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Amerikoje šiuo tarpu turi
me virš keturiolikos milijonu 
darbininkų, organizuotų i dar
bo unijas. 0 ar žinote, kad vi
soje Amerikoje nesiranda nė 
vieno dienraščio, leidžiamo ir 
palaikomo ‘dai’bo unijų.'

Tikras skandalas!
Atsimenu, anais metais 

Amalgameitų Rūbsiuvių ir ki
tos darbo unijos buvo nupir
kusius socialistu “Call” ir ban
dė išleisti dienraščiu. Sukišo 
kelis šimtus tūkstančių dolerių, 
bet dienraščio išlaikyti nepajė
gė.

★ ★ ★

Nereikia nė kalbėti, jog la
bai lengvai mažiausia po vieną 
didelį dienraštį galėtų išleisti Į 
Amerikos Darbo Federacija ir 
CIO. Bet Green ir Murray taip 
užimti “raudonųjų” medžioji
mu, jog nebeturi nei laiko, nei 
pinigų leisti dienraščius darbo 
unijų reikalų gynimui.

★ ★ ★

žurnalo “Women’s Home 
Companion” bendradarbis How
ard Whitman rašo apie dar vie
ną baisią morališką Amerikos 
gėdą.. Jis stebisi, kiek daug už
eisi apartmentinių namų, prie 
kurių randasi toks užrašas: 
“Nėra vietos vaikams ir šu
nims.”

Jei šeima turi vaikų, negali 
pasirendavoti apartmento. Jei 
ji turi šunį, taip pat nieko ne
peš. Vaikai ir šunes laikomi 
lygiai pavojingais ir nepagei
daujamais “piliečiais.” Nėra 
įstatymų, kurie tokį išniekini- 
-mą ./vaikų padarytų kriminališ- 
ku prasižengimu.

★ t ★ ★

Arba nuvažiuok į Washing
tong, šio didelio ir turtingo 
krašto sostinę. Ten žydėte žydi 
bjauria usią diskriminacija 
prieš negrus.

Svietas apie tai sužino ir ste
bisi, kaip gali Amerikos žmo
nės tokią neregėtą gėdą tole
ruoti (pakęsti) !

★ ★ ★

Naujienų redaktoriui nepa
tinka, kad teisia ir karia vokiš- 
kus ir japoniškus karo krimi
nalistus. Tai esą baisai netei
singa. Tai kerštas prieš nuga
lėtuosius.

Tas pats žmogus nepasiten
kinęs dar ir tuo, kad jis negali 
nuteisti ir pakaiti didžiosios 
Tarybų Sąjungos vadų. Jie jam 
esą baisiai nusidėję.

Gi nusidėjo, aišku, tuomi, 
kad jie ranka rankon su Ame
rika kariavo prieš vokiečius ir 
japonus.

Bet jeigu už tai karti Sovie
tų vadus, tai ant tų pačių kar
tuvių reikėtų pakabinti ir Ame-; 
rikos vadus.

Tai, žinoma, menševikų šiam-: 
što redaktorius ir turi mintyje,' 
tačiau, aišku, atvirai tą paša- 
kyti neturi drąsos.

★ ★ ★

Beje, Naujienos įsiVedė nau
ją skyrių ir pavadino “Meluok 
ir Meluot Mokėk." Gal visoje 
spaudos istorijoje niekas nėra 
matęs skyriaus tokiu pavadini- 
mu/

Pagaliau po tiek daug sun
kaus darbo metų Grigaitis su
rado tikrąjį savo laikraščiui 
obalsį. Aš patarčiau tik trupu
tį pakeisti, kad švelniau ir gra- 
matiškiau skambėtų. Turėtų 
skambėti šitaip: “Meluok ir 
meluot mokinkis iš Naujienų." 

★ ★ ★

Naujienų kaimynas Draugas 
susirado naują -susirūpinimo 
reikalą. Rašo, kad didžiausion 
bėdon pakliuvo rusai baltagvar
diečiai, kurie apiplėšė kraštą *ir 
1917 metais paspruko į Kiniją. 
Ateina dabar, girdi, Kinijon 
komunizmas. Kur tiems caris-

(Tftfta 5-nw pust)

IZRAELIO KOVŪNAI 
PERKIRTĘ EGIPTO 
JĖGAS PALESTINOJ
Anglija Reikalauja, Kad 
Izraelis Atgal Pasitrauktų
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Tel Aviv, Izraelis. — Izra
elio kariuomenė prasiveržė 
iki jūros ties Khan Yunis; 
tokiu būdu izraeliečiai at
kirto stambias karines įsi
veržusių egiptėnų jėgas, e- 
samas Gazos srityje, į šiau
re, v

Izraeliečiai jau nuo pir
miau yra apgulę egiptėnų 
armijos brigadų Falujoj. .

Paryžius. — Kuomet Iz
raelis laimi pergalę po per
galės prieš egiptėnus Nege- 
vo dykumoj, pietinėj Pales
tinoj, tai Anglija įnešė rei
kalavimą Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybai — liept izra- 
liečiams apleisti naujus jų 
laimėjimus ir pasitraukt at
gal iki senųjų pozicijų.

Užginta Išskirti Negrus 
Nacionalėj Lėktuvų Stotyj

Washington.— Šalies val
džia uždraudė bet kokį neg
rų skirstymų nuo baltųjų 
didžioje National Airport 
lėktuvų aikštėje. Negrai ilp 
šiol buvo neleidžiami ten į 
baltųjų valgyklą ir kitaip 
išskiriami. .

Ta lėktuvų aikštė yra 
Virginijos valstijoj, antra
pus Potomac upės nuo Wa- 
shingtono. Pačios Virgini
jos įstatymai skirsto negrus 
nuo baltųjų.

Sovietinė Gamyba Toli 
Pralenkė 1940 Metus

Maskva. — Maskvos ra
di jas-pranešė, jog svarbiau
sios Sovietų pramonės šie
met žymiai daugiau paga
mino dirbinių, negu prieš
kariniais 1940 metais.

Šiemet anglies pagaminta 
2 kartu ir penktadalį tiek, 
kaip li940 m.; metalų ga
myba pakilo 50 nuošimčių, o 
eletkros jėgos pagaminta 
pustrečio sykio daugiau, ne
gu 1940 m. -

Areštuotas Finansinis 
Jugoslavų Valdininkas

Belgrad, Jugoslavija. — 
Tapo suimtas Jugoslavijos 
finansų ministro padėjėjas 
Obren Blagojevič, kuris nu
sukęs $29,000 valdžios pini
gų ir mėginęs užsienin pa
bėgti. «•

Blagojevič neseniai sugrį
žo iš Jungtinių Valstijų. Jis 
buvo vadas Jugoslavijos pa
siuntinių, kurie padarė su
tartį su Amerikos valdžia 
dėl sugrąžinimo Jugoslavi
jai aukso. Tas auksas buvo 
“užšaldytas” Amerikoje ką
rą metu.

Išgelbėta 13 Lakūnų nuo 
Greenland i jos Ledyno

Washington. — Karinio 
transporto lėktuvas išgelbė
jo 13 Amerikos lakūnų, nu
kritusių ant Greenlandijos 
ledyno.

Paneigiant karo paliaubą sutartį, Rolandų kariuomene tapo iš oro išsodinta Indone
zijos salose pažymėtoje vietoje numeriu p irmu ir iš jūrų prie numerio 2-ro. Indo
nezija buvo paskelbusi savo nepriklausomybę nuo Holandijos po praėjusio karo. 
Holandų isibriovima smerkė Jungtinių Tautų komitetas. Indonezijos atstovai kreipėsi 
i Jungtines Valstijas, kad mūsų šalis sustabdytų Holandijai teikiamą pagalbą, kurią ji 

1 gauna einant Marshall© planu.

WALLACE REIKALAUJA SUSTABDYTI
PARAMĄ UŽPUOUIKEI HOUANDIJAI

New York.— Henry Wal
lace, buvęs Progresyvių 
Partijos kandidatas į pre
zidentus, reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos tuojau 
sustabdytų bet kokią Mar- 
shallo plano paramą Ho
landijai, Indonezijos res
publikos užpuolikei.

Indai Studentai Nuplėšė 
Holandijos Vėliavą

Bombay, Indija. —'Indu- 
sai studentai čia kerštingai 
demonstravo prieš Holan- 
diją ir nuplėšė vėliavą nuo 
holandų konsulato. ■ De
monstrantai smerkė Holan- 
diją už karą prieš Indonezi
jos respubliką.

Studentai bandė užpult ir 
holandų laivą prieplaukoje, 
bet policija pastojo jiem ke
lią.

Susidūrimuose su studen
tai sužeisti ir 4 policininkai. 
Areštuota 10 demonstran
tu, v

Teismas Leido Žymiai Kelt 
Rendas Jamestowne, N. Y.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų teismas greitie
siems reikalams, užgyrė ren
du pakėlimą 20 nuošimčių 
Jamestown, -N. Y., srityje, 
kur 19,000 šeimų gyvena 
samdomuose namuose.

Valdinis gyvenamųjų na
mų tvarkytojas buvo leidęs 
tik 8 nuošimčiais rendas 
pakelti. Teismas atmetė jo 
patvarkymą .

KANDIDATAI JAPONŲ 
SEIMO RINKIMAM

Tokio. — Paskelbta naujo 
Japonijos seimo rinkimai 
sausio 23 d. Kandidatais 
rinkimams užsiregistravo 
socialistas Tetsu Katayama, 
buvęs premjeras; Komunis
tų Partijos vadai Sanzo No- 
saka ir Kiyuči Tokuda; da
bartinis premjeras “libera
las” Šigeru Yošida ir kelių 
kitų partijų vaęlai.
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(Pastarasis seimas pa
reiškė nepasitikėjimą prem
jero Yošidos valdžiai; todėl 
sugriuvo Yošidos ministrų 
kabinetas ir tapo paskelbti 
rlauji rinkimai.)

Wallace išleido pareiški
mą, kuriame taipgi šaukia 
uždraust ginklų ir amuni
cijos siuntimą Holandijos 
valdžiai.

Sykiu Wallace smerkia, 
kaipo silpną, veidmainišką,
Jungt. Tautų Saugumo Ta-I blokas atmetė sovietinį rei- 
rybos įsakymą “sulaikyt kalavimą.)

Našautas Egipto 
Premjeras

Kairo, Egiptas, gruod. 28. 
— Vienas egiptėnas nušovė 
Egipto premjerą Nokrašy 
Pašą; sakoma,'tai todėl, kad 
Nokrašy’o valdžia per silp
nai kariavo prieš Izraelio 
valstybę Palestinoje. Žmog- 
žudis areštuotas.

Bešvenčiant Kalėdas, 
Žuvo 396 Žmonės .

Associated Press žinių a- 
gentūra suskaitė, jog per 
kalėdines šventes, šeštadie
nį ir sekmadienį, įvyko 396 
mirtinos nelaimės Jungtinė
se Valstijose.

277 žmonės žuvo, bevažiuo
jant automobiliais; 60 sude
gė, jų tarpe 38 vaikai. 59 
kiti asmenys prarado < gy
vybę skirtingose nelaimėse.

Čiangas Bandys Ginti 
Yangtze Upės Liniją

Nanking, Kinija. —Čiang 
Kai-šeko tautininkai siunčia 
svarbiausią savo kariuome
nę į šiaurines ir pietines 
Yangtze upės pakrantes. 
Jeigu liaudininkai - komu
nistai užims šiaurinius tos 
upės krantus, tai tautinin
kai, esą, gins, pietinį Yang
tze šoną, kur stovi sostinė 
Nankingas.

Čiango komanda pripažį
sta, kad jei komunistai pra
siverš per Yangtze upę, 
dviejų mylių pločio, tai jie 
užims Nankingą, Šanghajų 
ir visą pietiniai - rytinę Ki
niją.

Maskva Sovietų vyriausy
bė apdovanojo ordinais 115 
piliečių už žygius dėl Korė
jos žmonių paliuęsavimo 
huo japonų imperialistų.

karo veiksmus” Indonezi
joj.

(Sovietų atstovai Saugu
mo Taryboje reikalavo, kad 
užpuolikai holandai pasi
trauktų atgal iki senųjų po
zicijų. Anglų - amerikonų

Tautininkų Ministrai 
Prašą Čiangą Laukan

Nanking, Kinija. — Ame
rikiniai korespondentai' tei
gia, kad keli tautininkų mi
nistrai ragina prezidentą - 
diktatorių Čiang Kai-šeką 
pasitraukti. Jeigu jis pasi
šalintų iš valdžios, tai jie 
mėgintų tartis su kinų ko
munistais dėl taikos.

Tvirtinama, kad Čiangas 
“iš principo” sutinkąs ap
leisti savo vietą, .bet jis dar 
veda derybas su tautininkų 
vadais.

Faye Em. Rooseveltiene 
Mėginus Nusižudyti

Poughkeepsie, N. Y. — 
Faye Emerson Rooseveltie
ne, velionio prezidento sū
naus Elliotto Roosevelto 
žmona, aktorė, ' persipjovė^ 
sau dešinės rankos riešą, po 
smarkaus ginčo . su savo 
VyrU* <3Vyras sako, kaękji susi
žeidus netyčia. Bet daktaras 
Sherman Hirst, aptaisęs jai 
žaizdą, tvirtina, kad Faye 
tyčia prapjovė kraujagyslę 
rankoje, grasindama nusi
žudyti, paleidžiant kraują. 
Šerifas taip pat tvirtina, 
kad kraujas buvo tiksliai 
paleistas.

KARINIAI ČIANGO 
KRIMINALISTAI

Nanking, Kinija. — Kinų 
komunistų radijas paskelbė 
baustin. karo kriminalistais 
Čiang Kai-šeką ir daugiau 
kaip 40 kitų tautininkų va
dų. Tarp karinių kriminali
stų skaitoma ir keli premje
ro Sun Fo ministrų kabi
neto nariai.

New York. — Dešinieji 
CIO Marininkų Unijos va
dai išbraukė kairiųjų vadą 
Josephą Stacką.'

SAUGUMO TARYBA ATMETĖ SOVIETU
reikalavimą; KAD HOLANDAI PASI
TRAUKTU IKI SENŲJŲ POZICIJŲ
Sovietų Atstovas Vadino Anglus-Amerikonus Pasalingais 
Holandų Karo Kurstytojais Prieš Indonezų Respubliką

Paryžius. — Sovietų at- 
j stovas Jakovas Malikas 
gruod. 27 d. įnešė Jungtim 
Tautų Saugumo Tarybai 
reikalavimą — įsakyt ho
landų armijai Indonežijoje 
per 24 valandas pasitraukti 
atgal iki tų pačių linijų, kur 
holandai buvo pirma, negu 
pradėjo ofensyvą prieš in
donezų respublika, gruod. 
18 d.

Maliko reikalavimas buvo 
atmestas tuom, kad Ameri
kos ir šešių kitu kraštu at
stovai susilaikė nuo balsa
vimo. •

Už tą reikalavimą balsa
vo Malikas ir Ukrainos, Ki
nijos ir Syrijos atstovai.

Susilaikė huo balsavimo

Nauji Išmislai Apie
Sovietų Uraniumo Kasyklas

Frankfurt, Vokietija. — 
Bu^es nacių policininkas 
Emil Walter perbėgo iš so
vietinio Vokietijos ruožto į 
amerikonų užimtą plotą ir 
pripasakojo jankiams viso
kių išmislų apie, girdi, “ver
gų darbą” sovietinėse ura
niumo kasyklose Annaberge 
ir kitur.

Jis pralenkė kitus pana
šius pasakorius tuom, kad 
išgalvojo, būk Sovietai su
varę ir 30,000 moterų į ura
niumo kasyklas.

Uramumas yra sprogsta
moji‘atominių bombų me
džiaga.

KEISTA PREZIDENTO 
TRUMANO KALBA

Kansas City, Mo. —Prez. 
Trumanas kaltino Sovietų 
Sąjungą, kad ji laužanti su
tartis su Amerika ir kitais 
vakariniais talkininkais, y- 
pač kas liečia Vokietiją. Sy
kiu Trumanas sakė, jog 
“tūli Sovietų vadai nori su
sitarti” su Amerika.

(Sovietai nurodė, kad A- 
merikos valdžia laužo svar
biausias Jaltos - Potsdamo 
sutartis — įsteigti vieną 
demokratinę, valdžią visai 
Vokietijai. Nės Amerika, 
Anglija ir Franęija tveria 
atskirą vakarinės • Vokieti
jos valstybę.)

LENKIJA PROTESTUOJA 
ANGLIJAI

Varšava.— Lenkijos val
džia vėl užprotestavo Angli
jai dėl to, kad anglai savo 
užimtame, Vokietijos ruožte 
leidžia fašistiniams lenkams 
pabėgėliams kariniai orga
nizuotis ir kurstyti karą dėl 
demokratinės lenkų valdžios 
nuvertimo.

SEKASI 100-METINIAM 
MEDŽIOTOJUI

■ Ware, Mass. — William 
Swan, 100 metų amžiaus, ir 
jo sūnus, 76 metų, išėjo lau
kinių ančių medžioti. Tėvas 
daug daugiau ančių prišau
dė, negu sūnus.

Amerikos, Anglijos, Fran- 
cijos, Argentinos, Belgijos, 
Kanados ir Kolombijos at
stovai. Taip jie ir nupuldė 
sovietinį reikalavimą.

Bet kokiam sumanymui 
užgirti Saugumo Taryboje, 
reikia, kad už jį balsuotų 
bent 7 iš 11 tarybos narių.

Sovietų delegatas M’alikas 
vadino veidmainišku pir
mesni tarimą, kuris tik lie
pė holandam ir indonezam 
sustabdyti mūšius ir įsakė 
holandam paliuosuoti suim
tus Indonezijos respublikos 
valdininkus.

Malikas kaltino Ameriką, 
kad ji iš. tikrųjų pakurstė 
holandus užpulti indonezų 
respubliką, o dabar tiktai 
nuduoda, būk amerikonai e- 
są indęnezų draugai. Mali
kas užreiškė:

— Amerikos ir Anglijos 
politika link Indonezijos y- 
ra melo, ir veidmainystes 
jovalas.

New Yorko Times kores
pondentas Thomas J. Ha
milton taip pat rašo, jog 
Amerika bijo, kad indone- 
zai nesumuštų holandų.

Todėl holandai, nepai
sant “šiaudinio” Saugumo 
Tarybos įsakymo, tęsia ka
ro veiksmus prieš indonezų 
respubliką, siekdami ją vi
sai sunaikinti.v y

Kas Nori Daugiau 
Amerikong Armijos?

Berlin. — Čia atsilankęs, 
Jungtinių Valstijų armijos 
sekretorius Kenneth G. Ro- 
yall kalbėjo, kad tūli “eu
ropiniai ir Viduržeminės 
Jūros kraštai” pageidaują 
daugiau amerikonų kariuo
menės. (Gal jis pats to la
biau pageidauja.)

Royall pirmiau aplankė 
Turkijos, Italijos, Graikijos 
ir Austrijos valdovus. Da
bar Berlyne jis nupasakojo, 
būk Sovietai laiką “13,000,- 
000” žmonių koncentracijos 
stovyklose. , ’

Nubausti 4 Darbo Partijos 
Vadai už Susirinkimą

White Plains, N. .Y. — 
Miestinis teismas piniginiai 
nubaudė 4 čionaitinius A- 
merikos Darbo Partijos va
dus už tai, kad jie ant gat
vių kampo laikė masinį su
sirinkimą spal'. 25 d., nors 
polidija buvo liepus išsklai
dyti tą susirinkimą. Jie dar
bavosi Henrio Wallace’o’ 
kandidatūrai į prezidentus.

Pasquale Barile už tai 
nubaustas $50, o trys kiti po 
$10. Jų advokatas O. John 
Rogge priminė teismui, jog 
pati šalies Konstitucija duo
da teisę tokiems susirinki
mams laikyti. Rogge duoda 
apeliaciją aukštesniam teis
mui. * -JkK

ORAS. — Lietus, nešalta.
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K AS KĄ RAŠO IR SAKO LAISVES VAJUS
“NEŽINO”, KUR PASI
KALBĖJIMAS ĮVYKO

Laisvėje įdėtas Jono Bu- 
loto pasikalbėjimas su'kuni
gu Kulaku, matyt, labai pri
trenkė mūsų kaiminką A- 
merjką. Štai jos redaktorius 
nuolatos svietui pasakojo, 
kad Lietuvoje jau beveik 
nebeliko nei bažnyčių, nei 
k'unigų, tuo tarpu kun. Ku- 
lakas, gyvenąs ir veikiąs 
Lietuvoj, pareiškia, kad tai 
yra piktas melas, kad Lie- 

bendradarbis, Joseph Starobin. Jis išbuvo ten net penkis buvoję yenna religine 
mėnesius. Dalyvavo jis Jungtim Tautų Asemblėjos po
sėdžiuose Paryžiuje: buvo jis Wroclawe, intelektualų su
važiavime; lankėsi jis Vengrijoje, Čechoslovakijoje; pas
kiausiai Mr. Starobin buvo Lenkijos socialistų-komunis- 
tų suvažiavime, kuriame buvo įvykdyta vienybė ir įkurta 
Lenkijos Jungtinė Darbininkų Partija.- -

Per tiek laiko išbuvęs Europoje, asmuo, kuris apdairiai 
stebi padėtį, daug gali patirti. Ką gi Joseph Starobin’as 
patyrė ?

Pasikalbėjime su to laikraščio korespondentu, Mr. Sta
robin pasakė, jog mūsų valstybės departmentas pralaimi 
šaltąjį karą Enuropoje. Jis pralaimi dėl to, kad nebegali 
šalttojo karo paversti “karštuoju karu.” Europos žmo
nės, sako žurnalistas, nenori jokio Karo, nei šaltojo, nes 
karštojo. Europos žmonės trokšta taikos, — pastovios, 
ilgos taikos ir tas, kuris juos bando paruošti karui, ne
gali turėti ir neturi pasisekimo.

Be abejojimo, kas yra Europoje, tas pats ir Ameriko
je. Čia taipgi žmonės nori taikos. Tik saujelė visokių ka
ro ruošėjų pila jiems propagandą už karą, — karą, aiš
ku, vyriausiai prieš T. Sąjungą. Bet jie negali patraukti 
savo pusėn žmonių ir tiek!
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Pralaimi ’
Grįžo iš Europos žymus niūjorkiškio Daily Workerio i

Priepuolis ar Kas Daugiau?
Grįždami- žmonės iš bažnyčios, praėjusį sekmadienį, 

anksti ryte, rado buvusį mūsų krašto valstybės sekreto
riaus padėjėją, Sumner Welles, pusgyvį sniege, netoli ke
lio.

Jam tuojau buvo suteikta medikalinė pagalba ir jis nu
gabentas į ligoninę Washingtone, kur šiuo metu, sakoma, 
sveikstąs, atsipeikįs.

Visas šis dalykas aiškinamas įtaip: Sumner Welles ra
šęs iki vidurnakčio (jis gyvena* savo viloje apie 8 mylių 
atstume nuo Washingtono miesto). Po to{ * 
nemigės, jis išėjęs po sniegą. pasivaikšcibti.- Turėdamas 
širdies negalavimą, jis netikėtai pargriuvęs ir ten, sniege, 
išgulėjęs apie 8 valandas.”

Bet pats Welles aiškina, kad jis neatsimęnąs, kaip ten 
viskas įvyko. Gydytojai tiria ir, gal, kai šitie žodžiai skai
tytoją pasieks, mes turėsime aiškesnių žinių apie šį ne
smagų ir skaudų šiam vyrui prietykį.

Mr. Welles nebuvo karštas rooseveltietis, nebuvo jis 
naujos dalybos šalininkas. Iš valstybės departmento jis 
pasitraukė jau senokai, dar Rooseveltui esant gyvam; 
pasitraukė jis iš ten dėl nesutarimo su savo viršininku, 
valstybės sekretorium Hull.

Taigi, kadangi jis nebuvb uolus naujadalybininkas, tai 
nedaug kas nori šį visą įvykį jungti su dabartiniąis poli
tinių chuliganų puolimais ant naujadalybininkų, ant 
rooseveltininkų. Bet, atrodo, jog šis įvykis turi ryšio su 
viskuo, kas dabar dedasi Ne-Amerikiniame Komitete!

Mr. Welles buvo artimas draugas Laurenco Duggan’o, 
neseniai iškritusio pro langą ir mirtinai užsimušusio po 
to, kai jis buvo pradėtas FBI “tyrinėti”. Tie žmonės, ku
riems tenka su Mr. Welles’u susitikti, sako, jog Duggano 
tragiška mirtis paliko Welles’e neišdildomą įspūdį, skau
dų įspūdį, tiesiog jį pakirtusį įspūdį.

Welles buvo Ne-Amerikinio Komiteto “pakviestas” 
“patikrint” dokumentus, rastus arbūze, kurį laikėsi šni
pas Whittaker Chambers. Welles nesutiko su tūlais Ame
rikos politikieriais, kurie nori plėsti šaltąjį karą, užuot jį 
siaurinus.

Welles matė, kaip nekaltai Ne-Amerikinis Komitetas

varginamas i pykęs.

laisvė, kad bažnyčių niekas 
negriauna ir kad kunigams 
savo religines pareigas eiti 
niekas netrukdo. Keista, 
kad Amerika, kaipo katali- 

’ kų laikraštis, leidžiamas ir 
• kontroliuojamas k u n igų, 
vietoje pasidžiaugti, kad 
Lietuvoje bažnyčia ir kuni- 

: gai gali darbuotis, dar la
biau pyksta ant Lietuvos.

Amerika nė nedrįsta su
kritikuoti kun. Kulako pa
reiškimą. Tik esą neaišku, 
“Kur su tuo kunigu pasi
kalbėjimas buvo padarytas 
— Sovietų Sąjungos ribose, 
ar už jų?” (Am., gr. 24 d.). 
Čia jau nuodudama durne
liu, nežinėliu. Aišku, kad 
pašikalbėjimas įvyko Lietu
voje, tuose pačiuose istori-

I niuose Trakuose.
O dar labiau ant kunigo 

Kulako ir tarybinės vyriau
sybės užsirūstino Naujienų 
redaktorius. Jis parašė re
dakcinį tuo reikalu straips
nį ir stačiai pareiškė, kad 
“kun. Kulako pareiškimus 
parašė valdžios agentas, o 

į ne jisai.” Iš kur tą Grigaitis 
; žino? Aišku, kad nežino, bet 
i rašo nuo ausies, baisiai su-

Naujienų redaktoriui ne
patinka nė religijos ir baž- 
nyčios laisvė Lietuvoje. Jis 
tiesiog šaukia:

nyčių nekliudo, jeigu kuni
gams valia pamokslus''saky
ti ir eiti kitas religines pa
reigas, tai ko daugiau rei
kia? Tai kam tas tų pačių 
Naujienų ir klerikalų spau
dos melas, kad Tarybų Lie
tuvoje beveik nebeliko nei 
bažnyčių, nei kunigų, nei 
vyskupų ? ,

LENGVATIKIAI — 
SUKTYBĖS AUKA

Kunigų Draugas rašo:
DidysL žurnalas “Life” 

gruodžio 20 d. laidoje įdėjo 
straipsnį apie šv. Panelės pa
sirodymą Fatimoje, Portuga
lijoje, trims piemenėliams. 
Straipsnis garsiai iliustruotas 
fotografijomis, žurnalas pa
stebi, kad, nors Bažnyčia dar 
ir nėra tarusi savo autorite
tingo žodžio dėl stebuklo 
Fatimoje, tači&u tasai kaimas 
(Fatima) jau yra virtęs taip 
gausiai • lankoma šventove, 
kaip ir Liurdas; Prancūzijoj. 
Pranašavimų išsipildymas, 
stebuklingi išgijimai kas kar
tą daugiau ir daugiau žmo
nių į Fatimą sutraukia. (D.,

Aišku, kad čia yra gerai 
suplanuota kunigų suktybė. 
Kodėl ta panelė pasirodė 
piemenėliams? Kaip gi ga
lėjo tam mažam kaimelyje 
atsirasti fotografistai ir nu
traukti tą panelę su tais 
piemenėliais?

Tie lengvatikiai, 
tam stebuklui tiki,
kunigų suktybės auka. Fa- 
timoje tuojau pakils bažny
čia, atsiras riebi vieta ke
liems kunigams. Bizpis 

į jiems eis, kaip iš pypkės.

kurie
yra

KINIJA TURĖJUSI BŪTį 
ANTROJI GRAIKIJA

Mūsų menševikai visiš
kai nepasitenkinę mūsų vy

riausybės atsinešimu linkui 
Čiang Kai-šeko Kinijoje. Ji

vai. Lietuvos žmonėms dar! neužtenkamai tą diktatorių 
neuždrausta bažnyčiose mels- i rėmusi, UŽ tai dabai* jam 

neuždrausta atėjo didžio smūtko dienos.
Naujienos rašo: ,
“Jungtinės Valstybės tu- 

i rėjo 1 Kinijai padėti, kaip 
kad padeda Graikijai ir 
Turkijai... Jos. gyventojų 
skaičius — 450 milijonų — 
yra - bent dvidešimt kartų 
didesnis, negu Graikijos ir

tis, kunigams i 
sakyti pamokslus ir kalėdoti. 
Ko gi daugiau bereikia?...” 
(N., gr. 20 d.)

Ištikrųjų, dar kokios ki
tokios kunigams laisvės 
Grigaitis Lietuvoje norėtų? 
Jeigu žmonėms neuždrausta 
melstis ir jeigu niekas baž-

Gengsterizmas Nelaimės

Turkijos sudėtų į krūvą. O 
per paskutinius 18 mėnesių 
Kinija negavo 
dalies 1 
buvo suteikta 
mažom šalim”

> nė trečios; 
tos pagalbos; kuri 

šiom dviem 
(N, gr. 21

Tai reiškia, kad faktinai 
Amerika turėjo Kiniją pa
siimti visiškon savo globom

O kiek tai visa Amerikai 
būtų atsiėję?’ Well,> galima 
pagalvoti. Pagal Grigaičio 
aritmetiką, išeina tokios 
skaitlinės: Iki šiol po karo 
Amerika sukišo Čiangui 
paramos už keturis bilijo
nus dolerių. Padaugink tą
sumą trimis sykiais, paskui s L. Prūseika, Chicago, III 
dar dvidešimt sykių ir ar 
žinote, kiek būtų išėję: tik
tai 240 bilijonų dolerių! 
Tiktai tokia parama būtų 
buvus proporcijonališkai ly
gi tai paramai, kokią po 
karo Amerika suteikė Grai-

Bet ir tai juk nebūtų bu
vę jokio užtikrinimo, kad 
Čiango kailis būtų buvęs iš
gelbėtas nuo jam užsitar
nauto galo. Juk visi kores
pondentai teigia, kad Kini
jos “raudonieji” didelėje 
daugumoje yra ginkluoti J- 
Amerikos ginklais. Kaip 
tie ginklai jiems pateko? 
Aišku, kad Trumanas ir 
Marshallas jiems jų nesiun
tė. Ginklus -jie siuntė išim
tinai tik Čiangui. Reiškia, 
kad liaudies armijos, vado
vaujamos komunistų, suplie
kė Čiango armijas ir atėmė 
iš jų ginklus.

Visi taip pat tvirtina, 
kad Čiangui trūksta ne 
Amerikos ginklų ir para
mos, kad jam netrūksta ar
mijų, 1 
'yra tame, kad jis neturi pa-j 
sitikėjimo 
ir kad jo armijos

K. Žukauskienė rašo iš Miami, Fla., kad jos sūnūs Ro
bertas darbuojasi užbaigime vajuje. Bet ir ji nepamir
šo vajaus, iš Miami prisiuntė naują prenumeratą..

A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y., pridavė atnaujinimų.
Geo. Kudirka, Elizabeth, N. J., prisiuntė atnaujinimų.
IšxRochester, N. Y., L. Bekešienė prisiuntė atnaujini

mų ir rašo, kad darbavosi kiek galėjo.
S. Penkauskas, Lawrence, Mass., prisiuntė naują pre

numeratą ir atnaujinimų.
Naujų skaitytojų prisiuntė: G. Bražinskas, So. Bos

ton, Mass.; J. Blažonis, Lowell, Mass.; A. Lipčius, Ches
ter, Pa.

Punktais pakilo šie vajininkai prisiųsdami atnaujini
mu: — Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., Wm. Patton, 
Philadelphia, Pa.; J. Grybas, Norwood, Mass.; Mary Sie
kis, Gardner, Mass.; D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 
A. Daukšą, Grand Rapids, Mich.; S. Sharkey, Easton, 
Pa. ir S. Tvarijonas, Detroit, Mich.

• Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:
Punktai 

6436 
5524 
4712 
4065 
3601 
3287 
2545 
1954 
1723 . 
1684

s.. 1490 
.. 1300 
.. 1287

P. Lekavičius, Pittsburgh 1037 
Lipčius, Chester

Kirslis, Bridgewater ...........
V. J. Valley, New Britain ......
H. Žukienė, Binghamton ..........
J. Daujotas, E. St. Louis ..........
A. P. Dambrauskas, Haverhill

W36 i a Gudzin, Scotia ...................
..... 1013! Mary Siekis, Gardner ...........

780 i Geo. Braknis, Pontiac ........
780 LLD 77 kp., Cliffside, N. J. ... 

757 j A. Navickas, Haverhill ..........
744| V. Wall, Wilkes-Barre ..........
702 | J. Urbonas, Pittsburgh ..........

691 j A. Kubilskis-P. Walkins, Coal 
664 j Center ....................  „*.....
638 S. Kirslis, Bridgewater*...........

652! V. Sutkienė, San Francisco ....
448: Alex Shatro, Aliquippa ...... '...
440 J. Matačiūnas, Paterson ........
431 LLD 198 kp., Oakland '.........
364 Alex Shatro, Aliquippa ..........

'364 V. Smalstienė, Detroit..............
359. J. Adams, Grand Rapids ........
336! J. Žebrys, Cleveland ...............
308 K. Valaika, Cleveland ............
305 A. Daukša. Gr. Rapids .........
280 I. Klcvinskas, Scranton ......... .<

* Aukų gavome sekamai:

R. & K. Žukauskai, Newark, N. J...............
Brooklyn© Vajininkai .............. '...............
Wm. Patten, Philadelphia, Pa......................
LDP Klubas, Elizabeth, N. J.......................
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn............
D. G. Jusius, Worcester, Mass........ ..........
Hartfordo Vajininkai ...............................
P. Anderson - L. Bekis, Rochester, N. Y. ..
S. Penkauskas, Lawrence, Mass...................
J. Grybas, Norwood ..........
Geo. Shimaitis, Brockton
5. Kuzmickas, Shenandoah 
D.
A.
Bridgeporto Vajininkai 
LLD 2 kp., So. Boston 

. Blažonis,
P. . Šlekaitis, Scranton ............
P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 
J. Balsys, Baltimore ................
Anna Bernai, Los Angeles ....
S. Puidokas, Rumford ..............
V. Ramanauskas, Minersville <... 
LLD Moterų Sk.. Binghamton .

K. Urban, Hudson ..............
Valinčius, Pittston ..............
Sharkey, Easton ..................
Padgalskas, Mexico •..............
Tvarijonas, Detroit ..........

Janulis, Detroit ..................

Lowell

Center

A.
S.
V.

M.
J. Didjuh, New Haven ............
Geo. Bražinskas, So. Boston
J. Simutis, Nashua ..................
LLD 75 kp., Miami ..................

': I New Kensington, Pa.. 
Teofilius Kapočius, Brook- Brockton, Mass............

bet visa'jo nelaimė|]yn> n. Y., $10.
Anna Žilinskaitė, 

Kinijos žmonėse j rence, Mass.*, $6.
> neturi | 

tikslo nuoširdžiai kariauti.i lyn, N. Y., $5. 
Jos greit pasiduoda, greit; t ;

New Haven, Conn 
Law- j Auburn; Me. ’....

Minersville, Pa. .. 
Matthew Žiedelis, Brook- Hudson, Mass. . .. 

Washington, Pa. . 
Po $3: J. Miliauskas, Me- Haverhill, Mass. .. 

sutirpsta. O jau ne tik kiek-jKees Rocks, Pa.; L J. Stan- Williamsport, Pa. 
vienas piemuo, bet net inkus, Buckner, Ill.
Grigaitis turėtų žinoti, kad’ Po $1:’ Simonas Petrus- 
ginklais meilės ir pasitikę-‘kevičius, Lawrence, Mass.; 
jimo žmonėse nenusipirksi. Chas. Dean, May view, Pa.; 
Čiango režimas smunka to- Jurgis 
dėl, kad jis yra biurokrati- Rocks, Pa.; • J.

paremtas B’klyn, N. Y. ir J. Misevi- 
! čtus, Chicago, Ill.

Vilkas, , McKees 
Shukaitis,

Scotia, N. Y. . 
Nashua, N. H. 
Gardner, Mass 
Aliquippa, Pa. 
Cliffside, N. J.

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

112 
112 
112 
112 
84 
56 
56 
56 
56 
56 

. 28
28 
27

6.00 
5.50 
5.00 
©m- 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 .
2.00' 
1.00

Tai tiek šį sykį. Dar čia 
nepaskutiniai rezultat a i, 
gavome daugiau, paskelbsi
me kitame numeryje. Bet 
prašome įsitėmyti, kad su 1 
d. sausio, 1949 m. vajaus o- 
ficialiai užsibaigia — ne- 
pratęsime. Prašome prisiųs
ti rezultatus šią savaitę.

Laisvės Administracija.

nis, teroristinis, 
ne žmonėmis, ne pasitikėji 
mu žmonėse, bet spėka, gin
klais, teroru.

AMERIKOS MAINIERIŲ j Philadelphia, Pa. . 
GYVYBĖ IR ANGLIS \ \

Nėra visame pasaulyje 
tokios kitos šalies, kur tiek 
daug anglies kasyklose žūtų 
mainierių, kiek žūsta Ame
rikos kasyklose. Gi Ameri
koje technika aukščiausia 
pakilus ir čia turėtų būti 
mainierių gyvybė geriausia 
apsaugota. Bet- taip nėra. 
Kas kaltas? Kaltas anglies 
s a v ininkų pelnagrobišku- 
mas, nepaisymas mainierių 
sveikatos ir gyvybės.

Mainierių unijos orga-* 
nas “United Mine Workers 

‘Journal” pateikia skaitlin- 
nes, kiek per 1948 metų pil
ni uosius dešimt mėnesių 
buvo iškasta anglies ir kiek 
per tą patį laikotarpį žuvo 
mainierių. Pasirodo, kad 
kietosios ir minkštosios an
glies buvo iškasta 537^602,-
000 tonų, o mainierių už
mušta 835!

Nieko gęro! Kas gengsteriz-j Imant atskirais mėne-
mu bando išsilaikyti, tasįsiais, užmuštieji dalinasi
pats nežino ir negali paąa-' sekamai: sausis — 111, va- 
kyti, ką jam rytojus atneš, saris — 105, kovas*— 43, 

Sėjimas vėjo gimdo aud- balandis — 37, gegužė — 
9,0, birželis — 83, liepa — 

\ 105, rugpjūtis —105, rug- 
įsėjis — 71, spalis — 65.

Aukomis biudžeto užtik- 
!rinimui sukelta sekamai: 

. $278.00
I Brooklyn, N. Y. ... 248.00 
Į Hartford," Conn. ... 223.55 
Detroit, Mich. ..... 147.00 
Binghamton, N. Y. .. 146.05 
Chicago, Ill..............  106.50 1
Rochester, N. Y. .. s 104.25 
New Britain, Conn... 93.00 ; 
Worcester, Mass. ... 
Pittsburgh, Pa. ..... 
Elizabeth, N. J. .-... 
San Francisco, CaL . 
Waterbury, Conn. .. 
Newark, N. J...........
Norwood, Mass........
Lawrence, Mass........
Scranton, Pa..............
Baltimore, Md...........
Oakland, Cal. ...... 
Wilkes-Barre, Pa. .. 
Lowell, Mass.............
Stamford, Conn........
Seattle, Wash ....... 
Great Neck, N. Y. 
Shenandoah, Pa. ... 
Rumford, Me............
Miami, Fla.............A
Mexico, Me................
Bridgeport, Conn. ..

,So. Boston, "Mass. ... 
Cleveland, Ohio........
Jersey City, N. J. ... 
Lewiston, Me.............
Los Angeles, Cal. ... 
Easton, Pa. ... 
Paterson, N. J. 
Coal Center, Pa 
Saginaw, Mich. , 
Eddystone, Pa.

Prieš tūlą laiką National, jūrininkas, Jame. McGuire, 
Maritime Unijoj (Naciona-! nuvyko į ‘ vyriausią unijos 
lėj Jūrininkų Unijoj) lai-'raštinę New Yorke pasi- 
mėjo dešinieji, su Joseph | skųsti savo nedalia, pasi

skųsti dėl kai kurių unijos 
viršininkų neteisėto su juo 
elgesio. Kokį atsakymą, ko
kią užuojautą McGuire ten 
gavo?

Jis buvo ten užpultas, 
baisiai sumuštas; McGuire 
negalėjo iš raštinės išeiti. 
Buvo pašaukta policija, ku
ri sumuštąjį jūrininką nu
gabeno į ligoninę gydyti.

Ka visa tai reiškia?
Kur link jūrininkų unija 

bus šitokios vadovybės nu
vesta?

Pasakysime: 
dovybė, 
terizmą 
riams 
didžiulį 
jai. Bet ką gi pati laimės?,'

Curran, unijos prezidentu 
priešakyje. Laimėjo tai lai
mėjo, nieko tokio. Mes, kaip 
taisyklė, į jokios unijos vi-

persekioja žmones, kiek daug šis komitetas nekaltų, pa- dujinius reikalus nesikiša- 
dorių žmonių moraliai suglū-mino. Visa tai, matyt, ne kaip me. |<as sei<a p0 to f]e. 
atsiliepė į patį Welles’a. Daugiau: visa tai, galimas daik- šiniųjų laimėjimo?
tas; galėjo kaip nors tiesiogiai ar netiesiogiai prisidėti Į 
prieitos nelaimės, kurią Mr. Welles buvo priverstas iš- 

/ gyventi, kurios jis, beje, dar neišgyveno, — nes su jo 
sveikata nežinia dar, kaip išeis.

Lauksime ir matysime, ką daugiau ši misterija išneš 
aikštėn. Tolydžio kiekvieno padoraus amerikiečio parei
ga reikalauti, kad 81-masis Kongresas likviduotų Ne- 
Amerikinį komitetą tuojau, kai tik Kongresas susirinks 
sesijon. Kai unijistas 

iš unijqs, jis
Dėl Ilsės Koch’ienės Bylos

Jungtinių Valstijų Sėnato komitetas tyrinėjo Ilsės 
Koch’ienės bylą. Koch’ienė, atsimename, su savo vyru 
žudė Buchenwaldo koncentracijos stovyklos kalinius ir i 
iš nužudytųjų odų siūvindavosi retikelius, lempoms aba
žūrus ir Litokius “dailiadaikčius.”

Tai buvo žiauri, baisi nacė!
Jungt, Valstijų militarinis teismas ją buvo nusmerkęs 

visam amžiui kalėti, bet “mielaširdasis” generolas Clay 
jai tą bausmę pakeitė į ketverių metų kalėjimą.

Visa tai sukėlė Amerikoje didelius žmonių protestus, 
pasipiktinimą. { tai atkreipė dėmesį ir Senato. Paminė
tas komitetas tyrinėjo šią bylą ir surado, kad ji neteisė
tai buvo “pasigailėta,” kad ji užsitarnavusi amžino kalė
jimo. Bet komitetas nedrįsta reikalauti, kad gen. Clay 
grąžintų jai amžinojo kalėjimo bausmę. Komitetas, todėl

Seka tai, kad unijoje 
vyksta teroras prieš pro
gresyvius narius. Žinomes
ni progresyviai veikėjai 
unijistai yra šalinami iš 
unijistų eilių. Kai kurie dėl 

i to patraukė unijos vadovy
bę teisman, 
pašalinamas
pašalinamas iš darbo, — iš 
jo atimamas1 duonos kąsnis, 
atimami pragyvenimo šal
tiniai.

Daugiau. Unijos vadovy
bė pradėjo naudoti kitas 
gengsteriškas metodas prieš 
progresyvius unijistus: pra
dėjo fiziškai unijistusrpul- 
ti, ihušti.

Štai, neseniai unijistas

unijos va- 
naudodama gengs- 
progresyviams na- 
terorizuoti, užduos 
smūgį pačiai uni-

M. Galinis.

siūlo tokį “receptą” dalykui pataisyti: girdi, Koch’ienė 
turi būti iš naujo teisiama, pasiremiant tais jos nusižen
gimais, kuriuos ji atliko vokiečiams, savo tautiečiams.

Žiūrėsime,'ką gen. Clay darys dabar.

Miami, Florida. — Tem
peratūra čia buvo arti van- 

Mens užšalimo.

85.50 
66.50 
36.00 

.35.00 
32.40 
29.50 
28.00 
28.00 
27.00 
25.50 

'25.00
21.00 
20.00 
13.00 
12.00 
12.00 
12.ob 
11.50 i 
11.00 
11.00 
11.00 I 
10.50 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

.. 8.00 
.. 7.50 1 
.. 6.00 
.. 6.00 i

Fihruj rašytojas Lester Cole, 
vienas iš dešimties rašytojų ir 
direktorių-prodiuserių, uždėtų 
i juodąjį sąrašą už atsisaky
mą “spaviedotis” savo politi
nes pažiūras Neatnerikinių 
Veiksmu Komitetui, • teisme 
laimėjo bylą prieš Metro-Gold*- 
wyn-Mayer firmą. Jam priva* 
3b sugrąžinti darbą ir atmokėti 

už sugaišuotą be darbo 
praėjusi laiką.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Tree., Gruodu 29, 194$



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?

Į A.*- ■ ---■-'■■MA. ................... .... . -■

Kas nors iš mums miėlų žmonių atida- 
v ė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklaUsys tiktai 
tiUo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Naujaisiais Metais Laisve Pati Neateina
!

Draugai!
Po kelių dienų savo raš

tus žvmėsime nauja skaitli
ne. Mūs žemės kamuolys 
bus atlikęs dar vieną kelio
nę aolink saulę. 0 kiek to
kių kelionių nuo pat pirmo
sios tokios kelionės žemė pa
darė, tai gal nei mūsų lie
tuviški prelatai nežino.

Biblija (šventas raštas) 
aiškiai sako, kad suėję virš 
šeši tūkstančiai metų nuo 
sutvėrimo žemės. Mokslo 
žmonės tvirtina, kad žemės 
niekas netvėrė, ji atsiradu
si, kaip ir kitos erdvių kla
jūnės — jau milionai metų 
atgalios.

Biblijos pasaką reikia 
imti nepamatuotu tikėjimu, 
gražia svajone: — moksli
ninkai, pasiremdami žemės 
kamuolio geologine sudėti
mi ir laboratorijose rūpes
tingai atliktais bandymais, 
prirodo, jog gamtai prisiėjo 
veikti milijonus metų, kad 
pasiekus susukti tokį ka
muolį, kokiu yra mūsų ap
gyventoji žemė.

Kai kurios kitos tautos 
dar kitaip išaiškina metų 
eile nuo pradžios.

Kaip norite, taip tikėki
te, bet jau artinasi galas 
vienerių metų, kuriuos tik 
pergyvenome, ir artinasi ki
ti, mums žinomi kaipo 1949.

Paprasta yra Naujų Me
tų dieną su iškilmėmis pa
sitikti, lyg tai būtų kitokes- 
Bė diena už anas 364 die
nas. Madinga atsiminti 
draugus ir pažįstamus žmo
nes sveikinimo rašteliais tą 
dieną. Gražus paprotys, bet 
tai būtų galima ir kitu lai
ku padaryti, tik jau būtum 
nemadingas. Žmonės to
kiuose atvejuose elgiasi lyg 
kaimenė, genama kerdžiaus 
bizūnu.

Priprasta esti daryti vi
sokius prisižadėjimus kaipo 
testamentą tobulėjimo etc., 
ir išmiegojus visai užmirš
ti apie juos. Tai lyg būtų 
tyli išpažintis savo paties 
sielos, kad netiksliai pragy
venai senuosius metus, bet 
paranku esti tuos prižadus 
neatsiminti iki ateis kiti 
Nauji Metai.

Vienatinis p r a k t iškas 
Naujų Metų atsiminimas 
yra mokesčiai, jeigu turi 
darbą arba kitokią įeigą. 
Šiandien privisę visokių 
žmonijos gelbėtojų, jie prieš 
naujus metus iščiulpia sau 
medų iš tavo avilio, žinoda
mi, kad prasidėjus valdiš
koms mokestims neliks 
jiems.

Dabar, mieli draugai, 
man irgi prisieina tarnau
ti Parnaso dievams ir kaip 
nors sutikti Naujus Metus 
su gryna sąžine, nes sako
ma, kad “gryna sąžinė tei
kia ramybę.” Prižadų atei
nantiems metams nedarau, 
už 1948 m. turiu atsiteisti. 
Gerieji draugai manęs ne
pamiršta, vis suteikia malo
numų, kurių neįmanoma 
nupirkti.

Praėjusiais 1948 metais 
lankė su laiškais, gražiais 
linkėjimais ir įvairiausio 
pobūdžio dovanėlėmis. At-f 
lankė visa eilė draugų, ku
riems buvo lemta per Pitts- 
burghą važiuoti arba čia 
svečiuotis.

Nepamiršiu man bevie
šint New Yorke mūsų drau
gių vaišingumo, mūsų mu
zikų, dainininkų sielą gai
vinančiojo meno, ir šeimi
ninkių malonios globos ir 
vaišių. Už visą ką esu 
jums, draugai, dėkinga nuo 
Julijos ir nuo savęs. Jūsų 
dovanėlė papuošia mano pa- 
rėdą ir vis labiau ją brangi
nu. Esu dėkinga mūsų re
daktorei už rūpestingumą 
mūsų visų gerovei ir už tą 
vakarą, kurį praleidome 
rinkdamos tinkamiausią pa
skaitą.

Savo vietiniams drau
gams esu dėkinga už suren
gimą vaišių, kaip moterų 
draugijai, taip ir antrojo 
pagerbimo vakaro rengė
jams: Liet. Darb. Susivie
nijimo ir Literatūros Drau
gijos kuopoms. Ir maloniem 
draugam, kurie į savo šei
mynos būrelį priėmę pavai
šina — žinote, draugai, kad 
jūsų visų sudėtinės malonės 
prablaivo protą, atidaro 
akis ir padaro dieną gied
resne.

Aš jums visiems linkiu 
sulaukti su kaupu tokių ma
lonių, kokias suteikėte man 
1948 metais.
Dr. Johanna Baltrušaitienė.

Motery Kongreso 
Bazaras

Vargiai randasi mūsų 
šalyje kita tokia organiza
cija (išskyrus gal tik poli
tines darbininkų partijas), 
kuri būtų tiek daug nudir
busi taikai ir progresui, 
kiek nudirbo Amerikos Mo
terų Kongreso brookly n iš
kis ir kiti jau gerai įsistip
rinę skyriai. Tarpe veiklos 
už teises moterims ir dau
gelio jo kitų darbų, pažymė
tina:

Daugeriopa veikla už tai
ką — delegacijos , peticijos 
į Washingtoną prieš draftą, 
prieš rėmimą fašisto Fran
co, prieš taikytą veiklos už 
taiką varžymui Mundt bi- 
lių.

Veikla už darbininkų ge
rovę — prieš aukštas kai
nas, už atšaukima Taft- 
Hartley Akto, prieš perse
kiojimą streikierių, unijų 
ir bendrai liaudies vadų.

Tiems visiems darbams 
moterys išleido daug pajėgų 
ir dolerių. Dar daugiau yra 
pasimojusios nudirbti atei
nančiais metais, kuriems 
paremti yra ruošiamas vi- 
sašališkas bazaras New 
Yorke sausio mėnesio 14, 
15 ir 16-tą dienomis. Kas 
galėtumėt jį paremti, dova
nų galite pasiųsti vardu lie
tuvių darbuotojų, arba siųs
kite tiesiai bazaro komisi
jai: Congress of American 
Women Bazaar, 2 E. 23rd 
St., New York, N. Y.

N-tė.

Džiovintus vaisius reikia 
nuplauti pirm pamerkime, 
o to vandens, kuriame mir
ko, nenulieti, jame išvirti 
vaisius, nes jau mirkstant 
iš waisiu išmirksta į tą van
denį dalis mineralų.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Treč., Gruod. 29, 1948

“Šventasis” apsilankė pas unijistu vaikus Fur Dressers & Dyers Joint Bo^rd suruoš
toje vaikams puotoje ir visi čia linksmai pabuvojo. Unija vis del to nepatinka nea- 

merikiniams, jos vadovybė vadinama “raudona.”

Lietuvaitės Įspūdžiai Maskvoje
 ■ I?)———

(Lietuvos darbo žmonių, aplankiusių 1948 me
tais įvairius Didžiosios Tarybinės Šalies 

miestus, pasakojimai)

Rašo M. JARUTYTĖ
Kauno universiteto 

studente _
MASKVA — Visų Tary

bų Sąjungos tautų tėvynės 
širdis. Kur tik tarybinis 
žmogus bebūtų, kur tik jis 
beatsidurtų, visos jo min
tys ir jausmai nuolat nu
kreipti į Maskvą.

Didinga ir puiki Raudo
noji aikštė — socialistinės 
Maskvos centras. , Mes čia 
atėjome tiesiai iš stoties, 
nenorėdami sugaišti nė mi
nutės, svajodami kuo grei
čiau pamatyti tą geriausią 
žemės kampelį. Ir štai mes 
Raudonojoj aikštėj. Lyg at
gijo istorijos puslapiai ir 
prieš mūsų akis iškilo ilgų 
amžių įvykiai. 1612 metais 
šioj aikštėj paprasti rusų 
žmonės Kuzmos Minino ir 
Dmitri jaus Požarskio va
dovaujami visiškai sumušė 
lenkų interventus, pasikėsi
nusius į Rusijos tautų lais
vę ir nepriklausomybę. Pa
minklas Mininui ir Požars- 
kiui ir šiandien tebėra Rau
donojoj aikštėj, kaip rusų 
tautos didybės ir šlovės 
simbolis. Čia pat buvo nu
bausti mirtim valstiečių są
jūdžio, vadai Steponas Razi
nas ir Emeljanas Pugačio- 
vas. Lašai jų kraujo, pra
lieto už liaudį, raudonai su
liepsnojo vėliavose, kurios 
plevėsavo virš Maskvos dar
bo žmonių kovos būrių 1905 
metų sukilimo dienomis.

Čia 1917 m. spalio mėne
sį Maskvos raudongvardie- 
čiai, bolševikų partijos va
dovaujami, šturmu užėmė 
Kremlių — sutriuškino įsi
tvirtinusius ten junkerius 
ir įtvirtino Tarybų valdžią.

'Maskva! Kiekviena jos 
gatvė, kiekviena aikštė — 
gyvas istorijos metraštis, 
bylojantis apie tarybines 
liaudies didžiausias perga
les. Daug įstabaus mės ma
tėm Maskvoje, apdainuotoj 
visų Tarybų Sąjungos tau
tų dainose.

Ilgas eskalatorius pama
žu nuleido mus į vieną ge

riausių metro stočių — Re
voliucijos aikštę. Mes apva- 
žinėjome visą trasą. Aš nie
kados nemaniau, kad taip 
giliai požemy galėtų būti 
pastatyti tokie puikūs mar
muro ir granito rūmai. Ir 
čia, kaip ir visur JVIaskvoje, 
buvo jaučiama, kad metro 
— tasai tarybinių žmonių 
meilės kūrinys, galėjo atsi
rasti tik socialistinės san
tvarkos pergalės išdavoje.

I

Daug valandą praleido
me mes meno lobyne —■ 
Tretjakovo galerijoje. Visa 
rusų žmogaus, rusų gamtos 
didybė atsiskleidė prieš mus 
Repino, Surikovo, šiškino, 
Levi tano, Ivanovo, Vasneco- 
vo, Aivazovskio ir daugelio 
kitų paveiksluose. Čia pat 
mes susipažinome su ge
riausių tarybinių dailinin
kų. kūryba, kurių paveiks
lai ryškiai ir įspūdingai pa
vaizduoja mūsų įstabią ta
rybinę tikrovę.

Niekad neišdils iš atmin
ties tai, ką mes esame matę 
salėse, kur surinktos dova-

Moterų Kongresas Siųs 
Prezidentui Prašymą

Amerikos Moterų Kon: 
greso brooklyniškis sky
rius išleido peticiją, adre
suotą “To the President of 
the United States, Harry 
S. Truman,” kurioje prąšo 
kabinetan - valdžion skirti 
daugiau • liaudies atstovų, 
ne bankierių ir militaristų.

Surinkus pakankamą kie
kį parašų, kartu su delega
cija, pasiųs į Washingtoną.

Prašalįnimu iš kabineto 
militaristų ir bartkierių at
stovų, kuriems karas būna 
pelningas, būtų atliktas di
dis progresas link taikos.

Kongresistės prim ena 
prezidentui jo paties pareiš
kimą pirm praėjusių rinki
mų, padarytą spalių mėne
sio 26-tą, 1948, Chicago je, 
kur jis pasakė: 

nos, atsiųstos mūsų šalies 
darbo žmonių, Josifui Sta
linui. Kiekvienas tarybinių 
žmonių rankomis padirbtas 
ir padovanotas daiktąs, by
loja apie didžiąją liaudies 
meilę Josifui Stalinui, v

Mums vaikščiojant Mask
voje prieš akis atsiskleisda
vo paveikslai šlovingo kelio, 
kurį praėjo tarybinė liaudis 
po pergalingomis socializmo 
vėliavomis. Gatvės, parkai, 
skaitlingos aukštojo mokslo 
įstaigos, puikūs klinikų ir 
tyri amų jų institutų pasta
tai, didingas Maskvos var
do kanalas, milžiniški fab
rikų ir gamyklų korpai by
lojo apie grandiozinius, sta
lininius penkmečius, pakei
tusius krašto išvaizdą.

Tarybinė Maskva — per
galių laidas, yra tarybinių 
tautų sucementuotų nesu
griaunama draugyste, išdi
dumas. Ir aš, paprasta Lie
tuvos mergina, kuriai tik 
tarybų valdžia atvėrė kelią 
į aukštąjį mokslą, nepa
prastai didžiuojuos tuo, kad 
Lietuva — tarybinė respu
blika, kad Tarybų Lietuva 
— lygiateisis didžių tarybi
nių tautų šeimos narys, o' 
aš —- Tarybų Sąjungos pi
lietė.

“Pirm Hitlerio įsigalėji
mo, kontrolė Vokietijos eko
nomijos buvo perėjusi ran- 
kosna mažos grupės turtin
gų bankierių ir savininkų... 
mes žinome, kas atsitiko to
liau.”

Tai priminusios, moterys 
prašo:

“Mūsų šalyje šiandien 
asmenys paskirti jūsų, po
ne prezidente, kabinetan ir 
kitoms pareigoms turi di
džią galią visose srityse 
mūsų gyvenimo ir ant mū
sų ateities. .

“Mes su pagarba įteikia
me jums savo prašymą, kad 
dabartinė pirmenybė ban- 
kieriams-, savininkams ir 
militaristams, tokiems kaip 
ponai Forrestal, Lovett, 

Snyder, Symington ir Mar-

Po tokia antrašte ameri
kinis Civilėms Teisėms 
Ginti Kongresas išsiuntinė
jo organizacijoms, tame, 
skaičiuje ir moterų kuo
poms - klubams pakvieti
mus į visašališką konferen
ciją Washingtone. Joje bus 
suplanuota programa įteik
ti susirinkusiam naujajam 
kongresui ir sudaryta pla
nai veiklai, kad toji įsta- 
tymdavystei programa ne
numirtų kur kongresinių 
komisijų stalčiuose.

Konferencija, vadinama 
People's Freedom Crusade, 
įvyks sausio 17 ir 18-tą, 
Washington, D. C.

“Laisve pati neateina,” 
rašo Civilių Teisių Kongre
sas savo šaukime konferen
cijom “Už ją buvo kariauta, 
kraujas lieta, gyvybes dėta.

“Ji gimė kovoše*vyrų ir 
moterų įkvėptų idėja, kad 
visi žmonės yra sutverti ly
gūs.

“Ji augo ir auklėjosi dva
sia Thomas Jeffersono, ku
ris sakė: 'Priešinimasis ti
ronijai yra paklusnumu 
Dievui.’

“Rankose Didžiojo Lais
vintojo ji įgijo naujo gyvy
bingumo.

“Ji pražydo Franklino

Roosevelto Naujosios Daly
bos derlioje žemėje.

“Ji turėjo mirtinų priešų 
kožname žingsnyje, bet kož- 
name sprendžiamajame mū
šyje jie tapo atmušti atgal.”

Bet...
Civilių Teisių Kongresas 

nurodo, jog “trumpais ket
vertais metais nuo Frank
lin Roosevelto mirties keis
tų dalykų atsitiko mūsų 
laisvei.”

Primena negrų lynčia- 
vimus už ėjimą balsuoti 
pietinėse valstijose ir šau
dymus daug kur kitur; per
sekiojimą komunistų parti
jos už marksistinį moksįą r 
ir persekiojimą bendrai 
mažumų, suokalbius prieš 
unijas ir juoduosius sąra
šus prieš unijistus. Ir pri
mena, kad: . ‘

“Mes, šios g ent kartės 
amerikiečiai, negalime būti ' 
i?' nebūsime mažesniais 
žmonėmis už savo protė
vius, kovojusius laisvių gy
nime.”

Linkėtina, kad ir mūsų 
draugės būtų dalyvėmis tos 
krusados, nes saugojimas 
laisvių yra visų darbu. Ne
tekimas laisvių vieniems, 
reikštų jų praradimą vi
siems.

Delegatės Iš Pasaulinio 
Kongreso Jau Sugrįžo

Laivu Queen Elizabeth į 
New Yorko uostą sugrįžo 
Amerikos Slavų Kongreso 
moterys delegatės, buvusios 
nuvykusios į Antrąjį Pa
saulinį Moterų Kongresą,, 
įvykusį Budapest’e, Vengri
joj.

Amerikos serbų delegatė 
Agnes Vukcevich, newyor- 
kietė, ir Amerikos kroatų 
delegatė Ann Devunic, 
pittsburghietė, pasakojo sa
vo įspūdžius kongrese ir iš 
kelionės per Europą, kurio
je buvo stabtelėjusios dau
gelyje šalių.

Kongreso vyriausias sie
kis, sakė delegatės, yra pa
saulinė taika. Ir jeigu kon
greso 400 delegačių, atsto
vaujančių kiekvieną šalį pa
saulyje, priimtos rezoliuci
jos bus įgyvendintos tose 
šalyse, kongreso misija bus 
įvykinta.

Amerikiečių delegacija, 
kuriai vadovavo Muriel 
Draper, buvo sumobilizuo
ta Amerikos Moterų Kon
greso, vienintelės naciona- 
lės priešfašistinės amerk. 
kiečių organizacijos Jung
tinėse Valstijose. Buvo pa
siųsta kelios dešimtys dele
gačių. Dar ne visos sugrįžo, 
tūlos nuvyko ilgiau pabu
voti, daugiau patirti.

Visoms delegatėms su
grįžus, tikimės įdomių ra
portų, kuriems .jau pradė
kime daryti planus dabar. 
Girdėta, kad delegacijoje 
buvo ir lietuvių kilmės ame- 

shall būtų pakeista tikslu 
įleisti platesnę atstovybę iš 
liaudies ir jos idėjas, kaip 
tas buvo išreikšta paskiau
siuose rinkimuose.”

Moterys prašo kiekvieną 
pasirąšyti jų peticiją, tuo- 
mi padedant stiprinti taikos 
jėgas mūsų valdžioje.

r i kiečių. Buvo gerų kalbėto
jų, rašytojų. Bus ko .išgirs
ti, ko pasiskaityti.

Kongreso tarimai bus iš
spausdinti ir mūsų skyriuje 
prie pirmiausios progos, kai 
tik kongrese buvusios spės 
juos paruošti spaudai.

Beje, Amerikos slavių 
delegacijoje dalyvavo dar 
dvi žymios delegatės iš lie
tuviais apgyventų miestų: 
Josephine Zakrajsek iš Cle* 
velando ir Leona Kharkova 
iš Chicagos, bet jos dar bu
vo pasilikusios Europoje.

. ŠEIMININKĖMS .
Šį Skyrių. Veda E. V.

BRUSSELS SPROUTS 
SU GRYBAIS

Vienas svaras kopūstėlių 
(brussels sprouts)

vienas kenukas mažomis 
galvutėmis grybų

pusė puoduko pieno . ,
2 šaukštai sviesto
vienas svogūnas 
druskos ir pipirų pagal 

skonį
ketvirtadalis p u o d ūko 

sausainių trupinių.
Numazgojus gerai kopūs

tėlius supilk į verdantį van
denį ir virink iki bus gata
vi, apie 15 minutų.

Smulkiai sukapok svogū
ną ir pakepink svieste, su
pilk sausainių trupinius, 
biskį pakepinus, supilk pie
ną, grybus ir dar kiek pa
kaitink, dažnai maišant č 
Nusunkus vandenį nuo ko
pūstėlių, supilk kopūstėlius 
į tinkamą lėkštę, užpilk 
tuo.sosu su grybais ir duok 
valgyti. •

Jeigu turi pati pasirin
kus grybų, tai irgi gali nau
doti. Išvirus, sutaisyk su 
sau patinkamais priesko- * 
niais, užpilk ant kopūstėlių 
ir turėsi skanaus valgio.
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Šitame jų apglėbtame plote buvo dar 
šimtai tūkstančių vokiečių kareivių, 
priešo korpusai ir divizijos su štabais, 
generolais, pabūklais, tankais, nutūpimo 
aikštėmis ir lėktuvais, šimtai tūkstančių

(Pabaiga)
Atbėgę iš gretimo rūsio automatinin

kai jau gulėjo už sienos iškyšulio ir šau
dė. Kontrataka buvo atmušta.

— Miša! — sušuko Saburovas. —Mi
ša! '

Maslenikovas tylėjo.
Nusileidęs ant žemės ir atstūmęs ne

gyvą vokietį, Saburovas, grabaliodamas 
rankomis, pasiekė Maslenikovą, apčiuo
pė antsiuvus, Raudonosios žvaigždės or
diną prie palaidinės, paskui prisilietė 
veidą ir vėl pašaukė: “Miša!” Masleni
kovas tylėjo. Saburovas dar kartą ap
čiupinėjo jį. Krūtinės kairėje šlapia pa
laidinė lipo prie pirštų. Saburovas pa
mėgino pakelti Maslenikovą. Jam šmėkš
telėjo klaiki mintis, kad jei jis dabar pa
kels Maslenikovą tiek, kad tasai stovėtų, 
tada jis, tur būt, bus gyvas. Bet Masle
nikovo kūnas bejėgiškai karojo. Tada 
Saburovas pakėlė jį ant rankų taip, kaip 
Maslenikovas prieš keturias dienas pa
kėlė Anią, ir, žengdamas per mūro lui
tus, nešė.

— Patrankas išritote? — paklausė jis, 
išgirdęs davinėjusio komandas jaunučio 
leitenanto artileristo balsą.

— Taip.
— Kur pastatėte? — tebeklausinėjo 

Saburovas stovėdamas, tarsi užmiršęs, 
jog ant jo rankų guli Maslenikovas.

— Vieną čia, tiesiai, o dvi sparnuose.
—- Teisingai.
Priėjęs rūsį, kur išliko dar gabalas 

cementinių lubų ir galėjai uždegti deg
tuką, Saburovas atsisėdo ant grindų, vis 
dar laikydamas ant .rankų Maslenikovo 
kūną.

— Miša! — pakaukė jis dar kartą ir 
brūkštelėjo degtuką.

Akimirksnį priešais jį šmėkštelėjo iš
blyškęs Maslenikovo veidas su nublokš
tais į užpakalį garbanotais plaukais. 
Vienas kuokštas, šlapias ir bejėgis, pri-. 
lipo prie kaktos, — Saburovas jį pataisė.

Nors vos kelios minutės skyrė pasku
tinį pokalbį su Maslenikovu nuo šios ty
los, bet Saburovui atrodė, kad praėjo be 
galo daug laiko. Jis krūptelėjo ir, vis dar 
laikydamas Maslenikovą ant rankų, an
trą kartą per šias penkias dienas gran
džiai apsiverkė.

Po valandos, kai pasibaigė" paskutinė 
nakties kontrataka ir paaiškėjo, kad vo
kiečiai kitas kontratakas nutarė atidėti 
iki ryto, Saburovas pasišaukė pionierių 
būrio vadą, dalyvavusį namo šturmavi- 
mė, ir jam įsakė iškasti Maslenikovui 
duobę.

— Čia? — nustebęs paklausė pionie
rius, žinojęs, kad pagal galimybes už
muštų vadų kūnus išnešdavo iš mūšio 
kur nors atgal.

— Taip, — pasakė Saburovas.
— Gal būt, geriau mūsų teritorijoje?
— Ne, čia, — pasakė Saburovas. — 

Čia dabar taip pat mūsų teritorija. Vyk
dykite įsakymą.

Pionieriai ilgai kapstė žemę, bandyda
mi šalia pamatų rasti mažiau apledėju
sią vietą, bet įšalusi žemė nesidavė.

— Ko jūs čia rausiatės? ’— niūriai 
paklausė Saburovas. — Aš parodysiu 
jums, kur iškasti kapą.

Jis nuvedė pionierius į patį namo cen
trą, kur aukštai, tarsi juodi kryžiai^ dar 
styrojo lubų bei stogo likučiai.

— Štai čia, — pasakė jis, gūdžiai 
stuktelėjęs batu į betonines grindis. — 
Pramuškite plyšį, įdėkite tolo, išsprog
dinkite ir palaidokite.
• Jo balsas buvo neįprastai rūstus. Pio
nieriai skubiai padarė plyšį, įdėjo kilo
gramą tolo ir, pasislėpę už gretimų sie
nų, padegė užtaisą. Pasigirdo trumpas 
sprogimas, iš garso mažai besiskiriąs 
nuo dešimčių minų sprogimų, girdimų 
aplinkui. Išardytose grindyse pasidarė 
metro su trupučiu gilumo duobė. Iš“ jos 
išgraibstė plytų ir betono nuolaužas ir 
nuleido tenai Maslenikovo kūną. Sabu
rovas nušoko į duobę ir atsistojo šalia 
kūno. Jis nuvilko nuo Maslenikovo mili
nę, su vargu iš rankovių ištraukęs jau 
sustingusias rankas, ir kūną apdengė 
jniline. taip, jog matėsi tik veidas. Jau 
vos vos brėško, ir, kai Saburovas pasi
lenkė, jis gerai matė Maslenikovo veidą. 
Saburovas įsidėjo į savo kišenę doku
mentus iš Maslenikovo palaidinės ir nu
segė ordiną.

— Kas turi šautuvus? — paklausė, jis, 
išlipęs į viršų. *

— Visi turi.
— Na, salvė j viršų, o paskui užberki- 

te kapą. Aš sukomanduosiu. Viens! du!
Jis užtaisė savo automatą ir iššovė 

kartu su visais.
Trumpa salvė sausai ir negarsiai nu

skambėjo šaltame ore.
— Dabar užberkite, — pasakė Sabu

rovas.
/ Jis nusigręžė nuo kapo, nenorėdamas 
matyti, kaip cemento ir mūro grumstai 
birs ir atsimuš į kūną žmogaus, kurio 
dar prieš valandą jis nebūtų galėjęs įsi
vaizduoti negyvo. Jis neatsigręžė, bet 
jautė, kaip krinta į kapą šaltos mūro 
nuolaužos, kaip jos kaupiasi vis aukš
čiau, kaip garsas darosi vis kartesnis, 
nes jų vis daugiau ir daugiau. Ir štai 
jau gramdo kastuvais, lygindami jas su 
grindų paviršiumi. <

Saburovas atsitūpė,, išėmė iš kišenės 
bloknotą ir, išplėšęs lapelį, pabrėžė jame 
keletą eilučių: “Maslenikovas užmuštas, 
— rašė jis. — Aš lieku čia, jei jūs su
tinkate. Laikau tikslinga, kad Vaninas 
su štabu taip pat pereitų pirmyn, arčiau 
manęs, į Koniukovo namą. Saburovas.”

Pasišaukęs ryšinį, jis įsakė nunešti 
raštelį Remizovui.

— Na, o dabar kariausime, — pasakė 
Saburovas ankstyvesnių niūriu balsu, 
kuriame virpėjo pasiruošusi ištrykšti 
ašara. — Kariausime čia, — pakartojo 
jis, į nieką paskirai nesikreipdamas. — 
Kuopos vadas čia?

— Čia.
—Einam. Ten, dešiniame namo spar

ne, po pamatais reikia pakasti kulko
svaidžių lizdus. Tavo kulkosvaidžiai stovi 
pirmame aukšte?

— Taip.
— Sudaužys. Reikia pakasti po pa

matais.
Jie žengė keletą žingsnių, trepsėdami 

cementinėmis grindimis. Saburovas stai
ga sustojo.

— Palaukit.
Buvo tylos minutė, kai nešaudėme nei 

. mes, nei vokiečiai. Tarp griuvėsių pūtė 
ledinis vakarų vėjas ir, vėjo atnešami, 
aiškiai girdėjosi tolimos1 kanonados va
karuose atgarsiai..

Ties Vidurine Achtuba, 50 kilometrų 
nuo Stalingrado, — ten, kur nesigirdėjo 
tolimosios kanonados ir dar tik ėmė sklis
ti pirmieji gandai apie puolimą, troboje, 
kuri atstojo operacinę, neštuvuose gulė
jo Ania. Vieną operaciją jai jau padarė, 
bet taip ir neišėmė giliai įstrigusios ske
veldros. Tomis dienomis ji tai atgavo 
sąmonę, tai .vėl jos netekdavo, ir dabar 
gulėjo nejudėdama, be kraujo lašelio vei
de. Gydytojai laukė vyriausio chirurgo, 
sutikusio padaryti pakartotiną operaci
ją, į kurią dabar dėjo visas viltis.

— Na? kaip jūs manote, Aleksandrai 
Petrovičiau, išgyvens? — paklausė jau
na moteris gydytoja pagyvenusio chi
rurgo su ligi pačių antakių užsmauktu 
baltu kalpoku.

— Bendrai ne, o jam, gal būt, ir iš
gyvens, — atsakė chirurgas. — Jei šir- 

, dis išlaikys, gal būt, ir išgyvens.
Atsivėrė durys, ir, įtraukęs su . sa

vim šalto vėjo srovę, greitais žingsniais 
įėjo mažutis, žemo ūgio žmogus, atkišęs 
į priekį rankas su šiurkščiais, storais, 

, raudonais pirštais, kurie, matyt, buvo 
ištrinti spiritu. Po jo tankiais, rusvai ži
lais ūsais burnos kampe styrojo suspaus
tas papirosas.

-r— Ant stalo, — pasakė jis, pažiūrėjęs 
į tą pusę, kur .neštuvuose gulėjo Ania. —- 
Uždekite man papirosą.

Jam prikišo degtuką, ir jis užsirūkė, 
vis taip pat priešais save laikydamas 
rankas. . '

— Sako, — tarė jis, prieidamas prie 
operacinio stalo, — mūsų kariuomenė 
perėjo į bendrą puolimą,.paėmė Kalačą 
ir supa vokiečius už Stalingrado. Viskas. 
Viskas. — Jis ryžtingai mostelėjo ran
komis. — Smulkmenos paskui, po opera
cijos. Paimkite mano papirosą. Duokite 
šviesą.

Ėjo antroji generalinio puolimo para. 
Dono vingyje, tarp Volgos ir Dono, prą-> 
gariškoje lapkričio nakties tamsoje, 
žvangėdam i geležim i,

zuoti korpusai, grimzdamos sniege, pa
mažu slinko mašinos, sprogo ir lūžo til
tai. Degė kaimai, ir patrankų šūvių 
tvykstelėjimai horizonte maišėsi su gais
rų pašvaistėmis. Keliuose, laukuose juo
domis dėmėmis gulėjo lavonai, spėję per žmonių, kurie teisingai laikė save jėga 
naktį sušalti į ragą.

Grimzdami sniege, žygiavo pėstinin
kai, užsimaukšlinę ausines kepures, ^ran
komis prisidengdami nuo vėjo. Per pus
nis rankomis tempė pabūklus, kapojo 
daržines ir iš lentų ir rąstų klojo per

1 daubas svyruojančius tiltelius.
Tą žiemos naktį du frontai, kaip dvi 

rankos, susiduriančios žemėlapy, vis ar
tėdami judėjo vienas prie kito, pasiren
gę susijungti Dono stepėse, į vakarus 
nuo Stalingrado.

ir kartu bebuvo jau niekas kitas, kaip 
rytojaus lavonai.

O laikraščiai tą naktį dar linotipais 
rinko, kaip visados santūrius, įvykiams 
už akių neužbėgančius, Informacinio 
Biuro pranešimus, ir' žmonės, prieš ei
siant miegoti, klausydamiesi per radi
ją “Paskutinių žinių”, vis dar būgštavo 
dėl Stalingrado, dar nieko nežinodami 
apie tą mūšių iškovotą karo laimę, kuri 
tomis valandomis prasidėjo Rusijai. 
1943—1944.

*

Laisvoji Sakykla
SLA Ponai ir Jiems 

Išmokėjimai

ir kovo

Ką Parodo SLA Sekr. 
Viniko Atskaita?

“Tėvynėje” gruodžio 10 
d., 1948 m., tilpo* SLA sek
retoriaus Viniko finansinė 
atskaita pirmo . bertainio 
(sausio, vasario
mėn.) 1948 m. Pirmiausia 
reikia pasakyti, kad ponas 
Vinikas yra “mokytas” vy
ras, ir todėl man, kaip ne
turinčiam tokio mokslo, 

- imant įeigas kuopomis ir 
mėnesiais, jo atskaitos ne
galima suprasti. Manau, 
kad ir šimtai kitų narių ne
supranta jo pažymėtų'skait
linių. Tarpe skaitlinių nėra 
jokių atžymėjimo taškų nei 
kabliukų. Pav., aukos emig
rantų fondan pažymėtos se
kančiai “Sausio mėn. 7400; 
vasario mėn. 42400; kovo 
mėn. 1310. Na, kas dabar 
gali suprasti, ar tos skait
linės reiškia: septynius' 
tūkstančius ir keturis šim
tus, antra, keturiasdešimt 
du tūkstančiu ir keturis 
šimtus, ir trečia, tūkstantį 
tris šimtus ir dešimt dole
rių; ar: sęptyniasdešimt 
keturis dolerius; keturis 
šimtus dvidešimt keturis 
dolerius; ir, trylika dolerių 
ir dešimt centų? IF taip at
žymėtos visos įeigų skaitli
nės. Kuomet ženklų (taškų 
ir kabliukų) nėra, ta'i tas 
skaitlines gali skaitliuot, 
kaip nori. Gal ponaš Vini
kas tyčia taip daro, kad na
riai nesuprastų, „o gal čia 
yra, naujas aritmetikos 
mokslas?

Pabaigoje atskaitos nėra 
sutraukos, kiek per x tuos 
tris mėnesius buvo viso iš
laidų. /Išlaidos atžymėtos tik 
mėnesiais gąl todėl, kad na
riai nepatėmytų,. kiek viso 
išlaidų pridaryta? O tos iš
laidos yra riebios ir įdo
mios! Viso išlaidų per tris 
mėnesius (kaip atskaita ro
do) buvo $76,901.92. Apart 
pomirtinių ir pašalpų ligo
se, stambios išlaidos pada
rytos algoms, kelionių ir 
“sugaiščių” apmokėjimam, 
nūž nuosavybes (namus) 
tūluose miestuose, už kon
versijos vykdinimą, ir už 
įvairius nežinomus darbus 
tūliems asmenims.
, Per tuos pirmus tris mė
nesius algų SLA ponams iš
mokėta $6,736.19. Už nuo
savybes (namus) išmokėta 
$7,049.15. Kelionėms ^“su
gaištims” išmokėta $1,852.- 
33. Už konversijos vykdini
mą sekretoriams $1,193.25. 
Įvairūs , išmokėjimai tūliern 
asmenim už nežinomus dar
bus $2,727.61. Taigi, ekstra 
išlaidų (su algomis) per 
pirmus’ tris mėnesius pri
daryta $19,558.53.

, O kiek dar išlaidų bus, 
kai sekr. Vinikas paskelbs 
atskaitą už kitus tris ber-

šliaužė mechani- tainius (t.y. už 9 mėnesius)

pa1948 m.? Labai įdomu 
tėmyti, kad už keliones ir 
“sugaištis,” algas gaunan
tiems SLA viršininkams, 
išmokėta net $1,852.33!!! 
Kur ir su kokiais reikalais 
jie važinėjo? Gauna nuola
tines algas (pav., sekreto
rius Vinikas $300.00 į mė
nesį), o vienok išvažiavę 
kur nors į susirinkimus ir 
pabaliavot viešbučiuose, vėl 
pasiima “už sugaištą lai
ką.” O algos sau nesumaži
na už tą “sugaištą 
Tuo būdu pasidaro 
tava alga.

Pav., vasario mėn.
Vinikui yra apmokėta $88.- 
14 už keliones ir “sugaiš
tis.” 0 kovo mėn. taip pat 
sekr. Vinikui atmokėta 
$484.00 už keliones ir “su
gaištis.” Tai su nuolatine 
($300.00) alga ponas Vini

ckas kovo mėn. gavo $784.- 
00! Kur ponas sekretorius 
važinėjo, ir ar su SLA rei
kalais?

Antram asmeniui — K. 
P. Gugiui, Chicago, Ill., 
taip pat už keliones ir “su
gaištis” kovo mėn. atmokė
ta $233.12. Paskui visiems 
kitiems viršininkams. Po
nai viršininkai važinėja, 
“vargsta” ir daro tokias iš
laidas už keliones ir “su
gaištis.”

• Atskaitoje figūruoja ir 
V. Bukšnaičio vardas įvai
riuose išmokėjimuose, ir al
gų skaitlinėse, kaipo gau
nančio nuolatinę algą. Gal 
jis dirba SLA Centre? Bet 
kodėl jam išmokama ekstra 
po kelias dešimtis dolerių 
kiekvieną mėnesį? -Gal jis 
dirba sekretoriaus Viniko 
darbą, kai Vinikas kelionė
je “sugaišta?” SLA nariai 
daug dalykų nežino, o turė
tų žinoti.

Antras keistas dalykas/ 
tai su SLA nuosavybėmis 
(namais). Kodėl tiek daug 
yra išmokama už tuos na
mus, ir kas tuos pinigus 
gauna? Pav., trijų mėn. lai
kotarpyje '(pagal Viniko at
skaitą) už namą New Yor
ke 307 W. 30th Street iš
mokėta $3,755.<69. Tai ar 
tasai narnas kiekvieną mė
nesį vis yra taisomas, pri- 
budavojami nauji kamba
riai, ar kokie kitoki galai 
yra įvedami, kad tiek daug 
išlaidų pridaryta?

* Panašus dalykai yra su 
namais ant * Grand Str., 
Ęrooklyne, ir su Chicagoje 
esančiomis nuosavybėmis, i 
Gal sekretorius p. Vinikas 
paaiškintų apie tas išlai
das?

Reikia, labai reikia SLA 
Centre pakeitimų; ypatin
gai reikia naujo sekreto
riaus, kuris sugabiau pri
žiūrėtų SLA įeigas ir išlai
das. Bet viršininkai, su
prantama, to nepaiso. Pa-

laiką” 
dubel-

sekr.

skelbs naują konversiją, ir 
iždas bus “sustiprintas.”

Tai taip viršininkai šei
mininkauja su SLA narių 
sumokėtais pinigais. Ir jie 
“mušasi” už tas vietas, kad 
tik kiti nebūtų išrinkti.

Mikas Detroitietis.

Chicago, III
INGERSOL DARBININKŲ 

LAIMĖJIMAS

ja bandė kitokį būdą baugini
mui darbininkų, bandė juos 
gązdinti “no strike clause” 
sutartimi. Siuntė jiems laiš
kus ir telegramas pareiškiant, 
kad jie yra išbraukti iš tos 
įmonės darbininkų algų sąrašo 
ir toliau nebesiskaito darbi
ninkais minimos kompanijos.

Kompanija bandė eiti dar 
toliau, bandė rekrutuoti dar
bininkus per J. V. Darbo Biu
rą, kad pakeisti streikierius 
naujais darbininkais. Bet su
minėto biuro viršininkai atsi
sakė pasitarti, kol bus neiš
rištas šis “egzistuojantis ki
virčas.”

Tuom pat laiku kompanijos 
kostumeriai pradėjo Ingersol 
kompaniją spausti dėl užsa
kymų neišpildymo, žinoma, ne 
dėl darbininkų gerovės, bet 
godume dėl pelno.

Po dviejų savaičių tikro 
darbininkų solidariškumo kom
panija Itapituliavo, sutikdama 
išlyginti tą viską, kas buvo 
reikalauta, ir atlyginimą per
tvarkyti, kuris lygintųsi 30% 
pridėčkui.

Unijos komitetas atsisakė 
pilnai pasitikėti kompanijos 
pažadams ir privertė kompa
niją sutikti naują mokestį 
padėti išbandymui 15-kai die-

darbininkai galės padaryti, 
kiek jte reikalavo.

Ingersol Darb.

Lawrence, Mass

paskirstymą ir sutvarky- 
blogus produkcijos meto- 
prastus įrankius ir trūku- 
jų, taipgi žemą mokestį 
kavalkų, bet kompanijos

Ingersol Steel & Disc Co. nų, kol pilnai bus ištirta, ar 
200 darbininkų laimėjo kovą 
prieš kietakakčią kompaniją 
po dviejų savaičių rimtos ir 
vieningos kovos.

Streikas čia prasidėjo lap
kričio 16 d., Enamel šapoje, 
kuri yra didžiausia šitoje įmo
nėje, kai kompanija atsisakė 
išlyginti mokestį ant Line 1 ir 
2. Darbininkai yra nariai 
CIO ūkio Padargų unijos.

Enamel skyriaus darbinin
kai jau nuo seniai darė nusi
skundimus apie netikusį dar
bo 
ma, 
dus, 
mą 
nuo
visuomet buvo atsakymas, kad 
darbininkų kaltė, kad jie ma
žai atsargūs ir mažai bojanti.

Bet kai darbininkai metė 
darbą ir atsisakė toliau kęsti 
kompanijos nepaisymą, tai pa
ti kompanija laiškuose į dar
bininkus turėjo prisipažinti, 
kad buvę technikinės kliūtys, 
bet tuom pačiu sykiu atsisakė 
pakelti atlyginimą. Ir vieton 
to kompanija klausėsi darbi
ninkų, bei norėjo sužinoti, ką 
darbininkai mano daryti apie 
tai. Kitais žodžiais, šią visą 
problemą norėjo suversti ant 
darbininkų pečių, kad tie visi 
nedatekliai ir trūkumai paei
ną iš pačių darbininkų neat
sargumo.

Streikui tęsiantis ko.mpan.i-

Kelios savaitės atgal mirė 
Milvidienės tėvelis Antanas 
Stankus, sulaukęs 82 metų. 
Seniau gyveno Lawrence, vė
liau Haverhill. Paliko nuliū
dime tris sūnus — Petrą, An
taną ir Joną, dvi dukras—A- 
delę ir Matildą, kurie gyve
na Lawrence mieste. Lai bū
na Antanui lengva Amerikos 
žemelė, o jo sūnams, dukroms 
ir giminėms reiškiu užuojau
tą.

Sveikinu visus draugus ir 
drauges/ taipgi ir Laisves 
bą su Naujais Metais! Svei
kinu visus dienraščio Laisvas 
skaitytojus mūsų mieste ir jo 
apylinkėse! Linkiu laimingai 
sulaukti Naujų Metų ir ener
gingai darbuotis dėl demokra
tinės liaudies geroves. Kvie
čiu Laisvės skaitytojus į talką 
platinimui dienraščio ir dar
buotei už progresą.

S. Penkauskas.

Paryžius.— Jungt. Tautų 
Saugumo Taryba šį pirmai 
dienį pradės svarstyti Egip
to skundų, kad Izraelis ata
kuoja egiptėnus.

SALES & SERVICE - REPAIRING
HOMESTEAD APPLIANCES

A. KALINAUSKAS & SON

RADIO

MANGLES 
n

WASHING 
MACHINES 

□
SMALLER 

APPLIANCES

104-12 111 St.

TELEVISION 
REFRIGERATORS 

VACUUM CLEANERS 
GAS & ELECTRIC 

RANGES

Richmond Hill, N. Y
Virginia 3-5397

PAS MUS GALIMA PIRKTI IR ANT IŠMOKĖJIMŲ
A

.. ”............................... ...-... .... . .........
4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Gruod. 20, 1046
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Philadelphia, Pa
VIEŠA PADĖKA

Visiems dalyviams laidotu
vėse, įvykusiose gruodžio 11 
d., 1948 m., mūsų sūnaus •
Fredo Griciūnuko, žuvusio j 
pereitame kare. 24 d. lapkri- ’ 
čio, 1944 m., Holandijoj. šir- ■ 
dingą mūsų padėka visiems. , 
Ačiū už gyvų gėlių bukietus 
broliams, brolienėms, gimi
nėms ir jų šeimynoms, drau- j 
gams, draugėms 
dalyviams.

Vienu žodžiu 
dingai ačiū už 
patarnavimą ir 
lių bukietus. 
Choro 
Klubui, 
veikiančio komiteto 
tariam širdingai ačiū

Povilas ir 
Griciūnai.

ir visiems

Hollywood, Cal
Kino aktorė Patricia Styles, 

matyti, nepasitenkino vien vai
dinimu “meilės tragedijų.” Ji 
įgyvendino vieną jų. Supykus 
ant savo meilužio, kuris nuo 
jos “atšalo,”, jinai šovė jį ir 
nati nusižudė.

Jus meilužis, Bathan Sugar- 
man. gal pagis iš pašovimo, 
bet Patricia jau negyva.

Grafienė Dorothy Di Fras- 
io sako negrįš iš Italijos į 

i Hollywooda iki nebus suimtas 
šir- Bugsy Seigel’io žudikas. Sei- 

bet jis
“au kštąja 

ka-

tariame
simpatiją ir gel buvęs gembleris, 

už gyvų gė- j
Taipgi Lyros! 

dalyviams, Moterų1 
6-tal Apskričiai iri 

nariams!

Nelie

turėjo ryšių su 
draugija.” Italijoj jis su 
raliaus dvaru .susipažinęs.

Beverly Hills policijos 
šininkas sako žinąs, kas 
gelį nužudė, bet jis bijąs 
ti žudiką, nes už jo pečių 
didelė jėga.

vi r

lies-
yra

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

IR DEIMANTINIAI DAIKTAI

LAIKRODŽIAI, 
ŽIEDAI, 

BRON’SELĖTAI, 
LAKETUKAI

pasirinkimas gražiausių džiulerių
Kalėdų dovanoms yra pas

Joną Patašių
307 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y

Prieš City Market

Taipgi taisome laikrodžius ir visokius džiulerius.

l
I

M

Degtines, Vynai i\* Alus 
RHEINGOLD

BAR & GRILL

Peter Kapiskas
32 Ten Eyck

Tel. EVergreen 4-8174

I ’eter 
KAPISKAS
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štai ko susilaukėme, kad 
policijos viršininkas bijo suim
ti kriminalistą-.

Atrodo, kad grįžta “Senų 
Vakarų” laikai, kuomet jėga, 
o ne įstatymai vyravo.

Richard Dc Rochemont ruo
šia “March of Time” užvar
dintą “Atsakymas Stalinui.” 
Pažangesni kritikai sako, tai 
karo kurstymui propagandos 
šmotas.

De Rochemont bando tei
sintis, kad jo “produktas” sta
to Marshallo planą aukščiau 
atominės bombos.

Tai menkas pasiteisinimas, 
nes Marshallo planas kaip tik 
ir stengiasi paruošti karui tas 
Europos šalis, kurios 
d a

pasid lie
jam..

Fašistinis lapelis
Vėliava” agituoja

Kryžius 
už im

portavimą britų semitinių fil- 
<mų, o Amerikos fašistai, kaip 
ir naciai, skiepi n a rasinę ir 
tautinę, neapykantą.

Orson Welles’' ir Laurence 
Oliver stengiasi nufilmuoti 
veikalą “Othello.” Bijomasi, 
kad jis nebus pelningas.

Jau pereitais metais pradė
tas darbas judžiui apie Jack 
Robinson, negrą bolininką, bet 
darbas sulaikytas irgi nema
tant gerų prospektų pelno pa-

Tuogi tarpu norima paga
minti filmas žudikės Satira 
Schmidt gyvenimo ir nužudy
mo chieagiečio poeto 
kurio meilė pradėjus

Mee, 
atsa I ti

Pažangesni kritikai sako, 
kad I lolly woodas liko “be idė
jos.” Patraukianti judžiai šiuo 
tarpu liko tik žmogžudystės, 
ypač surištos su “aistringa 
meile.”

Pasipylė daugelis “Vakari
enių” filmų. Seniai pagamin- 
I ti judžiai kiek pakeičiami ir 
i vėl leidžiami. Nauji tuzinais 
gaminami. Mat, atsikračius 

’ pažangiųjų rašytojų ir direk
torių, nelikus idėjos, likosi ge
riausia proga patraukti žiū
rovus į kino teatrus tik “vaka- 

i riniais judžiais,” muštynės, pa- 
įSišaudymai ir abelnai daug ak- 
i cijos kiek patraukia žiūrovus. 
■ Prie to dar prisideda gražios 
scenos, gamtiniai vaizdai, ypa
tingai tai vilioja spalvuotuose 
filmuose. žvalgas.

Frankfurt, Vokietija. — 
Anglai - amerikonai reika
lauja, kad Ruhr vokiečių 
angliakasyklos ir plieno fa
brikai dirbtų 7 dienas per 
savaitę.

CLEVELANDO ŽINIOS
ORGANIZACIJOS IR MŪSŲ 

SPAUDA
Iš Pašalpinės Draugijos 
Susirinkimo

Gruodžio 15 įvyko skaitlin
gas Lietuvių Darbininkų Pa
šalpinės Draugijos susirinki
mas. Smagu, kad nariai taip 
rūpinasi savo organizacijos 
reikalais.

Atidarius susirinkimą pir
mininkas paprašė atsistojimu 
pagerbti šiais metais mirusius 
narius. Jų 
Petrauskas, 
J. Karsokas

Valdyba 
tams visa
Draugijos gerovei nutarta at
einančią vasarą surengti pik
niką ir palaikyti žaislų pramo
gas ant toliau. žaidimai 
įvyksta 8804 Buckeye Rd., kas 
vakaras ir duoda draugijai ne
mažai naudos.

krautuves užverstos Amerikos 
prekėmis, o vietiniai darbinin
kai neturi darbo. Neturi nei 
pinigų tų importuotų prekių 
nusipirkti. Iš to naudojasi tik 
turčių klasė.

Panašia padėtį jis matęs ir 
Prancūzijoje. Ten darbinin
kai smarkiai bruzda.

Piktos Dvasios

D.

buvo keturi: D.
M. Smulkščiūtė, 

ir M. Rugieniene, 
ateinantiems me-

perrinkta ta pati.

Spaudos Reikalai
Kaip Pašalpinė Draugija, 

taip ir daugelis kitų naudoja
si pažangia spauda—“Vilnim” 
ir “Laisve.” Dienraščiuose 
draugijos skelbia savo paren
gimus ir jų korespondentai ap
rašo susirinkimus. Bet. . . ka
da prisieina atsilyginti savo 
spaudai, tai pasirodome labai 
skūpūs. Per porą pastarųjų 
metų Pašalpinė Draugija nėra 
nė kiek parėmusi progresyvūs 
spaudos.

Metiniu ose s tįsi r i ak i m u os e 
visur turėtų būti pakeltas ir 
mūsų spaudos reikalas. Bent 
kartą į metus reikėtų paau
koti ir laikraščiams, kurie iš
tisus metus tarnauja mūsų 
draugijoms.

Naujų Metų Linkėjimai
Baigiant senuosius metus 

daugelis siunčiame linkėjimus 
savo draugams. Tas gerai. Pa
linkėti sveikatos ir laimės —

Bet kada perka- 
tai bene geriau- 
bus užrašymas

visai* vietoj, 
me dovanas, 
šia dovana 
laikraščio.

Tokios
nenurnos 
metus.

dovanos jos gavėjas 
ir nepamils ištisus 

Žilas Petras.

“Taika Negalima 
Demonstravimu Jėgos”

Neseniai čia kalbėjo j 
daktare Vera M. Dean, 
yra
santykių žinovė 
mcrikos-Sovietų 
organizacijoje.

Ji pareiškė,

auna 
Ji 

atsižymėjusi tarptautinių 
ir veikia A- 

D raugi ngumo

Mrs. Etta Tyus ir Mrs. Ro
binson, matyti, labai djevotos 
moteriškės. Jos tiki į geras ir 
piktas dvasias.

Kad iš lengvatikių mėgsta 
pasinaudoti visokį nenaudė
liai, tai jau seniai visiems ži
noma. Tuo jau įsitikino ir mi
nėtos “mišių kės.”

Anądien pas jas atsilankė 
“dvasių žinovas” ir pasisiūlė 
pamokinti, kaip apsiginti nuo 
“piktųjų dvasių.” O tokių 
“neprietelių,” girdi, esą ne tik 
kapinėse, alc ir stubų užkam*. 
piuose. To viso istorija trum
pa ir skaudi: Tik apgavikui 
prasišalinus moterys apsižiū
rėjo netekusios brangaus laik
rodėlio ir $500.

Tai dėjosi aukštai civilizuo
toje šalyje, Clevclande.

Rep.

Lowell, Mass.
’--------Naujų Metų Pasitikimas

Tur būt dabar jau visi žino, ' 
kad Lowellio Lietuvių Piliečių 
Kliubas rengia gražų bankie- 
ta penktadienio vakare, gruo
džio 31 dieną, š. m., savo sve
tainėj, 14 Tyler St.

Tai bus užbaigimas senų 
metų ir pasitikimas naujųjų. 
Ir tai bus visų metų puikiau
sias parengimas, su puikiu pa- 
dekoravimu pagal šio sezono 
skonį: papuošta eglaitė ir ki
tokie 
rui. 
turėti 
tiniu, 
lonijų.

Pats bankietas prasidės 8 :- 
30 vai. vakare, bet prašome 
svečių nesivėluoti, kadangi tu
rime gražią įstaigą, tai anks
čiau pribuvusiems nereikės 
nuobodauti.

Svetainės patogumai ir gra
ži muzika patenkins kiekvie
ną. O čia netrukus \ir stalai 
bus prirengti. Tad iki susi
tikimo paskutinį kartą' šiais 
metais.

J. M. Karsonas.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pust)

! tarnas dingti bei nešdintis? Nei
■ pabėgti, nei pasislėpti!

Draugo redaktorius pataria 
mūsų vyriaufeybei tuojau pa
skelbti tuos rusus “displaced 
persons” (išvietintais žmono
mis) ir kviesti juos Amerikon,

pagražinimai tam vaka- 
Todėl, kjiubiečiai tikisi 
daug svečių ne tik vie- 
bet ir iš kaimyninių ko-

Bet nVan atrodo, kad to neuž
tenka. Draugo redaktorius tu
rėtų paraginti šventąjį Tėvą, 
kad jis nors keletą savo milijo
nų paskirtų tų caristų sušelpi- 
mui. Tegul mažiau centų pateks 
Dievui, o daugiau bėdon pa- 
kliuvusiem tiem, kurie nenori 
nei sėti, nei pjauti, -o lygiai, 
kaip ir mes visi, trokšta živ- 
nastį gauti.

Tikėsite, ar ne, bet visoje 
Amerikoje beveik dviejų šimtų 
metų istorijoje dar nėra buvę 
nė vieno kataliko prezidento-! 
Kiekvienas iki šiol buvęs prezi
dentas buvo protestantiškos 
vieros. . \

Tas tik parodo, kaip kietai 
Amerikoje tebėra prigijęs anti- 
katalikizmas. “Susipratusio” 
protestanto akyse kiekvienas 
katalikas yra popiežiaus vergas 
ir pastumdėlis.

Tito Kviečiąs Nacius, Bu
vusius Belaisvius, Pasilikti 

Jugoslavijoj
Suttgart, Vokietija.—Su

grįžę iš Jugoslavijos vokie
čiai kariniai belaisviai sako, 
kad jugoslavų Tito valdžia 
kviečia paliuosuojamus vo
kiečius belaisvius mechani
kus ir buvusius nacių smo
gikus pasilikti Jugoslavijoj; 
siūlo jiem geras sąlygas.

Mostis sudaryta iš 
nėra kenksminga, r.

Sf *

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

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

I 1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

•IJUL. Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
INC. s

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad• nemiega.

August Gustas ’ 
BELTAIRE FLORIST

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

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

telefonnokite: 
SHoreioad 8-9330

Ir Gustas juifis tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankiėtams

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

Aido Choras kviečia visus daly
vauti Lietuvių Salėje, 29 Endicott 
St., gruodžio 31 d., 8 v. v., ijr ben
drai su aidinčiais ir kitais draugais 
sutikti Naujus Metus. Bus užkan
džių, muzikali* programa,
gros Jono Dirvelio orkestrą, 
čiame visus. —Aido Choras.

(305-306)

Šokiams
Kvie-

MAYNARD, MASS.
šeštadienį, sausio .1 d., bus 

mos svarbios sovietinės filmos, Uk- 
bus ir Pabaltijos filmų, 
v. IWO Hali, 20 Pow- 
Tad prašome visus da- 

(305-306)

rainų salėje, 
Pradžia 8 v.

Rd.dor Mill 
lyvauti.

rodo-

LINDEN, N. J.
Metų Pare įvyks gruodžioNaujų

31 d., 7:30 v. v. $3 asmeniui. Liet. 
Liberty Parko salėje, 340 Mitchell 
Ave. Bus turkių vakarienė, gera 
muzika. Kviečiame šerinirikus-sve- 
čius ir pažįstamus dalyvauti, nusū 
pirkite bilietus iš anksto, tas daug 
pagelbės rengėjams. — N. Prakop. 

(305-306) ■

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. kviečia visus į nau

jų metų pasitikimo vakarėlį, gruo
džio 31 d. Įžanga veltui. Valgių bus 
gerų, už kuriuos- užsimokėsime pro- 
porcionaliai, be uždarbio. Turėsime 
ir gėrimų. Bus ir muzika. Vakarėlis 
įvyks 
7 v.

15-17 Ann St., Harrisone, 
v. Kviečiame visus. (305-306)

GREAT NECK, N. Y.
Vietinės lietuvių darb. organiaci- 

jos rengia bendrai; vakarienę, pasili
kimui naujų metų, Gruodžio 31 d., 
A .J. Kasmočių salėje, 91 Steam
boat Rd. Pradžia 7:30 v. v. Turė
sime skanių valgių ir gėrimų, gera 
orkestrą gros šokiams. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės lietuvius 
dalyvauti, linksmai praleisti laiką 
su draugais ir pažįstamais. — Kom. 
Narys. ' (305-306)

kad demons
travimu mūsų karinių jėgų ne. 
tik nebus galima užtikrinti 
taiką pasauliui, bet gręsia ka
ro pavojum. Ginklavimasis ir 
organizavimas. militarinių blo
kų neva “sulaikymui komu
nizmo,” yra niekas daugiau 
kaip didelis blofas. “Komu
nizmas plinta ne ten, kur liau
dis, gyvena pertekliuje, bet 
kaip tik priešingai,” sakė Dr. 
Dean. “Jei jau taip norime 
užbėgti kelią komunizmui, tai 
kodėl nepasiūlome žmonėms 
ko nors geresnio, negu komu
nistai ?”

Vietoj ginkluotis ir organi
zuoti blokus prieš Tarybų 
Sąjungą, ji. patarė veikti už 
taiką per Jungtinių Tautų Or
ganizaciją. V. M.. D.

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

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

No. 2-M. J. S. Salve for External 
Pains, kaip tai kojų, rankų, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį, traukimą, persišaldymą ir aš
trų kosulį. Ši mostis suteikia malo
nios šilumos, gaivina kraują ir pra
šalina įvairius paviršutinius skaus
mus. Kaina $1.

No. 3-M. J. Švilpa’s Miracle Salve
Skin Irritation. Stebėtina mos- 
kuri pagelbsti nuo įvairių odos 
kaip tai: odos plyšimas, išbėri- 
votis, rash, Athlete’s Foot,. Si- 
nudeginimą, nušutimą, sužeidi- 
nosies ar burnos nesveikumą, 
tynimą ir skaudėjimą,’ ronas 

ne vėžio). Kaina $1.

for 
tis,

mą,
nūs, 
mą, 
kojų 
(tik

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

No. 5-M. J. Švilpa’s New Discove
ry Salvo for Piles. Ši mostis nau-

kuri
Piles (varvančias 
mo. Pagelbės, jei 
nurodymą. Kaina

No. 1-M. J. S.
įr smegenų
Tuoj pagelbsti. Kaina 55c ir $1.

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

jai išrasta, greit, prašalina 
ar ne) be pjausty- 
tik vartosite pagal 
tik $2.
Mostis nuo dantų

(gums) nesveikumo.

pašto ženkleliais. .Adresuokite:
M. J. ŠVILPA

1>. O. Box 73, Sta. A 
Hartford 6, Conn.

Hartfordiečiai galite pirkti pas 
E. Beirs (vaistinėj), 158 Park St., 
arba pas Zembą, ant Sheldon St.

(adv.)
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Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą, atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

Tel. MArket 1-5172

Ž
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I GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, '

Į 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.

Išaiškino Marshallo Planą
Kas pirmadienio vakarą, 

kaip 10 vai., United Electrical 
Unija (CIO, duoda radijo 
programas, interpretaciją pa
saulinių žinių ir svarbiųjų įvy
kių.

Praeitą pirmadienį kalbėjo 
Arthur Gaeth, ką tik grįžęs iš 
užsienio. . Septynias savaites 
jis važinėjo Europoje ir Pa
lestinoje. Daugiausiai jis svar
bos dėjęs ant pasikalbėjimo su 
paprastais darbininkais; klau
sinėj ęs jų, kiek naudos jie 
gauna iš amerikinio Marshallo 
plano.

Italijoje darbininkai labai 
nusivylę.
m u ose jie 
ir saldžių 
Amerikos, 
rikalus.

Praeituose rinki- 
paklausė demagogų 
pažadų' dovanų iš 
Balsavo už kle- 

Šiandien Italijos

?

I 
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Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULE Y
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

I J. J. Kaškiaučius, M. D. |
S 530 Summer Avenue, £•
W Newark 4, N. J. fa
I t HUmboldt 2-7964 |
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Suteikiam garbingas laidotuves

Cor. Hewes St.
BROOKLYN, N

y 2

Į* Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
y , • Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
f1 Mylimiems Pašarvoti Dovanai **
I 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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I EDWIN LANE, Ph. G. «
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
LIŪDESIO VALANDOJE KREIPKITĖS PAS MUS

F. W. Shalins
į (SHALINSKAS)

I Funeral Home
| 84-02 Jamaica Avenue
I Opposite Forest Parkway

? WOODHAVEN, N. Y.

»» s?v
g ______________
^Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-X 
ėdikiam reikmenys, įvairūs daik-g 
Utėliai, ligonių kambariui reikme-fl 
|?nys už griežtai žefnas kainas. ' 
| BEOEPTŲ SPECIALISTAI. |

MAX PEIST, Ph. G., Ž 
'irYiMYTXT -r A 1^1
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RONKONKOMA
8634

t. PEIST LANE
I DRUGS, Ine.
I 405 SO. 4th ST.,’

Į Tol. EVergreen 7-6238

j Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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TELEPHONE 
STAGG 2-5048
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Ignas Sutkus su Žmona 
Išvyksta į Floridą

Plačiai Brooklyne žinomas 
biznierius Ignas Sutkus, kuris 
turi tavern biznį 492 Grand 
St., Williamsburg sekcijoje, 
Brooklyne, jau nusipirko lėk
tuvo bilietus ir 6 d. sausio 
abu su žmona išskris į Mia
mi, Floridą. Jie ten mano 
ilgokai pasilsėti. Sutkus ža
da grįžti pradžioje vasario 
mėnesio, o Sutkienė nusista
čiusi išbūti Floridoje 
žiemą.

Su Naujais Metais 
Sutkus apdovanos savo 
merius 
Visiem
Naujųjų Metų sės į didįjį ke
turių motorų paukštį ir skris 
ilgokam poilsiui. Tuom tar
pu Sutkaus- biznį ves jo žen
tas Antanas Krasnickas, ku
ris toje srityje yra plačiai su
sipažinęs.

ištisą

Ignas 
kostu- 

gražiais kalendoriais, 
palinkėjęs laimingų

Iš Saulėtosios Floridos
Ona Stelmokaitė - Eicke, 

newarkiete, rašo laisviečiams 
iŠ Floridos:

“Kai pamačiau Laisvėje, 
kad oro pranašai žada naujo 
sniego, tai nutariau ilgiau pa
būti saulėtoje Floridoje.
' “Svečiuojuosi pas mano tė
vų senus draugus iš Lawrence, 
Mass., — Joną ir Marę Grin
kevičius, kurie gyvena Orala, 
Floridoje . Kitą savaitę vyk
siu į Miami, pas Paukštaičius. 
Linkiu Jums visiems laimingų 
ir linksmų Naujų Metų!”

Ona Stelmokaite-Eicke

Šaltis Pasilaikysiąs
KūČioje užėjęs ir Kalėdo

mis pasilikęs šaltis, antrą Ka
lėdų dieną visiškai atšalo. 
Sekmadienį temperatūra buvo 
nupuolusi iki 10 laipsnių ir 
per visą dieną nebepakilo 
aukščiau 23 laipsnių.

Šalčiausias laikas buvo 6 :- 
30 ryto, 10 laipsnių, šilčiau
sias 4 .vąlandą po pietų, 23 
laipsniai. Tai buvo šios žie
mos pirma šalčiausia diena ir 
gerokai šaltesnė už priprastą 
Kalėdoms orą. Tačiau nebuvo 
šalčiausia 26-ta. šalčiausia ži
noma 26-ta yra buvusi 4 laips
niai, 1914 metais, šilčiausia 
26-ta buvusi 63 laipsniai 1889 
metais, dieną 
sniego audros. ♦

Pirmadienį, 
bebuvo šaltas, 
šaltis laikysis

po didžiosios

27-tą, oras te- 
Iž žadėta, kad 

ir toliau.

Daugiau Nelaimiu Nuo 
Primityviško Šildymo

Bandydama apsišildyti prie 
kerosina kūrenamo pečiuko, 
Mrs. Angela PerisO, 63 metų, 
užsiliepsnojo, jos drabužiai 
užsidegė. Ji nugabenta į li
goninę,' pavojingai apdegusi. 
Jos vyras, bandęs rankomis 
užgesinti jos drabužius, taip
gi apdegė rankas.

Naujų Metų Lauktuves Jau
Tik Už Poros Dienų

Netruks jos praeiti. Tai dėl 
to aidiečiai energingai rengia
si pasitikti skaitlingus savo 
svečius, kurie atvyks su jau
nais, dainingais ir draugingais 
aidiečiais pasitikti Naujuosius 
Metus Liberty Auditorijoje ir 
visose jos patalpose, kampas 
Atlantic Avenue ir 110th St., 
Richmond HilR N. Y. 
mas tik $1.25.

Aidiečiai išsiderėjo 
vartoti- visas patalpas,
skaičius svečių to reikalaus. 
Taigi, erdvės, stalų, visokių 
vaišių ir mandagaus, greito 
patarnavimo čia užteks vi
siems.

jeigu

Gaisruose Du Mirė, 
Kiti 14 Sužeisti

Bronxietis Francis E. Breen 
mirė gaisre po išsigelbėjimo iš 
jo. Jis buvo atėjęs pas se
sers šeimą, Bronxe, svečiuos- 
pa ir pas juos apsinakvojęs. 
Pajutęs gaisrą, 
spėjo 
kartu 
giai. 
kad 
Brecn įspruko 
niūkų gelbėti, 
vėjo kartu su 
susius dūmais.

Kitame name, kampas First 
Avė. ir 10th St., New Yorke, 
apgyventame daugiausia seny
vais restaurantų darbininkais 
pavieniais, nežinomas vyriškis 
mirtinai apdegė, o 12 kitų 
gyventojų ir du gaisragesiai 
tapo sužeisti. Kiti du asme
nys vos nesudegė iš išgąsties 
apstulbę, gaisragesių jie bu
vo prievarta iš degančio na
mo išnešti.

Dar kitas pavojingas gais
ras buvo iškilęs^ bloke prie 
Fulton St. turgavietės, N e w 
Yorke. Sudegino kelis tur 
gavietės pastolius, valgyklą, 
bet žmonėmis čia nuostolių 
nebuvo. Ir pavyko išgelbėti 
turgavietės garadžiu.je pasta
tytus apie 50 auto dėka bu
vusiai 
dalies 
sienai.

jo švogeris 
visą šeimą ir svečią 
išsiųsti iš namo sau- 
Bet šeimai apsižiūrėjus, 
viduje liko šuniukai, 

atgal naman šu- 
Jį rado virtu- 

šuniukais uždu-

tarp gaisro paliestos 
ir garadžiaus mūrinei

RENDOS NEKĖLĖ, BET . . .
James Smith, 73 metų any

žiaus, dirbąs porteriu už $31.- 
55 per savaitę, vienok per me
tus jis sutaupęs $400 Kalėdų 
fondui ir nunešęs susiedijos 
gaisragesiams per juos paau
koti tuos pinigus pamestinu
kų vaikų prieglaudai.

Sužinojusi apie tai jo šei
mininkė .labai supyko ir išgar
sino svietui, kad jis skūpuolis. 
Girdi, visi kiti namo gyvento
jai pridėjo rendos, o jis, mo
kąs $16 mėnesiui už sklepinį 
kambarį, atsisakė dar $4 
dėti. ,

Smith atsikirto, kad tos 
kesties pakanka ir kad
rendos nekels kol to nereika
laus įstatymai, o savo uždirb
tus pinigus atiduos, kam pa
tinka.

pri-

mo
jis

AMERIKINĖ PREMJERA DABAR!
Artkino perstato

“SYMPHONY OF LIFE”
(SIBIRO DAINA)

Skaisčiomis Sovietinėmis Magiškomis Spalvomis 

Virpanti Naujo Pasaulio Istorija— 
Kibirkščiuoja Spalvingomis Dainomis ir šokiais 

Diriguota IVANO PIRlEV’O

Pagaminta Sovietų Sąjungoj—Angliški Paaiškinimai.
7th Avė. Tarp 42 ir 41 Sts.

Durys Atsidaro 8;45 A. M.STANLEY

ir iš
mą-

Ir visi brooklyniečiai 
apylinkių lietuviai ne 
žiau rūpestingai rengiasi. Mo
terys steliuojasi, kitos pačios 
siuvasi, arba renkasi iš savo 
šėpų pačias gražiausias suk
nias. Vyrai dairosi Litbalto 
naujų arba renkasi iš seniau 
turimų gražiausius marški
nius, kaklaraiščius. Nes lauk
ti Naujų Metų su Aidu tai ne 
bile šventė, ji pasitaiko kartą 
per metus ir visuomet daly
viams palieka visiems metams 
malonių atsiminimų.

šokiau.s gros Jurgio Kaza
kevičiaus orkestrą. Aidas 
kviečia visus pas save.

Kalėdomis Gimę Triju- 
kai Tapo Nufilmuoti

Jeanne ir Merwin Gold- 
stein’ai, brooklyniečiai, Kalė
dų vakarą susilaukė trijukų 
kūdikių, žydų ligoninėje — 
Maimonedes Hospital.

Kadangi jų daktaras su 
x-spindulių pagalba buvo iš 
anksto nustatęs, jog jinai gim
dys daugiau, ne vieną kūdikį, 
medikališko gimdyvėms pa
galbos mokslo tobulinimui bu
vo susitarta su šeima visą 
gimdymo eigą nufilmuoti. Ir 
visa procedūra, taipgi kūdi
kiai, tapo nufilmuoti natura- 
lėse spalvose.

Filmą vartosią gimdymo 
problemų aiškinimui medika- 
1 iškošė kolegijose.

Mokslas savu keliu, o šei
mos rūpesčiai mūsų gadynėje 
ir santvarkoje vėl kas kita. 
Goldsteinai labiausiai buvo 
susirūpinę, kaip jie susitalpins 
su naujuoju šeimos priedu jau 
ir be to ankštame bute. Jie 
jau turėjo vyresnius du kūdi
kius. Su jais tebegyvena jos 
motina ir sesuo. O dabar dar 
prisidėjo trys.

MIRĖ
Gruodžio 27 d; mirė Anna 

Vance, 71 metų amžiaus, gy
venusi 61 Middleton Street, 
Brooklyne. Bus palaidota 
gruodžio 30 d., šv. Jono ka
mpinėse. Paliko vyrą Theo
dore, 2 dukteris, <2 sūnus ir 
5 anūkus. Kūnas pašarvotas 
namuose. Laidotuvių direk
torius J. Garšva.

Gruodžio 26 d. mirė Vin
cent Donela, 34 m. amžiaus, 
gyvenęs 2919 W. 30th Street, 
Brooklyne ' (Coney Island). 
Mirė Kings County ligoninėj. 
Bus palaidotas gruodžio 30 d., 
Kalvarijos kapinėse. Kūnas 
ilsisi Garšvos šermeninėje, 
231 Bedford Ave. Paliko pa
čią Anną, motiną Stellą ir 2 
vaikučius. Laidotuvių direk
torius Garšva.

x Gruodžio 27 d. mirė Mary 
Lukoševičius, 57 m. amžiaus, 
gyvenusi 155 Berry Street, 
Brooklyne. Mirė Adelphi li
goninėj, bus palaidota gruo
džio 31 d., Šv. Jono kapinė
se. Kūnas ilsisi Garšvos ko
plyčioj.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Kviečiame brooklyniečius ir iš 
apylinkės dalyvauti gyvanašlių, naš
lių, merginų ir senbernių bankiete, 
sausio 29 d., Liet. Am. Piliečių Kl., 
280 Union Avė. Pradžia 7:30 v. v. 
Tikietas $3 asmeniui. —■ Rengėjai.

UP-TO-DATE •

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Atsirado Palikusieji 
Vaikus Tėvai

Detektyvai suradę Mrs. Ma
rie Carney, 33 metų, pas jos 
motiną, o Richard Carney, 35 
metų, pats atėjo į policijos 
stoti nešinas laikraščiu kuria
me aprašyta apie juodviejų 
dingimą iš namų paliekant 
vaikus vienus.

Carney, buvęs laivų darbi
ninkas, dabar bedarb’s, kalti
no tūlą šeimos buvusį drau
gą, kad jis pagimdęs jo žmo
ną su juomi išeiti. Turįs pi
nigų draugas švenčių ūpe jai 
pasirodė goriau už nykias 
šventes su bedarbiu, be pi
nigų vyru ir būriu alkanų vai
kų. Likęsis tokioje despera
tiškoje padėtyje ir jis pats 
pritrūkęs kantrybės su vargu 
kovoti, nes bijojęs, kad vie
nas to vargo vis viena nenu
galėsiąs.

Moteriške sakėsi nežinanti, 
kur tas jų buvęs draugas ran
dasi dabar. Jis nusigėręs .ir 
jinai ;iį pasiuntusi namo, o pa
ti nuėjusi pas motiną, bijoda
ma grįžti namo.

Po perkvotimo, prokuroras 
įsakė vaikus paduoti prie

iki

Ginčija Oro Svarinimo 
Įstaigos Parinkimą

Netv Yorko sveikatos ko- 
misionierius Harry S. Mustard 
protestavo, kad miesto oro 
svarinimo pareigos pavedamos 
neatitinkamai pareigoms įstai
gai — Housing and Buildings 
Departnientui.

Dr. Mustard sako, kad toji 
įstaiga galėtų pasitarnauti 
kaipo šaką tokio departmen
to, ji galėtų prižiūrėti apšva- 
rinimą oro nuo suodžių. Bet 
suodžiai yra tik maža dalimi 
.nešvaros ore. Yra daugybe 
kitų priežasčių, visokių dujų 
iš fabrikų ii- susikaupusių at
matų . Toms padėtims ištirti 
nei taisyti Housing and Build
ings įstaiga neturi kadrų. Jie 
randasi Sveikatos Departmen
to.

Atrodo, jog daktaro Mus
tard išvados bus teisingos.

Švenčių Vaidų Paseka
Manuel Garcia, 40 metų, 

darbininkas, šventoms pasi
ruošimo įkarštyje susivaidijo 
su šeimininke, su kuria, sako
ma, jis gyveno poroje. Jis 
ją suraižė peiliu. Moteriškei 
Ana Marie Pagan nuo žaizdų 
mirus, jis tapo sulaikytas kvo
timui be kaucijos ir bus teisia
mas kaipo žmogžudys.

SAVAS KRAUJAS
PRIARTINO JO NELAIMĘ

William Esposito, 19 metų, 
tapo areštuotas už savo krau
ją — kraujo taškais atsekę 
per kelis blokus detektyvai jį 
areštavo, kaltindami, kad jis 
kraujuojantį pirštą susipjaus
tęs išmušant Alex Kunige! 
taverno langą, Ozone Parke. 
Taverną radę apvogtą.

SUOKALBIS 
NEAPSIMOKĖJO

Trys newyorkieciai

paduoti 
glaudon, o tėvus sulaikė 
oficiali© įkaltinimo.

Mergšė Nusižudė 
Už Vaikiną

lai-Jaunų žmonių didžioji 
mė ir beda, meilė, nusinešė 
gyvybę jaunos merginos Ade
lės Marie Hagen, 19 metų, 
telefonistės. Naktimis dirbąs 
jos brolis parėjęs iš darbo ra
do gasą atsuktą ir mergaitę 
jau mirusią. Motina, slauge 
irgi buvusi darbe Paliktame 
raštelyje sako, kad jinai be 
Jimmy’o negalinti gyventi, o 
su juo Kalėdomis susipykusi. 
0 kas tas Jimmy, brolis nei 
motina nežino.

jauni 
vyrai, dirbę Everard Baths, 
28 W. 28th St., New Yorke, 
areštuoti Newburgh, N. Y., ir 
sugrąžinti į New Yorką teis
mui. Juos kaltina, kad jie 
susitarę ir patys apvoge-api- 
plėšę savo darbavietę ir jos 
kostumerius. Jie buvo paskel
bę, būk jie apiplėšti. Pas juos 
jau radę didžiumą pagrobtų 
pinigų.

Mirė vyriausias policijos in
spektorius Martin J. Brown, 
59 metų, dirbęs New Yorko 
policijoje įvairiose pareigose 
nuo 1912 metų. Komisionie- 
rius Wallander įsakė pusiau 
stiebo nuleisti vėliavas' ant vi
sų departmento pastatų per 
30 dienų.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos Kultūros Klubo svarbus 
metinis susirinkimas įvyks gruodžio 
30 d., 8 vai. vak. Laisvės salėje, 419 
Lorimer St. Visi nariai būtinai at
eikite į šį susirinkimą, nes bus val
dybos rinkimas sekantiems metams, 
taipgi išklausysite raportą iš klubo 
veikimo. — J. W. Thomson, pirm.

(305-306)
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GRUEN CURVEX ROYALTY
Full-size 17 jewel Precision 
movement actually curved to fill 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled......................$59.50

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūsiu, dėl
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Naujų Metų Dovanų
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APLANKYKITE ROBERT UPTON’S 
Jewelry Store

f Įsteigta 1892

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

skaitlingų suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš pacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas.

Apsimoka.pirkti pas—

T I P T O N 701 Grand St’ Brooklyn
JlJ JL JL JL V-F L 1 arti Graham Avenue

I LITUANICA SQUARE g 
IRESTAURANT! 

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI 

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IB NAKTĮ ’ DIENAS SAVAITĖJE 

$282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y. 8 Tel. EVergreen 4-9612

PAŠTAS PRANEŠA
šeštadienį, sausio 1-mą, vi

si pašto skyriai bus uždaryti 
ir pertraukti visi kiti veiks
mai ccntraliniame miesto paš
te apart pardavimo štampų ir 
priėmimo pundelių. Išnešios 
tik “special delivery” laiš
kus .

“Šventasis” Nors • 
Vienam Buvo Geras

Bronxietis Sid Kapitowski 
sakosi niekad nieko nebuvęs 
gavęs už dyką arba už mažą 
darbą ar pinigą. Tačiau an
trąją Kalėdų dieną jam pa
sitaikę kas netikėto. Jis vie
noje kitašališkoje loterijoje 
laimėjęs tiek, jog, sakoma, po 
atsimokėjimo taksų, jam dar 
liksią apie $40,000.

Ką jis su pinigais darysiąs, 
norėjo žinoti reporteriai. Ka
pitowski, 1913 metais atvykęs 
iš Lenkijos, o dabar turįs ser
gančią žmoną ir du jauname- 
čius sūnus, sakėsi karpente- 
riausiąs po senovei ir prižiū
rėsiąs vaikus. O pinigus su
vartosiąs vaikų mokslui.
PER ILGAI BALIAVOJO

Bešvęsdami “bernelio gimi
mą” iki paryčių, du svečiai 
pas bronxiecius Mr. ir Mrs. 
Illuzzi susivaidijo tarpusavyje. * 
Vienas, Rocco Passafaro, 52 
metų,, tapo nušautas, o antra
sis, Frank Cantarella, 28 me
tų, sužeistas ir areštuotas. O 
abu buvo, rodos, paaugę žmo
nės.

D ID 411 GRAND STREET IAjY JT O DAR BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

Fotografastf
T
> Traukiu paveikslus familijų, ves-
? tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 

l lūs ir 
L sudarau 
Ijrikoniškais.
Skalni esant
Ii p a didinu tokio f 
r dydžio, kokio pa- Į 
' geidaujama. Tai- ’ 

pogi atmaliavoju 
jvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

kampas Broadway ir Stone Ave., 
j prie Chauncey St., B’way Line 
T Tel. GLenniore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

ž
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Egzaminuojant Akis,:

Rašome Receptus ::
: Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
• Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842
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DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
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S. S. Locket, M. D.
223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
... . i 1—2 dienomVajandos: jg_8 vakarajs

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208
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Valandos:

Penktadieniais uždaryta
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Naujovinis Plaukę Apdirbimas Jums
Per

Albiną
Stripinį
Permanent Waves
$ "I 50

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

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

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

. Fashion 
Center

sutai-

UP

Swirl Cut

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

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

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

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

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.Hairdressers

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