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nuo Nankingo.
O šiaurinėje Kinijoje komu

nistinės armijos jau beldžia i 
Peipingo vartus.

Kuris iš tų dviejų miestų— 
Peipingas yra buvusioji Kini- Į 
jos sostinė, o Nankingas—da- i 
bartinė—pirmiau pateks i ko
munistinių armijų rankas, ųs. teisėjas pasiuntė kalėji- 
nieks kol kas negali pasakyti. , man ^r*s arįjmus Argenti

nos prezidento - diktato
riaus Perono valdininkus ir 
11 jų sėbrų už didžią suk
tybę. Teismas atrado, kad 

i jie nusuko valdžiai 2 milio- 
s nūs ir 300 tūkstančių dole
rių. Tuos pinigus jie išga- 

(vo, žadėdami pirkt iš Itali- 
i jos aliumino fabriką ir par- 
1 gabent jo įrengimus į Ar
gentiną. Bet pasirodė, kad 
tokio fabriko visai nėra.

Ana dieną klausau vieno 
“garsaus” radijo komentato
riaus transliuojamos apie Ki
niją kalbos.

Jis stebisi komunistinių ar
mijų pasisekimais. Jam gal
vą laužo vyriausiai tų armijų 
vadovybės strategija ii* takti
ka.

O ta strategija tokia: ap
supti savo priešą ir ji sunai
kinti.

* Tokiu būdu komunistinės Tarp nuteistų kalėjiman 
. armijos jau sunaikino virš G() i yra Juan Carlos Basso, Pe- 

nuošimčių geriausių čiang-kai- rono penkerių metų plano 
Sekinių armijų. viršininkas, valstybinio ban-

Minėtasis komentatorius stc- į ko vice-pirmininkas H. C. 
bisi tuo: kodėl gi, girdi, nega- j Rarnallo ir kt.
Ii to paties padaryti čiang-kai- 
šekininkai? kodėl gi jie ne
apsupa komunistiniu armijų ir 
jų nesunaikina?

Matyt, todėl, kad nemoka 
ir nepajėgia. Atsiminkime: 
Kinijos komunistinių armijų 
galybė glūdi vyriausiai tame, 
kad ji turi sugabią vadovybę “majoras” 
ir kad su ja eina Kinijos liau- prašė amerikonus, anglus ir 
dis- francūzus sujungti jų už-

. čiangas to neturi ir uotu-1 įmtus paskirus miesto ruož- 
rčs' 1 tus. Pranešama, kad prašy-

Zmas bus įvykdytas.
Sovietų užimtoje rytinėje 

Berlyno dalyje veikia atski
ra valdyba, išrinkta per po
litinių partijų ir darbo uni
jų masinę konferenciją.

šiol dar vis nėra aiš-j 
ku, kurį kelią pasirinks Indi
ja: ar ji bus pilnai nepri
klausoma, suvereninė respu
blika, ar pasiliks Britu impe
rijoje °

Vėliausieji daviniai iš Delhi, 
Indijos sostinės, skelbia, jog 
Indija bus respublika, nepri
klausoma, savistovi, be imperi
niu ryšių su Londonu. Ten 
pat sakoma, jog Indija bus 
respublika ir ji sieksis “be- 
klasinčs visuomenės Įkūrimo.”

Kiek tai liečia “beklasinę 
visuomenę”: jos dabartinė In
dijos valdžia, kurios priešaky
je stovi p. Nehru, nevykdys.

Atsiminkime, kad Indijoje 
šiuo metu tūkstančiai žmonių 
sukišta į kalėjimus kaip tik 
dėl to, kad jie kovoja už be- 
klasinės visuomenės Indijoje 
įgyvendinimą. Tai vis dau- 

■ giausiai komunistai arba šiaip 
progresyvūs žmonės

kad 
gin- 
hot

O Hollandijos imperialistu- 
kai pasirjžo sužlugdyU Indo
nezijos žmonių siekimą^ prie 
laisvės ir nepriklausomybe.

Labai galimas daiktas, 
ten ne už ilgo matysime 
kluotus susirėmimus tarp 
landų ir indonezų.

Kariauti prieš indonezų?* 
beginklius žmones, hollandar 
jaučiasi galėsią. ;

Prieš japonus atsilaikyti jie 
niekur nepajėgė, .— pasirodė ; 
lepšėmis.

Hollandams talkon stos Lon
donas ir Wall strytas.

Tačiau, nežiūrint viso to, 
Indonezijos žmonės ilgainiui 
savo kovą už nepriklausomybę 
ir laisvę laimės!

Azija — savaimi pasaulis.
Azijoje vyksta labai svarbūs padėties ten ne tik nepatai- 
veiksmai, ir jų ateityje maty
sime dar daugiau ir ne ma
žiau svarbių.

Tegu . tik Kinija juo 
čiau išsilaisvina!. . .

grei-

Jungtinių Tautų Assamblė- 
ja, man rodosi, padarė di
džiulę klaidą pripažindama 
pietinės Korėjos valdžią.

Šis Jungtinių Tautų žygis

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklvne $8.00

KOPIJA 5c

Buenos Aires. — Federa-

Sujungiami Vakarinio 
Berlyno Ruožtai

Berlin. — Socialdemokra
tas vakarinės Berlyno dalies 

Ernst Reuter

Kiek Trumanas Gavo 
Rinkikų Balsų

Washington. — Vadina
moji rinkikų kolegija gruo
džio 13 d. susirinko 48-nių 
valstijų sostinėse ir oficia
liai padavė savo balsus už 
įvairius kandidatus į prezi
dentus.

Trumanas gavo 303 rinki
kų balsus, republikonų 
Thomas Dewey 189 balsus 
ir kukluksinis kelių pietinių 
valstijų kandidatas Štromas 
Thurmondas 39 balsus.

Tatai formaliai išrinko 
Trumaną prezidentu.

Tokio. — 40,000 Japonijos 
laivakrovių - marininkų tę
sia streiką, reikalaudami 
pakelt algą.

Graikų Partizanai Buvo Užėmę 
Svarbų Monarchistų Miestą

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanai praeitą sek
madienį1 šturmavo ir užėmė 
monarcho - fašistų miestą 

• Karditsą, vidurinėje Grai
kijoje.

Talkon monarchistam at-

sys, bet ją pablogins.
Vienintelė priemonę Korė

jai sujungti tebėra tik viena: 
lai USA ištraukta savo ka
riuomenę iš pietinės Korėjos, 
kaip sovietai daro šiaurinėje, 
lai pietinės ir šiaurinės Korė
jos žmonės bendrai išsirenka 
bendrą seimą, pasidaro savo 
konstituciją, na, ir lai sveiki 
sau gyvena! *

Sakoma, Amerika Suliktų ir su Tokia Kinų 
Valdžia, Kur Būtų Gana Daug Komunistų
Peru Siūlys Priimti Franko 
Į Jungtines Tautas

Paryžius. — Peru respub
likos delegatas Jungtinėms 
Tautoms Fern. Berckeme- 
yer’is sakė, jog jis siūlys 
priimt fašistinę Franko Is
paniją į Jungtines Tautas, 
kada Jungt. Tautų seimas 
susirinks Lake Success, N. 
Y., 1949 m. balandyje.

Japonų Premjeras Yošida 
Kaltinamas už Kyšius

Tokio, Japonija. — Įvai
rių partijų atstovai Japoni
jos seime ragina premjerą 
Šigerų Yošidą pasitraukt iš 
valdžios, kaip susitepusį ky
šiais.

Premjeras Yošida kalti
namas ypač už tai, kad jis 
priėmė' $3,700 dovanų iš vie
nos audimų kompanijos. 
Premjeras sakė, kad dova
nos buvo rinkimams. Bet jis 
neraportavo tokių rinkimi
nių dovanų, kaip reikalauja 
įstatymai.

Dėl kyšių sugriuvo ir pir
mesnis Ašidos ministrų ka
binetas.

r~---- -—>
Jankiai-Anglai Sulaikė
Dovanas Sovietu Ruožtui

Frankfurt, Vokietija. — 
Anglai - amerikonai nutarė 
daugiau nepersiuntinėti do
vanų pundelių, adresuotų į 
Sovietų užimtą Vokietijos 
ruožtą. Sako, tai todėl, kad 
Sovietai nesugrąžinę tuščių 
paštinių vagonų, kuriais do
vanos buvo vežamos į ryti
nę Berlyno dalį. — Bet ne
reikėjo vežti į pačią sovie
tinę sritį; užteko atvežti i- 
ki sovietinio ruožto sienos.

UŽMUŠTAS MEKSIKOS 
PROTESTANTŲ VADAS

Mexico City. — Naciona- 
lis Protestantų Apsigynimo 
Komitetas pranešė, 
“kažkas” užmušė 
Antonio Carmoną.

jog 
jų vadą

Rangoon, Burma. — Su
kilėliai atakavo dešiniosios 
valdžios jėgas Gyobyu mies
te. Žygiams prieš valdžią 
jie vartoja ir dramblius.

skubėjo daugiau kariuome
nės, ir jie pasiskelbė, kad 
po 36 valandų kautynių iš
mušę partizanus iš miesto.

Bet po monarchistų pasi
gyrimo dar liepsnojo mūšis 
naktį iš pirmadienio į ant
radienį, kaip praneša Uni
ted Press. Tarp kitko, už
mušta miesto majoras ir 
seimo atstovas.

Associated Press sako; 
2,500 iki 3,000 partizanų su 
tankais ir šarvuotais auto
mobiliais atakavo Karditsą 
ir užėmė kareivines ir žan
darų stotis mieste.

Monarchistai teigia, kad 
jie, galų gale, išviję parti-

Ar Amerika Remtų Kinų Valdžią 
Su 51 Nuošimčiu Komunistų? 
Hoffman ir Tokios Neatmeta

Šanghai, Kinija. — Laik
raščių korespondentai čia 
užklausė Paulių Hoffmaną, 
Marshallo plano administra
torių:

— Ar Amerika vis remtų 
Kiniją iš ‘Ekonominio Ben
dradarbiavimo Administra
cijos’ fondo, jeigu kinų ko
munistai ar įvairių partijų 
sudėtinė valdžia nuverstų 
Čiang Kai-šeką ir jo valdi
nę tautininkų partiją?

Hoffmanas atsakė:
— Jeigu mes matysime, 

kad (naujoji) valdžia atsto
vauja visus žmones, užtik
rina jiems laisvę, pripažįsta 
žodžio, susirinkimų ir spau
dos laisvę, tai aš patarčiau, 
kad Amerikos valdžia ir to
liau remtų Kiniją.

Tuo tarpu, kai mes dar 
nebūtumėm tikri, kokia bū
tų naujoji valdžia, aš taip
gi patarčiau tęsti paramą,

KALBAMA, JOG ČIANG KAI- 
SEKAS PASITRAUKĘS ,

Nanking, Kinija, gruod.
14. — Plačiai pasklido gan
dai, kad jau pasitraukęs Ki
nijos prezidentas - diktato
rius Čiang Kai-šekas.

Kalbos apie jo pasitrauki-

mą dar oficialiai nepatvir
tintos.

Daugelis Čiango tautinin
kų partijos vadų sako, rei
kėtų taikytis su kinų komu
nistais - liaudininkais bet 
kokiomis sąlygomis.

Kinų Komunistai Šturmuoja 
Peipingo Priemiesčius

Peiping, Kinija.— Komu
nistai - liaudininkai štur
mavo šiaurinius senosios 
sostinės Peipingo priemies
čius.

Kiti komunistų junginiai 
atakavo tautininkų anglia- 
kasyklas M'entokou, 16 my
lių į vakarus nuo Peipingo. 
Jie taipgi užėmė pozicijas 
už tuzino mylių į rytus nuo 
Peipingo.

Manoma, kad liaudinin
kai greit užims Peipingą.

Amerikiniai korespon
dentai praneša, jog komu
nistai šturmuoja jau Pei
pingo lėktuvų aikštes.
Nušluota 3 Ketvirtadaliai 

Tautininkų Armijos
Nanking, Kinija.— Čiang 

Kai - šėko oficieriai pripa
žįsta, kad liaudininkai-ko- 
munistai sunaikino jau tris 
ketvirtadalius Dvyliktosios 
tautininkų armijų grupės, į 
šiaurvakarę nuo Pengpu ir 
pietų vakarus nuo Sučovo.

Toje tautininkų grupėje 

zanus iš Karditsos. Tuomet 
partizanai pasitraukę į “ne
prieinamas kalnų pozici
jas.”

Partizanai taip pat ata
kavo nionarchistus Farsaloj 
ir Peloponnese, pietiniame 
Graikijos pussalyje. Monar
chistai sako, kad privertę 
partizanus atgal pasitrauk
ti.

reporteriai už-

Amerika sutiktų 
sudėtine Kinijos 

kurioje būtų 51

jeigu naujoji valdžia leistų 
mums tvarkyti ir skirstyti 
paramą pagal mūsų taisyk
les.

.Toliau 
klausė:

— Ar 
su tokia 
valdžia, 
nuošimtis komunistų?

Hoffmanas atsakė:
— Čia negalima visko 

matuoti inžinieriška linei- 
ka. Mes turėtumėm palauk
ti, kad galėtumėm patirti, 
kokia ta valdžia yra, spren
džiant pagal jos darbus.

Tautininkų politikai sos
tinėje Nankinge aiškina, 
jog tokiais Hoffmano pa
reiškimais Amerika parodė, 
kad ji jau laiko Čiang Kai- 
šeko valdžią žlugusia.

Suprantama, jog Hoff
manas išreiškė Washingto- 
no valdžios nuomonę.

pirm poros savaičių buvo 
250,000 Čiang Kai-šeko ka
riuomenės. Komunistai da
bar naikina likusį jos ket
virtadalį.
. Liaudininkų partizanai a- 
takuoja tautininkus ■prie 
Didžiojo Kanalo, 45 mylios į 
šiaurės rytus nuo sostinės 
Nankingo.

TERORAS PRIEŠ UNIJAS 
KOSTA RIKOJ

San Jose, Kosta Rika. — 
Šio krašto prezidento Figu- 
eres žandarai daro ablavus 
prieš darbo unijas; įvesta 
aštri cenzūra. Trūksta ži
nių apie/‘įsiveržimą” iš Ni- 
karaguos į Kostą Riką.

. Figueres pasakojo, kad 
pabėgėliai iš Kosta Rikos 
dabar su gautais Nikara- 
guoj ginklais užpuolę jo 
valdžią Kosta Rikoj.

,Pats Figueres yra iškel
tas į prezidentus per pir
mesni karininkų sukilimą.

TRMANAS REIKALAUJA 
PAKELT ALGĄ SAVO 

MINISTRAMS
Washington. — Prezid. 

Trumanas reikalavo, kad 
Kongresas po naujų metų 
pakeltų algą valdžios de- 
partmentų vadams - minis
trams nuo dabartinių $15,- . 
000 iki $25,000 per metus.

ORAS.—Būsią šalčiau.

Anglai Pyksta, Kad Cechai 
Teikia Izraeliui Ginklu

London. — Anglų valsty
bės ministras Hector Mc
Neil su pasipiktinimu pra
nešė seimui, kad Čechoslo- 
vakija suteikė Izraeliui gin
klų kovai prieš arabus.

(Bet Anglija nuolat siun
čia ginklus arabiškiems 
kraštams.)

Graikijos Fašistai Gavo 
$500,000,000 per 2 Metus

Washington. — Jungtinės 
Valstijos per 2 metus davė 
Graikijos monarcho-fašis- 
tam 500 milionų^dolerių ar 
daugiau karinės ir ūkinės 
paramos prieš partizanus. 
Taip sakė Amerikos amba
sadorius Graikijai, Henry 
F. Grady, kuris dabar lan
kosi Washingtone.

(Viso nuo Antrojo pasau
linio karo pabaigos Ameri
ka suteikė Graikijos reakci
ninkam jau apie bilioną do
lerių.)

Indijos valdžia sumezgė 
diplomatijos ryšius su Ru
munija.

Anglų Valdininkas Tardomas 
Kaip Kyšininkas

London. — Anglų preky
bos ministerijos sekreto
rius seime John W. Belcher 
tardomas už kyšių ėmimą 
iš didžiųjų biznių; kaltina
mas, kad už paparkus jis 
tarnavo tų biznių naudai.

Belcher prisipažino ėmęs 
“dovanas” iš kai kurių biz
nierių, turėjusių reikalo su 
prekybos ministerija; sako, 
“neišmintingai pasielgiau.”

POPIEŽIUS PALAIMINO 
FRANKO

Roma. — Atvykus nau
jam Ispanijos ambasadoriui 
Joaquinui Cortesui į Vati
kaną, popiežius pasiuntė 
“meilingą pasveikinimą” fa
šistiniam Ispanijos diktato
riui Frankui.

Nanking, Kinija. — Tau
tininkų karininkai' pripaži
no, jog kinų komunistai ne
trukus galės pasiekt Yang
tze upę, prie kurios stovi 
sostinė Nankingas.

Italija Pasirašė Atpildų ir 
Prekybos Sutartis su Sovietais

Roma. — Italija pasirašė Italija.perduos Sovietam 
sutartis su Sovietų Sąjunga į 33 karinius savo laivus, 
dėl prekybos ir karinių at- pradedant nuo 1949 m. saū- 
pildų. .

Pagal pirmesnę taikos su
tartį, Italija turėjo sumokėt 
Sovietams $100,000,000 ka
rinių atpildų. Dabar Sovie
tų vyriausybė priėmė tokį 
Italijos planą:

Italija atiduoda Sovietam 
visus italų turtus Rumuni
joj, Vengrijoj ir Bulgarijoj; 
o kiek trūks iki $100,000,- 
000, tai Italija dirbiniais iš 
einamosios savo gamybos 
atmokės Sovietų Sąjungai.

Transjordan Skelbia, 
Kad Jis Prijungia 
Sau Ryty Palestiną

Amman. — Transjordano 
karaliaus Abdullos seimas 
vienbalsiai užgyrė siūlymą 
prijungti Transjordanui ry
tinį, arabiškąjį Palestinos 
ruožtą.

Egiptas ir Syrija, protes
tuoja prieš rytinės Palesti
nos prijungimą Transjorda
nui. Egiptėnai buvo įsteigę 
Gazoj ,girdi, “sostinę” visai 
Palestinai ,kaip vienų arabų 
valdomam kraštui.

Velionio Jungtinių Tautų 
tarpininko grafo Bernadot- 
te’o planas taipgi piršo pa
vesti Transjordano kara- 
liui (Anglijos įnagiui) visą 
arabiškąją Palestinos dalį, o 
kitoj, daug mažesnėj jos 
dalyj pripažinti Izraelio val-

Prašo Jankių Generolo 
Vakarinei Europai

KarinėWashington.
vakarų Europos santarvė 
prašo, kad Amerika paskir
tų savo generolą, kaip pa
vaduotoją anglų feldmarša
lui Montgomery’ui, vyriau
siam tosf santarvės koman<- 
dieriui. Santarvei priklauso 
Anglija, Francija, Belgija, 
Holandija ir Luksemburgas. 
— Su tais kraštais sumegs 
karinio bendradarbiavimo 
ryšius ir Jungt. Valstijos 
ir Kanada.

Carnegie Taikos Fondas 
Palaiko AL Hissą

New York. — Alger Hiss, 
buvęs valstybės departmen- 
to narys Washington, prašė 
Carnegie Tarptautinės Tai
kos Fondą paliuosuoti jį iš 
vietos, kaip to fondo pirmi
ninką.

Š n i p u k a s Whittaker 
Chambers įtarė, kad Hiss, 
esą, perleidinėjęs jam slap
tus valdžios dokumentus, 
kad Chambers juos perduo
tų vadinamiem Sovietų a- 
gentam Washingtone.
' Carnegie Fondo direkto

riai nesutiko paleist Hisso 
iš pareigų ir tik davė jam 
tris mėnesius atostogų su 
pilna alga. Metinė Hisso al
ga buvo $20,000.

•i-

t

y

šio 15 d.
Prekybos sutartis tarp So

vietų Sąjungos ir Italijos 
padaryta trejiems metams.. 
Prekyba bus vedama mai
nais. Abidvi šalys apsikeis 
dirbiniais - produktais iki 
50 milionų dolerių vertės 
per metus.

Italija taip pat pasirašė 
sutartį su Sovietų Sąjunga 
dėl laivų plaukiojimo iš vie- A 
nos šalies į kitą.
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Newfoundland Bus Kanados Provincija.
Dar praėjusią vasarą Newfoundland^ salos gyventojai 

nusibalsavo už tai, kad ši sala su josios gyventojais įsto
tų į Kanados Dominiją ir būtų to krašto dešimta provin
cija.

Newfoundland yra sala, apie 42,000 ketvirtainių my
lių didumo su 325,000 gyventojų. Ligi šiol ji buvo tiesio
ginėje Britų priklausomybėje. Ši sala yra lyg ir dalis 
Amerikos žemyno, ją nuo Kanados skiria tik Bells Isle 
sansiauris. Žinoma, Newfoundlandas stovi Atlanto 
Okeane.

Šiomis dienomis Kanados ministrų pirmininkas ir New- 
foundlando delegacijos pirmininkas Ottawa mieste pasi
rašė formalią sutartį dėl tos salos įjungimo į Kanados 
teritoriją.

Teks atlikti dar visa eilė formalumų, kol apsivieniji- 
mas-bus pilnai užbaigtas. Tačiau menama, jog tai bus 
padaryta be didelių kliūčių.

Newfoundlande karo metu Amerika turėjo svarbias 
aviacines bazes. Šiuo metu, kada Wall s try tas ruošiasi 
naujam karui, Newfoundlande, be abejojimo, tos bazės 
bus sutvirtintos, o sutvirtinti, praplėsti jas Amerikai bus 
lengviau, kai ši sala priklausys Kanadai, o ne Britanijai.

Šiandien, atsiminkime, kiekvienas svarbesnis žygis da- 
romas su tuo išskaičiavimu: kiek jis pasitarnaus trečia
jam pasauliniui karui, prie kurio įgudusiai imperialistai 
ruošiasi.

Jungtinių Tautų Assemble ja Išsiskirstė.
Trečioji Jungtinių Tautų'Assemblėjos sesija baigėsi. Ji 

tęsėsi Paryžiuje per apie tris mėnesius. Tai buvo ilga se
sija, bet nenaši, mažai gero atlikusi sesija.

Kai kurie žmonės mano, būk ši Jungtinių Tautų As- 
semblėjos sesija nutolinusi pasaulinį karą, būk, jei ne 
ji, tai “nežinia, kaip čia būtų buvę”, ypačiai dėl Berlyno.

Vienas aišku: šioje sesijoje buvo daug kalbėta, daug 
žodžių paberta. Tūli jos dalyviai ėjo lenktynių, kurie ga
lės daugiau ir aštriau pakalbėti prieš T. Sąjungą.

Ką gi ši sesija konkretaus atliko?
Ji priėmė “žmogaus teisių deklaraciją’’, ji paskyrė ko

misiją Palestinos reikalams ’spręsti, ji užgyrė pietinės 
Korėjos valdžią, pripažindama pietinės Korėjos nepri
klausomybę.

Tai beveik ir viskas iš konkrečių jos darbų.
Palestinos klausimo ši A$setnblėjos sesija neišsprendė, 

nors tai galėjo padaryti. Izraelis prašėsi būti priimamas 
į Jungtines Tautas, bet Francija, Anglija tam pasiprie
šino, na, ir tas klausimas buvo atidėtas “ant toliau.” O 
Izraelio priėmimas į Jungtines Tautas, mūsų nuomone, 
būtinai reikėjo padaryti. Tai būtų buvęs didelis moralis 
naujos valstybės parėmimas, tai būtų nuginklavę arabiš
kas valstybes ir Palestinoje tvarka būtų buvusi greičiau 
atsteigta.

Berlyno klausimas buvo galima išspręsti teigiamai, jei 
Britanija, Amerika ir Francija būtu su tuo sutikusios. 
Deja, Assemblėja nieko negalėjo padaryti, kai “trys di
džiosios” buvo nusistačiusios Berlyno krizę tęsti toliau.

Žmogaus teisių deklaracija geras dalykas, bet tai tik 
žodžiai, pareikšti tarptautinio seimo, bet neturį jokio di
desnio svorio, nes jie nėra niekam privalomi.

Nepaisant to, kad už žmogaus teisių deklaraciją balsa
vo ir Amerika, ir Francija, ir Anglija, ir Hollandija, ta
čiau Amerikos negrai, — baisiai išnaudojami ir žemina
mi, — tegalės tuos žodžius tik skaityti, o ne jais naudo
tis.

Dar daugiau galima pasakyti apie Afrikos ir Azijos 
tautas, kurias turi pavergę britai, francūzai, hollandai. 
Kada žmogaus teisių deklaracija bus pradėta vykdyti 
tuose.pavergtuose žmonėse? Ar jūs manote, kad britų, 
francūzų, hollandų imperialistai, balsavę už šią deklara
ciją, mano kada nors vykdyti ją gyveniman? Klaidą da
ro tie, kurie taip mano!

Dėl Korėjos galima pasakyti tas pats. Pietinės Korė
jos‘pripažinimas laisva nepriklausoma respublika, ne
neš naudos nei tam kraštui, neigi taikos reikalui.

Turime atsiminti, jog pietinėje Korėjoje šiandien siau
tėja baisus žmonių persekiojimas; pietinėje Korėjoje 
viešpatauja buvę japoniškų okupantų lekajai, korėjiečių 
tautos žudytojai.

Korėjos reikalą reikia imti plačiau, — jis tenka taiky
ti visai Korėjai, tiuk pietinei, tiek šiaurinei. '

.Mūsų nuomone, Tarybų Sąjunga parodė kelią, kaip iš
spręsti Korėjos klausimą. Ji nutarė ištraukti iš šiauri
nės Korėjos savo okupacines jėgas ir* palikti šiaurinės 
Korėjos žmonėms patiems savo reikalus tvarkytis. Jeigu 
taip padarytų ir Amerika, — ištraukdama iš pietinės. 
Korėjos savo okupacines pajėgas, — tuomet visa šalis 
apsivienytų ir pradėtų gyventi .laisvą, nepriklausomą gy
venimą.

Bet Assemblėja nekreipė į tai dėmesio; ji tarė taip, 
kaip jai padiktavo Dulles’as, Bevinas ir kiti to plauko 
diplomatai.

Prieš išsiskirstant. Assemblėja nūtarė sušaukti kitą 
sesiją 1949 m. balandžio'mėnesio 1 dieną. .Tai, berods, 
jvyks New Yorke.

Pageidautina, kad ketvirtoji sesija butų našesnė, kad 
joje būtų mažiau paleista garo, o daugiau šviesos.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
NEPASITIKI KUN. koN- 
ČIAUS IR BALFo 
BEŠALIŠKUMU

Tėvynė rašo, kad SLA 
Pildomoji Taryba svarstė 
“tremtinių” reikalą. Nors 
Taryba pilnai užgyrus nese
niai Chicagoje sudarytą 
“beųdrą frontą” ir BALF 
planus dėl partraukimo iš 
Vokietijos pabėgėlių, ta
čiau, matyt, nepasitiki, kad 
tie planai bus pravesti be
šališkai. Tėvynė sako:

Visa tai paėmus domėn, 
Įnešta, paremta ir vienbal
siai nutarta SLA Emigrantų 
Fondo veiklą tremtyje laiki
nai susiaurinti, tačiau ta są
lyga, kad SLA Emigrantų 
Komisija dabos ir stovės sar
gyboje, kad sutartas ben
dras tarpsrovinis darbas 
tremtinių imigracijos j Ame
riką reikalais būtų vedamas 
tikrai bešališkai ir be jokių 
politinių, srovinių ir religi
nių skryningų. Jei pasiro
dytų, kad lietuvių tremtinių 
imigravimo i Ameriką ’rei
kalais tarpsrovinėje veikloje 
pasireikštų bet kokis šališku
mas, kuris duotų neabejoti
ną pagrindą SLA nariams, 
jų giminėms ir draugams, 
esantiems tremtyje, nusi
skųsti skriaudomis dėl nau
dojamo šališkumo, vienbal
siai nutarta įgalioti ir įpar
eigoti SLA Emigrantų Komi
siją tokiu atveju be jokių 
dvejojimų ir atidėliojimų vi
su galimu smarkumu ir imtis 
darbo Lietuvos tremtinių 
imigravimo į Jungtines A- 
merikos Valstybes reikalais, 
kviesti visas S. L. A. kuopas 
ir visus SLA narius į tą dar
bą, kad užtikrinti SLA na- 
rių giminėms ir draugams 
bešališką patarnavimą imi
gravimui į Ameriką. Tokiu 
atveju SLA Emigrantų Ko
misija įgaliojama sudaryti 
reikiamą aparatą, pasiųsti 
SLA atstovą į Europą, jei 
būtų reikalo, ir tam darbui 
naudoti jau paskirtus ir tu
rimus pinigus tremtinių 
kalams ir skelbti aukų 
mą SLA kuopose ir 
menėje.’ ’

Iš šios Pildomosios

žygiu suteikt? lietuvių trem
tinių imigracijai Amerikon 
tikrai bešališką ir nesrovinę 
pagalbą. (T., gr. 10 d.)
Tai aiškus ir griežtas pa

reiškimas nepasitikėjimo 
kunigo—Končiaus politika. 
Jis, kaip žinoma, visą pa
bėgėlių atgabenimo reikalą 
pavedė amerikinei klerikali
nei organizacijai National 
Catholic Welfare Council. C 
ta organizacija pabėgėlius 
smarkiai išsijoja. Neišduo
da leidimo vykti Amerikon 
tiems, kurie neįrodo, kad jie 
yra* praktikuojanti katali
kai, tai yra, eina išpažintin, 
aukoja bažnyčiai, klauso 
kunigų įsakymų ir jiems 
pataikauja. Bedieviui 
laisvų pažiūrų žmogui 
mėti tos organizacijos 
lonę neįmanoma.

bei 
lai- 

ma-

BAISUS KRIMINALINIS 
ELEMENTAS Iš VOKIE
TIJOS PRIBUVUSIŲ PA
BĖGĖLIŲ TARPE

Jau pradeda pakelti gal
vą naujųjų imigrantų tarpe 
kriminalinis e 1 e m e ntas. 
Skaudžiai nukentės nekalti 
žmonės, kurie nuo karo bė- 
go dėl baimės. Jų tarpe įsi
maišę buvo hitlerinių gru
pių nariai ir patekę Ameri
kon, jau atsižymi savo bai
siais kriminališkai darbais.

Naujieji imigrantai netu
rėtų slėpti savo tarpe įsi
maišiusių kriminalistų. Nuo 
jų reikia atsiskirti kuo 
greičiausia — pirma, negu 
tie kriminalistai papildo ko
kią nors baisią žmogžudys
tę. Jie papratę Lietuvoje 
karo metu skersti žmones, 
tai čia jiems nudėti žmogų 
kad ir už mažiausį dalykėlį 
nieko nereiškia.

Štai ką rašo vienas ko
respondentas iš Kanados:

vę i- 
rinki- 
visuo-

Tary
bos rezoliucijos aiškiai ma
tyti tikrieji SLA nusistaty
mai lietuvių tremtinių atga
benimo reikalais. SLA neno
ri nei griauti, nei kenkti 
toms organizacijoms, kurios 
šį darbą jau dirba. Bet jei 
dėl esamų organizacijų vei
kimo metodų, dėl partišku
mo ir šališkumo imtų nuken
tėti lietuvių tremtinių įvažia
vimo reikalai, vykdant DP ■ 
Liliu. tuomet Pildomoji Ta- į 
ryba būtų priversta imtis i

ir sužeidė jo žmoną.

Tillsonburge, Ontario pro
vincijoje, sekmadienį, lapkri
čio 28 dieną, Kanados lietu
viu Gudavičių šeima ištiko 
baisi tragedija. Juozas Ma
tulevičiui nušovė tabako au
gintoją Bronių Gudavičių ir 
smarkiai sužeidė jo žmoną 
Erną Gudavičienę, kuri pa
guldyta Victorijps ligoninėje 
Londone. Įvykdęs tą baisų 
nusikaltimą Matulevičius 
prieš sugaunant jį policijai 
pats nusižudė. Kaip pasiro
do, Matulevičius turėjo su 
savimi iš Vokietijos atsivežęs 
vokišką re veiverį ir, kaip ži
novai teigia, yra buvęs kariš
kis. Nors tikrų žinių nėra, 
kodėl jis taip pasielgė, bet

spėjama, kad jis norėjo su
ardyti Gudavičių šeimos ži
dinį ir todėl mėgino savo 
tikslą pasiekti su pagalba 
revolverio. Daugelis senųjų 
Toronto lietuvių, kurie paži
nojo Gudavičius, yra labai 
pasipiktinę ta piktadarybe. '

Gudavičiai buvo padorūs ir 
darbštūs lietuviai, kurie sun
kiu darbu ir pasiryžimu pa
tikrino sau Kanadoje nepri
klausomą gyvenimą. Ir štai 
dabai’ lietuviškas dipukas 
tuos niekuo nekaltus žmones 
banditiškai žudo. Dalykas 
yra tuo liūdnesnis, kad bė
gy paskutinių trijų mėnesių 
tai jau antra žmogžudystė 
įvykdoma lietuviško dipuko. 
Nes ne taip seniai per Ka
nados spaudą nuskambėjo 
tūlo Verbicko žmogžudystė.

Tuos lietuviškų dipukų nu
sikaltimus pabrėžia ii” Kana
dos spauda, kaip labai bū
dingus. Tai, žinoma, nieko 
gero lietuviams nelemia. Tuo 
labiau, kad be tų žmogžu
dysčių, jau yra buvę keletas 
įvykių ir subadymo ar savy- 
tarpio susibadymo peiliais, 
žinoma, kad dėl to negalima 
kaltinti visų dipukų. Bet 
reikšminga, kad, kol dipukų 
Kanadoje nebuvo, tol lietu-' 
vių tarpe tokie baisūs daly
kai nesidėjo. (Naujienos, gr. 
6 d.)
Norime storai pabrėžti: 

klaida būtų mesti nuožiūrą 
ant visų naujųjų imigrantų, 
ant visų pabėgėlių. Bet jų 
tarpe esantis kriminalistinis 
elementas baisiai kenkia jų 
visų reikalui.
DIPLOMATAI IR BE 
PROTO, IR BE IDEALO!

Taip apie vadinamųjų 
vakarinių demokratijų va
dus mano Amerikos Lietu
vio bendradarbis V. M. 
Klausutis. Išsigandęs “ko
munizmo triumfavimo Eu
razijos žemyne,” šis žmoge
lis šaukia:

Ko stinga vakarų demokra
tijoms? Ar proto ar idealo? 
Tokis klausimas .stovi vakarų 
Europos, liaudyje, ypač Pran
cūzijoje. Mūsų nuomone, stin
ga ne tiktai proto ir idealo bei 
nuoširdumo vakarų demokra
tijų vadams, bet, kai francū
zai sako: ‘L’Esprit’ ir ‘L’- 
Amour!’ — Ryžtingos ir kil
nios dvasinės sąvokos ir arti
mo meilės, bet šitas savybes 
mes randame tiktai politiškai 
ir morališkai patvariuose tau
tų ir visuomenės vaduose, o 
ne pas minkštagalvius žmo
nes save demokratais pasiva
dinusius, kuriems stinga vdo- 
rybės ir politinės praktiškos 
pasauliažiūros. (A. L., gi/

Joseph P. Ryan, amžinasis AFL International Longshoremen’s Association prezi
dentas, ateina pažiūrėti (iš krašto dešinėje), kaip laivakroviai stoja laukti pa
šaukimo darban (j “shape-up”) po štreiko. Jie savo streiku, iš karto nebuvusiu 
viršininkų užgiriu, gavo po 13‘centų mo kesties priedo, pagerintas vakacijas, gero
vės plana. Tačiau tebepasiliko tas pats vergiškas samdymo būdas, kurį eiliniai na
riai taipgi norėjo panaikinti. Darbininkai vis tebeturi susirinkti pas prieplaukas, o 
bosas eidamas pagal liniją pasirenka, pamoja, ištraukia iš linijos pageidauja’mus, 
o nepageidaujami turi vėl eiti namo. Niekas jiems nemoka už • sugaišuotą atvykti 
ir eilėje laukti laiką. Darbininkai norėjo ir kada nors iškovos samdymą per uniją 

(hiring hall), iš eilės, nebestovės prieplaukose. 1 „• .

KARAS, APIE KURĮ MAŽAI RAŠO *
Apie monarcho - fašistų somybės...” Si Columbia -

karą prieš liaudį Graikijoj 
ir Liaudies Išlaisvinimo Ar
mijos karą prieš reakcinin
kus Kinijoj matome dažnai 
žinių. Bet apie karą Filipi
nų salose, kurį veda apie 
100,000 partizanų, tai labai 
retai pasirodo.

Dar mažiau žinių mato
me komercinėj spaudoj apie 
liaudies karą už išsilaisvi
nimą iš po Holandijos ir 
Francijos imperialistų jun
go Indonezijoj ir Indo-Ki- 
nuose.

Indo-Kinai yra gan dide
lis kraštas. Jis užima 281,- 
174 ketvirtainių mylių že
mės plotą. Reiškia, jis di
desnis už pačią Franciją. 
Indo-Kinai turi 25,000,000 
gyventojų. Šis kraštas ran
dasi prie Pietinių Kinijos 
jūrų, į įgytus nuo Siamo ka
ralystės. Jį sudaro ,penkios 
provincijos: Tonkin, Laos, 
Annam, Cochin-China ir 
Cambodia. Jis apgyventas 
annamitų ir šiaurėje mai
šytų kinų, siamiečių, anna
mitų tautų. Tai šiltas kraš
tas, nes jis yra į piet-ry
tus nuo Kinijos. Šiaurinė jo 
dalis rubežiuojasi su Kinija 
ir. Burma, o vakarinė — su 
Siamo karalyste.

Indo - Kinijos kraštas, 
kaip ir daugelis imperialis
tinių kolonijų, nėra indus
triniai išvystytas. Geležke- 
lių nedaug. Didesni miestai 
yra tik pajūriais ir ant ga
lingosios Mekong upės kran
tų. Bet bendrai šalis tur
tinga. Žemėje yra daug an
glies, vario, sidabro, me
talų. Gerai dera ryžiai, 
kaip ir kitose pietų Azijos 
šalyse. Daug yra gumos me
džių. Jūros turtingos žuvi
mi, todėl daug gyventojų 
užsiima žuvininkyste. Žino-, 
noma, Francijos imperialis
tai visada rūpinosi, kad 
žmonės būtų tik darbo gy
vulių padėtyje, nemokyti, 
nelavinti. Jie rūpinosi kuo 
daugiau iš Indo - Kinijos 
išvežti gamtinių turtų. Į 
šią savo koloniją atveždavo 
industrinius menkniekius, 
dažnai įvairius blizgučius, 
svaiginančius gėrimus ir už 
juos iš žmonių išviliodavo 
gumą, ryžius, metalą ir ki
tus turtuą. Koloniją valdė 
Francijos gubernatorius.

Bet Antrasis 
Karas išjudino ne vien Ki- į nedaug padėjo, 
nijos ir Indonezijos žmones! Francijos valdonai į.In- 
į kovą už savo laisvę, bet ir 
Indo-Kinų gyventojus. Ka
da Japonijos imperializmas 

xbuvo sumuštas, kuris karo 
laiku buvo okupavęs Indo- 
Kiniją, tai 1945

trokštanti
būti rami.
sukilimai,
Organiza

Broadcasting System radi
jas tada sakė: “Japonai ka
reiviai petys petin su bri
tais ir francūzais kareiviais 
kovoja annamitus, reikalau
jančius laisvės ir nepriklau
somybės.” Vietos gyvento
jai, suprantama, mažiau 
buvo ginkluoti ir žuvo 
tūkstančiais. Jų sukilimas 
buvo kraujuose paskandin
tas.

Bet liaudis, 
laisvės, negali 
Vėl prasidėjo 
streikai, kovos,
vosi partizanų būriai.

Kovo mėnesį, 1946 me
tais susiorganizavo annami
tų liaudies taip vadinama 
Viet Nam respublika. Fran
cija į Indo- Kiniją permetė 
200,000 armiją, kurios ei
lėse^ buvo 15,000 buvusių 
francūzų hitlerininkų. Ten 
permestas ir taip vadina
mas “Svetimšalinis Legio
nas,” kuriame tarnauja 
samdyti įvairių tautų pa
sauliniai padaužos. Pran
cūzai gavo iš Amerikos gin
klų ir amunicijos.

Bet annamitai 
galingi, nes jie
ningai. Jie slaptai 
savuosius rinkimus, išrinko 
atstovus į parlamentą, su
darė Viet Nam liaudies vy
riausybę, apsi vieni jo kovai 
už šalies laisvę komunis
tai, socialistai, demokratai, . 
darbo unijos ir įvairios 
liaudies organizacijos. Ir' 
ta kova eina ir po šiai die
nai.

Dabartiniu laiku Viet 
Nam respublika valdo de
vynis dešimtadalius šalies, 
o Francijos armija laikosi 
tik didmiesčiuose ir svar
biose prieplaukose. Yra da- 

, vinių, kad Francija šiame 
ikare- jau neteko 100,000 
kareivių ir oficierių, tai 
yra, pusės savo į Indo-Ki
niją pasiųstos armijos. Ne
mažai kareivių iš Franci
jos armijos pereina su gin
klais į annamitų pusę.

Francijos socialistai, su
sijungę su reakciniais ele
mentais, imasi ir apgavys
tės būdų. Taip, jie 1947 
metais padarė susitarimą 
su pirm karo buvusiu Indo- 
Kinijos imperatoriumi Bao- 
Daemu, veikti išvien prieš 

Pasaulinis' darbo liaudį. Bet ir tas jiem

do-Kiniją pirmiausiai atsi- 
baladojo 1674 metais, kaipo 
Francijos - Indijos Kompa
nija neva biznio reikalais. 
Bet paskui žingsnis po žin- 

metais gsnio pasidarė’ pilnais ša- 
liaudis^paskelbė savo nepri- lies valdonais. Buvęs impe- 
klausomybę. Ant jų tuojau ratorius buvo tik jų pagel- 
užpuolė Francijos valdonai, bininkas krašto pavergi- 
kurie dar tik ką patys buvo mui. 
iš Hitlerio nelaisvės išlais- i 
vinti.

Francija buvo silpna, ji 
pati viena negalėjo nugalė- reikalauja, kad Indo-Kini- 
ti sukilusių Indo-Kinijos jai būtų suteikta pilna lais- 
gyventojų., Tada jai atėjo 
pagalbon Anglija-, permes- 
dama galingas savo jėgas į 
Indo-Kiniją ir masiniai žu
dydama annamitus. Jungti
nių Valstijų generolas Mac- didelės kovos, tai kova prieš 
Arthuras, kuris pasijuto komunistus 
esąs bosu ne vien Japonijoj, spalvinius žmones. Abiejais 
bet bendrai Tolimuose Ry
tuose, įsakė Japonijos armi
jai, esančiai Indo-Kinijoj, 
išvien su anglais ir fran- 
cūzais kariauti prieš anna
mitus. Associated Press 
rugsėjo 25, 1945 metais, 
pranešė: •

“Britų kareiviai pradėjo 
šaudyti iš mortirų ir šautu
vų į annamitus, reikalau
jančius laisves ir nepriklau-

Franci joj K o m u n istų 
Partija, darbo unijos, ben
drai demokratinė liaudis,

vė. Bet reakcininkai ir so
cialistai kitaip elgiasi. Jų 
politiką aiškiai apibūdino 
Jorja Diumeli, sakydamas;

“Pasaulyje yra tik dvi

ir kova prieš

atsitikimais Francija eina 
petys petin su Jungtinėmis 
Valstijomis. Bet mes bied- 
ni, o jūs (amerikiečiai) 
turtingi, todėl jūsų pareiga 
padėti mums.” Ir jis sakė, 
kad Francijos kolonijos ga
li būti puikios karinės ba
zės dėl Jungtinių Valstijų. 
Po to, žinomas karo kurs
tytojas, William Bullitt, 

(Pabaiga 5-tam pusi.)

2 pūsi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)-Tree., Gruod. 15, 1948



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Karo Išblaškytiems Vaikams 
Neleidžia Sugrįžti Namo
Dar Kartą apie Tarybinių Vaikų Repatriaciją

Jau treji metai, kaip 
anglų karinė valdžia Vo
kietijoje sulaiko tarybinių 
vaikų grįžimą, nežiūrint į 
tai, kad daugelis jų turi 
Tarybų Sąjungoj tėvus ir 
gimines, kurie primygtinai 
reikalauja grąžinti vaikus 
šeimoms.

Praėjusių metų rudenį 
tarybinės ka^o misijos re
patriacijos (grąžinimo tė
vynėn) reikalams karinin
kai, nežiūrint į anglų val
džios organų atkaklų prie
šinimąsi. surado 288 mūsų 
vaiku. Bendrai paėmus, jų 
skaičius anglu zonoje, ma
tyt, žymiai didesnis. Tačiau 
nuo 1945 metų anglų val
džia perdavė Tarybų Sąjun
gai tik 18 vaikų. Ir tai įvy
ko iš pagrindų tik tėvams 
daug kartu pareiškus pro
testus tarybinėj spaudoj. .

Šių metų kovo men. pa
baigoj anglų atstovams bu
vo nusiųsti tikslūs duome
nys apie vaikus, kurie yra 
Haneklės miesto prieglau
doje. Buvo kalbėta apie ta
rybinius vaikus Viktorą ir 
Arnoldą Šakelius, Kustrę 
Kuršę, Janisą Namatesę, 
Povilą Kubeckį, Astridę 
Azolinš, Janisą Valdę ir ki
tus. Tie vaikai dar iki šiol 
negrąžinti gimtosioms šei
moms, nežiūrint į daugkar-» 
tinius tarybinės vadovybės 
repatriacijos reikalams at
stovų priminimus ir reika
lavimus.

Vienas iš baisiausių jė
zuitiškos anglų karinės va
dovybės politikos pavyzdžių 
— istorija su Juru Serdiu- 
kovu. 1948 metų pradžioje 
Juro motina atsitiktinai su
žinojo, jog jos berniukas 
yra vaikų prieglaudoj ang
lų zonoj ir kad tos prieglau
dos auklėtoja yra Roza 
Briedis.

Pilietė Serdiukovą nu-

Linda Brown iŠ San Antonio, 
Texas, buvusi susirgusi vaiky 
paralyžiumi prieš pora metų, 
dabar jau baigianti pasveikti, 
parinkta pavaizduoti ant po- 
sterio šio sezono March of 
Dimes kampanijoje. Lindos 
iškaštingą gydymą apmokėjo 
March of Dimes kampanijose 

sukeltais pinigais.

siuntė auklėtojai1 laišką, ku
riame maldavo padėti grą
žinti jai vaiką. Tarybinis 
karininkas ‘ repą triacijos 
reikalams kapitonas Čekry- 
ginas anglų Raudo nojo 
Kryžiaus atstovo Iltso aki
vaizdoje įteikė šį laišką Ro- 
zai Briedis. Jį perskaičiusi, 
Briedis pareiškė, kad Jurą 
Serdiukovą prieglaudoje su
laikanti anglų karinė vado
vybė.

1947 metais ir 1948 me
tu pradžioje tarybiniai ka
rininkai, majoras Čekmazo- 
vas ir papulkininkis Mok- 
riakovas, he. sykį vedė de
rybas su anglų valdžia dėl 
Juro gražinimo tėvynėn. 
Anglų valdžios organams 
buvo perduoti visi dokumen
tai apie berniuko gimimą, 
tėvų vedybas ir kt. Kovo 
mėnesį ir balandžio mėne
sio pradžioje tarybiniai at
stovai pakartotinai ir ne 
kartą primindavo anglams 
apie Serdiukovą. Ir tik ba
landžio mėn. pabaigoj ang
lų valdžios organas, paga
liau, atsiuntė laišką, kuria
me... pareikalavo pateikti 
naujus dokumentus.

Gegužės 20-tą dieną tary
binių ir anglų karininkų re
patriacijos reikalams kon
ferencijoje, pulki ninkas 
Briuchanovas, t a r y b inės 
vadovybės repatriacijos rei
kalams atstovas, vėl pakėlė 
Liausimą apie Jurą Serdiu
kovą. Bet, kaip pranešė an
glų brigadiras Todas, Jurą 
Serdiukovą ir toliau sulai
ko aukštosios anglų zonos 
vadovybės įsakymu.

Galima suminėti daugybę 
ne mažiau ryškių pavyz
džių.

Papulkininkis Gudkovas 
dar nuo 1947 metų pabai
gos veda su anglais dery
bas dėl dviejų tarybinių 
mergaičių Ekaterinos Kest
ner ir Valentinos Ponoma- 
riovos repatriacijos. Buvo 
įrodyta, kad jos turi būti 
repatrijuotos. Užuot jas 
perdavę tarybinei valdžiai, 
anglai 1947 m. birželio mėn. 
28-tą dieną laišku, pasira
šytu karininko Makajaus 
vardu, atsakė, jog Katia 
Kestner perduota vokie
čiams, kurie ją įsavino. Va- 
Ha Ponomariova taip pat be 
lokio pagrindo sulaikyta.

Šių metu birželio mėne
sio 16-tą dieną Bad-Zalcu- 
Hiano mieste (anglų zonoj) 
i repatrijuojamų tarybinių 
piliečių atvykimo ir išskirs- 
tvmo punktą atvyko vokie
tė Elzbieta Taming iš 
Miunsterio miesto. Ji atve
žė su savim 11 — 14 metų 
paauglį, kuris pasirodė esąs 
Volodia Šlebosas, rusų tau
tybės berniukas iš Vitebsko. 
Volodia buvo vokiečių iš
vežtas 1942 m. Taming 
įteikė atitinkamus doku
mentus ir savo pareiškimą 
apie tai, kad ji laisvu noru 
perduoda tą vaiką tarybų 
valdžios organams. Birželio 
18-tą dieną Volodia buvo 
nusiųstas į atvykimo ir iš
skirstymo punktą anglų zo
noje, Braunšveigo mieste. 
Atrodė,. jog klausimas dėl 
Volodios Šlebovo^ grįžimo

(Tąsa 4Une pusi.)

ant

Pasveikinimas Kalėdomis su išmetimo iš namu įsnėjimu sunaikino šventiškumo nuo
taiką šiai Mr. ir Mrs. James Rain šeimai Irwin, Pa. Šeima, kurioje randasi de
šimts vaiku, turėjo vieną kambarį, bet ir iŠ to įsakyta išeiti. Tėvas turi laikiną darbą 

West Virginijoje. 
i .  

SENYVOS MOTERYS IR VALDINE 
APDRAUDA SENATVĖJE

Viena draugė mūsų klau-| vyrui su žmona ar moteriš- sijos, pagal išdirbtų metų 
-1 skaičių gautų mėnesiui:

Išdirbti ” 

metai

šia: jkei su užlaikomu vyru. O
— Gal duosite man atsa- daugiau, priklauso nuo 

kymą, kiek senumo moteris Rautos algos ir kiekio ap
gali gauti mokesties iš vai- draustų darbo metų, 
džios, nuo kiek metų?

Kadangi tikimės, jog tas 
klausimas rūpi daugeliui 
moterų, o mūsų Moterų Ži
niose senokai bebuvo tuo 
klausimu rašyta, tad • bent

1 -............................... ......

Kks nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisves 1

Mes Nenorėtume Tokio Kredito, 
Bet Nepatinka Nei Tokia Mintis

parinktiems, jinai patykiai 
pasisako galinti gauti pi
giai pirkti auto mašinų per 
savo ryšius su valdininkais. 
Ne už ilgo jos malonės jau 
prašosi grupe asmenų, bru
ka į rankas tūkstančius do
lerių rankpinigių mašinoms 
nupirkti. Ir ištiesų kelias 
nuperka.

Kartą paskilbo, įgijo pa- . 
sitikėjimą — pasuko kitą 
medalio pusę. Iš prekybi
ninkų paėmė mašinas bar- 
gan, o jas pardavė pirkė
jams už grynus pinigus. O 
dar iš kitų paėmė iš anksto 
pinigus ir net nepirktų ma
šinų nepristatė. Tiesa, galų 
gale tie negavusieji mašinų 
išliko laimingiausiais, nes 
tie, kuriems jinai' pristatė 
neužmokėtas mašinas, dau
gelis tapo areštuoti, tardo
mi, įsipainiojo įtarimuose 
ir teismuose.

Pradėjo darytis karšta, 
vienok kaisti pasiliko visi 
apskriaustieji ir policija; 
nes graži, įtakingoji ponia 
“pasipustė” padus ir pa
spruko. Brooklyne jinai bu
vo brunetė, kitur, gal jau 
kur užjūryje, ji gali tapti 
blondine ar auksaplauke. 
Pagaliau, nesvarbu, kas 
bus, žinome tai, kas buvo. 
Vienok komercinės spaudos 
reporteris apie ją dadejo 
tokią pastabą:

Nepatinka nei senovinė 
galvosena.

Neseniai New Yorke ne 
kažin kaip paskilbo tūla 
Marie Lena Cioffi, apygra
ži 47 metų moteriškė, di
versantė. Paskilbo, žinoma, 
ne divorsu — tas taip pa
prasta mūsų laikais. Pa
skilbo mokėjimu gana gud
rias, o gal ir nelabai gud
rias, tik pinigingas galvas 
apsukti ant apie 300 
500 tūkstančių dolerių. 

' Moteriškė, matomai, 
nojo gerai vieną dalyką 
pažinojo mūsų šalies dau
gelio gyventojų nuotaikas- 
psychologiją, 
raišiais laikais moko prieš 
turčius ir turtą tursintis, 
turčiui pasitikėti.

Pasipelnymui ji naudojo
si tokį būdą:

Ateina, įstoja į susiedi- 
jų socialius klubus, draugi
jas, kampanijas, .svietiškes 
ir dvasiškes — jos pažiūros 
taip plačios, kaip bala. Pra
deda jinai kalbėti apie ko
kius aukštus asmenis, dva
siškius, savo puikius su jais 
santykius, d r a u gingumą 
jos organizacijoms, ir taip 
be galo.

Susipažinus, nužiūrėtiem,

iki

ži-

kuri pasta-

Suma 
pavieniui 

$20.60 
$21.00 
$22.00

Suma porai 

$30.90 
$31.50 
$33.00 
13 me- 

i (iman? bendra'i | nl'° !vedirao socialės aP" 
, uavera„.eM j drąudos, tai pirmojo ap- 
špšiu šimtu ’draudos laipsnio gavinys 

“ v dabar menkai tebus dides
nis. Apdrauda, velionies 
prezidento Roosevelto-Wal- 
lace’o laikais įvesta per ko
vą prieš reakcininkus, ne
buvo nei tuomet pakanka- 

BRUSSELS SPROUTS jma, tačiau buvo žadama ją 
Šie kopūstėliai yra gana i gerinti ir šiek tiek jau yra 

naudinga daržovė, turi pu-1 pagerinta. Jeigu kainos te- 
setinai vitaminų, geležies iri bebūtų tokios, kokios buvo 
kitų kūnui reikalingų mine-Į anais laikais, minėta suma 
ralu-drusku.

Yra lengva juos' pasiga
minti.

Pirmiausia n u r a nkiok 
visus apgedusius bei apdžiū
vusius lapelius, gerai hu-i 
mazgok. Užvirink porą puo
delių vandens, įpilk pusę 
šaukštelio druskos, supilk 
kopūstėlius ir virink apie 
15 minutų, jei yra jaunu
čiai. Bet jei yra labiau su
augę, reikės pavirinti ilgė
liau.

Nusunkus vandenį, gali 
uždėti sviesto ir valgyti be 
jokio pridėčko. • 

. Kitą kartą paduosiu, kaip 
sutaisyti su prieskoniais, 
paįvairintus.

.

Gavinio Pavyzdis 1-mas
Uždirbęs per apvalius! 

metus po ne mažiau $50 į 
per mėnesį 
už visus metus 
— ne mažiau :

5
10
Kadangi yra tik So. Boston, Mass.

dalinai stengsimės atsakyti |per metus) išėjęs ant pen-' 
per Laisvę. | ' '

Senatvės pensiją gali gau
ti suėjus 65 metų amžiaus, 
jeigu pirm to jinai pati ka
da nors dirbo tokį darbą, 
kuris paeina po socialio 
saugumo įstatymu (Social 
Security).

Ji lygiai turi teisę gauti 
apdraudą, jeigu jos vyras 
dirbo ar tebedirba Social 
Security apdraustame dar
be.

Moteris gauna savo ap
draudą pagal savo amžių, ne 
pagal jos vyro amžių.

Apdrauda, ne Pašalpa
Social Security nėra pa

šalpa. Ją gauti turi teisę 
kiekvienas suėjęs į 65 me
tus amžiaus asmuo, jeigu 
jis-jinai kada nors dirbo ap
draustą darbą, arba jeigu 
jo-jos užlaikytojas asmuo 
kada nors dirbo ar dabar 
dirba apdraustą darbą.

Jūs galite būti be cento, 
arba galite būti milionieriu- 
mi, vistiek turite teisę gauti 
jums priklausančią iš So
cial Security mokestį. Ją 
gavę, jūs galite praleisti, 
kaip norite, arba taupyti, 
nes tai jūsų pinigai, už juos 
mokėjote duoklę jūs ar jū
sų užlaikytojas, kada dir
bote.

Ne Vienoda Suma
Tačiau suma gaunamos 

mokesties bus skirtinga 
kiekvieno asmens. Ją vo
kuoja maždaug pagal buvu
sį jūsų uždarbį, kada dirbo
te, nors yra tam tikras ru- 
bežius, kokia gali būti ma
žiausia ir kokia didžiausia 
(minimum ir maximum).

Pavyzdis: mažiausia ; mo
kestis negali būti mažesnė 
dešimties dolerių per mėne
sį vienam darbininkui, ar
ba $15 per mėnesį' sykiu

; Seimininkėms

GRŪDINIAI VALGIAI 
VISAI ŠEIMAI

Turguje yra keliolika ga
tavų valgyti grūdinių patie
kalų, ir yra lengvai, greit 
išverdamu. Galima 'pasi
rinkti bent vieną kiekvieno 
ištekliui ir skoniui.

Nenubaltintieji čielo grū
do produktai yra maistin- 
gesni. Tačiau kam taip ne
skanu ar kieno skilviui ne
tinka/rupus valgis, geriau 
valgyti nors pagražintus, 
negu visai nevalgyti. Na
mie gaminami atsieina pi
giau ir nerizikuoji sėnų.

Grūdinio paėjimo valgiai 
yrą vienu iš svarbiųjų 7- 
nių, kurių turėtų gauti 
kiekvienas asmuo bent kar
tą per dieną.

jau būtif nemaža parama. 
Vienok dabartinę jos vertę 
apie pusiau sunaikino in
fliacija.

Gavinio Pavyzdis 2-ras,
Uždirbęs po $100 per mė

nesį arba 12 šimtų per me
tus, gautų mėnesiui:
Išdirbti
metai

Suma 
pavieniui

$27.50

Suma porai1

$38.63
$39.38
$41.2510

Gavinio Pavyzdis 3-čias
Uždirbęs po $150 per mė

nesį arba 18 šimtų dolerių 
nėr metus, gautų 
Išdirbti 
metai

mėnesiui.

5
10 '

Suma 
pavieniui 

$30.90 
$31.50 
$33.00

Suma porai

$47.25
$49.50

4-tasGavinio Pavyzdis
Uždirbęs po $250 per mė

nesį arba tris tūkstančius 
dolerių per metus, gautų 
mėnesiui:
Išdirbti 
metai

Suma 
pavieniui 
$41.20

Suma porai 

$61.80 
$66.00 
$72.00 • 

biskelį di- 
išdirbtais

10 . $48.00
Gavinio suma 

deja su kožnais 
metais. Tie, kurie sueis 65 
metus. amžiaus, sakysime, 
1975 metais, ‘kurie pradėjo 
dirbti apdraustame darbe 
nuo pat įvedimo socialės ap- 
drąudos, 1935 metais, gaus

(Tąsa 4-mo pusi.)

nors kitas, ne jinai.
Neužvydėtume, jeigu toks 

kreditas tektų vyriškiui, 
tačiau atrodo, kad ta po- 
niulė visgi buvo gera lošė
ja, apmonijo ir daug pre
kybininkų, kuriais, didžiu
moje, vis tebėra vyrai.

N. T.

Visokios kruopų košės, 
pudingai saugiau virti du- 
beltavame puode, jeigu ne
turi laiko prie jų stovėti 
verdant, be pertraukos sau
goti ir maišyti.

Iš LLD Moterų Susirinki
mo, Atsibuvusio Gruodžio 9

Į susirinkimą atsilankė 
tos pačios draugės, kaip ir 
visuomet. Jos susirinkimus 
lanko ir didžiuosius darbus 
nudirba. Kad patraukus 
daugiau moterų prie veiki
mo, nutarėm po susirinki
mų turėti pamarginimų.

Buvo išduotas raportas iš 
atsibuvusio parengimo lap
kričio 13 dieną, paramai 
Gintarinio Radio progra
mos. Parengimas gerai pa
vyko.
Pirmkalėdinis Parengimas

Gruodžio 18 dieną, atei
nantį šeštadienį, 7 vai. va-" 
karo, 318 Broadway, mo
terys rengia skanią vaka
rienę, 
programa ir kitais pamar- 
ginimais. Nuoširdžiai kvie
čia visus atsilankyti ir 
smagiai praleisti vakarą. 

* I

Dienraščio Laisvės Metinis 
Bankietas

Šį sezoną, kaip ir visuo
met, LLD moterys nutarė 
rengti dienraščio Laisvės 
naudai bankietą. Dieną pa- 
skyrėme 16 sausio, vakare, 
318 Broadway. Taipgi nu
tarėme kviesti LDS 62-rą 
kuopą, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubą ir Lietuvių 
Literatūros Draugijos (ben
drą) 2-ją kuopą prisidėti 
prie šio svarbaus darbo.

Tik bendrai dirbdami ga
lėsime tinkamai pasveikin
ti savo mylimą dienraštį 
Laisvę jos metinio dalinin
kų suvažiavimo proga, taip
gi suteikti jai materialės 
paramos. Tad prašome kitų 
organizacijų tą dieną nieko 
nerengti. Ir iš anksto kvie
čiame visus dalyvauti dien
raščio Laisvės bankiete sau
sio 16 dieną, 1949 metais.

H. Tamašauskienė. |

su gražia muzikale

M

’s Pattern

Užsakymą su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

/a
3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Gruod. 15, 1948 
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104-12 111 St.

Rochester, N. Y

Valtienė

Richmond Hill, N. Y.
Virginia 3-5397 

PAS MUS GALIMA PIRKTI IR ANT IŠMOKĖJIMŲ

Parašė K. Simonovas Verte J. Tomau
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give HIM an 

ADAM HAT

DIENOS ir NAKTYS
10—1—48 APYSAKA —63— ‘

Karo Išblaškytiems Vaikams 
Neleidžia Sugrįžti Namo

(Tąsa)
Saburovas nusileido į rūsį, davė Ko- 

riiukovui paliepimų ateičiai. Jau pama- 
žėli ėmė aušti. Vis dėlto, nutaręs pralįsti 
iki ba tali jono, Saburovas išėjo kartu su 
Petia, bet vos pasibaigė siena ir jie ėmė 
šliaužti,atvira vieta, kai tiesiog ties jais 
sutarškėjo gausios kulkosvaidžių šūvių 
eilės, ir jiems nieko kito nebeliko, kaip 

\ pasitraukti atgal už sienos.
— Teks jau jums pas mane dieną pa

gyventi, drauge kapitone, — pasakė Ko-/ 
niukovas, kuris išėjo jų palydėti. — Jei 
jau pastebėjo, dabar pils iki nakties. 
Reiškia, jums šiandien toksai likimas te
ko.

Saburovas nesispyre ir nutarė pasilik
ti. Per dieną jis atidžiai apžiūrėjo Ko- 
niukovo patalpą ir paliepė į patogesnę 
vietą pernešti vieną kulkosvaidį. Visa 
kita buvo tvarkoje. Keletą kartų jis pa
sikėlė į viršų, į pirmąjį aukštą, kurį Ko
niukovas, būdinga jam ironija, vadino 
“sargybos bokštu,” ir stebėjo vokiečius. 
Tą dieną jie elgėsi, palyginti, ramiai, 
bent priešais Koniukovo namą, ir tik 
dienai' baigiantis, ketvirtą valandą, iš
kart ėmė šaudyti apie pusantros dešim
ties sunkiųjų minosvaidžių ir į namą, ir 
ypatingai per jį — ten, kur buvo išdės
tytos kitos kuopos.

Kai po to vokiečiai trimis grupėmis 
ėmė atakuoti vadovietę ir dešiniame 
sparne pirmąją kuopą, ta
da iškart paaiškėjo K o - 
niukovo namo padėties patogumai. Iš 
čia, ypatingai iš pirmojo aukšto sekimo 
punkto, galėjai matyti, kad ir ne viską, 
bet vis dėlto daug. Kai vokiečiai įkaršty
je, nesislėpdami -praėjimuose, iššokdavo 
į batalijonui neužmatomą, bet iš čia ma
tomą vietą, Koniukovas, patsai prigulęs 
prie kulkosvaidžio viršutiniame sekimo 
punkte, su įtūžimu skynė juos, ir tarp 
griuvėsių prašokusios figūrėlės krito 
sniege.

Užmiršęs subordinaciją, Koniukovas 
atgręždavo įkaitusį. veidą į Saburovą, 
mirkteldavo ir lyg pasigirdamas pliaukš- 
teldavo liežuviu.

Lygiai ketvirtą valandą (Saburovas 
į gerai įsiminė laiką, nes kaip tik pasižiū

rėjo į laikrodį) vokiečiai, sprendžiant iš 
■ garsų, — nes už griuvėsių jau nebegalė

jai jų įžiūrėti, — prasiveržė iki batalijo- 
no štabo.

Po minutės grėsmingos pertraukos ten 
iškart pasigirdo penki ar šeši granatų 
sprogimai, paskui dar du ir dar penki 
ar šeši. Tą minutę Saburovą pagavo šir
dį gniaužiąs jausmas, kurį jis pasisten
gė nuslopinti. Tai buvo nerimas, sumišęs 
su neaiškiu nelaimės nujautimu. Pirmą 
kartą per visą Stalingrade praleistą lai
ką Saburovas pagalvojo, kad, tur būt, jo 
nervai netvarkoje, ir kai po naujų gra
natų sprogimų tas nerimo jausmas vėl 
grįžo, jis pasijuto nesavas. Atstūmęs 
Koniukovą, jis pats prikrito prie kulko
svaidžio ir, šaltakraujiškai lūkuriuoda
mas, ėmė vieną po kitos siųsti šūvių ei
les į atsitraukiančius vokiečius.

Tas šiek tiek sutvardė jį, bet nerimas 
vis dėlto nedingo. Jis-norėjo dabar būti 
batalijone, nors, sprendžiant iš to, kad 
granatos jau nebesproginėjo ir vokiečiai 
dabar šliaužė atgal, — matyt, jei ii’ bu
vo atakuotas štabas, tai dabar ataka jau 
atmušta.

Po pusvalandžio vėl stojo tyla, ir tik 
retkarčiais mina, perlėkusi per namą, 
šlepteldavo užpakaly. 

į

Šeštą valandą Saburovas, pažvelgęs 
pro apsiausto-palapinės plyšį, pastebėjo, 
kad jau stoja vakaro melsvumas.

— Metas, — pasakė jis.
— Leiskite pranešti, drauge kapitone, 

—* kreipėsi' Koniukovas. — Turėkite 
kantrybės. Palaukite dešimt minučių. 
Sutems, tada eisite.

— Na, gerai, palauksiu .. . Taip, — 
prisiminė staiga Saburovas, — ordiną, 
kuris tau teko, kitą kartą atnešiu. Spe
cialiai į diviziją pasiųsiu jo.

— Tai dėkui, — pasakė Koniukovas, 
—- dideliai jums būsiu dėkingas.

— Ką, džiaugiesi ordinu? — paklau
sė Saburovas.

— O kas gi juo nesidžiaugia? Juo 
nesidžiaugia tik nesąmoningas žmogus, 

įč /.O aš savo išdidumą turiu, Aleksiejau

4

Ivapovičiau, — jis pirmą' kartą taip 
kreipėsi į. Saburovą, '— po karo gal kur 
ir susitiksime. Jūs mane pamatysite, 
pasakysite: “Štai Koniukovas eina.” O 
gal ir vesiu. Aš juk našlys. Gal užsirū
kysite, Aleksiejau Ivanovičiau? — pa
sakė jis, ištraukdamas skardinę dėžutę 
su machorka.

Matyt, jis taip laisvai dabar kreipėsi 
į Saburovą dėl to, kad tarp jų pirmą 
kartą užsimezgė kalba apie tai, kas bus 
po karo, kai jis vėl bus civilis žmogus ir 
kaip tik šitaip — Alėksiejum Ivanovi- 
čium — vadins Saburovą, jei jį susitiks.

— O gal mums teks medalis, kaip už 
Šipką. Už tai, kad mes čia sėdėjome. A, 
Aleksiejau Ivanovičiau?

— Gal būt.
— Šipkoje viskas ramu, — pasakė 

Koniukovas, įsiklausęs stojusią tylą.

Tą minutę, kai Saburovas išgirdo to
limus granatų sprogimus ir kai jo sielą 
apėmė slegiąs nujautimas, kurį jis nu
slopino, bet nepajėgė nugalėti, — lygiai 
tą minutę keistų aplinkybių sutapimu 
įvyko toji pati nelaimė, kurios jis tegalė
jo bijotis.

Įgrisus keliais atvejais per dieną ne
sėkmingai atakuoti abi kuopas, vokiečiai 
nutarė*.smogti į pat širdį ir netikėtai, po 
trumpo minosvaidžių parengimo, susi
telkę tarp griuvėsių, nesislėpdami, bėg
te, per mūro luitus, metėsi tiesiog į ba- 
talijono vadovietę. (Tai buvo toji įtarti
na tylos minutė, kurią pastebėjo Sabu
rovas.)

Kai jie iššoko,, vadovietėje buvo tik 
Maslenikovas, atėjęs čia iš kuopos pa
skambinti pulko vadui, pora kulkosvai
dininkų, tupėjusių kulkosvaidžių lizde 
viršum blindažo angos, ir ketvertas ry
šimų, sėdėjusių greta savo blindažėlyje. 
Vienam jų kaip tik šiuo momentu Ania, 
perkirpusi rankovę, tvarstė • sužeistą 
ranką.

Kai pasirodė vokiečiai, kulkosvaidi
ninkai sekundę užtruko, — jiems pakry
po ir įstrigo juosta, ir keletas vokiečių 
peršoko per tą plotą, kuriame kulkosvai
dis kitą sekundę paguldė likusiuosius.

Tie, kurie peršokų, sugulė visiškai 
prie blindažo už mūro luitų, ir keletas 
granatų nulėkė į apkasą ir praėjimus.

Pirmą sekundę Ania nieko nesuprato: 
ji tik išgirdo sprogimus ir pamatė, kaip 
priešais ją stovėjęs išstypėlis ryšinis, 
kuriam ji tvarstė ranką, staiga* atšoko 
nuo jos, ištraukė tvarstį iš jos rankų, ir, 
vilkdamas paskui save išsįvyniojantį 

•tvarstį, krito visu ūgiu aukštielninkas. 
Jį vietoje užmušė granatos skeveldra.

Ania pasilenkė prie jo, tuo metu an
trasis ryšinis šiurkščiai pastūmė ją taip, 
jog ji nuvirto į apkaso dugną, o kai pa
kėlė akis, pamatė, kad ryšinis stvėrė au
tomatą ir, pasikėlęs apkase, kažkur šau
do.

Virsdama Ania skaudžiai užsigavo 
veidą į kažką kieta, — tai buvo apkaso 
dugne gulėjęs užmuštojo ryšinio automa- 

• tas. Ji paėmė automatą, padėjo jį ant 
apkaso parapeto ir pasikėlusi ėmė, kaip 
ir antrasis ryšinis, šaudyti.

Paskui ji pamatė, kaip kairėje iš blin
dažo iššoko Maslenikovas, prigužė ir me
tė, kaip berniukas (jai kažkodėl kaiį) tik 
tas įstrigo), į priekį vieną po kitos ke
turias mažutei granatas.

• Paskui vėl sutarškėjo kulkosvaidis,, 
kažkas riktelėjo nežinoma kalba, ryšinis 
susilenkė' apkase, ji padarė tą patį, ir 
viršuje iškart pasigirdo trys ar keturi 
sprogimai.

Ryšinis vėl pasikėlė ir ėmė šaudyti. 
Ania, paspaudusi gaiduką,, pajuto, kad 
jau iššaudė visą diską. Ji pasilenkė ir 
ėmė dairytis, Ja£ kur nors apkase neguli 
kitas diskas. Diskas tikrai gulėjo už 
dviejų žingsnių nuo jos — drobiniame 
maiše prie užmuštojo ryšinio diržo. Ji 
greitai perbėgo apkasą ir pasilenkusi at
segė diską. Dar kartą apsižvalgiusi, ji 
pamatė, kaip Maslenikovas vėl pasikėlė 
viršum apkaso ir, kažką rėkdamas, vėl 
metė granatą. Ji pagalvojo, koks jis 
narsus, ir, atsegusi diską, nuėjo atgal—x

' ten, kur gulėjo jos automatas,
> (Bus daugiau)

(Tąsa nuo 8-£io nusJ.) 

tėvynėn turėjo būti nedel
siant išspręstas. Tačiau an
glų karinė valdžia uždraudė 
šio berniuko repatriaciją, 
pasiremdama visokiausio
mis “instrukcijomis.”

Mus pasiekė žinios, kad 
tarybinius vaikus dažnai ne 
tik perduoda į vokiečių — 
buožių jungą, bet ir išveža 
juos į kitas šalis. Antai, 
praėjusių metų gale sužino
ta, jog vaikus iš Hanėklės 
miesto prieglaudos ruošia
ma išsiųsti Švedijon. Gegu
žės mėn. 20-tą dieną tarybi
nių ir anglų karininkų re
patriacijos reikalams kon
ferencijoje paaiškėjo, kad į 
Švediją jau išsiųsti 37 vai
kai. Daugumas jų — tary
biniai vaikai.

Apie mūsų vaikų, gyve
nančių anglų zonoj, būklę, 
daug pasibaisėtinų faktų 
buvo skelbiama spaudoje. 
Tarybiniai vaikai anglų 
okupacinėj zonoj gyvena ne
paprastai sunkiose sąlygo
se, nedavalgo, dažnai ser
ga.

Tarybine piliete Gulbis, 
ilgą laiką dirbusi Rygoj 
vaikų' namų auklėtoja, buvo 
vokiečių kartu su vaikais 
išvežta Vokietijon ir atsidū
rė Haneklėj. Ji pranešė, kad 
dėl nepakankamos mitybos 
30 procentų vaikų serga tu- 
berkuliozu ir 15 procentų 
— odų ligomis. Tas prane
šimas buvo padarytas 1948 
m. balandžio 28-tą dieną.

Tarybiniai vaikai taip 
pat “veikiami” politiškai 
antitarybinėj dvasioj. Jų 
tragiškas likimas panaudo
jamas ir kaipo, medžiaga 
suklastuotų šmeižto doku
mentų fabrikacijai. Ryškiu 
pavyzdžiu yra repatrianto

Prano Urboną iš Enkeford 
etą vykios pareiškimas, 1948 
m. liepos mėn. 23-čią Sieną 
jis oficialiai pranešė tary
biniam karininkui, leite
nantui Nauriliui, kad sto
vyklos administracija foto
grafuoja vaikus, o nuo
traukas po to siunčia į 
Ameriką su prierašu, būk 
tai tų vaikų tėvus “bolševi
kai išsiuntė Sibiran.”

Anglų okupacinės val
džios globojamą tarpsta, 
pavyzdžiui, .tokia reakcinga 
tamsioji fašistų gauja, kaip 
“centrinis pabaltiečių ko
mitetas” ir kitos organiza
cijos, kurios kovoja prieš 
tarybinių žmonių sugrįžimą 
tėvynėn. Baltagvardiečių ir 
fašistų organizacijos ne
kliudomai veda antitarybi
nę propagandą ir įvairiais 
būdais kliudo mūsų kari
ninkams repatriacijos rei
kalais. Tuo tarpu į visus 
praktiškus pasiūlymus dėl 
tarybinių vaikų suieškojimo 
ir repatriacijos, anglai at
sako neigiamai. Antai, šių 
metų liepos mėn. mūsų, va
dovybės repatriacijos reika-; 
lams atstovui buvo atsiųstas 
pranešimas raštu, kad visi 
tarybiniai pasiūlymati apie 
vaikų reaptriacijos pagrei
tinimą atmesti.

Negalima ramiai taiksty
tis su tuo, kad šimtai ma
žamečių TSRS piliečių yra 
atskirti nuo savo šeimų, 
nuo gimtinės, neturi pasto
gės, negali mokytis, yra 
svetur, dažniausiai pajung
ti ir kenčia dėl žeminančio 
režimo.

Anglų vadovybė turi grą
žinti tarybinius vaikus, tai 
įpareigoja visos tarptauti
nės sutartys.

tienė, V. Bullienė, jaunoji 
Valtienė,,. K. Žemaitienė. G. 
Labeikienė, V. Greibienė, E. 
Čereškienė pardavė tikietus. 
Drg. J. Labeika dirbo už 
baro. z

Visiems dirbusiems, au
kavusiems ir atsilankiu
siems širdingai ačiū. Pel
nas nuo parengimo $67.98.

Gruodžio 8-tą turėjome 
priešmetinį sus irinkimą. 
Buvo išduoti raportai iš 
tarptautiško veikimo.

Valdyba 1949-tiems me
tams išrinkta, vienbalsiai: 
pirmininke — L. Bekis, fi
nansų raštininke — D. Val
tienė, iždininke — V. Bul
lienė, užrašų raštininke — 
K. Žemaitienė. ’•*

Nutarėm a p y a ikščiotį 
Moterų Dieną, 8-tą kovo.

Nutarėm veikti tarptau- 
tiškai su Progresyvių Par
tija.

Iš iždo paaukavom $12 
gynimui 12-kos areštuotų ir 
$15 Lietuvių Kultūrinio 
Centro bylos vedimui. U

Jau daug draugių užsi
mokėjo duokles už 1949-tus 
metus, jas ne už ilgo pri
siusime į centrą. Visos 
draugės draugiškai padis- 
kusavo bėgančius reikalus 
ir kaip veiksime žieminį se
zoną.

Po susirinkimo turėjome 
gražią “par i ūkę.”, Visos 
draugės atsinešė visokių 
gardumynų, prie arbatėlės 
pasivaišinom, pasilinksmi- 
nom, ir draugiškai išsiskirs
tėm. Visoms draugėms aciu 
už vaišes.

SKRYBELfi 
ir DĖŽUTĖ su 

kiekvienu 
LIUDIJIMU

JŪS NUSAKOT SUMĄ 
Jis pasirenka Skrybėlę

BONITA 
GRANVILLE 

lovely film star

Kitos Kainos 
$6, $7.50, $8.50, $10

ADAM HATS
WORLD'S LARGEST RETAILER OF MEN’S HATS

SALES & SERVICE - REPAIRING
HOMESTEAD APPLIANCES

A. KALINAUSKAS & SON

Senyvos Moterys...
(Tiįsa nuo 3-čio pusi.) 

po didesnę sumą. Jų aukš
čiausia skalė yra tokia: 
, Po $50 uždirbusių per 
mėnesį pavienių $28, vedu- 

1 šių $40.,
. Po $100 uždirbusių pa

vienių $35, vedusių $52.50.
Po $150 uždirbusių pa

vienių $42, vedusių $63.
Po $250 uždirbusių pa

vienių $56, vedusių $84.
Aukščiau $85 nemoka, 

nors uždarbis ir būtų buvęs 
aukštesnis už čia minėtą.

Ateitis Priklausys nuo 
fylūsų Veiklos

Praėjusiuose prezidenti
niuose rinkimuose Henry A. 
Wallace, Progresyvių Par
tijos 'vadas, paskelbė, kad 
socialės apdraudos gavinį 
reikia pakelti iki 100 dole
rių mėnesiui, nes esamoji 
suma prie dabartinio bran
gumo yra labai nepakanka
ma. -

Po šimtinę mėnesiui, kaip 
atsimename, išsikovojo mai- 
nieriai.

Visi kiti darbininkai ga
lime išsikovoti geresnę so- 
cialę apdraudą — didesnį 
gavinį senatvėje ir laikina
me nedarbe, taipgi turėtu
me gauti valdinę apdraudą 
ligoje ir visuotiname ne
darbe. *Kova už visą tai at
sieitų lengviau, jeigu būtu
me išsirinkę progresyvius. 
Tačiau ir dabar šis tas ga
lima nuveikti, jeigu‘pilie
čiai ir visi gyventojai ąrga- 
nizuotai prašytų - reikalūu- 
tų išrinktųjų įstatymų lei
dėjų ir valdininkų pagerin
ti socialūs apdraudos įsta
tymą.

Veikti privalome ne vien 
tiktai už pageTinimus. Juk 
reakcininkai tyko pablogin-

ti padėtį, jeigu užtiktų mus 
snaudžiant. Tai dėl to kiek
vienos moters, kaip kad ir 
kiekvieno vyro, užduotis 
yra veikliai dalyvauti savo 
unijoje, pažangiųjų darbi
ninkų ir liaudies partijose 
ir kitose susiedijų organiza
cijose, ginančiose mūsų rei
kalus.

Tik organizacijos ir Veik
los pagalba galime išsaugoti 
jau iškovotus pagerinimus 
ir siektis naujų.
Kitos Social Security Teisės

Pagal tą įstatymą dar 
yra galima gauti paramos 
našlėms ir našlaičiams iš 
socialės apsaugos fondo. 
Tai taip pat nėra pašalpa. 
Bet apie tai kitą kartą. 
Šiuomi dar noriu patarti 
įsitėmyti vieną.

Suėjus 65 metus ar aį>nąš- 
lėjus, nelaukite, 'neatidėlio
kite, nueikite pasitarti į ar
timiausią Social Security 
raštinę tuojau, nes už pavė
luotą laiką nebeatmoka.

Iš Moterų Klubo Veikimo
Gruodžio 4-tą turėjome 

pažmonį. Tai buvo apvaikš- 
čiojimasv8 metų nuo susi
tveri m o. Moterų Klubo, ku
ris yra daug darbų -nuvei
kęs. Svečių ir viešnių suėn 
jo grąžus būrelis. Visi links
mai laiką praleidom ir pa- 
rėmėm svarbų darbą. „

Šie draugai aukavo: Gen- 
drėnai bušelį bulvių. P.. An
derson
maisto, V. Bullienė, L. Be
kis, d. Strolienė gražų meg
ztinį, A. Bekešius kojom 
“krestinką.” Buvo^ išleisti, 
davė pelno $10.

Virėjomis buvo D._ Val-

RADIO

MANGLES

WASHING 
MACHINES

SMALLER 
APPLIANCES ,

(

TELEVISION 
REFRIGERATORS 

VACUUM CLEANERS.' 
GAS & ELECTRIC 

RANGES

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

4 pusl.T’Laįsvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Gruod. 15, W48v

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA. 

Tel. Poplar 41J0

Liūdesio valandoj krėip- 
įe manęs dieną 

ar naktį, greiU^utęiksi- 
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.



Chicago, III

VOS

ROSELANDO ŽINIOS \ 
Ir Vėl

Roselando Aido Choras 
tik sugrįžo iš Kenosha, Wis.,
ir jau nusitarė važiuoti į Mil
waukee, Wis., ir Detroit, Mich., 

į festivalį. Prie to jau pra
dėjome rengtis.

Kai kurie aidiečiai mano, 
kad sekančią Vasarą visi ai
diečiai pasiimtų vienu sykiu 
vakacijas ir vyktų į Brook
lyn, N. Y., “Laisvės” pikni
kam ten duotų programą, o 
paskui ten praleistų vakaci
jas apžiūrint tuodu didmies
čius ir pasimaudytų jūroje.

Man išrodo, kad chorą 
rėš pirkti nuosavą busą.

“Motery Medžiotojas
Šią komediją Aido Choras 

perstatys dėl Uteniškių Kliu- 
bo ir dėl savęs. Kaip mato
te, mūsų choras nepaprastai

tu-

yra veiklus, todėl ypač jauni
mas turėtų dėtis prie choro, 
nes čia ne tik gražiai, sma
giai ir naudingai laikas pra
leidžiamas, bet yra gera pro
ga savo gabumus parodyti ir 
atsižymėti, kaip kad atsižy
mėjo: Sylvia Pran, Mildred 
Chipas, Wanda Žalys, Nancy 
Roman, Helen Mazil, P. Kriau
čiūnas, W. Mūrelis, Helen 
Misevich, Vitas Yuden, W. 
Urman, G. York, R. žilius, J. 
Nedvaras ir kiti, turint gabią 
mokytoją Daratėlę Yuden.

Choro Rėmėjai

J. Kaciucevičienė jau užsi
mokėjo mokestį už ateinančius 
metus. Ji ir I. Lapinskas vietoj 
penkių dolerių moka net po 
H) dolerių 
tina Aido 
kad visi, 
lėti prie 
rėmėjais, 
doleriai į 
du mes

, nes jie labai įver- 
Chorą. Būtų gerai, 
kurie negali prigu- 

choro, taptų jo 
Mokestis tik penki 
metus. Tokiu bū- 
padarytume chorą

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

AUKSINIAI IR DEIMANTINIAI DAIKTAI

LAIKRODŽIAI,
ŽIEDAI, 

BRONSELSTAI, 
LAKETUKAI

Didelis pasirinkimas 'gražiausių džiulerių 
Kalėdų dovanoms yra pas

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

Prieš City Market

Taipgi taisome laikrodžius ir visokius džiulerius.

5 *I 
M a a 
į 
$

A 
X

A
<15
A 
M ii ii

<«
A A A 
£

n 
<«i 
/5 
$

“ <r
/5

<«

Ui ii
a a a a
<K

ii 
a a a a a a a m a a a a a a a a a 
fi

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHElNGOLD<y

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

Paul Gustas Funeral Home
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

*
v 
a* . 'S

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

g

9

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

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

tele f on uokite : 
SHoreroad 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.

. | k

-dar didesniu ir veiklesniu. 
Prisirašė nauja narė, Don- 
markienė.

Pradėjom mokytis naują 
dainą “šalia Kelio;” rodos, 
bus graži.

Seniau buvęs aidietis J. 
Zlatkus dabar randasi Hines 
ligoninėje, Ward C. R. 135. 
Lankymo valandos tik antra
dieniais, ketvirtadieniais ir 
šventadieniais nuo 2 iki 4. 
Jam padarė operaciją ant 
akies. » Dan Yla.

Lewiston - Auburn, Me
DUKTERŲ VAKARIENĖ 
PAVYKO GERAI

Binghamton, N. Y
IŠ LLD 20 Kuopos Veiklos

LLD 20 kp.'moterų skyriaus 
susirinkimas įvyko 3 d. gruo
džio, Lietuvių Svetainėj. Na
rių dalyvavo nedaug, bet rim
tai svarstė bėgamuosius rei
kalus.

Komisija raportavo, kad va
karienė, kuri buvo surengta 7 
d. lapkričio pasisekė gerai. 
Pelno liko $100.65. žmonių 
atsilankė permažai, bet nuo
taika buvo gera. Buvo svečių 
ir iš toliau, L. ir S. Rauduviai 
ir Zaleckas iš Pittston, Ignas 
Klevinskas iš Scranton.

Kadangi finansiniai gerai 
išėjo, tai nutarta pusę pelno 
$50 paaukoti dienraščiui 

' Laisvei ir $10 į Apšvietos 
i Fondą.

Išrinktas komitetas dėl 
1949 metų. Pasiliko veik vi
sos tos pačios. Pirmininkė— 
A. Maldakienė, sekretorė — 
M. Kųlbienė, iždininkė nauja 
bus—M. Kazlauskienė, kores
pondentė—J. K. Navalinskie
nė.

Prie minimos vakarienės 
prisidėjo aukojant maisto ir 
pinigais sekamos draugės: N. 
Judikaitienė aukavo obuolių 
ir gražų sūrį. Už sūrį pada
ryta pelno $8.40. Seserys A. 
Žemaitienė ir K. Juozapaitie- 
nė aukavo namie keptų py
ragų dėl viso vakaro. ' M. J. 
Sadauskai iš Courtland, N. Y., 
aukavo bulvių bušelį. O. Gir- 
nienė—vištų taukų pujsę galio
no, burokų ir morkvų, J. K. 
Navalinskienė — įvairių reik
menų.

Pinigais aukavo: J. K. Vai
čekauskai $3.75, Stasys Vai
neikis $1.50, V: Gaidis $1.

Po parengimo Jonas Ka
minskas atsinaujindamas pre-' 
numeratą paaukavo Laisvei 
$3. Katrina Juozapaitienė 
aukavo staltieses.

Vakarienės komisija buvd: 
A. Žemaitienė, P. Bakšienė, J. 
K. Navalinskienė, A. Malda
kienė. Darbininkės—E. Oku- 
liavičienė, pagelbininkės — O. 
Girnienė, K. Vaicekauskienė, 
S. Evans, A. Tvarijonienė, M. 
Kazlauskienė ir iš vyrų — J. 
žemaitis, M. Vengraitis ir gė
lininkas Jonas Vaičekauskas.

Vaičekauskas visus reikme
nis savo troku suvežė į sve
tainę ir po vakarienės vėl kas 
reikėjo išvežė, taipgi dirbo 
prie baro. Anna Boka padarė 
tikietus, V. Kokalas pagarsi
nimus. Peter ir M. Mikalajū
nai pasipirko tikietus, nors 
vakarienėje ir nedalyvavo. 
Moterų Skyrius dėkavoja vi
siems už vienokią 
pagalbą!

Lapkričio 20 d. Lietuvos 
Dukterų Pašalpinė Draugystė' 
turėjo surengus vakarienę (su 
šokiais, Baltramiejaus svetai
nėje, Publikos buvo virš dvie
jų šimtų. Iš Rumford, Me., ir
gi pribuvo kelios mašinos su 
svečiais. Tarpe vakarienės 
dalyvių matėsi ir viešnia A. 
Mickevičienė iš Montello, 
Mass., kuri buvo atvažiavusi į 
laidotuves kario Kastantino 
Blėkos.

Vakaro rengėjos ir gaspa- 
dinės, tame darbe gerai pa
tyrusios, gana sunkiai turėjo 
padirbėti, kol “alkaną priso
tino ir ištroškusį pagirdė.” Po 
gardžios vakarienės sekė šo
kiai prie gerai išsilavinusių 
Kalvelių ir kompanijos muzi
kos. O įsismaginę šokėjai mu
zikantų nepaleido iki vėlumui 
nakties. Atrodė, kad vakaras 
visais atžvilgiais buvo draugiš
kas ir gražus.

Draugystė taria širdingai 
ačiū visiems vakarienės daly
viams, taipgi dirbusioms komi
tete ir narėms, kurios prisidė
jote su auka, kad padarius va
kariene pasekminga! Ačiū 
draugui K. Breitmozeriui, ku
ris pavėlino mums savo bekėr- 
nėje valgius iškepti. Dėkoda
mi jam, visi reikalaukime dau
giau K. Breitmozerio ruginės 
d nonos.

Lietuvos Dukterų Pašalpinė 
Draugystė yra viena iš lais
vesnių jų moterų draugysčių 
'šiame mieste, nes yra subuda- 
vota ant laisvai-tautiškų pa
matų. Ir šioje draugystėje 
yra priklausančių visokių nuo
monių narių. Per daugelį me
tui Dukterų Draugystė yra at
sižymėjusi savo pavyzdinga 
santvarka tarpe narių. Bet 
dabar, truputį vietinei atmos
ferai pasikeitus, atsiranda sa
vo rūšies “Moteriškė,” kuri 
bando suteršti ramybę narių 
tarpe, ieškodama kvailesnės 
už save, ir tuo pačiu sykiu vi
sų akyvaizdoiė nuduodant! 
nekaltu avinėliu !. . . Toks el
gęsis nemandagus ir visai ne
gražus! Ir lietuviškas priežo
dis sako: “Kas vėją sėją, au
drą pjaus!”

Nare.

darbe f Linkiu visiems nenu
ilstančiai darbuotis ir ant to
liau. Mainietė.

★ ★ ★
Parvežti Karių Palaikai

šių metų balandžio 22 par
vežė iš Europos F. Stelmoką, 
rugpjūčio 18—Frank Banaitį 
ir lapkričio 18 — Kastantiną 
Bleką.

Mūsų vietinis Raudonojo 
Kryžiaus lietuvių komitetas, 
kuris buvo veiklus karo metu, 
jau negyvuoja nuo 1947 m. 
Pas kasierių buvo likusių pi
nigų, kuriuos komitetas nuta
rė padalinti ant trijų dalių 
parvežtiems kareiviams nu
pirkti gėlių ir tuomi atiduoti 
paskutinę pagarbą jiems, — 
taip ir padaryta.

Kastantinas Blėka mūsų 
apylinkėj buvo visiems gerai 
žinomas kaipo draugiškas ir 
rimtas jaunuolis. Tad ir drau
gų nemažai turėjo, nes tai pa
rodė sudėtos prie karsto dau
gybės gražių gėlių.

Kastanto artimiausi drau
gai sudėjo $11 ant gėlių. Pa
duodu ir aukavusių vardus: 
po $1 aukavo: F. Apsega, Jr., 
Bill Deuddy, R. Capano, G.' 
Capano, V. Capano, R. J. Re
nault, St. Clements, A. Apše- 
gienė; 75 c. E. Krapąvickie- 
nė, 50 c. J. Kaulakis; po 25 
c.: J. Plekavich, A. N. Parker, 
Oren Magno.

Varde motinos, M. Blėkie- 
nės, širdingas ačiū !

ALDLD 31 Kp. Susirinkimas
Gruodžio 4 d. įvyko susirin

kimas pas draugus J. Krapa- 
vickus. „ Valdyboje įvyko ma
žų permainų. J. šileikiui 
persiskyrus su šiuo pasauliu, 
į jo vietą pirmininku liko iš
rinktas Petras žarkauskas, ti
kras darbo klasės rėmėjas. ' 
Visi kiti valdyboje liko tie pa
tys. Sekr.—A. Kaulakis, pro
tokolų raštininkas — A. Lau
cius,, ižd. — K. Steponaitis. 
Dalis narių pasimokėjo už 
1949 metus. Po visų aptari
mų buvo Įneštas sumanymas 
d-go J. Vaišvylos, kad kiek 
prisidėjus su auka prie Lais
vės popieros fondo. Sumany
mas priimtas. Aukavo seka
mai: po $1: J. Vaišvylas, P. 
Žarkauskas, F. Apšega; po 50 
c.: K. Steponaitis, J. Žilins
kas, E. Krapavickienė ir J. 
Krapavickas. Auikų viso $5. 
Nuoširdžiai.ačiū už aukas!

A. Apšegienė.

Karas, Apie Kurį 
Mažai Rašo

(Tąsa nuo 2 puslapio) 

tuojau nusiskubino į Indo- 
•Kiniją “informacijas su
rinkti/’

Indo-Kinijos liaudies ko
va yra sunki, kaip ir kiek
vienos kolonialčs šalies, už 
pasiliuosavimą. Amerikos 
liaudis tą pergyveno ir ge
rai žino, nes po 1776 m. re
voliucijos Anglijos karališ
kos valdžios per šimtą me
tų puolė Jungtines Valsti
jas, kur tik gavo progą.

Žinoma, dabar kiti lai
kai, Indo-Kinijos liaudies 
išsilaisvinimui n e r e i kės 
vesti šimto metų kovą. Ki
nijos Liaudies Išsilaisvini
mo Armija kasdien žengia 
į pietus, artinasi prie Indo- 
Kinijos. Jau tas vienas fak
tas stiprina liaudies pozici
ją ir silpnina imperialistų 
poziciją.

Vai. Sūnus.

Kalbama, kad rytinėj Vo
kietijoj būsianti įsteigta liau
dies respublika.

-

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7J&4
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Ėgzaminuojam Akis, į
Rašome Receptus į

Darome ir Pritaikome Akinius t

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

ar kitokią

K. N.
SkyriausMoterų 

Korespondentė, 
s_____ •

Montello, Mass.
klaIdos pataisymAs

Korespondencijoj iš 8 d. 
gruodžio įsigavo pora klaidų, 
kurias čionai pataisant Ten 
pasakyta, kad miręs George 
Smaliukas neturėjo abiejų ko
jų ir gulėjo miesto prieglau
doj. Turėjo būti, kad jis ne
turėjo vienos kojos ir gulėjo 
privatiškuose priežiūros na
muose (Rest Home).

. Kur pažymėta, kad lapkri
čio 22 d. mirė Charles Matu
lis, tai turėjo būti Charles Ma
tulis. Klaidą pataisau ir at
siprašau. ' Žolynas.

Paryžius.
Tautų Saugumo Taryba tre
čiadienį svarstys Izraelio ir 
Ceilono prašymus priimti į 
Jungt. Tautas.

Jungtinių

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

padarau

krajavus
suatne-

grupių ir pavienių. 
Iš senų 
naujus paveiks
lus ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- ' 
pogi atmaliavoju- 
įvairiom spalvom,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn ;

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

Tel. GLenmore 5-6191

Joseph Garszva j
Undertaker & Embalmer :

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn II, N. ¥.

Tel. EVergreen 8-9770
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TRUMANAS SLEPIA 
ATOMINĮ RAPORTĄ
Washington. — Buvo rei

kalaujama paskelbt moksli
ninkų raportą apie atomi
nių bombų išbandymus 1946 
m. ties Bikini sala ir apie 
šiemetinius atom-bombų iš
sprogdinimus ties kita Pa- 
cifiko Vandenyno sala.

Prezidentas atsisakė tą 
raportą viešai paskelbti.

PAJIEŠKOJIMAJ
Petras Četkauskas, kuris dabar 

yra ligoninėje, pajleško savo dviejų 
dėdžių Antano ir Jono Cetkausko 
ir tetos 'Kazimierus Četkauskaitės. 
Iš Lietuvos kilę nuo Šiekštininkų 
kaimo, Rokiškio — atvyko į Jung
tines Valstijas apie 40 metų atgal. 
Kas žinote, kurie jie randasi, malo
nėkite pranešti* sekamu adresu: 
Amelia Styra, 84-24 85th. Avė.,
Woodhaven, N. Y. (293-295)

Festivalio Įspūdžiai 
Ir Vietiniai Veikėjai •

Lapkričio 27-28 Lietuvių* 
Meno Sąjungos Antros Ap
skrities So. Boston, Mass., at
sibuvo puiki dainų, duetų, solo 
programa. Abiejų vakarų 
koncertai įvyko miesto salėse. 
Atrodė, kad visi chorai ir ga
biausi dainininkai buvo iš vi
sos Naujosios Anglijos. Buvo 
Harmonijos Choras, kurį diri
guoja Stasys Paura; So; Bos
ton, Mass.’; Vilijos Choras, 
dir. G. Ulinskaitė, Waterbury, 
Conn.Laisvės Choras, dir. 
Wilma Molis, Hartford, Conn.; 
Montello Liuosybės»Čhoras, dir. 
Ed. G. Sugar; Norwoodo Vy
rų Grupė, dir. St. Paura; 
Worcesterio Aido Choras, dir. 
Norma Čeponytė.

Solo—Wilma Molis, ne lietu
vė, tš Hartford, Conn., stebino 
puibliką dainuojant lietuviškas 
daineles: “Ei, upeli,” “Aš bi
jau pasakyti” ir “Kur bakū
žė samanota.” Solo—Suzana 
Kazokytė ir E. Jeskevičiūtė- 
Young. Abiem dainininkėm 
akompanavo Bronė Šalinaitė- 
Sukackienė iš Brooklyn, N. Y.

Jaunuolis Vincas Motiejaitis 
labai gražiai pasakė eilejs 
apie gintarų karalaitę—“Jūra
tė ir Kastytis.” Vienu žodžiui, 
visi chorai, solistai ir duetai 
atliko savo užduotis kuopui- 
kiausiąi ir pagirtinai. Bet 
Sietyno Choras su WaReriu 
Žuku priešakyje užsitarnauja, 
didžios pagarbos iš meno mė
gėjų. Nes Sietyno Choras, iš 
Newark, N. J., puikiausiai iš
lavintas iš visų.

Festivalio 
padėjo daug 
kol sutraukė 
didelę grupę
lavintų jaunų talentų, 
didelis pasišventimas

Maskva. —Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda kal
tino Ameriką, kad ji naudo
jo Jungtinių Tautų seimą, 
kaip karo propagandą prieš 
Sovietus.

komitetas irgi 
darbo ir triūso, 
iš visur į vieną 
taip gražiai iš- 

Tai 
meno

PRANEŠIMAI
Naujosios Anglijos LMS 2-ros 
Apskrities Chorams ir Kitoms 

Organizacijoms
LMS Antros Apskrities chorų, 

dramos grupių ir meną remiančių 
organizacijų atstovų konferencija 
įvyks šį sekmadienį, gruodžio 19-tą, 
10:30 ryto, 318 Broadway, So. Bos
ton. Darbų programoje persvarsty
mas mūsų įvykusios meno mokyklos 
ir festivalio, taipgi pasiruošimas 
mūsų veiklai sekantiems metams.— 
Sekr. M. Sukackienė. (294-295)

HARTFORD, CONN. ' ’
Užkviečiamc visus į pasilinksmi

nimo vakaruškas. Sekmadienį, gruo
džio 19 d., 2:30 vai. dieną, tęsis iki 
vėlai. Bus Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St. Kviečia LLD Mote
rų, Klubas. Turėsime gerą muziką.
- Kom. (294-295)

CLEVELAND, OHIO
Am. Lietuvių Moterų Klubo susi

rinkimas įvyks gruodžio 16 d., 7 v. 
v. 55th St. salėje, netoli St. Clair. 
Narės būkite susirinkime, mes meti
nis rinkimas valdybos įvyks, tad 
svarbu išrinkti tinkamą valdybą 
1949 metams, kad nebūtų kaltinimų, 
jog negerai yra mūsų Klube. — Eva 
Simans. (294-295)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų KlulSo susirinki

mas įvyks gruodžio 18 d., šeštadie
nio vakare, 7 vai. 735 Fairmount 
Ąve. Draugės, visos dalyvaukite, nes 
turėsime naują valdybą perrinkti.
— Sekr. ' (294-295)

H AMT RAMCkr MICH.
LLD 188 kp. priešmetinis susirin

kimas įvyks sekmadienį, 19 d. 
gruodžio, 11 vai. ryto, 3014 Yemans. 
Visi nariai būkite laiku, yra daug 
svarbių reikalų aptarimui, taipgi 
turėsime išrinkti kp. valdybą 1949 
metams. -Knyga, “Žmogus ir Maši
na’’ prisiųsta, nariai galėsite pasi- 

limti.. — Sekr. (293-294)
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Matthew 
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ. DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
(ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tol. MArket 1-5172

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

,, BROOKLYN, N. Y.
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^Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-$ 
ėdikiam reikmenys, įvairūs daik-g 
Utėliai; ligonių kambariui reikme-Įg 
;>£nys už griežtai žemas kaina^. 
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RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

RONKONKOMA
8634

\
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4.El!I PIETOS!
Į Kada norite gerų pietų, ;
Į kreipkitės j

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. # '

F. W. Shalins
(SHALINŠKAS) 1

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue ;

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. ;
Suteikiam garbingas laidotuves

«150
Koplyčias suteikiam nemokamai i 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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TELEPHONE
STAGG 2-5048 

i
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MATTHEW P. BALLAS
rf , * (BIELIAUSKAS)
n »

f Laisniuotas Grabofius
i LIŪDESIO valandoje kreipkitės pas mus
h

Patarnavimus bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
5 Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovauai
l 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily) — Tree., Gruod. 15, 1948
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Kviečiame Pabaliavoti, /Veivy or kiečiai Izgyre Wallace9 o Petras Maroza, Naujas 
Prašome Apdovanoti Šaukimą Mūsą Šalies Taikau Lietuvis Ristikas

Tas balins, ruošiamas Mo
terų Apšvietos Klubo, įvyks 
jau šį sekmadienį, gruodžio 
19-tą, Liberty Auditorijoje, j 
kampas Atlantic Avė. ir HOth 
St., Richmond Hill N. Y.

Kviečiame pas mus pasisve
čiuoti ir bendrai pasilinksmin
ti. Gorų valgių ir visko, ko 
reikia geram baliui, jau užsa
kė komisija. Tačiau dar ne 
viskas. Suėjusios į savo su
sirinkimą moterys šį ketvirta
dienį, be abejo, suplanuos dar j 
ko daugiau, apie ką jau bus 
per vėlu spaudoje pranešti, i 
Tad—

Ateikite sekmadienio popie
ti j auditorija su geru apetitu 
ir smagiu ūpu pabaliavoti.. 
Pradžia anie 3 valandą.

Kadangi nauda eis auditori
jos virtuvės puodų ir įrankių 
fondui, tad prašome ir (lova- j 
nų — visokiausių dovanų. Kas į 
tiks virtuvei, nešime tiesiog i 
tenai. Kas nereikalinga virtu
vei, draugiškose varžytinėse i 
išpirksime, o dar kitus, smul- ■ 
kius dalykėlius, sudėsime į 1 
“grab bąg,” iš kurios tikimės j 
smagių šposų, su nauda fon
dui. Klubietės.

Newyorkietis Michael Kut- 
ner, firmos sekretorius, sulai
kytas teismui po $1,000 kau
cijos. Jį kaltina, kad jis iš , 
trijų rendauninkų paėmęs $1,-1 
550 bonų už parendavojimą ■ 
apartmentų.

Ilgiausia Nuolatine Bomba- 
nešio Kelione

Washington. — Naujas, 
didžiausias bombanešis B- , 
36 iš Californijos nulėkė į 
Hawaii salas, aplakstė tas 
salas ir sugrįžo, atlikdamas 
nuolatinę 8,000 mvl. kelionę, 
niekur nenusileisdamas.

Generolai tikisi dar taip i 
pagerinti tokius bombane- 
šius, kad jie vienu žygiu ga- i 
lėtų skristi 12,000 mylių, 
nešdami atomines bombas.
Ed. Hooveris Reikalauja 
Trumanui Daugiau Algos
Washington. — Valdžios' 

seklių galva Edgar Hoove
ris siūlo pakelti preziden
tui algą. Prezidentas gauna' 
$75,000 reguliarės, taksuo- ■ 
jamos algos ir dar $30,000 
netaksuojamų išlaidų per i 
metus. j

Washington. — Jeigu 
Kongresas po naujų metų 
nepratęs įstatymo, pamo
suojančio kareivius nuo 
taksų, tai bus renkami tak-į 
sai nuo kareivių algų.

įlomy A. Wallace’o atsišau
kimas i žmonos paraginti pre
zidentą Trumaną “baigti šal
tąjį karą,’’ o skirtumus išly
ginti pasitarimuose su Stalinu, 
gavo entuziastišką pritarimą 
Madison Square Gardene įvy
kusiame mitinge praėjusio pir
madienio vakarą.

Minia svieto, užpildžiusi 
milžinišką Madison Square 
Garden salę, taip pat entuzi
astiškai sveikino pasauliniai 
paskilbusį anglų dvasiškį 
Hewlett Johnsoną jo pareiški
muose, jog “taikos spėkos au
ga Anglijoje,’’ir kad “Church- 
ill’o balsas nebeatstovauja 
Anglijos liaudies. Jis kalba 
apie kitą karą. Anglijos žmo
nės nori taikos.’’

Baltaplaukis, 74 metų am
žiaus, Canterbury ’o dekanas 
energingai kalbėjo apie tai, 
ką jisai pats savo akimis ma
tė Europoje, atlankydamas 
karo sunaikintus kraštus, nau
jai įsikūrusias demokratijas, 
Tarybų Sąjungą, kurią jis bu
vo atlankęs ne už ilgo po re
voliucijos ir vėliau, žymusis 
dvasiškis stipriai pareiškė, 
kad : /

Rumunija ir kitos naujosios 
demokratijos eina geru, keliu;

Tarybų Sąjungoje dar daug 
ko trūksta, bet gyvenimas su 
kožna diena gerėja, kraštas 
atsistato iš po karo griuvėsių. 
Svambiausia, sakė jis, jog- tas, 
ko turima Tarybų Sąjungoje, 
padalinama lygiomis visiems, 
ko nėra jokiame* kitame kraš
te pasaulyje.

Karo, tikrino dvasiškis, ne
bus, nes viso pasaulio žmonės 
nenori karo. Tik reikia, kad 
žmonės balsiai, masiniai pasi
sakytų prieš karą. Reikia 
darbuotis, kad visame pasau
lyje balsas už taiką girdėtųsi.

Wallace, kalbėdamas pirmu 
kartu po rinkimų, smerkė 
bankierius ir generolus J. V. 1 
valdžioje, spiriančius mūsų ša
lį išleisti milionus ir bilionus 
dolerių apginklavimui reakci
jos užjūriuose ii- kurstymui ki
to karo, kuomet karo nuterio- ; 
tas pasaulis alksta ir skursta. !

Wallace pakartojo savo' pa- 
I siūlymą, kad mūsų valdžia iš^ 
i leistų penkis bilionus dolerių 
■ bėgiu sekamų metų “atsteigti, 
į atstatyti karo sudraskytą pa
saulį neatsižvelgiant į tų šalių 
politik ą.”

Jis priminė, kad kuomet jis 
tą pasiūlė prieš porą metų, re
akcininkai jį pavadino svajo- 

| toju. Tačiau visa Amerikos 
| liaudis, pasaulio liaudis svajo- 
| ja už taiką, tad ir jis ir jo 
! partija — Progresyvių Parti
ja—sykiu su liaudimi svajoja 
už taiką, darbuojasi ir kovoja 
už taika.

Wallace’as, taipgi dekanas 
Johnson ir artistas daininin
kas ir kabotoj as Paul Robeson 
buvo pasveikinti audringomis, 
ilgomis ovacijomis. Robesonas 
dainavo ir kalbėjo. ■

Tarybų Sąjungos ambasado- 
I rius Aleksandras S. Paniuški- 
nas pranešė negalįs pribūti dėl 
nesveikatos, bet atsiuntė svei
kinimą, su prašymu perskaity
ti mitinge. Jį skaitė Corliss 
Lamont, ilgametis vadas Na
tional Council of American- 
Soviet Friendship, kuri orga
nizacija rengė šį mitingą. Jis 
rengta paminėti 31 metų su
kaktį nuo Tarybų Sąjungos 
įsikūrimo ir 15 metų nuo įstei
gimo draugingų ryšių tarp A- 
merikos ir Tarybų Sąjungos 
per velionį Rooseveltą, taip 
pat akstinti taiką.

Pasaulinė padėtis ir mūsų 
šalies valdžios politika toje 
padėtyje buvo pavaizduota 
lyg ir spektakliu, kurio cen
tre figūravo scenos ir radio 
aktorė Hester Sondegaard. 
Dainavo CIO Choras ir grojo 
orkestras.

• Mitingui pirmininkavo žy
musis brooklynietis visuome
niškas dvasiškis Howard Me- 
lish. Rinkliavą pravedė ko
mentatorius Gailmor. Orga
nizacijos ir tūli atskiri asme
nys davė stambių sumų — 
tūkstantinių, penkšimtinių. Ir 
nemažai suplaukė vien dole
rinėmis ir smulkesniais iš 

o

skaitlingos publikos, pripil- 
džiusios 22,000 publikos talpi-

šeštadienį aplankė dienraš
čio Laisvės įstaigą Petras Ma
roza. Jis yra gimęs ir augęs 
Waterbury, Conn. Iš pat jau
nystės jis yra Laisvės skaity
tojas. Paskutiniais heleriais 
metais jis gyveno York, Pa. 
Ir ten gyvendamas jis prenu
meravo dienraštį Laisvę, šiuo 
atsilankymu paaukojo Laisvei 
$1.00.

Dabar Petras Maroza atvy
ko į New Yorką, čia gavo dar
bą ir vakarais treiniruojasi 
ristynių. Waterburyje. gyven
damas Maroza dainavo Vilijos 
Chore. Jis pageidauja atsi
lankyti į Aido Chorą.

Petras Maroza dar jaunas 
vaikinas, aukštas, stambus, 
šviesiaplaukis vyras. Neabe
jojame, kad sporte, jis turės 
gero pasisekimo.

Mirė
Mary Kepezensky, 64 me

tų amžiaus, gyvenusi 147 
Star)- St., mirė gruodžio 12 d., 
namuose. Kūnas pašarvotas 
Juozo Garšvos koplyčioj, 231 
Bedford Ave., Brooklyne. Lai-
dotuvės, įvyks gruodžio 16 d., 
Šv. Jono kapinėse. Velionė
paliko liūdesyj tris sūnus, Vin
cent, John ir Anthony, tris 
dukteris, Mary, Josephine ir 
Anna, ir šešis anūkus. Lai-
d otų vi u 
graborius

apeigomis
J. Garšva.
★ ★ ★

rūpinasi

Konstantas Januško 56 me
gyvenęs 118 — 
Brooklyne, mirė

Kings Park
Kūnas pašar-

tų amžiaus, 
32nd St., 
gruodžio 11 
State Hospital
votas koplyčioj, 5th Avenue 
ir 21st St.,' Brooklyne. Lai-, 
dotuvės įvyks gruodžio 15 d., 
Šv. Jono kapinėse. Velionis 
paliko liūdesyj seserį Veroni
ką Daškevičienę. Laidotuvių 
apeigomis rūpinasi graborius

Valstijos CIO Vadai 
Atsišaukė j Delegatus 
Laikytis Vieningai

Septynios dešimtys New 
York o CIO vadų bendrai pa
sirašytame atsišaukime ragi-
na valstijinės CIO konvenci
jos delegatus nesileisti į ša
lutinius ginčus. Ragina apsi
riboti unijų ii* narių gerovės 
klausimais ir laikytis vienin
gai. < 'T.

Konvencija prasidės gale 
šios savaitės, Syracuse, N. Y. 
Suvažiuos apie* 600,000 narių 
atstovai iš įvairių CIO unijų 
lokalų ir miestų komitetų.

Pasirašiusieji vadai, atsto
vaujantieji unijas su 150,000 
narių, pasiūlo 6 punktų pro
gramą, kuria yra:

Bendra kova už pakanka
mą pakėlimą algų.

Už atšaukimą Taft-Hartley 
Akto, vieton to iš naujo priė
mimą Wagner ir Norris-La- 
Guardia Aktų, taipgi kovoti 
prieš Dewey’o kontroliuojamą 
valstijos seimelį ir už atšauki
mą vadstijinio streiklaužiško 
Condon-Wadlin Akto.

' Už išleidimą įstatymų, ku
riais būtų atsteigta kainų 
kontrolė įvesta vieno dolerio 
minimum mokestis už darbą, 
daugiau namų, pagerinti soci
alinį 'saugumą, “sustabdyti ra- 
gangaudystę ir ištikimybės

PRANEŠIMAS
BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Klubo narės ir 

talkininkės visos prašomos susirink
ti šį ketvirtadieni, gruodžio 16-tą, 
419 Lorimer St. Turėsime prisireng-
ti puodų fondo baliui, kuris įvyks 
jau šį sekmadienį, auditorijoje. Ir 
turime kitų svarbių reikalų. — Val
dyba. (294-295)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys vienam 

vyrui, gali pasidaryt valgį. Kreipki
tės po 6 vai. vakarais. Apt. 12, 
268 Seigel St., Brooklyn, N. Y.

(294-295)

FILMOS -
“BRAVO” Drama Nėra 
Jau Per Daug Bravo

Lyceum Teatre, New Yorke, 
šiuo metu vaidinama drama, 
liečiami dipukų ' gyvenimą 
Amerikoje. Veikalas vadina
mas “Bravo,” nors šitų žodžių 
rašytojas niekaip negali su
prasti, kodėl drama tuo vardu- 
pavadinta.

“Bravo” parašė Edna ir 
George S. Kaufman. Stato

TEATRAI
scenoje Max Gordon.

Vyriausi aktoriai: Oscar Ho- 
mulka ir Lili Darvas, taipgi 
Frank Conroy, Fritzi Scheff, 
Kevin McCarthy, Oliver Cliff, 
Janet Fox, Jean Carson, 
Christine Grautoff, ir kt.

Kai kurių aktorių vaidyba 
visai gera, tačiau paties vei
kalo turinys, tušciokas, į pa
baigą nusismailina visiškai su- 
lyg Hollywoodo kurpaliu.

nantį Gardena iki pat stogo.
Mitingas gražiai pademons

travo nowyorkiečių troškimą 
taikos ir draugingumo su Ta
rybų Sąjunga.
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DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 Squth 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

(9—12 ryte 
| 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:
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Lili Darvas veikale “Bravo!” Vaidinamas Lyceuim 
Teatre, 45th St., netoli nuo Broadway, New Yorke.

J Ameriką atvyksta žymus 
^vengras rašytojas - dramatur
gas, Zoltan Lazko (Oscar Ho- 

! mulka) ir jo žmona, Rosa 
Rucker, žymi aktorė (Lili 
Darvas). Jiedu atvyksta kaip 
pabėgėliai, kaip dipukai, na, 
ir čia bando prisitaikyti prie 
naujų sąlygų, naujo gyvenimo. 
Su jais drauge gyvena (kitų 
žmonių bute) dar visa eilė pa
bėgėlių : tūla kunigaikštytė, 
tūla balerina, tūlas princas, 
etc., etc. Na, ir visi ieško 
išeities, vietos, pažinčių, pini
gų arba darbo.

Keista ir pikta, kad veikalo 
autoriai suplakė šiuos visus 
dipukus į vieną krūvą, niekur 
net neprisimindami, kodėl gi 
jie čion ‘ bėgo, kas čion juos 
vijo.

šian ir ten “dėl mados” 
įmetamas anti-sovietinis “spir
gutis,” bet, kaip sakiau, 
“Bravo” užsibaigia puikiai, 
laiminga išeitimi, kadangi dra
maturgas Zoltan Lazko neti
kėtai susitiko parke Bernardą 
Baruchą!. .. '

Apie pabėgėlius būtų gali
ma parašyti veikalas, bet jis 
turėtų būti objektyvus. Tuo
met tikrai tektų pasakyti bra
vo ! . Ns.

y

&

KALĖDINIŲ DOVANŲ

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

Del dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl

2S2b

APLANKYKITE ROBERT UPTON’S 
Jewelry Store 

įsteigta 1892

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

skaitlingų suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—
T T D Hp IV 701 Grand St, -Brooklyn

V-F 1 1 arti Graham Avenue

7TTPWG R AR 4ii grand street <jUrr O D/Ylt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN '

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

EVergreen 4-7729 TELEVISION
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Swirl Cut

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Tree., Gruod. 15, 1948

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą... blizganti 

nukelia komplimentus

W Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
h

BROOKLYN, N. Y.Jg
Tel. EVergreen 4-9612 Jy

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Ii 282 UNION AVENUE
h

TONY’S

Valandos:
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UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

priesaikas,” taipgi atsteigti ci-
viles toises.

Remti visas unijas, kurios 
kovoja už unijos teises ir są
lygas.

-‘•‘Pravesti tikrą kovą už tei
ses negrų liaudžiai,”- įskaitant 
priėmimą pilnos civilių teisių 
programos.

“Neleisti politiniai diktuoti” 
CIO lokalams ar nariams, su 
teise kožnai unijai remti tokią 
politinę partiją, kuri jai pa
tinka, įskaitant ir Amerikos 
Darbo Partiją.

Eiliniams nariams, aišku, 
tokia programa patiks. Ar 
dešinieji, Hnkę reakcijai tar
nauti ar bent iš baimės jai 
nusilenkia viršininkai leis na
riams tokią programą priimti, 
parodys netolima ateitis.

Antra Savaitė Vaikai 
Be Drabužių

Prieš virš savaitę namų gais
re sudegė visi Mrs. I-oiiise 
Huff šeimos drabužiai. Jos 
du berniukai, 7 ir 8 metų, iš
bėgo iš namų, 260 Lewis A ve., 

j vienuose naktiniuose.
Laikiną pastogę jiė šiaip 

taip gavo — vaikai prisiglau- 
! dė pas vieną giminę, motina 
pas kitą. Tačiau antra sa
vaitė, kai tie negrai berniu
kai vis dar negali eiti mo
kyklon, nes neturi kuo apsi
vilkti. Miestavasis šalpos sky
rius dar vis negali išspręsti, 

i reikia ar nereikia jiems dra-

Scena iš filmos “Monsieur Vincent,” rodomos 
Avenue Playhouse, New Yorke.

LITUANICA SQUARE 1 5
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GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203
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Naujo vinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per

Albiną
Stripinį
Permanent Waves

50

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

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

Jūs esate kviečia
mos ... užeiti ne
mokamai asmenis- • 
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų sutai- 
symą.

zv . - Hairdressers
Lz V f 11 f

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

Ne tik, kad tai 
švelnią, naturalę 
malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su
taisomu plaukų ant galvos, 

t
Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 

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

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y,

For Appointment Call EVergreen 4-2525
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sat. 9-0 P. M.




