Tubes 
streiką. Tai reiškia, kad 
newjersieciai, neturintieji au
to, nebus sutrukdyti nuo at
vykimo į suvažiavimą ir į ban- 
kietą.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja biznis—Restaurant 

& Bar; su namu ir 4 kambariai 
tušti. Biznis geras, renda žema. Dėl 
daugiau informacijų, kreipkitės se
kamu adresu: Mrs. Šinkūnas, 
278 Cooper St., Brooklyn, N. Y.

g BROOKLYN «

fLABOR LYCEUM! 
g DARBININKŲ IŠTAIGA ]
«Salės dėl Balių, Koncęrtų, Ban- 
^kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.

Puikus steičius ,su naujausiais 
Įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842
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LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Iš visos Amerikos laukiame bazarui dovanų. Visų 
dienraščio patriotų prašome darbuotis rinkimu do
vanų pinigais ir daiktais savo dienraščio bazarui.

Kas vakarą bus 
dainų programa. 

Kas vakarą geriausi 
valgiai ir gėrimai

Kas vakarą šokiai. 
Geo. Kazakevičiaus' 

Orkestrą gros įvairius 
kavalkus.

Penktadieni
Feb. 25th
Įžanga 30c

šeštadieni
Feb. 26th
Įžanga 40c

Sekmadienį
Feb. 27th
Įžanga 40c

Kviečiame visus dalyvauti bazare, išgirsti gražią 
programą, pasišokti prie geros orkestros ir pasi
vaišinti gerais valgiais ir gėrimais.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

' Valandos:

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. ĘVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

'71 DD’C D A P 411 GRAND STRĘET /j II I O Dill BROOKLYN, N. Y

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai jr

RHEINGOLD
BEER & ALES

Alus

32 Ten Eyck S
Tel. ĘVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
Steven Augustine & Frank Sanko

, SAVININKAI •
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
» f ' I

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per 

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves

difficult, resis-for
tant, for bleached 

' for dyed .. ,. or ba
by fine.. .> hard-to- 

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

UP

Swirl Cut

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

Ne tik, kad tai 
švelnią, natural? 
malonumu, kuris

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus 
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui, geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

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

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

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

Fashion
Centeri

sutai-

Hairdressers

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lath. Daily)- Pirm., Sausio 31, 1949
M..
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