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Mokykis, dirbk ir gyvenk.
Pavydas ar kas kitas?
Misijorieritis, ar tik 

jo dūšia?
Džiugu, kad progresuoja.
Krikščionis apie krikščionis.

Rašo A. BIMBA

Literatūros Draugijos Mote'- j 
ru Komisija jau ragina koloni- ; 
ju veikėjus siusti užsakymus 
knygelei “Kaip Būti Jaunam 
net Senatvėje.” Knygelė turės 
G I pusiaujus. Jos kaina bus 50 
centu. O jos praktiškoji veitc
neįkainuojama.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose, $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c
PRICE 5c
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ĮŽYMŪS AMERIKIEČIAI nužudytas venezuelos 
"■RAGINA TUOJ STARDYT ^KTATORIUS CHALBAUD

KAR^ KORĖJOJE

DIKTATORIUS CHALBAUD

Kiekvienas, šią knygelę per
skaitęs. pasakys sau : Apsimo- ■ 
ka mokytis, dirbti ir gyventi. I

pe- I

Caracas, Venezuela. —
I '
Dvidešimt vyrų užpuolė ir 
sušaudė Venezuelos prezi
dentą - diktatorių pulkinin-

Ta krūva metu ant mano

Kodėl moterys imasi šią 
brošiūrą išleisti, nors joje taip

ir apie fizines ir

Tik todėl, kad mūsų drau- 
s vra darbštesnės ir tikisi

geriau brošiūra išplatinti.
Mes pa dėkime joms. Lai vi

su organizacijų visos kuopos 
tuojau siunčia brošiūros 
k vmus.

žinau, kad kiekvienas. 
? “Kaip Būti Jaunam

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

Tel Virginia 9-1827-1«2«

Dienraščio XXXII.

AMERIKONAI KORĖJOJE
GRUMIASI ARTYN
MANDŽŪRIJOS SIENOSten du bilionu dolerių į ži

balo versmes ir jo apdirbi
mo fabrikus.

Po Chalbaudo nužudymo, 
>ar pulkininkai Jimenez 

ir Llovera paskelbė karo 
stovį, įvesdami griežtą cen
zūrą, uždrausdami su sir i n- 

Chalbaud su savo sėbrais kūnus ir užgindami civili-

• C’• I F • — T/ J - • • • t* ueiiict - ui k Labui ui puiKiiiiii- i\biulo Jungtinėm valstijom tartis ką Carlosą Delgado Chai- dab

su Sovietais ir naująja Kinija
New York. — Amerikinis 

I Komitetas dėl Išeičių į 
''Paiką (for Peaceful Alter- 
i natives) šaukė Ameriką 
1 tuoj sustabdyt Korėjos ka
rą ir tartis su Sovietų Są
junga ir naująja

užsa- i

įsigi
nei 

rėje”, dėkingas bus tam. 
jam Įkalbėjo nusipirkti.

Kardelio “Nepriklauso- 
Lietuvoje” vienas žmo- 

apie bendruomeni- 
Jis jų suranda la-

moję
gelis 
nes ligas.
bai daug — vienos labai sun
kios, kitos dar pakenčiamos.

Daugiausia tenka “dvasios 
pavargėliams” ir “tėvynės 
dergė jams.”

pats 
“tė- 
vie-dergėjus.” Jis yra 

pačių aršiausių. Nebesi- 
tokio melo ir prasima- 
kurio Kardelis kiekvie-

Nežinau, ką pamanė 
Kardelis, perskaitęs apie 
vynės 
n as iš 
randa 
nymo,
n am savo laikraščio numeryje 
nepasiųstų savo senosios tėvy
nės adresu.

Straipsnio 
piktai barasi 
tiems pavydi. Tai kas, girdi, 
kad tūli dipukai “statosi ir 
perkasi namus, važinėja nau
jais nuosavais auto, turi gra
žių santaupų.” Ne tik nerei
kia jiems pavydėti, 
daugiau laimės palinkėti.

autorius J. Sk.

: baudą, bevažiuojant jam 
j automobiliu į prezidentinį 
į palocių.

naikinimo vieniems ir ki- ( <
tiems.” i pulkininkais M. P. Jimene- ! niams žmonėms naktį pasi-

Komitetas del Išeičių į zu ir Luisu F. Llovera 1948 rodyti gatvėse.
Tapo suimta 57 asmenys,Taiką, be kitko, ragina pri- metais nuvertė prezidentą 

imti Kinijos Liaudies Res-i Romulą Gallegosą ir už- kaip sąmokslo dalyviai dėl 
publiką į Jungtines Tau-į draudė Demokratinio Vei- 

Kinija, tas; sako, tatai tarnautų ' kimo partiją, kur rėmė Ga- 
kad galima būtų ramiai iš- taikos palaikytam pasauly- 
spręsti rytinės Azijos klau- je.

Tarp pasirašiusių tą atsi- Partiją, 
šaukimą yra šie įžymūs a-(Visuotiną žibalo darbininkų 
merikiečiai: j streiką.

Chicagos Universiteto ■ Venezuelos žibalo pra- 
profesorius Ronery J. Ha- | monėje vyrauja Jungtinių 
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simus.
Komitetas, vadovauja

mas išgarsėjusio rašytojo 
Thomo Manno ir Ame Zion 
bažnyčios vyskupo W. J. 
Walls’o, pasiuntė telegra
mą Warrenui Austinui, vy
riausiam Amerikos atstovui 
Jungtinėse Tautose. Teleg
rama sako:

“Dar yra laiko išvengti 
trečio pasaulinio karo. Ne
žiūrint visų skirtumų tarp 
Įvairių šalių, vis tiek gali
ma per derybas išvengti su-

legosą. O šiemet gegužėje 
jie uždarė ir Komunistų 

kaltindami ją už

Chalbaudo nužudymo. Tarp 
areštuotų yra ir atsistaty
dinęs generol. Rafael S. Ur
bina, kuris laikomas to suo
kalbio vadu.

Venezuela yra žieminia
me Pietų Amerikos ruožte. 
Ji turi 4,300,000 gyventojų 
ir 352,143 ketvirtaines my-

Thomas Mann, j Valstijų kapitalistai, įdėję ' lias ploto, 
tarptautinės Nobelio davo- ---------------------------:-----------------------------------------
hos laimėtojas už literatu- ! FRANCI JA IR ANGLĮ JA TARIASI IŠVIEN 
rą; Krikščionių - Kongre- '
tZZ1™! “nŽ PULT VIETNAMO IR MALAJOS PATRIJOTUS
Palmer; Žydų Union Kole
gijos profesorius rabinas 
Abr. Cronbach; profesorius 
Kermit Eby ir eilė kitų 
švietėjų bei dvasinių vadų.

Vakarai atsisako tartis su 35 praceiitai aliumino
Sovietais dėl Vokietijos

nglijosLondon.
sienio reikalų ministras
vinas paskelbė, kad Angli
ja, Amerika ir Francija at
metė Sovietų pakvietimą ei
ti į derybas dėl įsteigimo 

demokratinės val-

skiriami ginklams

Paryžius. — Aukštieji 
Francijos ir Anglijos valdi
ninkai tariasi suvienyt 
ginkluotas savo jėgas karui 
prieš Vietnamo liaudinin
kus Indo - Kinoje, francūzų 
kolonijoje, ir prieš Malajos 
patrijotus - partizanus, ko
vojančius dėl savo šalies

paliuosavimo nuo Anglijos.
Saigon, Indo-Kina. — A- 

merikiniai korespondentai 
lemia, jog Vietnamo liaudL 
ninkai, turbūt, privers 
francūzus bėgti ir iš Mon- 
cay, svarbaus uosto, šiauri
niai - rytinėje Indo-Kino-

uz-
Be-

, . , . vienos
D L vii* KllFlC l\ l“ 1 V- • • • ty 1 • . • • •■ dzios visai Vokietijai.

Jugoslavijos farmeriai 
nerei- slepia glMtlUS UUO TltO 

bet dar i į

Bet čia greičiau bus ne tiek 
pavydo, kiek žingeidumo nuo
dėme.

Kaip tai galėjo atsitikti, 
kad per vienus nepilnus mete
lius ar kelis trumpus mėnesė
lius, gryniausias grinorius taip 
jau labai baisiai pralobo?

Savaime 
klausimas :
sis” tik nebus Lietuvoje 
plėšęs ir čia atsivežęs tu 
lių ?

išsprunka iš lupų 
Ar tas “laiminga- 

prisi- 
turte-

Bet Korėjos liaudininkai gresia 
apsupt jankių talkininkus
Korėja. — Amerikos ka

riuomenė vakariniam fron
te pastūmė šiaurinės Korė
jos liaudininkus dar porą 
mylių atgal Pakčon srityje.

Viduriniame fronte jan
kiai ties Kapsanu užėmė 
pozicijas' už 30 mylių į pie
tus nuo Mandžūrijos rube
žiaus. Amerikiniai mari- 
ninkai pasiekė vietą už tre
jeto mylių nuo Čangdžin 
tvenkinio, didžios elektri
nės jėgainės.

Rytiniame pajūryje šiau-į 
iriniai Korėjos liaudininkai

Korėjos liaudininkų bei ki
nų komunistų.

Ore smarkiai susikirto 
rusiški liaudininku rakieti- 
niai lėktuvai su 20 ameriki
nių bombanešių. Tapo sun
kiai sužaloti du didieji 
bombapešiai B-29 ir, tik 
pusiau krisdami, nusileido į 
savo stovyklą. Vienas bom- 
banešis dribdamąs sutriuš
kino keturis kitus ameriki
nius lėktuvus ant žemės.

Pasirodė, jog rusiški ra- 
kietiniai lėktuvai gali 100 
mylių greičiau per valandą

Washington. — Prade
dant nuo naujų metų, 35 
procentai viso aliumino bus 
skiria mi ginklavimuisi, 
kaip pranešė Wm. Harri- 

gamybos ad-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

atmušė Pietinės Korėjos 
tautininkus, jankių talki-

Į ninkus, penkias mylias at- 
igal. Liaudininkai gręsia ap
supti ir atkirsti visą tauti
ninkų diviziją.
Amerikonų komanda pra

neša, kad jų lėktuvai per 
dieną sunaikino apie 1,000 

__________________________i

Anglija greitai siųs 
Frankui ambasadorių

London. — Anglija žada 
netrukus pasiųst savo am
basadorių pas Franko fa-

skristi, negu amerikonų ra- 
kietiniai lėktuvai Korėjoje. 
Tie rusiški lėktuvai taipgi 
aukščiau pakyla už ameri
kinius.

Amerikonų komanda pra- 
i neša, jog per vienuoliką 
dienų jankiai lakūnai nušo
vė du rakietinius liaudinin
kų lėktuvus ii* 16 paprastų 
rusišku lėktuvu Jaku.

1 ŠALČIAI
Šalčiai šiauriniai - ryti

niame Korėjos fronte pa- 
' siekė 21 laipsnį žemiau ze
ro. Gana giliai prisnigta. O 
jankiams dar neprisiųsta

Peking. — Buvusieji Ki
nijos Liaudies Armijos ka
reiviai, valstiečiai ir darbi
ninkai tūkstančiais eina i 
savanoriu būrius talkon

son, valdinis
ministratorius. 

i 
Aliumino sumažinimas in- . .

dams ir kitiems civiliniams Korėjos liaudininkam prieš 
paleisti amerikonus. Savanoriai pa- 

darbi- siryžę “suvaryt
dirbiniams privers 
tam tikrą skaičių “suvaryt n anieriko-

niam Neamerikinės Veik
los Komitetui.

Kitas priešfašistinis vei
kėjas Howard Fast, įžy
mus rašytojas, jau atliko 
trijų mėnesiu bausmę, skir
tą už “paniekinimą” Nea- 
merikinio Komiteto.

šiltu vilnoniu drabužiu.
Amerikonų vadai spėja, 

jog karas galės tęstis net 
visą žiema.
ŠIAURINĖS KOPĖJOS 

PRANEŠIMAI
Maskva. — Šiaurinės Ko

rėjos liaudininkų radijas 
pranešė:

Liaudies Armija visuose 
frontuose veikliai * kovojo 
prieš amerikonus ir pieti
nės Korėjos tautininkus.

Rytiniame pajūryje liau
dininkai, į žiemius nuo Kil- 
ču, supliekė tautininkų ka
riuomenės junginius ir at
metė juos tolyn atgal į pie
tus.

Su kanadiniu lėktuvu 
žuvę 58 žmonės

Marseille, Francija, — Į 
Alpių kalną sudužo Kana
dos lėktuvas. Manoma, kad 
žuvo visi 58 jo žmonės —51 
keleivis ir 7 įgulos nariai.

Tai buvo daugiausia ka- 
nadiniai maldininkai, grįž-

šistų valdžią Ispanijoj.
: Anglija naudojasi pasta
ruoju Jungtinių Tautų sei
mo nutarimu, kuris lei
džia panaujinti pilnus dip
lomatijos ryšius su Fran- 

I ku.
(

Pagal senesnįjį Jungtim 
Tautų seimo tarimą, pada
rytą pirm ketverių metų, 

' buvo atšaukti Anglijos, A- 
merikos ir kitų Jungtinių 
Tautų kraštų ambasadoriai 
bei vyriausi atstovai iš Is
panijos.

SPulk. Guzman išrinktas
I
Guatemalos prezidentu

Guatemala. — Pulkinin
kas Jacobo Arbenz Guz- 

I man tapo išrinktas Guate- 
Įmalos prezidentu ir užims 
savo vieta 1951 m. kovo 15 
d.

Dabartinis prezidentas 
Juan J. Arevalo rėmė Guz- 
maną ir taip persekiojo

ninku; bet jie galėsią rasti nus i marias, 
darbo ugdomose karinėse ! 
pramonėse, sakė Harrison.

Toliau bus sumažintas paĮ0
vario ir kitų metalų naudo- Bahadura Rana, kuris 'išvi- 
jimas paprastiem reikalam,. j0 karalių Tribubana ir pa- 
nes vis daugiau tų metalų skeibė trimetinį 
reikės kariniams įrankiams. nauju karalium.
. ■•;. į ~ į . Sukilėliai pamuše Ranos 
Jankiai dar 66 sykius j kariuomenę 25 mylias atgal

i «i nu iv- •• Inuo rubežiaus tarp Nepalo
nori sugrą- 

-------- žint Tribubana kaip pažan- 
ketina greitu laiku pasiųsti Sanz Francisco. Kini- gesnį valdovą. Sukilimui va

jos liaudininkų radijas dovauja Nepalo Kongreso 
tvirtino, jog Amerikos lėk- Partijos darbuotojai.

Sukilėliai naudoja ameri- VARŠAV.OS STUDENTAI

Belgrad, Jugoslavija.. — 
j Dauguma Jugoslavijos ūki- 
I ninku slepia grūdus nuo 
valdžios, apeina jsakym. pri
statyt . valdžiai tam tikrą 
derliaus procentą. Tito val
džia pradėjo areštuoti to
kius ūkininkus; siunčia 
juos į sunkiųjų’ darbų ka
lėjimą.

Washington. — e _ 
nių Valstijų vyriausybė

Dar ir šiandien man 
kai atsistoja ant senos galvos, 
kai prisimenu tuos dar netaip 
senus laikus, .kada čia kryžio
kiškoje lietuviškoje spaudoje 
buvo nupieštas vaizdas, kaip 
tie nelabieji bolševikai Lietu31 
voje nukankino, tiesiog sumė- 
sinėjo didijj misijonierių J. : 
Bružiką.

Jo dūšia buvo mišiomiiš, 
maldomis ir poteriais apvaly
ta nuo visų sunkiųjų griekų ir 
pasiųsta tiesiai pąs dievą 
dangaus karalystėn.

Bet štai, pasiimu lapkričio 
7 dienos So. Bostono pranciš
konų Darbininką ir skaitau 
šito jau ir pamiršto kankinio 
pamokslą, pasakytą čia pas 
mus Amerikoje per radiją, [ 
spalio 14 dieną!

žmogus karštai dėkavoja 
už maldas ir mišias, ir Į tuos 
jo nužudytojus bolševikus pa
leidžia dar vieną didelį melo 
ŠUVj.

Tas tik parodo, kad misijo- 
nieriaus misija dar nebuvo už- 

'(Tijsa 4-mo pusi.)

plau-

New Delhi, 
Plinta sukilimas 

premjerą

Indija. — 
prieš, Ne- 
diktatorių

jo anūką

I • i »if iv- •• iiiuo i uoeziaus i
jungti skraidę per IVlandzuriją h Indijos, jie

Jugoslavijai 100,000 tonų 
i miltų.

Sausra sunaikino 
pusę Jugoslavijos < 
daugeliui jos gyventojų 
tektų badauti, jei ne 
gąlba iš Amerikos.

Sako, Sovietu atom-bombos 
pasiektų vakarų Europą

London. — Amerikonų, 
anglų, francūzų ir kitų va
karinės Europos kraštų ka
rininkai vieni kitus gąsdi
na, kad Sovietų lėktuvai 
galėtų prasiveržti ir mėtyti 
atomų bombas į tų kraštų 
miestus. Sako,, tokią gali
mybę parodė bendrieji A- 
merikos ir vakarų Europos 
lėktuvų manevrai.

’ •’ « i
• apie tuvai i^ Korėjos 66 kartus Į 
derlių; per dvi pastarąsias savai

tes skraidė virš Mandžūri- 
jos, Kinijos provincijos. 
Tas radijas sakė, ameriki 
niai lakūnai vis < 
laužo Kinijos rubežiu, V 4.
paisant jos protestų.

pa-

įSiūloma mirčia bausti 
valdinius vagis Graikijoj

Athenai. — Graikijos val
džia siūlys seimui, ka(J įves
tų mirties bausmę valdi
niams vagims.

Liberalo premjero Veni- 
zeloso ministerija kaltina 
buvusius 'shv4i> partnerius 
monarcho - fašistus, kad 
jie vien Pirėjaus uoste su
vogė daugiau kaip 6 m.ilio- 
nus dolerių .

Leduc, Canada. — Per 
dujų sprogimą čionaitinio

kinius ginklus, kuriuos jan- 
kiai paliko, baigiantis Ant-i KONGRESO DELE 
raj am pasauliniam karui. ' GATUS

SVEIKINA TAIKOS

imeriki- (Nepal yra 4 milionų>gy- 
dažniau ventojų valstybėle tarp In

GATUS

ne- dijos ir Tibeto.)

Washington. .—
Acheson nesitrauksiąs

Washington. — Republi- 
konų vadai sako, pastarie
ji kongresiniai rinkimai pa
rodė, jog amerikiečiai ne
pasitiki Trumano demokra
tų politika; todėl turėtų pa
sitraukt valstybės sekreto
rius Dean Acheson.

Achesonas atsiliepė, kad 
jis vis tiek laikysis val
džioj. Jis tvirtino, jog, ne
paisant republikpnų sustip-

Aukš- 
' čiausias Teismas atsisakė 
panaikint Marylando vals
tijos įstatymą, reiaklaujan- 
tį, kačĮ kandidatai rinki
mams į valstijines valdvie- 
tes prisiektu “ištikymbę” 
prieš komunizmą.

viešbučio rūsyje 10 žmonių rėjimo rinkimuose, .valdžia 
tapo užmušta ir 11 sužeis
ta.

ves tokią pat politiką, kaip 
iki šiol.

Washington. :— Tapo 
trims mėnesiams įkalinta 
Ernestine G. Fleischman ir 
Helen R. Ryan, Bendrojo 
Priešfašistinio Pabėgėlių 
Komiteto pareigūnės. Jos 
baudžiamos už tai, kad at
sisakė išduoti'tos organiza
cijos dokumentus kongresi-

Varšava.—Dešimtys tūkst. 
lenkų studentų demonstra
vo, sveikindami atvykusius 
1,500 delegatų iš įvairių 
kraštų į Pasaulinį Taikos 
Kongresą. Varšava gausin
gai papuošta vėliavomis ir 
gėlėmis.

(Kad Anglijos valdžia ne
įsileido tų delegatų į Shef- 
fielde ruoštą Taikos Kong- 

jie

priešingus jam kandidatus, 
kad jie rinkimų vajuje tu-
rėjo slapstytis nuo policijos 
ir valdžios užsiundomų go-

tantieji iš Romos “šventų-v 
jų metų” iškilmių, jų tarpe

reso suvažiavimą, tai 
suvyko į Varšavą.)

Bonn, Vokietija. —Pran
cūzai savo užimtame Vo
kietijos ruožte paliuosavo 
235 nacius, kurie buvo įka
linti kaip kariniai krimina
listai.

vedų.
Kiti kandidatai sako, jog| 

Guzmanas laimėjo tik per Į 
klastas ir smurtą balsavi-1 
muose.

Guzmanas žada panaikin
ti komunsitų įtaką valdžio
je. ' / I

Guatemala, yra Centrali- 
nės Amerikos respublika su 
3,283,000 gyventojų ir 42,-į 
042 ketvirtainių mylių plo
tu.

ORAS. — Giedra ir ne
taip šalta.

9 kunigai.
Lėktuvas nukrito i snie- €

gus ant 8,000 pėdų aukščio 
kalno.

Skubotai daromas karinis 
Atlanto kraštu planas

London. — Amerikos, 
Anglijos ir kitų Atlanto 
kraštų užsieniniu ministrų 
pavaduotojai tariasi pirm 
kalėdų būtinai pagaminti 
planą, kaip galima būtų at
gaivint vokiečių armiją va
karinėje1 Vokietijoje ir į- 
traukt ją į bendrą “apsigy
nimą” nuo Sovietų Sąjun
gos.
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KAS ką rašo ir sako MOTERŲ KAMPELIS
į A ’ 1

PRELATO JUOZO STAN- 
IKEVIčIAUS KALBA

dies demokratijos šalyse jau 
sukurtos tokios gyvenimo for
mos, kurioms esant nei kalbos,

Mes raginame viso pasau
lio katalikus ryžtingai rem
ti didvyriškąją korėjiečių

Pfisipazinsime, kad mes tautos kovą už laimę ir ne- nei rasės, nei tikybos skirtu- 
Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS ligi Šiol nebuvome' gavę priklausomybę . . 
............ .....  Kauno arkivyskupijos val- 

| dytojo, prof, prelato Juozo i 
$8.00 Stankevičiaus kalbos, kurią; 
$900 jis sakė andai įvykusioje kai, 
$4.50 visą-sąjunginėje taikos ša- l<os šalininkų visame pasau- 
~~ j liniuku konferencijoje Ma- Mes raginame visus 
’ Y” skvoie krikščionis pas,m:erkti tuos,

Kada visa didele šeima 
rauda gatvėje

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months

Toliau:
Mes, visi Lietuvos katali- 

prisijungiame prie tai-

Ėntered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., I 
, under the Act of March 3, 1879.

Kanadiškis Liaudies Bal-
Isas tą kalbą gavo ir iš-

, .... .. .v. . , v. spausdino (š. m. lapkričioDarbo unijų delegacijos pareiškime randame šiurpu- ) skiltyse
paduosime kaij]<aro kurstytojus.

kai kurias iš prelato Juozo gu panieka mes žiūrime į

Šiurpulingas vaizdas

lingų davinių apie padėti šių dienų Graikijoje. Ten fa
šistiniai budeliai turi darbo pilnas rankas.

Penkiasdešimt tūkstančių civilinių žmonių yra ištrem- | 
ti i salas ir marinami badu. Trisdešimt tūkstančiu ran
dasi kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose. Du tūks
tančiai septyni šimtai nuteisti mirtin už politinę veiklą, i 
Nuo civilinio karo pabaigos kasdien Graikijos valdžia PĮ 
sušaudo po keturis vyrus bei moteris už politinę veiklą! šiandieną vieniems

Tai šitaip traktuoja savo žmones laimėjusi Graikijos 
buržuazija. O tą savo laimėjimą ji pasiekė ir tą teroro 
režimą palaiko grynai Amerikos kaštais. Ji iš mūsų 
lies yra gavus už du bilijonu dolerių paramos.

Mes čia

kas savo veiksmais nusikals
ta krikščionių dorovei, žmo
nijai. Raginame viso pasau
lio tikinčiuosius susivienyti 
bendrai kovai už taiką, prieš

sa-

Naujas raportas ir naujos išlaidos
Praeitą pavasarį prezidentas Trumanas paskyrė 

don Gray patiekti jam speciali raportą apie Amerikos ir 
kitų kraštų ekonominę politiką. Dabar tas raportas jau 
pasirodė spaudoje. Tai ilgas ir rūstus dokumentas. Iš jo 
sužinome, kad Amerikos žmonėms neapsimoka laukti 
šviesesnio, lengvesnio rytojaus. Drąsiai galima tikėtis tik 
vieno dalyko: padidėjusių taksų ir kainų pakilimo!

Iš Gray raporto sužinome, kad tik per ketveris metus 
(1946-194i9 laikotarpyje) Amerika suteikė beveik išimti
nai Vakarų Europai ekonominės paramos už 29 bilijonus 
dolerių! Dabar Anglija, Francūzija, Italija ir kitos ša
lys jau beveik atsistojusios ant ekonominių kojų. Atro
do, jog mūsų parama jau turėtų baigtis.

Bet nieko panašaus neatsitiks, negali atsitikti. Taip 
mus užtikrina Gordon Gray.

Jis sako, kad jau turime naują problemą^—apsiginkla
vimo problemą, Vietoje atsteigtosios pramonės gerovė
mis didžiuotis ir džiaugtis, Europos šalys turi būti griež
tai reikalaujamos visas ekonomines jėgas nukreipti į ap
siginklavimo reikalus. Bet kadangi mes norime nepa-

Gor-

Stankevičiaus kalbos 
traukas:

Gerbiamieji delegatai, 
susirinkome Maskvoje, 

yra 
kos ir ramybės simbolis, o 
tiems, kas ruošia ir provo
kuoja naują karą, baimės ir 
nusiminimo šaltinis.

Džiaugiuosi, turėdamas ga
limumą kalbėti šioje . konfe
rencijoje visų Tarybų Lietu- 

katalikų vardu. Mes, 
katalikai, buvome 

pasaulinių karų liu- 
Savo akimis mes 

užmuštus arti m uo
sti degintas sodybas, su- 

mokyklas, gamyk- 
ligonines.
tėvynėje — 

didžiuliai 
pramonė’, že- 

vystosi / kultūra, 
" ? i! L1 lietuvių

1S

mes 
kuri 
fai

tą niekingą karo kurstytojų 
iš Uolstrito ir Siti grupę, ku
ri paskutiniuoju metu pasi
darė rykšte visai žmonijai. 
Jie užgrobė didelius žemes 
Vertybių resursus ir siekią, 
tas vertybes panaudoti žmo
nijai išnaikinti. Jie sm tirtu 
primeta savo valią kitiems.

Reikia vadinti daiktus jų 
tikraisiais vardais: kas va
gia, tas vagis; kas žudo ar 
duoda ginklą kitiems žudyti, 
tas žmogžudys.

Ką reiškia kurstyti 
Ką reiškia priversti to

le arą ? 
neno-

vos 
Lietuvos 
dviejų 
dininkais. 
.matėme 
sius,
griautas

i las, bažnyčias, 
Dabar mūsų

Lietuvoje vyksta 
darbai: auga 
mes ūkis, 
švietimas. T o d ė J 
tauta drauge su kitomis Ta
rybų Sąjungos tautomis pa
reiškia savo ryžtingą protes- 

kurstytojus. 
tuos, kas 

ir prisi jun

ta prieš karo 
Męs smerkiame 
ruošiasi 
giame 
masių

prastai aukštų ir greitų apsiginklavimo tempų, tai Eu- ateitį taikingame 
ropos kraštų gamybos nebeužtenka. Mes, Amerika, turi- niame darbe, 
me skubintis jai pagalbon su naujais bilijonais dolerių, pasirašyti 
Ir taip turės tęstis trejeris-ketveris metus. ,šaukimą

Be to, sako Gray raportas, mes turime naminę apsi-Įpasiraš®- 
ginklavimo problemą. Be to, turime finansiniai ir mili- 
tariniai padėti toms šalims, kurios kariauja prieš “komu
nizmą”. Čia vėl susidaro nesuskaitomi bilijonai dolerių 
lėšų. Jas irgi mes turėsime padengti taksais.

Tik pačioje Gray raporto pabaigoje randame uodegą ' 
apie mūsų paramą ekonominiai atsitikusiems kraštams, | 
kurių dauguma randasi Azijoje ir Afrikoje. Čia, sako po- ■ 
nas Gray, turime skatinti privatiškąjį kapitalą eiti į tuos ! 
kraštus ir varyti biznį. Valdžia turės padaryti tik tiek, j 
kad užtikrins privatiškiems kapitalistąms jų investmen-i 
tų saugumą tuose kraštuose. Jeigu kur, pavyzdžiui, žmo-! 
nes sukiltų ir mūsų kapitalistų investmentus sunaikintų Į ... .
arba konfiskuotų, tai mūsų valdžia turės jiems atlygm-1 
ti, arba nuvykti į tuos kraštus ir tuos investmentus ap
ginti.

Tai 
tokios

karui/
prie daugiamilijoninių 
žmonių, ^matančių 

ir kūrybi-
Mes raginame 

i Stockholmo. Atsi
šaukimą visus, kas dar ne-

hias nekliudo žmonėriis bend
rauti ir padėti kits kitam. 
Veidmainiškas yra teigimas, 
kad esą Amerika ir Anglija 
šiuo metu yra demokratijos 
atstovai. Ten, kur pavergia
mos kitos tautos, kur skatina
ma diskriminacija negrų atž
vilgiu, ten klesti ne demokra
tija, i o žiauriausioji priespau
da.

Mes kasdien meldžiamės ūži . .. . . . , v . ■ ,
taiką ir raginame visus tikiu- Pastatu> kuG Dutton sei-: ton. 
čiuosius bendromis jėgomis n}a Per pastaruosius ketve- 
duoti atkirtį naujo karo pavo- Į Gus ir pusę metų skaitė sa

vo namais.

Ar jūs kada tai matėte?. Už apie mėnesio po išsi- 
Aš mačiau. Tai buvo kelio-j baigimo termino jiems p ra
inis'dienomis pirm praėju-‘nešė, kad jie prievarta, pra
šiųjų rinkimų, kuriuos mes šalinami iš buto ir miešti- 
skelbėme būsiant didžiausiu niai pareigūnai tai įvykdė, 
įrodymu mūsų demokratin- Miestinė butams parū- 
gumo. Tai buvo priešais' pinti įstaiga — Housing 
469 2nd St., Brooklyne, ties j Authority — nieku nepa- 
trijų aukštų brownstone , gelbėjo, skundėsi Mrs. Dut-

jaus grėsmei.
Mes, Tarybų?Lietuvos katali

kai, raginame viso pasaulio Josephine Dutton’ų duktė, 
katalikus sutelkti savo jėgas kaipo vyriausioji septynių 
prieš naujo karo kurstytojus, vaikų šeimoje, stengėsi pa- 

' sirodyti stipria atvykusiam 
traukti paveikslą vietinio

Stebėjusieji tą tragingą 
padėtį žmonės kalbėjo, jog 

Loyola, Mr. Thomas ir kas nors bloga
I

v ■ r- j O 1
rinčius paimti ’ j rankas gink- lat. Stankevičius 
lą ? Tai reiškia žudyti žmones, 
tai reiškia griauti

įšaukiame į kovą už karu1 
veiksmų Korėjoje nutrauki-r 
mą prieš atominio ginklo pa- u^'cio'EaglelotografuL 
išnaikinimui, į kova už taika ^et šlrd’es ^usmo, rupes- 
visame pasaulyje. |ties i>' bevilties veržiamo

Tepadeda mums Dievas ta I yeldo nepajėgdama islaiky- 
šventa reikalą įvykdyti. 111 ramiu> ranka UŽSldenge 

i I veidą ir ašaros pasiliejo
! Kaip matome, prelato; pro veidą i 
Stankevičiaus kalba graži, I ^USe 
turininga ir įspūdinga. Pre- ■ 
1 1 1 ,v‘ s primena,!

žmonių 
už taika

su mūsų 
valdymosi aparatu, kuris 
leidžia taip kankinti šei
mas.

Valstijinio namams ad
ministratoriaus McGoldrick 
šiomis dienomis paruoštas 
raportas skelbia, kad namų 
padėtis esanti pagerėjusi. 
Gyvenamųjų namų ploto 
New Yorko valstijoje nuo
šimtis pakilęs su virš de- 

dengusius pirš- šimtimi, kuomet gyventojų 
prieauglis padidėjo tiktai 5 
su virš nuošimčiais.

i Garsiai kalbama, kad da-Joan, 18 metų, kuomet ji|
jog jis kalba visų Tarybų būti ką tik prazydu-n rinkimu, valdžia lei- 

fabrikus, Lietuvos katalikų vardu. «’ d~Smn nd . ’ A ...... . . .
gamyklas, bažnyčias, mokyk- abejojimo tai grynai
las, ligonines ir įvairias kultu- į.įega neg‘ Lietuvos katuli- ! nuoskauda žalojamos veido
ros įstaigas; deginti sodybas Rai JarĮw žmongs nori "tai. I
las, ligonines ir Įvairias kultū-

ir pelenais paversti žmonių . . , - . ., . , . .v,. kos, nori ramybes, nori juodarba; tai reiškia krauju ir ’ J J
v y .... v <ašaromis užpilti žemę. . . - -

si jaunuolišku džiaugsmu ir! 
j gyvenimu, nei neslėpdama

Į grožės, gailiai verkė.
Greta dukterų sėdėdama,

greičiau krasta pertvarkyti all^v.^e^R. laikydama savo
Al V***4U *>V***y, V 1 •/ F7 1 O 1 1 C< 1 1 1 l/lIrrADO l/Pl

Yra tikslų, kuriems pasiek- laimingai gyventi.

sianti pakelti rendas vi
siems. Tas padarytų nelai
mingomis visas tas šeimas, 
kurios jau dabar vos išsi
gali sumokėti nuomą.

Iki šiol valstijinis ren-mažiausįjį Viktorą, penke- , . , ,
rių metukų, Mrs. Dutton doms įstatymas palaike šio-

“V n rln K1U tokią kontrolę. Buvo
Kur pasidė- komisija. Savininkai turė- 

kad prelatas Stankevičius Įsim? Kas atsitiks su mano ^avo Prašyti leidimo rendas

ti turi susitelkti Visi geros va-j Amerikos lietuviai kleri- verkė, kartodama: “Ką da- k°ntrolę.
lios žmonės. Visų svarbiau- kaJaĮ įr socialistai sutinka, bar darysim? 1 ° 1

konferencijoje dalyvavo ir vaikeliais šeimai pasklidus kelti. Gi i endauninkai g^le- 
ten sakė kalbą. Bet jie ši- po visą miestą?” J°_ protestuoti, parodytų
taip argumentuoja: girdi,? Neį mažasis Viktorukas, k° J^ms neturėtų kelti, 
jį prievarta kažin kas Mas- susinėręs rankutes, tarsi Jr vienoje kitoje vietoje,

lios žmones. Visų : 
sias žmonijos tikslas — gyven
ti taikingai ir darniai, taip 
pat padėti kits kitam, paleng
vinti gyvenimą. Kas kėsinasi 
atimti iš žmonių taiką ir san
tarvę, tas stumia žmoniją į 
prarają . . .

Dar toliau:
, Tarybų Sąjungoje ir liau-

H protestuoti, parodyti

kvon nuvežė ir privertė ten maldai, paniuręs, abejingai kur rendos buvo perdaug 
i žiūrėjo į “dėdę” fotografą, aukštos, palyginus su buto 

)-! Abejingai dėl to, kad tą pat vertybe, _ uždraudė kelti.
sakyti kalbą!

Ar reikia didesnio išpro-į 
tėjimo?

Jungtinių Tautų Asamblėjoje
nepažįstamieji Vienok bėgiu 5 mėnesių ir 

iš taip pakėlimus gavo 95 nuo- 
iškraustė ant šąli-1 smičiai (viso 37,387)_ savi- 

- ■» va a n/A I r i i I ri i via /a 4- z-k •w'X r. ' I \ I r

Rašo akredituotas Laisves korespondentas

dieną kiti “
dėdės” išvarė juos visus iš Į
namų, - --------- — ___ _ .
gatvio šeimos rakandus ir'ninku, kurie to prašė. Tik 
jo žaisliukus. Dėl to dabar penkiems nuošimčiams už- 
jo mama verkia, sesutės I draudė kelti.
verkia, broliukas Donald! ^ar 12,100 prašymų tebe
verkia,

taip pakėlimus gavo 95 nuo-

____ , broliai- Austin ir buvo neišspręsti. 
Lawrence, 10 ir 18 metų 
vos išsilaiko.

Net šuniukas Beauty, sė
dėdamas ant Lawrence pe-| 
ties, liūdnai žiūri tai 
suverstus rakandus, i 
verkiančius namiškius. Jis 
nieko nežint) apie demokra
tiją, tačiau jaučia, jog čia 
atsitiko kas blogo. . Ir ne

NEKANTRIAI LAUKIA- Imas Korėjoje. Kinijai svar- tion (Maisto ir Agrikultū- 
ibu, sakė Chou, spręsti ame- ros organjzaciją) tapo pri- 
rikinės agresijos klausimą imti penki nauji kraštai, 

tarp kurių yra Ir fašistinė! 
Ispanija.

Už frankistinės Ispanijos 
priėmimą balsavo 42, prieš 
5, ir vienas susilaikė.

Kiti keturi kraštai buvo: 
Vokietijos Federalinė Res
publika (Vakarinė Vokieti-

MA DELEGACIJA
Lake Success. — Pirma

:dienį Saugumo Taryba te- Azijoje; jai svarbu spręsti 
•besvarstė Palestinos klausi- kodėl Amerika __ _ .

gas ir nelengvas išspręsti. 
Palestina — mažas kraš- 

toks šis garsus ekonominės politikos raportas ir |tas k . ^uo iPe^u n^\a 
rekomendacijos. ; dėmesio centru._ Dėmesio

; centras yra Korėja, For- 
i mdza, Kinija.
J Nekantriai yra laukia- 
ima Kinijos Liaudies Res- 
publikos delegacija, žadanti 
atvykti čion šios savaitės

Apsivertęs aukštyn kojomis
Tokia gal jau žmogaus prigimtis: kai virsta, tai ne-; 

sustoja, kol neapvirsta aukštyn kojomis. Šiuo tarpu ge- 
riausį pavyzdį suteikia Henry Wallące, kuris dar taip 
neseniai, būdamas Progresistų Partijos vadu, garsiai 
šnekėjo apie pastatymą Amerikoje “progresyvaus kapi
talizmo.” Šiandien jis yra nudardėjęs talkon pačiam kon- 
šervatyviškiausiam, pačiam reakcioniškiausiam kapita
lizmui. Jis jau pradeda pralenkti pačius nachališkiau- 
šius imperialistus.

Taip smarkiai kritikavęs Trumano politiką, kad ji ve
danti į naują pasaulinį karą, Wallace dabar reiškia di- 
džiausį nepasitenkinimą, kad apsiginklavimas esąs per 
lėtas. Jis dabar teigia, kad prie “taikos” prieiti galima 
tik aukščiausio apsiginklavimo keliu. Pagaliau jis jau 
griežtai priešingas ir Kinijos įsileidimui į Jungtines Tau
tas.

žodžiu, Henry Wallace dabar jau atmeta ir pasmerkia 
viską, už ką pirmiau, labai energingai kovojo, ką pir
miau taip pasiryžusiai gynė ir palaikė.

MOTERYS — FABRIKŲ 
DIREKTORIAI

Tarybų valdžios metais Lie
tuvoje išaugo daug gabių ga
mybos vadovių-moterų.

Ne taip seniai Šiaulių “Rū
tos” konditerijos fabriko di- 
rėktoriuimi paskirta buvusi 
kadaise čia saldainių vynio-
toja Oha Urnežienė. Urnežię-1 Buvusios darbininkės vado- 
Bė energingai ėmėsi vadovau- į vauja Vilniaus Marytės Mėl
ti jai pažįstamai gamybai. Įnikaitės vardo konditerijos

Jėgos” tri-

. ' pasiryžo 
“ginti” Formozą, kodėl A- 
merikos ginkluotosios jėgos 
įsiveržė į Korėją ir For-j 
ruožą ir gręsia Kinijai?

Chou E'nlai pastebi, jog 
Saugumo Taryba, užgirda-

Kadangi vienas prašyto
jas dažnai yra kontroliu- 
mi buto šimtams ar tūk- 

Į stančiams rendauninkų, tad 
į I paliestųjų rendų pakėlimais 

tai į I asmenų skaičius yra dide- 
Rendauninkai buriasi 
savo reikalus, užtik- 
sau pastogę.

Kaiminka

lis. 
ginti 
rinti

uauguiuv laijua, y v anctimc vinucu klvqts Paqkl 1 d 1 n 118 ŠPllTia ------------------------------
m. Anwita, intervene,J, i jj). CamMle. Vi.,t Narna,, „ vi„0 v ^į.

» v. - j šeimos jis nebematys, ilgė-i
asis me' g,g. q pa^am įe^s ant prezidento žmonos 

nebuvo Tarybų Sąjungos ir Ida įsipilietmti' Jungtinėse atltekus
Kinijos Liaudies Respubli- ‘ 

jkos atstovų.
Kinijos Liaudies Respub

likos užsienio reikalų mini
stro telegrama^ taigi, dau
geliui buvo netikėta bomba 
ir dabar tiek Saugumo Ta
rybos nariuose, tiek visoje 
asamblėjoje vyksta gyvos 
diskusijos dėl to, kas bus 
toliau.

Kinai, matyt> bus pasi-' 
ryžę laikytis savo nusista
tymo/ savo vyriausybės in
strukcijų, o amerikiečiai, 
galimas daiktas, dės pa
stangų priversti juos “aiš
kintis.”

Kitais žodžiais: kinų de- 
lėgacija atvyksta ne kaip 
kaltinamoji; o kaip kaltin
toja*

—UžUot jūs sodinę muš į 
kaltihamąjį suolą, mes pa
sodinsime jūs, įjonai, —ta
rytum sako Vykdančioji 
Kinijos delegacija.

Na, matysime!
Ispanija viėnainfe koihįtfetė

Į Jungtim Tautų Food

Transjordanas.
Kaip matome,

civilinį karą Korėjoje, pa- į sielgė nelegaliai, nes tuo-
Saugurno Taryboje i Ispanija palaipsniui prade

Delegaciją vadovaus Wu j 
Hsiu-chuan, o jo vyriausiu ‘ 
patarėju bus Chiao Kuan- 
hua. Abudu vardai mažai 
tėra amerikiečiams žinomi, 
nors Kinijoje jie, be abejo
jimo, turi didžiulės reikš
mės.
Chou En-lai telegrama
Kinijos užsienio reikalų 

ministro Chou En-lai tele
grama “apvertė visą veži
mą”; ji sudarė kai kam ne
maža rūpesnio.

Kaip žinia, š .m. lapkri
čio 8 d. Saugumo Taryba 
pasiuntė Kinijos užsienio 
reikalų ministrui pakvieti
mą prisiųsti savo delegaci
ją, kuri galėtų gyvu žodžiu

metodams plačiai paskleisti.
Kauno “Pakaitos” galante

rijos fabriko direktoriumi yra 
Vladislava Norkiene. Anks
čiau buvusi eiline darbininke, u o 
ji pasireiškė sumania organi-I paaiškinti, kodėl šiuo metu 
zatore. įmonėje auga darbo ’ Korėjoje randasi kinų ka- 
našumas, nėra' darbininkių, rpiviii

gamybai. | nikaitės
Įmones direktorius skiria daug fabrikui, Kauno 
dėmesio geriausių stachanovi- kotažo ir daugeliui kitų įmo- 
ninkų priešakiniams darbo nių.

darbininkių, peivių.
kurios neįvykdytų užduočių. Atsakydamas į kvietimą 

Ir paskirdamas savo delega
ciją, tačiau, Chou Ėn-lai 
pareiškė, jog Kinijos dele- 
gačija atsisakys svarstyti 
tokios mažos reikšmės klau- „ _ ,
simą, kaip kinų karių biWi- and Agriculture, Orgūniza-

Abiejų pasikėsintoje

bus teisiamostarp svetimų.
Neteko matyti nuotaikos

I buvusių tuomet darbe tėvo 
yra įr vyriausiojo sūnaus, taip- shingtone buvo pasikėsinta

Tautose.
Nuobodi tvarka.

Saugumo Taryboje 
pripažintos oficialėmis dvi gi antrojo "sūnaus, 
kalbos: Prancūzų ir anglų. 
Kai kalbėtojas kalba, tuo
jau, momentaliai yra ver
čiama ir jo kalba, bet toks 
vertimas nesiskaito oficia
liu. Baigus kalbėtejūi kal
bėti, jo kalba verčiama iš 
riaūjo, • oficialiai. T. Sąjun
gos atstovai tekalba tik ru
siškai. Jiems baigus, jų kal
bos esti verčiatnos į ūnglų 
ir francūzų kalbas. Visam 
tam tenka praleisti daug 
laiko. Dėl to Saugumo Ta
ryba negali pasigirti greitu 
pasibrežtų darbų atlikimu.

Kituose Jungtinių Tautų 
komitetuose ir pačioje a- 
sėmblėjoje kalbos verčia
mos tik kalbėtojui kalbant.

Saigon, Indo - Kiną. — 
Vietnamo liaudininkai ata
kuoja frahcūzus Tiėn Ye- 
ne. Stmaikino bei sUėmė 
daug frandūzų, bėgusių iš 
Laokay. 

5

Tą pačią dieną, kai Wa-

kuris 
darbo ieškoti.

ant prezidento ' gyvybės, 
New -Yorke visu įkarščiubuvo išėjęs

Tačiau tai galima atspėti, buvo ieškoma pasikėsintojų 
Štai, kaip visa tai dėjosi: |šeimų, artimųjų. Ieškojo 
Per apie metus laiko visa suokalbininkų. Tą pat die- 

šuaugusioji Dutton’ų šeima na> namie, 
liuosomis nuo darbo ir mo-|Rįsa Collazo, 111 IT 'kyklos -valandomis ieškinė- 
jo kito buto. Nathas, kuria
me jie Už butą mokėdavo 
$55 rendos per mėnesį, bu
vo parduotas. Naujasis sa
vininkus sakėsi esąs reika-

a rėš tavo ,Mrs. 
išlikusiojo 

gyvu pasikėsintojo žmoną. 
Ją sulaikė po 50 tūkstančių 
užstato.

Dėl nušautojo tapte ant
puolyje Griselio Torresola 
šeimos federaliai agentai 

Jielingas to buto sau, prašė iš- turėjo nesusipratimą.
•sikraustyti. Dutton’ai sten- policijos stotin buvo nuve-
gėsi patenkinti.

Tačiau, kur tiktai jie ėjo, 
visur jiems atsakė — per 
didelė šeima. Gi laikas ne
laukia. Prieš virš pusmetį 
jie gavo įsaką išeiti, vienok 
teisėjas dar pratęsė jų gy
venimą šešiems mėnesiams. 
Išsibaigė ir tie, o jie, kaip 
neturėjo, taip ir negavo ki
to buto.

dę visai kitą, tiktai panašią 
pavardę turinčią šeimą. Pa
tyrus, kad suimtieji nieku 
nesiriša su nušautoju, tuos 
paleido, leidosi ieškoti kitų.

Ieškomoji šeima gyvenusi 
viešbutyje. Bet kuomet a- 
gentai ten dasigavo, našle 
su kūdikiu jau buvo prasi
šalinusi. Ją atrado pas jo-

(T^sa 4-me pnsl.)

!

2 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) —Tree., Lapk.-Ndv. 15, 1950



LEVAS TOLSTOJUS

VAIZDAI IŠ KARIŠKIŲ GYVENIMO
SUSITIKIMAS STOVYKLOJE SU MASKVOS PAŽĮSTAMU 

Is Kunigdiksčio Nechliudovo Kaukazo užrašą. 
10-19-5019

(Tąsa)
—Jau seniai miega,— niūriai atsakė 

Nikita.
Man įsakius atnešti mums čia užkąsti 

ir degtinės, jis nepatenkintas sumurmė
jo kažką ir nukėblino į savo palapinę. 
Tenai dar paburbėjęs, jis vis dėlto atnešė 
mums kelioninę skrynelę, ant skrynelės 
pastatė žvakę, apsukęs ją popierium nuo 
vėjo, kaistuvėlį, garsvyčių stiklinėje, 
skardinę taurelę su rankenuke ir butelį 
pelyninės. Visa tai išdėliojęs, Nikita 
pastovėjo dar kiek laiko prie mūsų ir 
pažiūrėjo, kaip aš ir Guskovas išgėrėm 
degtinės, ir jam tai, matyt, buvo labai 
ne prie širdies. Matinėje žvakės švieso
je pro popierių ir mus siaubiančioje tam
soje tebuvo matyti ruonio oda, kuria bu
vo aptrauktas lagaminas, vakariene, su
statyta ant jo, Guskovo kailinukai, vei
das ir jo mažos raudonos rankelės, bei
mančios iš kaistuvėlio virtinius. Aplin
kui viskas buvo juoda, ir tik įsižiūrėjęs 
galėjai atskirti juodą bateriją, tokią pat 

.juodą sargybinio figūrą, dunksančią už 
brustvero, iš šalių ugniakurus ir viršu
je rausvokas žvaigždes. Guskovas liūd
nai ir gėdingai vos pastebimai šypsojo
si, tarsi jam po prisipažinimo nejauku 
buvo’žiūrėti man į akis. Jis išgėrė dar 
vieną stiklelį degtines ir godžiai valgė, 
gramdydamas kaistuvėlį.

—Jūsų pažintis su adjutantu,—tariau 
aš jam, kad tik ką nors pasakyčiau, — 
jums vis dėlto yra šioks toks palengvini
mas: girdėjau, jis yra labai geras žmo
gus.

—Taip, — atsakė degraduotasis, — 
jis yra geras žmogus, bet jis negali būti 
kitoks, negali būti žmogus, to iš jo, tiek 
išsilavinusio, ir negalima reikalauti. — 
Jis staiga tarsi paraudo.—Ar girdėjote 
šiandien jo stačiokiškus juokus dėl se-. 
kreto,—ir Guskovas, nors aš keletą kar
tų stengiausi nutraukti kalbą, ėmė tei
sintis prieš mane ir įrodinėti, kad jis 
nepabėgęs iš sekreto ir,kad jis nesąs bai
lys, kaip tai norėję parodyti adjutantas

roubles argeht? (ar negalėtu- 
paskolinti 10 rublių?). Sesuo 
netrukus atsiųsti paštu et mon

man' labai malonu,—tariau aš,

CLEVELAND© ŽINIOS
Iš Ohio Teisią Biliaus 
Konferencijos.

I
Ohio Teisių Biliaus Konfe

rencija, įvykusi lapkričio 3- 
čią, priėmė sekančią veikimo 
programą:

ir

—Kaip aš jums .kalbėjau,—traukė jis, 
šluostydamasis rakas į kailinukus, — to
kie žmonės negali būti švelnūs kitam 
žmogui — kareiviui ir kuris turi maža 
pinigų: tai yra virš jų jėgų. Ir štai pa
staruoju metu, kai jau penki mėnesiai 
kažkodėl nieko negaunu iš sesers, paste
bėjau, kad jie pasikeitė mano atžvilgiu. 
Šie kailinukai, kuriuos aš pirkau iš kar
eivio ir kurie nešildo, todėl, kad visiš
kai nusitrynę (jis parodė man pliką 
skverną), nekelia jam užuojautos ar pa-

garbos jo nelaimei, o panieką, kurios jis 
neįstengia nuslėpti. Nors ir kokiame be- 

. būčiau varge, kaip kad dabar, kai be 
kareiviškos košės neturiu ko valgyti ir 
kuo apsirengti, — tęsė jis toliau, nulei
dęs akis, įsipildamas dar stiklelį degti
nės,—jis nesusipranta pasiūlyti man pa
skolos, tikrai žinodamas, kad atiduosiu, o 
laukia, kad aš, tokioj padėty būdamas, 
jį paprašyčiau. Jūs suprantate, kaip man 
tas sunku ir dar iš jo. Jums, pavyzdžiui, 
aš tiesiog pasakyčiau, vous-etes au-des- 
sus de cela, mon cher, j e n’ai pas le sou 
(jūs esate aukščiau viso šito, mano mie
las, aš neturiu nė kapeikos). Ir žinote, 
—tarė jis, staiga beviltiškai žvelgdamas 
man į akis,—junjš tiesiai pasakysiu, aš 
dabar baisioj padėty: pouvez-votis me 
pretez 10 
met man 
turi man 
pere . . .’

—Ach,
kai tuo tarpu man buvo skaudu ir ap
maudu, ypač todėl, kad, vakar prasilošus 
kortom, man pačiam beliko tik 5 rubliai 
ir dar kažkiek pas Nikitą.

—Tuojau, — tariau atsikeldamas, — 
einu paimsiu iš palapinės.

—b ne, vėliau, ne votis derangez pas 
(nesirūpinkit).

Tačiau neklausydamas . jo įsisprau- 
džiau į užsagstytą palapinę, kur stovėjo 
mano lova ir miegojo kapitonas.

—Aleksiejau Ivanovičiau, būkit malo
nus, paskolinkit man 10 rublių iki algos, 
—tariau kapitonui, budindamas jį.

—Ar vėl prasišvilpėt? o dar vakar ža
dėjot daugiau nebelošti, — pro miegus 

' pratarė kapitonas.
—Ne, nelošiau, bet taip reikia, būkit 

malonus, paskolinkit.
—Makatiukai!—sušuko kapitonas sa

vo pasiuntiniui,—ištrauk dėžutę su pi
nigais ir duok šen.

—Tyliau, tyliau,—prašnekau, klausy
damasis už palapinės monotoniškų Gtis- 
kovo žingsnių.

-^Ką? kodėl tyliau?
—Tai šitas degraduotasis prašė manęs 

paskolinti. Jis čia pat:
—Jei būčiau žinojęs, tai nebūčiau.da

vęs,—pastebėjo kapitonas: — girdėjau 
apie jį—dergšius berniūkštis!

Vis dėlto kapitonas davė man pinigų, 
liepė paslėpti dėžutę,' gerai susiausti pa
lapinę ir dar sykį pakartojęs: “jei bū
čiau žinojęs kokiam rcikaliw, tai būčiau 
nedavęs,” užsitraukė apklotą ant galvos. 

•—Dabar jūs man skolingas 32, atsimin
kit,—suriko jis man.

(Dauginu bus)

1. ši konferencija pasižymi 
už visišką atšaukimą McCa
rran įstatymo ir kopijos šios 
programos-rezoliucijos bus pa
siųsta prezidentui Trumanui 
ir visiems Ohio kongresma-j 
nams ir senatoriams pirmiaus, 
negu jie susirinks į sekančią 
kongreso sesiją.

2. Kad šios 
delegatai atlankytų kongres-

Įm’aną — at - large — Stephan 
Young ir'kongresmaną Micha
el Feighan išdėstymui jiems 
šios konferencijos pažiūrų ir 
reikalavimo, kad jie balsuotų 
už Atšaukimą McCarran įsta
tymo sekančioje

'sijoje.,
Į 3. Kad iš šios 
Į butų pasiustos 
prezidentui Trumanui ir gene
ral iam J. V. prokurorui! Mc- 

įGrath, pranešant jiems apie 
apgailėtiną a ręstą David 
Schlossbergo ir Juozo Luko- 
Lukoševičiaus, reikalaujant 
jiems kuogreičiausios laisvės.

4. Kad delegacija nuo šios 
koiiferencijbs, vadovybėje Eu
gene Duchon ir, Dr. J. N. Si- 
mans, atlankytų imigracijos | 
biurą su reikalavimu kuogrei- j 
čiausio paliuosavimo David 
Schlossbergo ir Juozo Buko.

5. ši konferencija autori
zuoją išleidimą tūkstančių 
kopijų lapelių supažindinimui 
C 1 c v e 1 a n d o žmonių su 
Schlossbergo ir Lukas’o daly
kų stoviu.

$10, Marė Nikos $6, kitos 
gi bus paaukavusios siulyg ;

jvo išgales. Iš lietuvių vyrų bu
vo tik 2. Tas dar kartą paro
do, kad mūsų moterys stovi 
vyrų priešakyje visur. '

Clevelando žydų tauta jau 
turi sukėlusi $2,000 gynimui 
savo tautiečio Schlossbergo. 

i , ...»| De Lacy neisrinktas. 
f

Hugh'De Lacy, Progresyvių 
I Partijos Ohio direktorius, 
kandidatavęs ant nepriklauso- 
mo baloto i valstijos seimelio

I atstovui nebuvo išrinktas, 
konferencijos iMat senl»1.' ,lS ,lalies

;ir darbo unijų, masina buvo 
taip sukoncentruota, kad pra
varyti Wallstrytui 
kandidatus į visai? 
Politines Akcijos 
CIO, rekomendavo 
savusius už McCarran 
O dar kita priežastis, kad P. 
P. negavo leidimo savo žmo
nėms balsų skaitymo pridabo- 
jimui. šiuos žodžius rašant 
dar nebuvo žinomas visų bal- 

(sų skaičius. Bet De Laęy’ui 
12,-
S.

kongreso se-

konferencijos 
telegramos:

Perskaičius straipsnį 
“Prašau Rimto Dėmesio” Z I

ir kalbos tu-/ 
nugirsti, 

as pūsti, 
raižyti, 

ada vėl 
kitokis 
sukasi,

vanų vertę, 
rinys sunku 
Tik kai pradėjo 
smuiką su smičium 
armoniką tampyti, 
visai kitas reginys, 
ūpas pasidarė. Tik
tik trepsi, tikrai lietuviškai. 
Seni, žili vyreliai, jau seno
kos ir storokos moterėlės ir 
dukrelių dukrelės, tos mažy
tės kai čigonytės, o jų kojy
tės miklios ir sugabiai šoka.

O mūsų muzikantai jau se
nyvi darbo žmonės. Jie ne
turi muzikos notų, o gal ne 
ką ir žino apie jas. Bet jų 
dūdos gana maloniai leidžia 
lietuviškų dainelių, rūtelių, 
aguonėlių balsus. Garbė klu- 
bieČiams turėti tokius talen
tingus savo narius, kaip J. 
Ivanauskas, M. Jankauskas, 
Tamašauskas ir čekas. Jie

ištikimus j
vai d vietos.
Komitetas, veltui ne sykį palinksmino ne 
visus bal- 

bilių.

U- i
;nĮjau buvo priskaityta arti

000 balsų. J. N.

Philadelphia, Pa
(Richmonde)

Muzikante, gražiai grok, 
im'ano dėdė moka šokt;

O .jūs, vaikai, netingėkit, 
paskui dėdę šokinėkit...

Taip- tai buvo mūsų nuo 
seniai garsiajam Richmondo

Lapkričio 5 dieną, nedūldie- 
nj po pietų sustojau pažiūrė- 

jti, kas veikiama mūsų Muzi- 
i name (klube). V.a- 

jtekau į pirmutinę svetainę. 
Nustebau pamatęs: visi stalai 
apsėsti įvairaus amžiaus \vyrų 
ir moterų ir* ką tokio skubi
nai daro; 
rankų kilnojimo, 
kortų ir bingo pare, 
nebuvau matęs tokio 
lio.” ’ Tyku, lyg tai būtų šer
menys, o paskuba — lyg tai 
rugių pintis. Keletas jaunų 
smarkių moterėlių tik puldi- 

|nėja tai prie vieno, tai prie
7. Kad mu, šios konferenci-1 kit() būrelio su kokiais popie- 

’ Jankai hūtM |rėliais rankose. Nepralenkė
nė manęs. Tai vis pasiūlymai 
laimėti kokią vertingą dova
ną. Kuomet jau įsigijau apie 
tuziną progų būti laimėtoju, 
pastebėjau vienai smarkuolei, 
gana sugabiai kalbinusiai įsi- 

<=>------■« — ---- -------- igyt daugiau kortelių: “Tams-
susirinks ir kad visos čia at- jtos ]aįjaj sugabiai vedhte biz-

6. Kad visos šią konferenci- i ]<a]jam 
nisf nvnii in nninc nrtrnniv.flri- I , .ją atstovaujančios organizaci

jos atsišauktiĮ į savo' narius, 
i kad .jie visi pasiųstų po-tele- 
;gramą prezidentui Trumanui 
i reikalaujant laisvės tiem 
dviem McCarran įstatymo au
koms ir kad visos organizaci

jos siųstų rezoliucijas prez. 
I Trumanui reikalaujant laisvės 
j tiems dviems ir taipgi kitiems 
sveturgimiams, kurie pasta
ruoju laiku tapo areštuoti ir 
tebelaikomi be- kaucijos.

jos padrąsinimo I 
pasiųsti Juozui Lukui ir Da
vid Schlossbergui, kurie sėdi 

(apskrities kalėjime.
i 8. Kad šia konferencija at- 
įžymėti su plačia Ohio valsti
jos delegacija į Washingtoną 

kaip greitaį ten Kongresas

stovaujančios organizacijos at
sižymėtų tuo patim veiksmu.
Iškovojimui Negrų Žmonėms 
Civilių Ir Ekonominių Teisių. Į

• 1. “Kad visos organizacijos
. paremtų Ohio Teisių Biliaus

Tokias apsileidėles Konferencijos veikirĄą įšreika- 
kuopas reik ragint laiškais lavimui policijos 
ir per spaudą.

Iki pabaigai šių metų tik brutališkumo 
_ ir kad tas istyri

sekretorius privalėtų neuž
simokėjusių narių sąrašą 
toms kuopoms pasiųsti ir 
pakartoti bent kas du mė
nesiai.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Progresyvių Lietuvių Piliečių Bal- ■ 
suotojų Klubo narių reguliaris Susi
rinkimas įvyks sekanti sekmadieni, 
19 Lapkričio (November), kaip 2 
vai. po pietų, Lietuvių Svetainėje, 
29 Endicott St. Visi klubo nariai ir 
draugijų delegatai turi būtinai da
lyvauti. Bus išduotas raportas iš 
praėjusių rinkimų ir nustatytos gai
rės tolimesniam veikimui. — L. P. 
B. Klubo Pirmininkas. (219-220)

WORCESTER, MASS.
Atsibuvo bankietas, uždarymui 

parko vasarinių pramogų, tai dabar 
LLD Moterų 155 ir vyrų 11 kuopos 
rengia parę-vakarienę, atidarymui 
žiemos pramogų ateinantį sekma
dienį, 19 Lapkričio (Nov.) kaip 5 
vai. po pietų, Lietuvių Salėje, '29 
Endicott St. Kaipo pirmas paren
gimas, tai suprantama, bus puikiau
sias, o mūsų gaspadinės jau ir taip • 
garsios, pasistengs dar. daugiau pra
garsėti. Bus ir gražus programas. 
Prašome visus dalyvauti ir užtikri
name — būsite užganėdinti. — Ren
gimo

tik seniokus, bet ir visai jau
nus vaikučius, kurio prie '‘mo
dernišku” orkestrų grojimo 
nedrįsta nei kojų pakelti.

Garbingas dalykas būtų, 
kad tos sesutes, neseniai pri
sidėjusios 
klubo, savo įgytą praktiškumą 
dažniau 
n and ai. 
reikalinga ir

prie šio pašalpos

panaudotų klubo 
ši pašalpos draugija 

naudinga savo 
nariams, o jos piniginis turtas
nėra taip jau aukštas. Todėl 
.dėl jos reikalinga pasidar
buoti.

Ypatinga ir tas, kad šis klu
bas labai daug užjautė tiems 
naujokams (dipukams). 
jų klubo parengimuose 

i atsilanko.
Dėdė

|skūpiai
taip

R.

Komitetas. (219-220)

shenandoAh, pa. 
BALIUS

LDS 34 kuopa rengia balių, kuris 
įvyks šeštadienį, lapkričio 18 dieną, 
8 vai. vakare, West End Svetainėje. 
Todėl visus vietinius ir apylinkių' 
lietuvius prašome atsilankyti. Buš 
skanių gėrimų, ir valgių, šokiams 
grieš geri muzikantai. Gražiai laiką 
praleissime ir paromsime darbinin- 

I kišką organizaciją. — Kviečia Ren- 
i gėjai. ( 219-220) .

BROCKTON, MASS.
Pirmas metinis koncertas ir šo

kiai įvyks šeštadienį, lapkričio 25 
d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių Tau
tiško Namo Aapatinėje Svetainėje, 
North Main St. ir kampas, Vine St.

Koncertinę programą pildys Liuo- 
sybės Choras, vadovybėje Alb. Pot- 

I sius. Bus solų ir duetų. Dainuos Rd- 
į žė Stripinis, Will Yuodeikis, Pauli
na Kundrat, Aldona Wallen. Piano 
solo skambins Vincas Kundrotas. 

į šokiams grieš gera muzika. Turėsi
me skanių valgių ir gėrimų. Visas 
ir visus prašome atsilankyti.

(219-220)

Vystoma gyvulininkyste
ŠAKIAI, rugs. 20 d. — 

Bartkų apylinkes Mičiurino 
vardo kolūkis pasiekė didelius 
laimėjimus gyvulininkystės iš
vystymo srityje. Šiuo metu 
galvijų fermoje metinis pla
nas jau žymiai viršytas. Gyvu
lių augintojai vieningai kovo- > ja* o mes dar neturime nei delegaci- 

matyt iš skubaus ia <lfil aul<ŠU gyvulių produk-j

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus praenftimas. ALDLD 10- 

I tos kuopos nariams. Nepaprastas 
i susirinkimas įvyks ketvergo vaka- 
! re, kaip pusė po 7 v., 16 dieną lap- 
' kričio, 735 Fairmount Ave. Labai 
I svarbu susirinkti visiem ir pasiimti 
i knygą už šiuos metus. Tai labai 
svarbi knyga — “Popiežiai ir Lietu
vių Tauta.” Taipgi tik už poros die
nų įvyks šešto apskričio konferenci

jos parinkę. Nepatingėkite atsilan-
-n i - -x- - kyti. — Kuopos Komitetas.Melzeja Burksaitiene I (218-219)O tai būta tyvumo. ]

Niekad 'įsipareigojo iš kiekvienos mel- 
“poky- darnos karves 1 ‘ ,vx’

nį.” Ji atsake: “Tai 
kunigėliai taip ištrainino...”

Sužinojau, kad tai būta pa- 
[rengimėlis, surengtas klubo 
naudai, o moterys, kurios su
sivienijo su muzikaliu klubu, 
yra šventos Magdalenos Drau-

mus

i primelžti po 
<2,500 litrų pieno. Savo įsipa
reigojimą ji garbingai vykdo. 

I Kiaulių fermoje pavyzdingai 
'dirba O. Rižienė. šiais metais 
I už išaugintus paršiukus kolū- 
' kis jau gavo apie 12 tūkstan- 

rublių. Paukščių fermoje 
280 paukščių, už paukš- 
gaunarnos taip pat nema- 
pajamos. Kolūkyje, didė- 

ijant gyvulių skaičiui, plečia- 
■rni statybos darbai.. Statybos 
'brigada, vadovaujama Ado
maičio, įrengė moderniškas 

I kiaulides. Taip pat pastatyta 
ipaukštidė ir kiti trobesiai.

A. Orintas.

Matthew A.
BUYUS

čių 
yra 
čius 
žos

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Nainy Savininkams
i Mes namus taisome, penti-. 
'name iš lauko ir vidaus; tai- 

^Įdę!!s- som stogus, gatarus ir kami-
. nūs. Nesvarbu kaip toli ir 

Patarnaujama kaip didelis ar mažas darbas, 
vestuvėms ir bankietams. Pilni Jais- Rejkale parašykite atvirutę 

1*11 T ' « r * v* » r • »•» • f \ ir* i Ir.i A i t i n 1

PARDAVIMAI
KINGSTON, N. Y.

Parsiduoda Bar ir Grill su nuosa
vybe. 17 kąmbarių. T............
Valgymo kambarys ir virtuvė. Dide
le salė šokiams. Grindys iš klevo me
džiagos, dubel tavos. iprosekiuto- 

riaus Cullitan ištyrimo polici-
> Clevelande 

.. kad tas ištyrinėjimas būtų 
pavestas grand džiurei.

2. ši konferencija
i atvirą 

tarybai su

Lietuviu Literatūros Draugijos bėgamaisiais reikalais
Skaičiau “Laisvėj” straip- ■ mažą duoklę. Reiktų 

snį antgalviu “Prašau Rim-1 tart toms kuopoms, 
to Dėmesio.” L 
parašytas’LLD Centro pir-jvimu panašiai, kaiį 
mininko A. Bimbos. Tą! kuopa daro, 
straipsnį skaičiau, studija-! ___ _

susirinkime iškolėktuojaZh i neišgalvoju. 
iš visų susirinkusių duok
les. Po to, kuopos sekreto
rius perskaito vardus ir pa-

Per m^hesį. Už tą menkutę jotvyw ptvItwvovvvllllvtl 
duoklę narys gauna žurna- Gilbert, negro leitenanto, i 
lą “Šviesą”, kuris yra ap- i teisto karinio teismo L.

Pa" . ~ t
kad j pusantro mėnesio, bet ne- į

Straipsnis įveiktų su duoklių iškolekta-Į pasimokejusių narių da y-j

vau ir vėl skaičiau — 1,379 
Draugijos nariai dar hera 
mokėję duoklių už šiuos 
metus. Nario duoklė $2 už 
visus metus arba mažiau

mūs j ra arti pusantro tūkstančio.'zuoja pasjusti 
i Kaip toki apsileidimą ar miesto 

Pradžioje metų, pirmame'neapdairumą pavadinti, aš

Kaip jau viršuje minė
jau, nario duoklė $2 metuo
se arba išeina po 17 centų

negu 17 centų per mėnesį. į susirinkimą. Tada pasi- 
Ant rytojaus susitikau ! jmam Pp keletą pavardžių 

gerą draugą ir užklausiau ypatiškai juos aplankom 
Bimbos iškolektuot duokles. Taip 

...... ...... £ _____apie darom žėdname susirinki- 
nepasimokėtas narių duok- iš visų narių duok-

jo, ar skaitė A. 
straipsnį “Laisvėje” apie

lą “Šviesą 
švietos švyturys lietuviams. 
Gauna tų metų Draugijos 
.išleistas knygas. Šių metų 
knyga “Popiežiai ir Lietu-

les į Draugiją? Nelaukda-būna įskolektuotos. Vy- —Tauta” yra puikus isto
rinis veikalas 255 puslapių, 
kainuojantis nemažiau $2. 

doram ir apsi- 
lietuviūi yrti 

būt Lietuvių Litera- 
D raugi jos nariu.

Kazys Bevardis

mas atsakymo, * pradėjau-riausias susirinkimo dieno- 
jam aiškinti, 1 
džiausiąs skandalas su tų 
kuopų apsileidimu. Tokiose 
kolonijose, kai Toronto, 
Chicago, Detroito, Phila- 
delphijos, Worcesterio ir 
kitų, tūlų kuopų net iki 100 
narių, nepasimokėj u s i ų 
duokles. Tas mano draugas 
sako:

kad tai di-! tvarkė^ punktas, tai duok
lių pasimokėjimas ir nauilI | p^gMiau

— Tikrai progresyviam 
žmonėm yra gėda, kad toks 
didelis skaičius narių ne
prisirengė pasimokėt tą

narių prirašymas.
Taip veikdami, mūs kuo- 

‘po nariai visados pasimoka 
duokles prieš 1 d. liepos,— 
pareiškė mano draugas.

*
1 Tas Draugijos pirminin
ko paskelbimas turėtų at
kreipti kiekvieno progresy- 
vio ir apšvietą mylinčio 
žmogaus atydą. Tokie kuo
pų ir narių apsileidimai ne
turi būt slepiami. Centro

švietusiam 
garbe

Francisco. — Septy-San
hi profesoriai ir du rašti
ninkai tapo pašalinti iš 
San Francisco Valstijinės 
Kolegijos už tai, kad' atsi
sakė prisiekti ištikimybę 
prieš komunizmą.

autori-
1 a iš ką 

prašymu 
grand džiurės ištyrimui Cleve- 
lando policijos brutališkumo.

3. Kad ypatiški laiškai ir 
telegramos tūkstančiais būtų 
siunčiami prez. Trumanui rei
kalaujant, kad jis panaudotų 
savo galią paliuosavimūi Leon

nu- 
kar'inio teismo kare 

prieš spalvuotus Azijos žmo
nes.

4. Kad visos šią konferenci
ją ? atstovaujančios organizaci
jos pasiųstų rezoliucijas už iš
laisvinimą leitenantų Gilbert.

5. Kad ši konferencija pa
siųstų- rezoliuciją prezidentui 
Trumanui reikalaujant laisvės' 
leitenantui Gilbert.'

Veikimo programa buvo pri
imta vienbalsiai.
Konferencija Buvo Skaitlinga.

Nors, tą vakarą labai lijo, 
bet, delegatų ir svečių susirin
ko į Ohio Teisių Biliaus kon
ferenciją gana daug. Matėsi 
ir lietuvių nioteriį gražus bū
relis ir nekurtos iš jų paauka
vo Teisių Biliaus. gynimui ga
na duosniai? Julia Werner

Prasi- 
užpelnytų” dovanų da- 

Stebiuosi, kad kas 
asmuo gauna 
klausiu kitą 

darbuotoją: 
pelnysi t, k ne
dovanų išduo-

Atsakė: “Mes 
dovanos

pel- 
vcik

niai. Biznis geras per ištisus metus.1 
Visi įtaisymai. Automatiškas alie
jinis šildytuvas. Moderniška. Yra ir 
vandehiniai įtaisymai iš lauko. Ran
dasi miesto ribose. Turite patys ma
tyt nuosavybę, kad suprastumėt ge
rumą. $19,000. Lengvi termai. Šau-

Kortų lošis sustojo, 
dėjo 
linimas. 
antras - trečias
dovanas. Vėl 
gana smarkią 
“Tai ką gi jūs 
met tiek daug 
date?”
nysim, nes tos 
visos gautos veltui...”

Norėjau pasiteirauti, 
tos naujos klubo “prietelkos” 
sugebėjo surinkti tiek dova
nai daiktų ir nugirsti bent 
kelių darbštuolių vardus, kaip 
staiga pamačiau klubo' seną 
ilgametį darbuotoją ir sekre
torių Juozą Ivanauską su dū
da rankose, ant steiČiaus ką 
tai bekalbant. Jis padėkojo 
naujoms kĮubietėm^ už tą po- 
kilio surengimą. Visi apžiū- I 
rinėjo ir apkalbėjo savo do-

kaip

arba telefonuokite:
John Petrus, 131 Pond St, 

Randolph, Mass. Tel. Ra 6- 
1177-J.

So. Bostono ofisas, 409
kite GEdncy 9-6113 arba rašykite.- Broadway, Room 4, nuo B-7.
Mrs. Anna Corrigan, 743 58th St., 
Brooklyn, N. Y.
»J* D — tM — Ml — DM —— M BN —— W —— •» — BO —- M — M ~ ■ — M —

vakarais

I fi
I a
4 CHARLES J. ROMAN

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

DORCHESTER, MASS.I
g

Tel. AV. 2-4026 . -K

DR. JOHN REPSH1S

(REPŠYS) |

LIETUVIS GYDYTOJAS g

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto,

495 Columbia Rd.

3 psl.--Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Trec.^ Lapk.-Nov. 15, 1950

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksimė 
modemišką patarhaVimą. 1 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite • 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa- 

TU Poplar 4110



MOTERŲ KAMPELIS
saugos nuo ankstybo pra- 
dilimo kelnių ar sijono ke
lius ar sėdynę, taipgi koji
nių pirštui ir kulnis.

(Tąsa nuo Z-ro pusi.) 

sios draugus. Tenai Mrs. 
Carmen Torresola tapo a- 
reštuota ir taip pat sulai
kyta po $50,000 kaucijos, o 
jos kūdikis paliktas pas jos 
draugus. Į

Abi moterys kaltinamos 
esant dalyvėmis suokalbio į nuo paLeitimo spalvos ir

Į nauja suknelę ar marš
kinius pažastyse įsiūti ar 
įdaikstyti pamušalėliai ap
saugos drabužio pažastis

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE ’
S3

Leido panaujinti 
Peekskill Bylą

ALP — didžiausia partija 
Marcatonijaus distrikte

Sužeidė numestu 
revolveriu

.. Namų darbininkė—virėja. Guolis 
vietoje: nuosavas kambarys ir va
na; du vaikučiai; skalbiama mašina; 
indų plovimui mašina; turime ir 
daugiau pagalbos. Palyrusi; paliudi
jimai. RI. 9-7167. (217-219)

nužudyti prezidentą. • Jei 
tas kaltinimas pasitvirtintų 
teisme, gal būt jas teistų 
mirtin. Jos būtų pirmosios 
moterys mūsų valstybės gy
venimo laikais nuteistos

• tokios rūšies suokalbį.
u z

anksčiau išdilimo.

Karo palikuonys

Teisėjas Sylvester J. By an 
nusprendė, kad dainininkas 
Paul Robeson ir kiti 27 asme- 

jnys turi legalę teisę tęsti savo 
1 bylą prieš atsakomingus už
puolime ant koncerto asmenis.

Kai kurios neturtingos Jie turi teisę reikalauti džiū- 
į atmatas rėš- teismo, sakė teisėjas.

apdėvėtas paklodes, o per- į Robesonas ir kiti užvedė 
ka raiščius žaizdai aprišti, bylą reikalauti $2,020,000 at- 

; Gi tokias paklodes surenka pildo dėl neleidimo artistui 
įvairios labdarybės ir dirb- Įdainuoti ir jo publikai atvyk-

šeimos išmeta

Londono laikraščio Times 
korespondentas iš Korėjos 
rašo: “Seoul turėtų 1___
miręs miestas. Didelės sri
tys sunaikintos taip visuo
tinai, kad 
bavimams 
Coventry, 
tarnavimų,

• tas, šviesa, 
ko. Iš keliu likusiu kranų 
dar varva 1

dina visokiausius raiščius !11 klausytis koncerto atvira- 
klinikoms ir ligoninėms. Ži-'me ore* ' buvo užPulti.

Traukiamais atsakomybėn yranoma, pirm darymo raiščių 
paklodes gerai išplauna ir 

būti-sterilizuoja chemikalais ar 
'virimu, dažniausia virimu.

prilygsta bom- 
Hamburgo ir 

Visuomenei pa- 
kaip transpor- 
pajėga, nebeli-

Iš apdėvėto p 1 o- 
š č >i a u s, jeigu nėra

Westchester distrikto proku
roras George Fanelli ir tūli 
kiti apskrities viršininkai, 
taipgi lyderiai trijų vietos 
ganizacijų.

or-

Atsimenate, kaip lytmetį skelbė ir jo partiją nebereikš- 
po rinkimų komercinė spauda minga, 
suriko, kad Amerięan Labor
Partijos jau nebelikę. O tą iš-| balsai, Marcantonijaus parti- 

distrikte pirmąja partija, ko
kia buvo pirm šių rinkamų. 
ALP gavo 15,000 balsų dau
giau, negu republikonai; apie 
1 1,000 daugiau, negu demo
kratai; virš 30,000 daugiau, 
negu liberalai. Jis vienas ga-į 
vo 42 nuošimčius visų balsavu- Į 

i siu.

vada darėsi iš to, kad kong- 
resmanas Marcantonijus ne
bebuvo iš naujo išrinktas.

Kaip žinia, prieš Marcanto- 
nijų buvo susivienijusios 
partijos ir viso miesto ir 
lies reakcininkai. Ir dėl 
kad jis vienas prieš visas 
tijas nebebuvo išrinktas,

trys 
Ša
to, 

par- 
pa-

Tačiau, kuomet surokuota

Užpultas plėšiko, Charles 
Benedetto nuo jo gynęsis, tvo
jęs jam kumščiu Į* veidą. Plė
šikas numetęs revolverį ir lei
dęsis bėgti. Tačiau numesta
sis revolveris iššovė' i)' patai
kė Benedettos kojon.

Namų darbininkė; patyrusi. Angliš
kai kalbanti. Duktė 16. sūnus G m. 
Molinos nėra. ES. 7-G61O.

<217-219)

Jauna moteriške prižiūrėti kūdi
kio; lengvas namų darbas: guolis 
vielojo; linksmas namų gyvenimas; 
apart mente. EOrdham 7-363(1.

(217-2211

Impellitteri nedarys 
pakaitų pirm atostogos

Moteriškė nuosavas kambarys 
j ir vana. Nereikia viri i. Valyti ir 
Įskalbli. Šauklio Long Beach 6-1934.

(217-219)

Tūkstantis telefonistų
“lock-out” padėtyje

kam medžiaga persiūti į į JŪS SU HldlCClftlS, 
mažesnį drabužį, bile kas nUUni* en nimkl 
gali pasisiūti užtiesalą va- wIUlCLlal oi! Jllllllo. 
žiuojant mašinoje užsikloti. .

lašaiT^vanduo" Tjn1^ J13™6 šaltav nakti 
, bet jo vartojimas galėtu bū- i ’Vykinti lovoje ar uzsities- 

ti taip mirtingu, kaip bonr-if1 e. lll sedmt vesiarne 
bos ar raketos... Pasigen-j am^aiyJe- T. E.

dama 300,000 Seoul miesto 
gyventojų.”

Linkėtina, kad pasiskai- tr i • • .•
tytų ta žinią tie, kurie tei- Į Vokietijoje gyventi | 
gia, būk karu galima kas‘ --------
nors išrišti. Krikščionių Demokratui

Verta isitėmyti ir tas, j grupė vakarinės Vokietijos 
kad Seoulvje dar nekrito a-: Parlamente pastatė jo lyde- 
tominės bombos, tiktai na- Į riams klausimą. Jie klausė, 
prastosios, o kokių baisybių ar reikalinga-, ar verta mo- 
pridarė. Tai dėlto visi tei- keti okupacinės 
singi ir protingi ’ žmonės algų saskąiton sekamus iš- 
trokšta taikos. Bet troški- mokesčius \ algas: 
mo neužtenka. Už taika rei- tarnaičių, 
kia darbuotis, kaip darbuo-139.000 veiteriu 
jamės už kasdieninę duoną. I veiterkų, 98,000 ofisų dai 

j bininkų.

Aido 
ir priete-

T-a.

Veikli 104 m. senelė
i

Kai kam labai gera

armijos

39,000
66,000 šoferių, 

ir aludėse

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo oust.)

' distan- 
sako, kad

gruodžio
aidiečiai

kuris, kaip žinoma.
savo turiniu ii

rengia

j . Ilgųjų linijų (long i •
ice) o poruoto j ai !
■American Telephone and Te
legraph Co. juos pastatė pra- 
šalintų iš darbo asmenų padė
tyje. New Yorke tokių yra 
apie 1,000, o po visą šalį esa
ma iki 10,000.

ban ir per pikietą. Tai iŠgir- • 
dusios, merginos vql išmarša- I 
vo iš įstaigos.

Namų darbininkė.
I vietoje. Pagelbėti 

tv . , , . ,, , • liudijimai. $135.Išrinktasis New Yorko mies-1 p0 7 v v 
to majoru Impellitteri paskel-i--------------------
bė, kad jis nedarys jokių pa- j Namų darbininkė; 
kaitų iki Budžeto Tarybos po
sėdžio, kuris Įvyks .šį ketvirta
dienį. Po to posėdžio tikisi 
atostogų, o po atostogų — pa- 1 
žiūrėsiąs.

Virėja. Guolis 
su vaikučiu. Pa- 

LLsIer 3-8967.
(218-222)

; guolis vietoje;
■ nuosavas kambarys. Mokytojos na- 
! mai. SI30. Brook lyne. ES. 6-4728.
! '(219-221)

Moteriškė namų darbininkė. 
■ patyrusi. Paliudijimai. Pirmadieni, 
1 Trečiadienį ir Penkiadienį, 9 iki pie
stų. BA. 9-5717. (219-221)

Noriu priminti visiems 
Choro mylėtojams 
liams, kad 
sekmadienį 
koncertą,
bus įvairus 
įdomus savo perstatymu. Kaip 

Į kiekviename parengime, taip 
ir šiame, — kiekvienas aidie- 
tis stengsis savo pareigas at- 

! likti rūpestingai, nuosekliai ir 
draugiškai.

Tad, atsilankykite į Liberty 
Auditorium, viršminėtą dieną 
pas aidiečius, ir tuo, be abejo, 
paremsite Aido Chorą mate
rialiai ir moraliai. Laikykimės 
šūkio — “Jūs su ai d jočiais — 
aidiečiai su jumis.”

Lauksime visų .Aido Choro 
’simpatizantų atsilankant į šį 
būsimą šaunų koncertą. H. F.

Varginama dusulio ir ap
svaigusi nuo jo gydytis paim
tais vaistais, Scarsdale mieste
lio gyventoja Bernice Durst 
išėjo ant namu stogo gaivin
tis. Ten ant šlapiu lapu pasly
do, nukrito ant žemės ir užsi
mušė.

; Ilgųjų linijų operuotojai nė- 
Įjo dirbti tada, kada streikuo
jančioji tos srities darbininkų 
grupė buvo pastačiusi prie į- 
staigos pikietą. Kuomet pikie- 
ta ištraukė, operuotojai, dau- i tek tos. rastas nusižudęs, iššo-
guintoje moterys, visos kartu kęs iš savo kambaito Hotel 

Isugrįžo dirbti.'Bet kompanija .Commodore, New Yorke. Ra- 
pasakiusi, jog neleis dirbti iki paliktą^jaišką 
neprižadės ateityje eiti dar- •’

Paul L. Bates, d7 m., arch i-

t kokiai ne
įvardintai Kątrinai.

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL. N. Y. 

ketvirtadienį, lapkričio 1G 
. vakare. Liberty Auditorijoje., 

110-06 Atlantic Ave., Richmond i 
Hill, N- Y., įvyks moterų susirinki- į 
mas. Visos narės kviečiamos ateiti.

Įneš turime daug svarbių 
j aptarti. Pirmininke. ^(219-220)

! 8

ISKELBKITES LAISVĖJE

Jis bastėsi, gyveno, kovojo su tais 
jautalingais partizaniškais 
žmonėmis , ..

Suaugusi moteriškė motinos 
pagclbininkė; mylinti vaikus. Geri 
namai; guolis vietojo; nuosavas 
kambarys ir yana. 1N. 3-3978.

HELP WANTED—MALE

ateiti.! Vyras pataisymui rakandų, iššau- 
reikalų ; kiamas dirbti laukan. Turi .mokėti

■ kaip polišiuoti, pagrąžinti ir įde- 
I ginti. Gera alga. Reikalingas auto

mobilius. GL. 3-9260. (219-221)

WALTER DANIELS
(Danilevičius)

MALE and FEMALE

Belford. N. J. Marė 
van den Bogert’ienė perei
tą savaite minėjo savo 104 
metu amžiaus sukakti, dai- į *
nuodama senąsias holandi-i o štai kuo aš tikrai džiau- 
škas dainas, kurios buvo giuosi. šiemet lapkričio 7 die- 
pirm 90 metu dainuojamos. Iną Pijus Grigaitis pamiršo į

Bogertienė iš Holandiios dar kartą amžinai palaidoti 
50 bolševizmą, šiemet jis tik tiek 

tegalėjo išstenėti: “anksčiau 
. ar vėliau turi susilaukti liūd- ir i . „ . j no galo.

Tai didelis progresas, kai 
žmogus atsimeni, kaip per

Graiką uniją vadą 
paleido po kaucija

| baigta. Jis prisikėlė iš numirti- j 
siu toliau gyventi ir dar la

ibiau meluoti.

atvvko Amerikon apie 
metu atgal.

Jinai tebėra sveika 
linksma. Turi gera apetitą! 
ir valgo, kas tik jai patin
ka, nebiiodama, kad tai gal trisdešimt du metu kasmet jis 
bus nesveika. rašydavo.

Gyvendama pas savo j 
dukterį, ji padeda valgius I 
gaminti ir atlieka namų '.radarbis 
ruošos darbus.

Bogertienė skaito laikra
ščius, klausosi radijo žinių 
ir įdomauja politiniais įvy
kiais.

“PAGERINIMAS” PIE- 
ŠYBOS STUDENTAM
Cambridge, Mass. —Har

vardo Universitete per 314 
metų buvo uždrausta piešy- 
bos - tapybos' studentams 
piešti, žiūrint į nuogas mo
teris kaip modelius.

Ir tik praeitą savaitę uni
versiteto valdyba davė dvi
dešimčiai studentų leidimą 
lavintis piešti, stebint mo
teris “Ievos rūbuose,” .bet 
gana aukštai pastatytas.

Tapybos studentai pasta
ruoju laiku garsiai murmė- i 

; jo:
— Mums jau per daug 

nusibodo piešti tiktai obuo
lius, medžius ir žolę.”

The Catholic Worker” bend- 
i Anthony Aratari

Ikarčiai skundžiasi krikščiony
bės išsigimimu. Prieita prie 
to, sako jis, kad griekas ima-

i mas teisinti.
Bet tegul jis pats kalba;
“Krikščionys darbuojasi dėl ! 

'išlaikymo santvarkos, suorga
nizuotos išnaudojimui.

“Krikščionys pataikauja 
moderniškai valstybei, padė
dami jos galiai ir viešpatavi
mui stiprėti.

“Krikščionys raginami da
lyvauti ekonominiuose karuo
se ir mėtyti atomines bombas 
ant miestų.

“Krikščionys lanko judžius,

federalteisėjas Ryan 
kė paleisti iš Ellis Island 
$1,000 kaucija Nicolas Kalou- 
dis, Greek Maritime Unijų Fe- 

I deracijos generalį sekretorių.
Kaloudis jam pirmiau buvo 

po tokia kaucija iki apeliaci
nio teismo. Suimtas išdepor- 
tuoti, Kaloudis nurodė, kad 
jam gręsia mirtis, jeigu jisai 
būtų išdeportuotas Graikijon. 
Jam buvo leidę apeliuoti ir jį 
paleidę iš Ellis salos. Tačiau 
dabar, einant McCarran įsta
tu, jis vėl tapo areštuotas.

Kaloudis’ą gynė žymus Ci
vilinių7 Laisvių Unijos advoka
tas Garfield Hayes.

įsa- 
po

Bethpage golfo lauko vedė- 
| jai ateinantiems metams pa- 
j naikino kasdieninius tikietus.

Įskaito knygas, klausosi radijo, 
į žiūri televizijos, priimdami be 
’jokio atmetimo kompeticinę pa- 
Įsisekimo dogmą, ten skelbia
mą. Vienok daugelis krikščio
nių, kunigų ir parapijonų, ne
suranda nieko blogo esamoje 
padėtyje. Vyskupus lydi poli
cija, o kardinolai remia vi
suotiną militarinę tarnybą...”

Ar bereikia blogiau? Ar be
galima įsivaizduoti didesnis 
supuvirnas ?

SAMBŪRIS už TAIKA per

BENDRADARBIAVIMĄ
Minint 88-metinę Sovietų Sąjungos sukaktį... ir 
17-metinę sukaktį nuo ryšių sumezgimo tarp 
J. A. V. ir S. S.

ĮŽYMŪS

Ir jam taipgi patiklų jū buitis! 
Didžiausia asmeninė avantiūra 
iš Pacifiko!

“American Guerrilla
in the Philippines”

United Jewish Appeal pasi- 
iskyrė artimoje ateityje sukel- 
jti 50 milijonų dolerių per- 
i kraustymo Israelin žydų iš ki- 
i tu kraštu iškaščiams.• 4 C

277 NASSAU AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

(Greenpoint)

Telefonas Evergreen 7-2675

Pora daržininkas ir abelnam 
narni} darbui. Patyrimas nereikalin
gas, bet gerai, kad ir būtų. Alga 

i pradžiai $200 į mėnesį. Turi mokėti 
angliškai. Prųimamc ir D. P. Mr. J. 

' R. Best, R. F. D. 5, Huntington, 
L. I. (219-220)

žvaigždžiuoja
TYRONE POWER 

MICHELINE PRELIE

ASTOR Broadway Ir 45th St.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, 
nys

ligonių kambariui reikme-
— už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6283

j REAL ESTATE
j Sekami namai parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

• MASPETII — Parsiduoda du na- . 
mai, bendrai subudavoti, turinti po j 
7 kambarius. Abu garų apšildomi.

i Lotas kiekvienam — 30x100. Namai 
' parsiduoda kartu arba atskirai. Abe- 
į juose yra tenantai, be lysų. Savinin- 
1 kas parduos už' prieinamą kainą.
Prašo pasiūlymų.
• RIDGEWOOD—šešių šeimų mū- 

I rinis, pusiau atskiras namas. Cold
flats, jeigu arti $1,700 per metus.

I Išlaidų apie $500. Gerai užlaikomas 
namas. Netoli BIVŲT Subway. Vienas 
apartmontas bus tuščias. Savininkas 

j prašo $9,500.
• RIDGEWOOD — Mūrinis, dviejų 
šeimų namas. Du blokai nuo Sub
way stoties, Canąrsie linijos. Alie
jaus šiluma. Moderniška virtuvė. 
Viršutiniai 6 kambariai išnuomoti 
už $43. Penki į kambariai bus tušti. 
Prašo $12,500.
• WOODHAVEN — Mūrinis, dvie
jų šeimų namas. Septyni vjršutiniai 
kambariai bus tušti. Dvi šildymo 
sistemos. Pirmas floras išnuomotas 
už $45 ir patys sau darosi šilumą. 
Arti Jamaica linijos. Savininkai pra
šo $13,500.
• RICHMOND HILL — Šešių šei
mų mūrinis moderniškas namas. 
Vienas keturių kambarių apartmen- 
tas bus tuščias. Įeigos yra • apie 
$3,200 per metus. Naujas automatiš
kas stoker, degina buckwheat anglis. 
Viso yra penki apartmentai po 4 
kambarius, vienas trijų. Arti prie 
Jamaica Avenue. Savininkas prašo Į 
$25,000. Reikia apie pusę įnešti.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

Orman & Michelson
111-15 Jamaica Ave., Richmond Hill 

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

Vaikams kolitus ir siutus siuva
me ant užsakymų ir parduodame 
gatavus. Padarome tikrai kosiu- 

merskai, gera materija ir 
garantuotas darbas.

Saizai nuo 5 iki 16.
Stebinančiai žemos kainos.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY* 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL 
' % 

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

i Išrinkta 5 moterų ir 7 vyrų 
džiūrč teisti įtartus šn i pavilne 

Į Abraham Brothman ir Miriam 
; Moscowitz. Moteris bus džiū- 
rės pirmininku.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—B vakare
Penktadieniais uždaryta

t

Dr. M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos 

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street, 
(arti 4th Avė.—Union Square) • 

New York City.
VALANDOS:

Kasdien l(T:00—1:00. 4:00—7:00.
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

<F

r-............ ..... .. ............ ... .

Petras Kapiskas
PALAIKO

• T ■«* II t Bar & Grill
II ’-s v? DEGTINĖS, VYNAI
II ■ f . IR ALUS
II x ‘M 32 TEN EYCK STREET

• iM ' r •

■ .. < ''VA! ; ■ ?• r ę-, • ■

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Evergreen 4-8174 

h............................."-Viii ........................................ . ........ — ■ 1

<♦>

<!>

<i>

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

<♦>

<♦>

<f>

Drabužį lopyk pirm pra
kiurimo, ne paskui.

Artimos spalvos lopinėlis 
bile kokios medžiagos, at
sargiai pridaikstytas ma
žais diksneliais prie išvirk- 
ščiosios drabužio pusės, iš-'

R. S.

SVEČIAI KALBĖTOJAI , 
PROGRAMA

Ketvirtu Lapkr. 16,-7:30 P.M.
RIVERSIDE PLAZA

73rd Street, West of Broadway.
Tikietai: $1.00 (įskaitant taksus) pas NATIONAL COUNCIL OF 
AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP, 114 E. 32 St.; Bqok Fair, 133 
W. 44 St.,; Workers Bookshop, 50 E. 13 Street.

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

<!>

<♦>

<f>

<♦>

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms '

Telefonas TFT FVT^TON
EVergreen 4-9407 1 rJ T 1 u I V 11

SHUFFLE BOARD

<♦>

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

«y
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