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Neapčiuonė.
Ką davė praėjusis pus-
Lietuva. [amžis?
Ko Norime?

Rašo R. MIZARA

1950-tieji metai reiškia tai, 
kad rnes beveik Įžengiame i 
antrąją 20-tojo amžiaus pusę.

įvairaus plauko komerciniai 
publicistai ir komentuotojai 
por radiją “plačiai nagrinėjo” 
20-tojo amžiaus\piirnoje daly
je vykusius pasaulyje svar
biausius reiškinius

Deja, nei vienas ją, man 
rodosi, neu /.čiuopė to. kuo 
pirmoji einamojo amžiaus pu
sė žmonijai buvo ženklyviau- 
sia.

Tik apdairiai dirstelėkime, 
o pamatysi m o tai. ką '“didieji 
o rt ai” p ra ž i ū rė.i o.

V* ★ ★ ★
rSaėjusj pusšimti metu ga

lima drąsiai skaityti didžiųjų 
visuomeniniu sukrėtimų,— ka
ru ir revoliucijų — pusšim
čiu.

Nebus perdėta, jei pasakysi
me, jog tai yra pusamžis, 
kuriame darbo ž^nonija, liau
dis. padėjo pagrindus naujai 
visuomeninei santvarkai,— so
cial isti nei sa nt va rk a i.

Niekad pasaulio istorijoje 
nebuv\ tokių didelių karų, 
kaip pasauliniai — pirmasis 
ir antrasis—l\rai, Įvykę bė
gyje praėjusių 50 metų.

Niekad žmonijos istorijoje 
nebuvo tokių visuomeninių su
krėtimų, kokiais į>uvo didžio
ji Spalio revoliucija ir didžio
ji Kinijos revoliucija, — pa
staroji tebeina prie logiškos 
pabaigos.

Bėgyj praėjusių 50 metų 
800,000,000 darbo žmonių at
sisakė gyventi senu gyvenimu, 
— jie pasiryžo patys, be ponų, 
valdytis ir kurti santvarką, 
paremtą naujais, marksisti
niais pagrindais.

Ar buvo kada nors kas nors 
panašaus pasaulyj Įvykę pir
miau ?

Ne!
★ ★ ★

Technikiniame moksle, aiš
ku, žmonija per praėjusį pus
šimti taipgi atliko milžiniškų 
pasiekimų.

Tik prisiminkime radiją, 
aviaciją, televiziją, atomo 
energijos paslapties atradimą 
ir jos jau pajungimą (Tary
bų Sąjungoj) žmonių gyveni
mui gerinti!

Be abejojimo, laboratorijose 
yra dar ir tokių užmfojų, apie 
kuriuos šiuo metu mes nieko 
nežinome, bet kurie ryt ar po
ryt jau bus pasauliui žinomi, 
kaip nauji didžiulės svarbos 
atrisimai.

★ ★ ★
Visų tų pasiekimų akiregyj 

labai šiurpu prisiminti tai, 
kad šiandien, 1950-taisiais m., 
pasaulyj dar yra milijonai 
žmonių visiškai beraščių, ne- 
davalgiusių, prislėgtų, gyve- 

- nančių mums jau sunkiai be- 
Įsivaizduojamą gyvenimą!

Tik prisiminkime Afriką ir 
tūlas Azijos dalis.

“\Nct gi ir pas mus, — turtin- 
giausiame krašte, — rasime 
dar milijonus žm'onių beraš
čių ir esančių baisioj ekono-

I minėje padėtyje.
Dar ir šiandien Amerikoj 

yra milijonai žmonių beteisių 
tik dėl to, kad jų oda yra 
juoda!...

Mūsų tėvų kraštui, Lietu
vai, besibaigiąs pusšimtis bu
vo bene pats svarbiausias jos 
istorijoje.

Kiek per ši laikotarpį mūsų 
tauta išgyveno, iki ji, pada
liau, nusitarė kurti savo buitį, 
paremtą socialistiniais pagrin
dais, drauge su “tais’ 800,- 
000,000!. . .

Šiemet, beje, sukaks lygiai 
10 metų, kai ji tą istorinį po
sūkį atliko!

Bežengią antrosios 20- 
tojo amžiaus pusės slenkstį, 
džiaugkimės. kad esame tų 
didžiųjų įvykių liudininkais.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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ČIANGO TAUTININKAI ~~ VĖLIAUSIOS ŽINIOS
SUŽALOJO PREKINĮ 

| AMERIKONŲ LAIVA
TEL AVIV. — Pranešama, jog Izraelio valdžia taip

gi, pripažino Kinijos Liaudies Respubliką. .

Metai XL. Dienraščio XXXII.

Laivo Savininkai Šaukia Ameriką
Apgint Savo Piliečių Laivus

Washington. — Kariniai 
kinų tautininkų laivai bom- 

I bardavo amerikinį preky
bos laivą. Flying Arrow 
i tarptautiniuose jūrų van- 
I denyse netoli Šąnghajaus, 
Kinijos Liaudies. Respubli
kos uosto. Du Čiango tauti- 

! ninku šoviniai padegė tą 
: amerikonų laivą, bet gais
ras buvo užgesintas. Kitais 
į šoviniais tautininkai pra
kirto keliolika skylių laivo 

'šonuose.
Newyorkines Isbrandtsen 

kompanijos laivas Flying 
Arrow, 6,214 tonų, gabeno 
10 milionu doleriu vertės t- c

Graikijos fašistai 
Paleido Seimą

Athenai.—Naujasis Grai
kijos premjeras J. Theoto- 
kis paleido seimą ir paskel
bė naujo seimo rinkimus <7
! vasario 19 d. Theotokis bu- 
ivp monarcho-fašistas, o da
bar sakosi esąs “nepriklau- 
somingas”.

Amerikiečiai korespon
dentai. užklausė, ar leista 
bus komunistam dalyvauti 
tuose rinkimuose. Theoto
kis atsiakė, jog komunistai 
su savo šalininkais kovoja 
prieš valdžią įvairiose Grai
kijos dalyse; todėl atimta 
jiem balsavimo teisė rinki
muose.

Monarcho - fašistai vis 
dar palaiko karo stovį, kaip 
atrado amerikiniai kores
pondentai. Todėl negali bū
ti pė kalbos apie rinkimų 
laisvę.

krovinių iš anglų kolonijos 
Hong Kongo į Šanghajų; 
nepaisė, jog kinų tautinin
kai paskelbė, kad jie užblo
kavo Šanghajų ir kitus nau
josios Kinijos Respublikos 
uostus.

Amerikos valstybės de- 
partmentas, nusileisdamas 
Čiango tautininkų blokadai, 
kartotinai įspėjo \ ameriki
nius prekybos laivus ne
plaukti į liaudiškos Kinijos 
uostus.

Isbrandtsen laivų kompa
nija pareiškė, jog Trumano 
valstyb. departmentas min
džioja prekybines ameri
kiečių teises ir padeda Či- 
ang Kai-šeko šaikai laužyti 
tarptautinius įstatymus.

Ta kompanija iš naujo 
pareikalavo, kad kariniai 
Jungtinių Valstijų laivai 
apgintų amerikinius preky
bos laivus nuo atakų iš ki
nų tautininkų pusės.

Sudegė 40 Motery < 
Protligiy Įstaigoje

Davenport, Iowa. — Šv. 
Elizabethos ligoninės gais
re nakties laiku sudegė 40 
moterų, jų tarpe ir viena 
slaugė. 39 žuvusios buvo 
proto ligonės. Išgelbėta tik
tai 24 kitos.

Mūrinis trijų aukštų li
goninės namas — 81 metų 
senumo ir neturėjo įrengi
mų išsigelbėjimui nuo gais
ro.

Ligoninei šeimininkavo 
Gailestingosios Katalikų 
Seselės.

VENGRIJA SAKO, JANKIAI 
KERŠIJA Už SAVO ŠNIPĄ

Budapest, Vengrija. — 
Vengru valdžia užprotesta
vo, kad Jungtinės Valstijos 
įsakė uždaryt Vengrijos 
konsulatus- New Yorke ir 
Clevelande. Vengrija pa
reiškė, jog Amerika tuo į- 
sakymu laužo 1926 metų 
sutartį tarp šių dviejų ša
lių ir kišasi į vidujinius 
Vengrijos reikalus.

Jungtinės Valstijos liepė 
uždaryt Vengjįjg^ konsula
tus todėl, kad Vengrų val
džia areštavo du Amerikos 
piliečius — Robertą A. Vo- 
gelerį ir Israelį Jacobsoną 
—kaip šnipus.

Vogeleris yra pareigūnas 
Tarptautinės Telefonų ir 
Telegrafo korporacijos Ven
grijoje. Tai anglų - ameri
konų valdoma korporacija.

Vengrų valdžia jau pa- 
liuosavo ir ištrėmė Jacob-

Ljnkėkime ir dirbkime, kad 
antrasis pusamžis būtų be ka
rų.

Nepaneikime padarytų pra
našysčių, kurios sako, jog an
troji 20 - tojo amžiaus puse 
bus visuotinės socializmo per
galės pusamžis. ,

šoną, direktorių pašalpinio 
žydų komiteto. Bet Vogele
ris laikomas teismui ųž šni
pinėjimą ir sabotažų prieš 
Vengrijos Liaudies Respub
liką.
Amerika žino, kad Vogele
ris Kaltas, Sako Vengrija.

Jungtinių Valstijų atsto
vas gruodžio 30 d. atsilan
kė į Vengrijos užsienio rei
kalų miništeriją ir pats 
siūlė, kad Vengrija ištrem
tų Vogelerį; užtat jis žadė
jo gerinti ūkinius Jungtinių 
Valstijų santykius su Veng
rija ir sakė, jog Amerika 
nekeršys už Vogelerio suė
mimą.

— Tatai parodo, jog pati 
Amerika žino, kad Vogele
ris kaltas, ir jinai norėjo 
išgelbėti jį nuo teismo, — 
sako Vengrijos vyriausybė. 
— Bet kai Vengrija nesuti
ko'be teismo išvyti Vogele
rį, tai Amerikos atstovas už 
trijų dienų (sausio 2) ir 
pranešė užsieninei Vengri
jos ministerijai, jog įsaky
ta uždaryt vengrų konsu
latus New Yorke ir Cleve
lande, \ j j a,. ,• ,

JAVA. — Teigiama, kad Indonezijos valdžia greitai 
pripažins (ar jau pripažino) naująją Kinijos Respub
lika, c- *

MASKVA. — Sovietų vyriausybė vėl užginčijo ame
rikinio generolo MacArthuro pasaką, kaip provokaci
ją, būk Sovietų Sąjunga tebelaikanti apie 375,000 ja
ponų karinių belaisvių.

Maskvos radijas pakartojo, kad Sovietų Sąjungoje 
tėra tik 10,000 japonų belaisvių, o visi kiti jau sugrą
žinti namo.

JERUZALE. — Arabiškoji Jordano valdžia neleido 
rusams pravoslavams keliauti iš Jeruzalės Į Betlejų 

. senovinėse rusiškose kalėdose.

DETROIT. — Chryslerio akto. darbininkai, CIO 
unijistai, masiniame susirinkime vienbalsiai įgaliojo 
savo komitetą ske]bti streiką, jeigu kompanija atmes 
reikalavimą įvesti darbininkams senatvės pensiją 
samdytoji! lėšomis.

Chrysleris samdo 80,000 darbininkų.

NEW YORK. — Pranešama, kad Now Yorko^valsti
jos seimelis u.žgirs New Yorko miesto įstatymą dėl 
randų kontrolės gyvenamiems namams.

Valstijos apeliacijų teismas atmetė šį miestinį įsta
tymą todėl, kad jis, girdi, prieštaraująs valstijiniams 
įstatymams. . .

FORMOZA. — Keli tuzinai amerikonų jau pabėgo iš 
Formozos salos, bijodami jos gyventojų sukilimo prieš 
Čiang Kai-šeko kinų tautininkų valdžią.

HAMBURG. — Anglai, norvegai ir danai išvien da
ro karinius pratimus šiaurvakariniame Vokietijos 
kampe, kuris anglų užimtas.

WASHINGTON.'— Prez. Trumanas reikalavo, kad 
Kongresas paskirtų valdžiai daugiau kaip 42 bilionus 
dolerių lėšų sekantiems metams.

Skaičiuojama, kad valdžia per metus surinks, tik apie 
38 bilionus doleriu taksu; taigi įsiskolins dar 4 ar 5 
bilionais doleriu.

, I V

PAINIAVA JUNGT. TAUTOSE 
KINIJOS KLAUSIMU

Lake Success, N. Y. —Šį 
antradienį atsidaro Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
bos posėdis ir susiduria su 
klausimu: Kas dabar turi 
atstovauti Kiniją kaip nuo
latinis Saugumo Tarybos 
narys ?

Du didieji, nuolatiniai 
Saugumo Tarybos nariai — 
Sovietų Sąjunga ir Anglija 
— jau pripažino Kinijos 
Liaudies Respubliką. Sovie- 
tų atstovas jau 
p i r m i a u siūlė paša
linti Čiang Kai-šefco kinų 
tautininkų delegatą T. F. 
Tsiangą; sakė, jog Tsian- 
gas iš tikrųjų nieko neat
stovauja. Sovietai siūlė pri

imti Kimi Liaudies Respub- 
lliką į pastovius Saugumo 
Tarybos narius.

Apart Anglijos ir Sovietų 
Sąjungos, Saugumo Tary
boje yra dar trys nariai, 
kurių šalys pripažino nau
dąją Kinijos Respubliką —■ 
'tai Indija,'Norvegija ir Ju
goslavija.

Saugumo Taryba suside
da viso iš 11 narių. Taigi, 
neskaitant Čiang Kai-šeko 
atstovo Tsiango, taryba y- 
ra pusiau skilusi Kinijos 
klausimu.

Bet lyg ant juoko Tsian- 
gas yra .Saugumo Tarybos 
pirmininkas šiam mėnesiui, 
pagal paeilinę taisyklę.

Norvegija, Ceilonas, Danija taip
Pat Pripažino Naująją Kiniją

London. — Norvegija, 
Danija ir Ceilonas pripaži
no naująją Kinijos Liau
dies Respubliką.

Ceilonas yra anglų impe
rijos dominija, savivaldinis

Plečiasi Naujas 
Mainierii] Streikas

Pittsburgh.— Plinta nau
jas mainierių streikas prieš 
Pittsburgh - Consolidated, 
Frick ir kitas anglies kom
panijas.

Pirmadienį streikavo jau 
47,000 angliakasių, panau
jindami senąjį obalsį: “Be 
sutarties nedirbame.”

kraštas.
Pranešama, jog Australi

ja ir Naujoji Zelandija, ki
tos anglų dominijos, taipgi 
netrukus pripažins Kinų 
Liaudies Respubliką.

Washington. — Tūli se
natoriai reikalauja griežtai 
slėpt atominius sekretus 
nuo anglų todėl, kad Ang
lija pripažino naują Kini
jos respubliką.

London. — Patirta, kad 
Anglija slaptai pritaria vo
kiečių armijos rekrutavi- 
mui.

Naciai sudaro trečdalį 
Užsieninio Francijos Legio
no Afrikoje.

GENERAL. PROKURORAS
UŽGIRIA ŠNIPINĖJIMĄ
TELEFONINIŲ POKALBIŲ
Laužo Įstatą, Užginantį, Gaudyt
Pasikalbėjimus per Telefoną

Washington. — Generali
nis Jungtinių Valstijų^ pro
kuroras Howard McGrath 
pareiškė, jog slaptoji FBI 
policija ir toliau gaudys 
privačių piliečių pasikalbė
jimus per telefoną.

McGrath puikiai žino, jog 
federalis įstatymas uždrau
džia tokius telefonų šniukš- 
tinėjimus. Bet McGrath iš
randa, būk Amerika esanti 
“opioje padėtyje.” Jis ,todėl 
leidžia laužyti įstatymą ir 

’užgiria šnipinėjimą telefo
ninių pasikalbėjimų.

Tai pagal FBI šnipų su
gaudytus pasišnekėjimus 
per telefoną yra užvesta ir 
byla prieš brooklynietę Ju- 
dithą Coplonaitę ir prieš 
sovietinį inžinierių Valenti
na Gubičeva New Yorke. 
Jiedu kaltinami, kad buvo, 
girdi, susimokinę valdinius 
Amerikos sekretus išdavi
nėti Sovietų Sąjungai.

FBI Šniukštai sakosi už- 
rekordavę fonografinėse

Reikalauja Apšaukt 
Unijas “Irusiais”

Washington.— Demokra- 
tas^senatorius Willis Ro
bertson ir teilė kt. Kongreso 
narių reikalauja paskelbti 
Mainierių Uniją ir kitas di
džiąsias unijas “trustais” ir 
aštriai baust jąsias už strei- 

'kus pagal įstatymus, kurie 
išleisti prieš trustus.

(Bet labai retai kada ir 
tik švelniai tie įstatymai 
naudojami prieš trustus.)

plokštelėse pasikalbėjimus 
per telefoną tarp Gubicevo 
ir Coplonaitės. Tie rekor
dai buvo ir dabartiniame 
teisme uždėti ant fonogra
fo, bet tik labai retas kuris 
žodis buvo suprantamas ir 
negalima buvo suvokti pasi
kalbėjimų turinio.

James Lawrence Fly, bu
vęs valdinės komisijos pir
mininkas, smerkia valdžią 
už leidimą šnipinėti priva
čių -piliečių pašnekusius per 
telefoną. Jis reikalauja, kad 
Kongresas ištirtų'tą/skan- 
dališką įstatymų laužymą^, 
kaipo pavojų pilietinėms a- 
merikiečių laisvėms.

- - - - - - . - < 

Vengrija Suvalstybina 
Svetimyjy Kompanijas

Budapest. — Vengrija 
parėmė į valstybės nuosa
vybę visas amerikonų ir ki
tų vakariečių, biznio įstai
gas Vengrijoje, samdančias 
daugiau kaip 10 darbininkų 
ar tarnautojų. Vengrų val
džia pareiškė, kad tie sve
timųjų bizniai veikė kaip 
šnipų ir sabotažninkų liz
dai prieš "Vengrijos Liau
dies Respubliką.

Sykiu valdžia perėmė į 
Valstybės rankas taipgi 
vengrų dirbtuves ir kitus 
biznius, samdančius dau
giau kain 10 darbininkų- 
tarnautojų. Netekusiems 
biznių savo piliečiams ski
ria tam tikrą atlyginimą 
bei žada tinkžną^arbą ar 
tarnybą.

VALDŽIA MOKA ALGAS 90 
KONGRESMANŲ GIMINĖM

Washington. — Bent 90 
iš 435 kongresmanų samdo 
savo pačias, seseris ir kitas 
giminaites ir traukia joms 
iš valdžios algas; sako, kad 
tos moteriškės reikalingos 
kaip raštininkės ofięialiam 
kongresmanų darbui atlikti.

Kai kulrios vadinamos 
raštininkės ateina į raštinę 
tik kelioms valandoms pm: 
savaitę, kitos retai kada te
pasirodo; yra ir tokių neva 
raštininkių, kurios už šim
tų mylių gyvena nuo Wash
ington© ir vis tiek gauna 
iš valdžios algą kaip “kon- 
gresmano padėjėjos.”

Republikonas kongresma- 
nas Usher L. Burdick rei
kalauja ištirti, kokias rašti
ninkes kongresmanai ir se
natoriai samdo ir ką jos 
veikia.

Republikonas kongresma- 
nas Parnell Thomas yra į- 
kalintas už tai, kad samdy
davo nebuvėles raštininkes 
ir pasisavindavo valdžios 
atsiunčiamus joms čekius.

Kuomet Trumanas buvo 
senatorius, jis taipgi vald
žios lėšomis samdė savo pa
čia kaip raštininkę.

Kongreso nariai dabar

gauna po $12,500 reguliarės 
algos ,per metus; be to, 
jiems duodama po $2,500 
netaksuojamų pinigų išlai
doms.

Kiekvienam kongreso na
riui taipgi skiriama iki $20,- 
000 per metus raštininkams 
bei kitiem padėjėjam sam
dyti. ' Vienintelis apriboji
mas yra tiktai, kad joks 
kongresmano padėjėjas ne
gali gauti daugiau kaip $7,- 
000 algos per metus.

Taft Perša Indžionkšiną 
Prieš Mainierių Unijf

Washington. — Rėpubli- 
konų vadas senatorius Taf
tas reikalauja, kad valdžia 
panaudotų teismo indžionk- 
šiną, kuris įsakytų mainie- 
riams dirbti pilną laiką vie
ton trijų dienų per savaitę.

Keli dešėtkai kitų sena
torių ir kongresmanų taipgi 
daro spaudimą prezidentui 
Trumanui, kad pavartotų 
prieš mainierius indžionkši- 
ną pagal Tafto-Hartley’o į- 
statymą.

ORAS. — Netaip šalta. J

L
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ŠIRDELA NE AVELA
Rašo JONAS MOLIS

Šis pavadinimas—ne ma
no. Šituos “mandrius” žo
džius užtikau a. a. Žiburiuo
se, virš moterystės dalykų 
žinovo, kunigo St. Ylos 
straipsnio. Būčiau užmiršęs 
ir Žiburius ir straipsnį, jei 

j ne keli nugirsti dialogai. 
Žmogus nenoromis tampi 
“cekaunu,” kai tave skiria 
nuo kaimynų vien tik vieloš 
ištempta antklodė. “Dievo 
paukšteliu” stovyklose to-

- . Trtiputis blaivai proto
Prezidento Trumano pareiškimas, kad Jungtines Vals-1 išgalvojo nei VLIKas 

tijos neduos Čiangui ginkluotos paramos ant Formosos Įi; ; . Z
salos, yra protingas žygis. Reakcijonierių šūkalojimai už gUS ]yg h"atskirai 
irttefvenciją, už ginkluotą okupavimą -Formosos yra im- įr bendrai? Kambaryje ke- 

į turios šeiihos. Taip aš sa- 
j kau.

PredUent, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA , 
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Truputis blaivaus proto
, nei 

kiti veiksniai. Gyveni žmo- 
l, o kartu

— Aš žinau, kaip padary
ti, kad vaikų nebūtų.

Gal tai žino ir ponia ir
poniusė. Gal tą paslaptį ir Į nuodėmes 
ateitininke Agnieškele bėgo 
pas mergaites sužinoti, nes 
ir jos “širdela ne. avela,” kai 
beldžiasi pa$;ją buvęs SS- 
mannas kas naktelę. O SS- 
mannui dūšia reikalinga tik 
nakčia. Tai jau rytą Ag- 
nieškėlė bėga bažnytėlėm 
Paskui 
“prosija” 
les, paskui pasipiktina “su- 
simetėlių” gyvenimu, ir vėl 
naktis, ir vėl dūšelei reikia 
grįžti “prie kūno”...

Dėl dūšios gali kilti ne- i ^em

skalbia kamžas

— Bet mudu mylime vie
nas kitą, turime užaugin
tus, mokyklas lankančius 
vaikus, — verkdama kalbė
jo moteris.

— Juk atsitinka, kad ir 
pana susilaukia vaikų ir už- 

Įaugina juos. Už padarytas 
.__ ’____j gausi bažnyčios

atleidimą, gi pagyvenusi 
dar už kokio našlio ir ište
kėsi, — minkštu balseliu

— Ne, ne! — sušuko mo
teris. — Mudu esame lai
mingi. Vaikai turi tėvą, aš 
turiu vyrą.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7964 1

perialistinė beprotyste. Gerai, kad mūsų vyrįaųsybė to 
balso nepaklausė.

Didžiausia klaida buvo iš viso remti supuvusį Čiango 
režimą. Tas rėmimas kaštavo Amerikai bilijonus dole
rių ir prailgino civilinį karą Kinijoje.

Kas atsiekta? Kas laimėta?
Kiekvienas amerikietis dabar gali matyti, kaip klai

dinga buvo mūsų šalies politika. Ji davė tik nuostolių ir 
žalos, o naudos jokios nedavė. Mes, kurie buvome prie
šingi kišimuisi į Kinijos vidinius reikajus, gąlime pasi
didžiuoti, kad mūsų buvo teisybė. '

Kodėl prezidentas viešai .neprisipažino prie klaidos? 
Kodėl jis neatsiprašė Amerikos žmonių už praleistus jų 
bilijonus dolerių rėmimui tokio režimo, kurio Kinijos 
žmonės neapkentė ir kurį pagalimų jie sutriuškino?

Dar vienas dalykas. Savo pareiškime, kad Jungtinės 
Valstijos neduos Čiangui ginkluotos paramos išsilaiky
ti ant Formosa salos, Trumanas pridėjo du žodžiu, ku
riuos visaip galima išaiškinti. Jis pasakė, kad “ šiuo 
laiku’’ nebus teikiama tokia parama ir nebus ant For- 
mosos salos steigiama Amerikos militarinė bazė.

Argi\ tas neparodo, kad pre- 
riežtai atsisveikinti su

bonas — kitos nuomonėms: 
dvi teisėtos šeimos; viena 
susimėteiių, ateitininkė Ag- 

įnieškėlė ir aš, nemokamas 
i priedas, nors ir neiliustruo- 
itas. Kapelionas daug kartų

« — Tai grįžk! Kam čia 
piktini dorus žmones, — 
tardomai tarė kunigas.

— Gal ir grįžtume, bet 
mano vyras, Kubiliūnų, Py- 

ir kitų ] 
niekšams tarnavo ir

Tai jums ir “civilizuota 
patrova!”

Drauge gydytojau. Jei 
nebūčiau valgiusi tos “aukš
tai civilizuotos ' patrovos,’’ 
man nebūtų niekas atsitikę. 
O tas maistas buvo kepta, 
riebaluose permirkyta žu
vis, su visokiais“ prismo- 

,kais.” /
Ne už ilgo pajutau, kad 

mano viduriuose kas tai ne
gero mobilizuojasi. Mane 
pradėjo atakuoti skausmai,

paklausęs,, išvėmiau dalį maisto. Gydy-
• I . • 1 • • t • 1 •xxxxvx itojas leido vaistų po oda ir

aiškumų. Sakoma, kad dū-!^.l^‘l musų šeima buvo tei- kiek 
ta. tuoj
— Man dabar viskas aiš- rint

šia pas žmogų tik nakties i 
motu, ir vos saulė pradeda'

apramino. Skausmai 
ir vėl atsirado, nežiū- 
pr iškirtų tam vaistų.111UUU, 11 VUb bclUlU pičiuecičl' *............. — .................~......... JAXI1V VlAAiA ACAI.JUU.

tekėti, dūšia žmogaus kūnąlku, — paslaptingai tarė ku-'Lyg tai buvo prastos tul-
apleidžia. Tai patvirtinti n]£as 
yra ir faktų. Vargonininkas p'^tU šnipai.. 
ginčijosi su zakristijonu. 'įne’. taip 1

judu esate koniu- 
Taip ir žinosi- 

ir emigracijos, 
įstf igonis pranešime. Ko
munistų šnipai! ,

Iwisiminiau kunigo St. 
Yląs Žiburiuose straipsnį: 
Širdjela — ne Avela. Ten 
dar daugiau pasakyta. Ei
nant bažnyčios ir jus apaš
talu kanonais, i

atakas. Skaudėjo ir vi-žies
dūriuose ir per juosmenį.

Patekau į ligoninę. Egza
minavo mane per tris die
nas, nuo plaukų iki nagų. 
Nuėmė visą eilę paveikslų 
su X-spindūliais ir nieko 
nerado. Paskui gydytoias 
pasakė, kad aš turiu nervų 
pažeidimą ant vidurių, had

Vargonininkas tvirtino, kad 
__ .......... .  .... dūšia pas žmogų tik nakties 

įspyrė ir komitetą ir komen- ! metu, gi zakristijonas, vi- 
idantą, kad “susimetėlius” iš įsais katekizmo punktais,, 
mūsų kambario išmestų. j remdamasis, — kad dūši^ 

I Toks sutalpinimas “dievo amžina ir kad kūijią aplei- 
i paukštelių” viename kam-1 cUJa tik mirties, valandoje. 
I baryje po kelias šeimas, aiš-1 Tada . vargonipinkas, kuris . -----v
kinamas įvairiai. “Demok-J miegojo ; klebonijoje, šalia | naikinti ir net žudyti, kas priprast gyventi su s 

Ipatijų” — anglų ir ameri- 
I kiečių atstovai aiškina, kad 

visus prijau- 
“demokratijų”

vargonipinkas, kuris 
I miegojo klebonijoje, i 
į klebono miegamojo, atkirto Lstotų 
I zakristijonui: , ’ ‘

— Ką jtie tavo
! mai. Aš kiekvieną lytą gir- j mo dievas, ypač 
i džiu, 1,111
I kelkis, 
j tėliu. 

c -- I Taip 
Įgrūdimą kitaip, ir jie sako, į musų 

ir i
i Ferskleidė. vieną antklodę ; 

Agnieškėlės per- į 
Ten pažnabždomis i 
jęs su pertvaros; 

balsiai pasišaukė i 
atstovus ir pripažįsta išsilaisvinusia Kini ja. Anglijos su- > stengiasi dažniau paspruk- vadinamąją “susinietėlę.” j - z - - ,r‘ židiniu L Pradėjo jai dėstyti, kad ji

karčiamoje ar ku-1 piktina visą “dievo paukš-! 
barakėlyje “dratą” telių” stovyklą, kad jis, i

Ką reiškia “šiuo laiku?
zidentas dar nenori aiškiai ir 
gelbėjimu Čiango kudašiaus?

Ir dar kitas dalykas. Prezidentas pasakė, kad ir to
liau bus “nacionalistams” teikiama ekonominė parama. 
O nuo kada gi ekonominė parama nereiškia militąrinės 
paramos?

i tai greičiau 
' kins prie 
santvarkos ir iš užsispyrė 

llių išvarys šovinizmo lieka 
nas, 'gi VLIKo atstovai ir i 
komitetai supranta šį su-1

i džiu kai klebonas sako 
dūšele, laikas pusry

galima viską nėra tam vaistų, kad tunu

ikad UNRRA ir IRO tuo bū-! įėjo 
du nori

Tas tik reiškia, kad mūsų vyriausybė tebesvyruoja i “dievo (
visu tuo klausimu. Vieną jos žygį diktuoja Blaivus pro- ‘Hai. Viename kambaryje su.

-i • . 1****11 r I F I rl r /ii 1 x z-\ t * 4- r v r i i » ia/i -i zi ‘tas, o kitą — reakcijonierių balsas.

samprotaujant, j 
kambarį nesibeldęs 

stovyklos .klebonas.
paskatinti • grįžt 
ankštelius” namo ir movė 

tvaron.
antklodžių pertvaromis —Ipasikąlb 

« Tuo tarpu viena po kitos šalys veja laukan Čiango vyrai l\aip Teisėtai valdove, 

teiktas pripažinimas paskatins daugiau kraštų prie to- J1 1S teisėto židinio ir sto- 
kio pat žygio. Jau pripažino Burma, Indija ir Pakistanas, vykios

Ko gi lankią ir delsia mūsų vyriausybė? Kodėl ji ne-1 riame 
meta laukan Čiango agentų iš Washington©? ,

Juo greičiau tas pripažinimo žygis bus padarytas, tuo Įu 
sveikiau bus, Amerikai ir Kinijai.. Geriausi

. žmonių interesai reikalauja greičiausio Kinijos pripa 
žinimo ir pilnutinio atsipalaidojimo nuo Čiango klikos, i 
Mums reikia gerų, draugiškų, santykių su milžiniška Ki
nija ir jos žmonėmis, ištroškusiais taikos ir ramybės. 
Greitai įsteigti komerciniai ir diplomatiniai ryšiai su 
Kinija prisidėtų prie šios šalies ekonominių Reikalų pa
kėlimo. ,

vaidinti. Neteise-: klebonas, negalįs jai leisti 
rytą išvyksta i taip toliau gyventi. Mote- . _ •• •• T • • • w 1 • •

ma ūseli 
Amerikos paį vyras — _ _ ,

Idarban ir grįžta vakare. Ju- 'ris susijaudinusi aiškinosi, 
su nuolankiausias
— Molis, keramikos grjžy-ljau penkiolika
bes kuria. Neteisėta žinėna laukė dviejų vaikučių, ku-įi1.1

i kad ji su savo vyru gyvena! 
metu, susi-1

. I drįstų prieštarauti. Tai jau 
katekiz- įtoks žiaurus S. ir N. įstaty- 

!, kada tas 
j dievas užsideda deimantais 
I kaišytą tiarą, ar mitrą.

Man pasidarė aišku, ko- 
■del niekas neišgirdo alps
tančios teologijos fakulteto 

! auditorijoje studentės bal- 
|So, studentės, kurią suvilio
jo Kaune to fakulteto, pro- 
Yesorius, moterystės teisės 
; žinovas, kunigas, Tt 
dentė stovęjo skersai 
ir trukdė profesoriui - 

, nigui užsicįėti prelato 
1 siaustą.

Man pasidarė aišku, 
dėl prelatas Olšauskas, 

| smaugęs moterį, su kuria 
jis išgyveno daugelį metų 
iu susilaukė sūnaus ir tą

kelio, kas mu, kad turiu pati kovot
Sako, tokius nervų sukreti-' 
mus gauni nuo nemalonių 
staigmenų, nuo išgąsčio.

Dabar įąu trečia savaitė 
jaučiu gerėjimą, bet nakti
mis neduoda miegoti. Ape
titą turiu neblogą, nors ir 
pamečiau 10 svarų. Ir dar 
mane vargina kojos nuo ke
lių iki gurniukų. Dažnai 
jaučiu lyg ir mėšlungį. Kai 
atsigulu; tai pereina.

[ Laisvės prietelius ir patrijotus
šeštadienį šioje vietoje prisiminėme apie tai, kad per- 

sikraustymas nąujojon vieton smarkiai atsiliepė ifnt 
dienraščio ekonominių reikalų. Darbas dar toli gražu 
neužbaigtas ir perkraustymo kaštams galo nesimato.

Labai karštai raginame Laisvės prietelius ir patrijo
tus ateiti savo dienraščiui pagalbon. Kiekviena auka yra 
svarbi. Kiekvienas paaukotas doleris bus aukštai įver
tintas. . * *

Drau

ALDLD
7-TOS APSKRITIES 
NAUJŲ NARIU
VAJAUS KLAUSIMAS

Lietuvių Literatūros
gijos 7-tos Apskrities valdyba 
turėjo . savo posėdį lapkričio 
27 dieną, kuriame buvo ke
liami metinės konferencijos 
klausimai ir svarstoma, kaip 
juos įvykdyti gyvenimam

Buvo imtasi tų klausimų, 
kuriuos reikia vykdyti tuo- 
jaus, būtent, pravedimas mū
sų n^ijų narių gavimo va
jaus... * i

Nutarta vajų pravesti sekan
čiai: Sp sausio 1 diena, 1950 
Dietų, Misos kuopos LLD 7-tos 
Apskrities ribose privalo su
krusti verbavimui naujų na
rių. Vajus tęsis iki 1-mos 
dienos liepoj mėnesio. Per tą 
laikotarpį visos kuopos priva
lo žiūrėti, kad gauti kuodau- 
glausia naujų narių. Tai mū
sų visų pareiga ir tuuomi mes 
galime gerokai padidinti savo 
apskritį, kartu visą Draugiją. 
Apskritis nuo saVįs duoda tris 
dovanas daugiausia naujų na: 
rių gavusioms kuopoms. Bet 
kad gavus pirmą dovaną $10, 
tai reikia gauti nemažiau 6 
naujų narių; kad gauti 2-rą

reikalai
dovaną $6, reikia gauti ne
mažiau 5 narių; kad gauti 3- 
čią dovaną $4, reikia nema
žiau ,3-jų naujų narių.

Trys kuopos, gavusios dau- 1 L 
giausia naujų narių, gaus po 
dovaną./ Kuopos, kad ir ne
gavusios piniginės 
bus vokuojamos 
garbės kuopomis, 
nors po 2 narius; 
savo privalumą,

dovanos, 
apskrities 

kurios gaus 
ir attikusios 
kurios ma-

nors viduriams ir lengvė- 
liau pasidaro permalt. Bet / 
jūs vely vartokite nevirtus. 
Kramtykite, sunką nuryki
te, o kas nesusikramto, ru- 
pieną palikite ant lėkštes. 
Galėtute gauti k*okią maši
nukę daržovėms malti.

Duoną juodą, kad ir 
smulkiai maltą, ir džiovi
mus tokius ir javinį pusry
čiams maistą.

Vitaminų būtinai ir būti
niausiai. Bet kokį gerą vi
sokių vitaminų mišinį: Mul- 
tovals (G), v.c.a. Vitamin 
Corporation of America, 
arba Abdec— Parke Davis, 
arba Vi-penta perils— La- 
Roche, arba Dayamin — 
Abbott ar ką panašaus. Im
kite vitaminų gausiai. Dau
giau — geriau. Po 2, po 3 
ir daugiau piliulių per vidu
rį valgymo, tai po 6, 9 ar 
po daugiau kas diena. Tau 
yra pagrindinis dapildoma-V, 
sis maistas. Sveikesnė būsi
te ir ilgiau gyvensite, ma
žiau sirgsite. Vartokite visą 
gyvenimą. lodino — Tinc
ture of Iodine — po 1 lašą 
kas diena, irgi visą gyveni
mą, su pienu arba vandeniu. 
Gaukite labai gerų miltelių 
—bismuth Subgallate, 1/4 
1b. Po valgio imkite po ar
batinį šaukštelį, įmaišytą 
pusėj stiklo šilto vandens. 
Kai skausmai viduriuose 
visai jau išnyko ir šiaip 
jaučiatės viduj, kaip pride
ra, tai tada pakaks tų milte
lių imti po šaukšteli po va
karienės. PermuŠą rūgimą, 
mažina gazus,* padeda mais
tą permalt, suramina vidu
rius.

Tūlą laiką būtų pravartu • 
vartoti ir atropino arba be
ladonos (durnaropių), vi
daus nervams apramint: 
Atropine sulfate, gr. 1/100, 
100 tablets. Po vieną, gult 
einant. Be to, kiekvienam 
gerai turėt magnezijos pie
no — milk of magnesia. Po . 
šaukštelį imt po valgio. Ir
gi mažina rūgimą, dujas, s 
žarnas išjudina, šalina už
kietėjimą.

Antroj ’gyvenimo pusėj, 
kai mėnesinės rožė jau nu
vyto ir nebežydi raudonai, 
kiekvienai moteriai pravar
tu varto t moteriškų lytinių 
hormonų, kad ir Stilbestrol 
1 mg., 100 tablets. Po vieną 
tabletę kas diena per 3 sa
vaites., apleidžiant neėmus 
ketvirtą savaitę.

Taip, pasilsėkite dažniau. 
Ilgai nevakaruokite. Pri- 
praskite gult eiti laiku, tai 
miegosite geriau. Ir būkite 
ramutė, nuotaiką turėkite 
ramią, nors pareigas eitute, 
kaip pridera.

girną,
£ i Man neskyrė jokių vita- 

. skyrė labai 
'paprastą: jautieną, avieną 
ir paukštieną, tik, žinoma, 
ne čirškinta; daržovių ir 4, Z V
vaisių patarė valgyti virtų.

Ar ši liga gali pasikarto
ti, kaip jos apsisaugot? Gy
dytojas patarė eit kasdieni
nes pareigas, — tai padės 
pamiršti skausmus. Bet pa
tarė vengt išėjinjų ir daug 
ilsėtis. Esu jau antroj gy
venimo pusėj.
Atsakymas.

Jūs gana vaizdžiai ir 
smulkmeningai nupiešėt sa
vo ligos ištoriją. Taip, 
Drauge, ne Jūs viena. Dau
gybė, daugybė žmonių su
serga nuo “civilizuotai” su
gadinti maisto. Ir paskui 
gauna pasikankint ... Moį 
derninės virtuvės prašmat
numai daug prisideda 4 prie 
maisto gadinimo ir vidurių 
gadinimo.

Jums gydytojai davė ne- 
blogų patarimų. Gaila tik, 
kad jie apleido vitaminus. 
Be jų pasitaisyt ir sutvirtėt 
būtų sunku.

Toks atkaklus viduriu su
trikimas, nuo netikusiai ga
minto maisjfo, padaro blogą 
vidurių slogą, ir paskui ima 
laiko, kol plėvelės atsigau
na ir <sunormalėja. Jei 
neapsisaugai, gali pasikar
to t.

Taikyki t, Drauge, vis pa
prastą, gamtinį, negadintą 
maistą. Bet kokią liesą mė
są galite, vartoti tiktai vir
tą. Taipgi virtą žuvį. Nieko 
kepto, čirškinto, spirginto. 
Ir bendrai, riebalų ir aliejų, 
net ir sviesto, ku<5 mažiau
siai. Taipgi mažai kada 
vartokite krakmolinius val
gius, iš baltųjų negyvų, che
miškai užmuštų ir užnuody
tų miltų. Nevartokite jokių 
smarkių, erzinančių prie
skonių ir prievalgių.

Kai dėl vaisių ir daržovių 
— galite virti, bet dar ge
riau nevirt, nes nuo virimo 
sugenda vitaminai ir kitkas,

kelio ! Maistą 
ku- 
ap-

! nužudę?, — nebuvo bažny- 
Jo mote- 

jam trukdė, 
skersai kelio,

Jos pasmerktas, 
ris .ir sūnus 
stovėjo skersai kelio, ve
dančio prie vyskupo mitros, 
kelio.

, Gi širdela — ne avela...

pradžios 
mokyklą, kitas — gimnazi
ją. Jos vyras buvo vedęs 
katalikų bažnyčioje, bet 
prieš septyniolika metų jį 
žmona ' pametė, priėmė 
evangelikų tikėjimą, ištekė
jo už kito ir šiandiei| jau 
Amerikoje. Jiedu tikėjimo 
nekeitė ir civiliai susituokė 
1940 metais. {Čia kunigas 
įsiuto:

— Tai sakai, kad tave ap
vesdino bolševikai?

—• Ne, —atsakė moteris, 
mus apvesdino Lietuvos 
respublikos teismas.

— 1940 metais nebuvo 
Lietuvos respublikos, gi jo- 
kis teismas be bažnyčios ne
galėjo tave apvesdinti, — 
tuo labiau banditų teismas! 
— šaukė kunigas.’

— Bet mūsų vedybų ak
tą pripažįsta ir Vokietija ir 
UNRRA ir ;dabar IRO.

— Tai joks ne aktas! — 
erzinosi kunigas. Tai pikti-

turi vaikučius ir jais ir iki- rių vienas lanko 
tais savo mažo ūkio reika
lais visą dieną užimta. Dvi 
teisėtos žmonos: ponia ir 
poniusė. Ponios vyras Kau
ne Smetonos laikais buvo 
karininku, — Hitlerio lai
kais — policijos pareigūnu. 
Poniusės vyras — krimina
linės policijos šunų! dresi
ruotoju ir prie Smetonos® ir 
prie Hitlerio. Čia sakoma, 
kad jis mažiausiai yra na
ciams pasitarnavęs, nes 
vien tik šunis auklėjo. Po
nia ir poniusė vaikų neturi; 
ir man teko nugirsti iš jų 
lūpų anekdotą. Būk susi
tikusios dvi dešimtmetės 
mergaitės ir viena paslap
tingai tarė:

— Aš žinau, iš kur vai
kai atsiranda.

Qi antra juokdamos jai 
atsakė:

įvyks svarbi konferen- 
yra kviečiami visi 
(su skaitlinga de- 
LDS, LLD, Meno 
Moterų Sąryšio,

nosių stebuklai neįvyks, bet 
tik gražūs rezultatai pasiro-

gesnėse kolonijose gaus nors dys mūsų bendre/ rūpestingo 
po vieną naują narį. f darbo.

Sausio 15 d., 11 vai. ryto, 
318 W. Broadway, So. Boston, 
Mass, 
c/ja. Jon
apskričiai 
legaeija) : 
Sąjungos,
Gintarų Žemes Radijo. Ir vi
si drauges ir draugai veikė
jai, kurie neįeinate į apskri
čių komitetus, esate kviečia
mi dalyvauti konferencijoje.

Visus prašome atvykti skel
biamu laiku, nes konferencija 
prasidės 11 vai. ryto.

LLD 7 Apskr. Komitetas.

Philip B. Perlman kalbasi su{ 
Helen Hall po to, kai buvo 
oficialiai paskelbta, kad val
džia nerems statybos tų na
mų, j kuriuos nebus leisti gy

venti visokių rasių žmones.

galis, kuris tau ir tavo va
dinamam vyrui - paleistu
viui, atneš amžinas kančias 
pragaro nasruose. Tavo su
gulovas, taip, tik tavo' 
sugulovas, turi tave mesti 
ir grįžti 'pas savo žmoną, 
šventosios bažnyčios jam 
skirtąją ir su ja tęsti mote
rystės sakramentą.

—’Tai kad ji jau su kitu 
vyru turi ir vaikus ir šei
mą.

— Jokie ten vaikai, jokia 
šeima! Cha, cha, cha! — 
nusikvatojo kunigas. — Gi 
tau jis gali šį tą primokėti, 
taip sakant, materialiai ap
rūpinti, — jis gerai uždir
bu. • . M .

Mūsų kuopos, mūsų apskritis 
ir visa pati Draugija toli ir pla
čiai prasiskleis už šių dienų

Naujus narius gaVę grei
čiausia laiduokite savo kuopų 
finansų 
starieji 
skrities 
nei, 43 
Mass.

Draugai ir draugės, Drau
gijos auklėjimas yra mūsų vi
sų didelis pareiginis darbas. 
Mes visi galime pasidarbuoti i Yra užklaustas draugas Leo

nas Prūseika, kad apsiimtų 
kalbėti Bostono apylinkėje.

Kaip greit gausime prane
šimą, taip greit skelbsime 
maršrutą.

LLD 7-tos Apskr. Pii*m.
J. M. Karsonas.

14 Mądison St.
Lowell, Mass. i

šėkretoriams,. o pa
pilduos skaitlinę ap- ’ ribų, 
sekretorei D. Lukie- 
Austin St., Worcester, Apskrities prakalbų marš

rutas yra rengiamas Bostono 
apylinkėj su vasario mėnesio 
antrų sekmadieniu, t. y., su 
12-ta diena vasario, 1950 m.

ir pasidarbuoti širdingai, my
lėdami savo apšvietus organi
zaciją. Bandykime visi ir vi
sos gauti nors po vieną naują 
narį bei narę.

Bandykime šitam vajuje, 
kaip dar niekad pirmiau ne
bandėme, ir tada pamatysi
me, jog po kelių vajaus mė-

KARACHI, Pakistanas. 
— Pakistanas sausio. 4 d. 
pripažino Kinų Liaudies 
Respubliką kaip teisėtą Ki
nijos’ žmonių valdžią. (Pa
kistano vyriausybė pareiš
kė pasitikėjimą, kad bus 
sumegsti nuoširdaus bend
radarbiavimo ryšiai tarp 
naujosios kinų respublikos 
ir Pakistano.

Indija jau savaite pir
miau pripažino Kinijos

• Pakistanas ir Indija yra 
savivaldiniai anglų imperi
jos kraštai. 2 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—An tr., Sausio 10, 1950
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(Tąsa)

ROJUS MIZARA ŽINIOS IŠ UETUVOS
KIAULIŲ ŠĖRĖJĄ 

MARIJA NEMUNAITYTĖ

nelaimes. Beje*, ar tu žinai, kad aš jau pradėjau 
kitaip visuomeniškai galvoti? Aš jau beveik socia-

greičiau, kadjnk greičiau!
ir vis noriu, kad tik

tokie stebina, kad

u patapo mano mano vyriausias gyve-

ją pusę, — i tą, kurioje aš pirmiau stovėjau!
— Kol kas man vis dar neaišku, Dorute, tiesiog

»

iviejų savaičių 
Turbūt, ehiži lotina, ar ne?

— šypsodamasi, mote*-

ŠIAULIAI, spalio 9 d. — 
“Lenino keliu“ kolūkio (Šiau
lių apskr.) kiaulių fermoje 
yra 50 kiaulių.

Kai kolūkyje buvo svarsto
mas trimečio planas visuome
ninei gyvulininkystei išvystyti, 
buvusi kumetė, dabar kolūkie- 
tė Marija Nemunaitytė įsipa
reigojo gauti iš kiekvienos jai 
paskirtų 9 motininių kiaulių 
ne mažiau kaip po 20 parše
lių.

Rūpestingai prižiūrėdama 
kiaules, ji jau viršijo savo įsi
pareigojimą. Kiekviena moti
ninė kiaulė . davė vidutiniškai 
po 22 paršelius. Visas prieaug
lis yra sveikas, jo svoris spar
čiai kyla.

Gyvulininkystės mėnesio 
dienomis Nemunaitytė nutarė 
pavyzdingai' parengti kiaulidę 
žiemai. Patalpa bus atremon
tuota ir apsaugota nuo šalčio. 
Kiekvienai motininei kiaulei 
bus ruošiamas pakankamas 
kiekis pašarų.

Garsiosios kiaulių 
darbas aukštai
kolūkyje. Už darbą jai 
priskaityta daugiau kaip 
darbadienių.

šėrėjos 
vertinamas 

jau 
400

tik motinos akis turi. Matyt,

ar m
Muziejų Darbuotojų
Pasitarimas

ipsiniaukdama.
adėjo dėstyti man savo trumpo vedybinio

gyvenimo Kai 
dama už Kas

miestvj tarp liet 
reikėjo, kai gyvt 
kurių paslapčių, 
žemės drebėjimą.1 
skendęs skolose! 
mus, automobilį 
gražu nebūtų gal

Kai Dora tai 
sutuoktuviu, — j 
k ė, aimanavo, kei

ji ir jos tėvai manė jį esant 
uis, kuriam lygaus Vanden- 
nebuvo.' Bet ilgai laukti ne- 
srovė išvilko viešumon kai 

>s Dora > ir tėvus sukrėtė, it v ’

Lietuvos 
jų tarpe 

muzie- 
Krasaus-

asmeninius daiktus, toli

o, — už keleto menesių po 
> susirgo nervų liga. Ji ver- 
.ve ir savo vyra ir net savo 
iasėtos glėbį, — į vargą, į

negarbę
Dora

pasakė teisybes tuomet, kai jis dėl jos su tėvais de- 
smerkė, kam jis, paėmęs iš tėvų kelis 
; dolerių kraičio, jų nelaikė,-.bet išleido, 
ilintojams. Kašėta jai atkirto: “Kokiems 
■;vo tėvai turtą paliks? Jie privalo stoti 

Aš ja:s Tėmiausi, tave imdamas. Ki- 
būtuni visiškai Aiereikalinga!. ..” 

skubėjo pds savo tėvus ir jiems 
ikąjo pasakyti, reikalaudama iš 
keto tūkstančių dolerių, jei nori 

erifo ir varžytinių, — nuo

i
Utį.
rrą, kam jis melavo, kodėl ne-

VILNIUS, spalio 9 d.—šio
mis d ienomis iš Maskvos su
grįžo grupė Tarybų 
muziejų darbuotojų, 
Rokiškio kraštotyros 
jaus direktorius A.
kas, Šilutės muziejaus direk
torius M. Jonaitis ir kiti. Kul
tūros-švietimo įstaigų komite
to muziejų skyriaus vedėjas 
Pr. Paulauskas papasakojo:

Maskvoje įvyko Kraštotyros 
ir muziejų darbo mokslinio 
tyrimo instituto sesija, į kurią 
buvo pakviesti ir mūsų respu
blikos atstovai. Sesijos metu 
buvo išklausyti pranešimai 
bei įvykoę^liskusijos. Krašto
tyros muziejams iškeltas svar
bus uždavinys: pasiekti, kad 
ekspozicijos ryškiai pavaiz
duotų socialistinį krašto per
tvarkymą, padėtų marksistiš
kai suprasti gamta bei kišto-

Worcester, Mass
L. S. ir D. B. Draugijos 

valdybos rinkimuose, slaptuo
se balsavimuose, iš apie 500 
narių ėmė dalyvumą balsuoti 
tik virš 100 narių. Valdyba 
išbalsuota visi tie patys. D. 
Jusiufe ant pirmininko tik 15 
balsų tegavo, kuomet Ig. Šu- 
pėnas virš 60, o ant vice
pirmininko M. Tamošiūnas 
net 90 balsų.

Taigi, balsavimo rezultatai 
išėjo labai panašūs į praėju
sius J. V. 
kimus.

Politinis 
mas veik 
Atstovai į 
suotojų Klubą praėjusiais me
tais buvo kaip negyva raidė, 
o dabar visai nerinkta atsto
vų. Draugijos Narys.

prezidentinius rin-

ir kultūrinis veiki- 
v i s a i" Tu ž m i r št am as.
Progresyvių Bal-

Miami, Fla
SAUŽUDYSTĖS PO 
SAULĖTA PADANGE

Turtingiausiame pasaulio 
krašte, rodos, gyventum ir 
norėtum gyventi. Tačiau taip 
nėra. Pastaruoju laiku mūsų 
saulėtoj Floridoj įvyksta daug 
saužudysčių.

Fort Lauderdale tūlas Carl 
Amarella, 34 metų, iš vokiš
ko Luger nušovė miegančią 
savo žmoną, 33 metų, ir tris 
savo vaikus. Nusišovė ir pats 
save, šita šeima prieš metus 
laiko buvo atvažiavus iš Ve
rona, N. J. Pareigūnai tra
gedijos priežasčių nesuradę. 
Tačiau galima manyt, kati ka
pitalistinio rojaus sąlygos 
privedė prie beprotystės. A- 
marella buvęs karo veteranas.

Tlialiah (taria ITailiją) nu

 

sižudė daktaras chirurgas Le- t y1

on H. O’Quinn, I 
Raštelyje parašė, ka 
vo mantą palieka 
Kiek anksčiau jis 
miestelio majoru ir
čyfu, bu\vo visur kur 
įtekmingai figūra ir visų ger
biamas, 
jam žudytis?

metų, 
visa sa- 
žmonai. 
buvo to 
kitokiu

gana

Rodos, ko čia reikėjo

Pasidairius po Detroitą
DAR VIENA NELAIMĖ

Neseniai buvo pranešta, kad 
draugė Marcela Janulienė 
yra ligonė su sulaužyta koja; 
tai nuotikis prieš Kalėdas. 
Dabar nuotikis prieš Naujus 
Metus: Detroitiečiams -gerai 
žinoma Tofilė Masienė susi
žeidė ranką. Ji randasi savo 
namuose—5808 Le May.

Reporteris vėlina abiems 
greitai pasveikti su naujais 
1950 metais.

Kas Ištiko su Tąja 
Reutherių Istorija?

šovimai į Reutherius, suradi
mas bombos prie buveinės 
UAW-C1O, dėlei kurių>uoti- 
kių net dabar ir FBI randasi 
įsimaišius, kažin kuo smirda.

Reakcioniškas geltonlapis 
apie tą bombą žinojo dar die
nos laike, reporteriai to did- 
lapio lankėsi unijos buveinė
je, klausinėdami, bet policija 
gavo žinoti apie tai tik 6 vaj. 
po pietų. Iškračius visus pa
kampius, nieko nerado, nors 
daug laiko ten praleido, iš 
lauko ir iš vidaus kratydama. 
Bet ta bomba, padaryta net 
iš 39 gabalų dinamito, atsi
rado tokioje vietoje, kad net 
ir aklas galėjo tą baksą su
čiuopti, tik 11 vai. nakties.

Jeigu būtų tikra bomba ir 
būtų sprogus, tai ir šis repor
teris gal nebebūtų gyvas, nes 
sale, dirbtuvėje, dirbo tik 30 
pėdų, nuo tos bombos.

Dabar kilo naujas kuriozas, 
bet mūsų didlapiai kol kas 
tyli.

Policija surado kitą bombą, 
bet kada apžiūrėjo, tai pa
matė, kad kas tai padėjo le
dų maišą prie tos unijos bu
veinės, ir tai 11 vai. naktį.

Padaryta tas prieš Walterio 
Reuther i o atvažiavimą apgin
kluotame automobiliuje.^

Kadangi jis gauna policijos 
apsaugą, tai pirma privažiavo 
policijos automobilius prie 
buveinės, ir jie išsigando, pa
matę kitą pastatytą «prie na
mo bombą, 
do maiša, 
ledus.

Bet sudraskę le- 
keikdami spardė

1950 MetaisSu Naujais
Vėlindamas visiems geres

nių naujų’ metų, Reporteris 
pataria dar visiems, kad su 
skaitymu Laisvės ir Vilnies 
užsiprenumeruotumėt sau sa
vaitinį tingių kalba “Worke- 
rį.“ Tai bus dapildymas to, 
ko nevisada gali duoti mūsų 
lietuviški laikraščiai. Būkite 
sveiki su 1950 metais!

Rep.

Worcester, Mass. Naujų Metų savo name. Ne
sant vietos savo’ buveinėje 
Naujiems Metams sutikti, tai 
atėjus naujiems metams'likosi 
padarytas tų metų priėmimas 
2-rą valandą po pietų.

Pašalietis.

Maynard, Mass

Philadelphia, Pa.
MIRĖ

Gruodžio 8 d. mirė Ona 
Ginkkvičienė, apie 70 metų, 
gyvenus 4223 Edgemont St. 
Palaidota šv. Kryžiaus kapi- . 
nėse, gruodžio 13 d. Liūdė
syj liko 4 seserys, 2 dukterys, 
1 sūnus ir 
Litvinas ir

žentai — Vincas 
Rimdeika.

12 d. mirė Laisves 
Petras Šukys, 62

Gruodžio 
skaitytojas 
metų, gyvenęs 108 Richmond 
St. Palaidotas Ėv. Kryžiaus 
kapinėse, gruodžio 15 d. Liū- 
dėsyj liko žmona Karolina, 
du sūnūs ir dvi dukterys. Lai
dotuvių direktorius x Frank A. 
Balin.

Gruodžio 12 d. mirė Laisvės 
skaitytojas Petras Cinkus, 57 
metų, gyvenęs 5101 Melrose 
St. Palaidotas Oakland ka
pinėse, gruodžio 16 d. Na
mie prie karsto ir ant kapų 
neprigulmingos parapijos kle
bonas kun. J, J. žitas pasakė 
įspūdingas kalbas.

Velionis Petras priklausė 
prie Lietuvių Muz. Namo 

Bendrovės, Liet. Republikonų 
Pagalbinio Klubo ir Lietuvos 
Draugystės.

Liūdėsyj liko žmona Kotri- 
na, dukterys— Helen, Stella, 
Kotrina. ir sūnus Feliksas.

Laidotuvių direktorius Juo
zas Kavaliauskas. S., V. R.

Washington. — Praneša- < 
ma, kad 1 Trumano valdžia 
planuoja duoti naują pasko
lą Jugoslavijos valdovui Ti- 
tui\ Neseniai jam jau duota 
$25^00,000.------r-------------

gražiai pa- 
atitinkamas momen- 
penlįas dainas; jie 
harmoningai sudai-

Apgynimui Vinco Andrulio 
po $1 aukavo J. Gaidys ir A. 
Adamonis. Dab.ar yra svar
bus reikalas ginti . kiekvieną 
politiniąi persekiojamą pilie
tį. Tik taip apginsime Ame
rikos liaudies demokratines 
teises. G.

Dovanai Puikus 
Kalendorius

tūkstančiu 
atidavė ski 
velniams t 
man talko
taip, tu m ai

Tuomet Dora nu;
pasakė visa, kas rr 
jų ant greitųjįi pen 
savo žentą išgelbėti nuo 
bankrūto.

Išgirdusi tai Balsiene, apalpo ir sunkiai susirgo, 
tačiau įsakė seniui duoti reikalingą pinigų sumą, 
kad apsaugoti savo namus nuo baisios gėdos ir pa
žeminimo. Pasirgusi keletą savaičių, Palšienė mirė, 
keikdama savo žentą, ir prašydama vyro, kad jis 
neapleistų Doros ir anūkės. /

— ’Šitie nuotykiai — tik maža mano bėdų dale
lė, — liūdesio pilna, aiškino Dora. — Maiki, Maiki, 
kad tu žinotum, kiek aš dar turiu nelaimių!...

— Man rodosi, užtenka jau ir papasakotųjų.
— Tu turbūt dar negirdėjai, nes buvo atlikta di

delėje slaptybėje: mano tėvas už poros mėnesių po 
motinos mirties vedė kitą — jauną našlę su dviem 
vaikais — ir dabar ta moteriškė ponavoja mūšy 
namuose! Tėvas ant jos aprašė namus, o pats pra
dėjo smarkiai gerti. Kepyklą jau pardavė, pusdy
kiai atidavė, ir gautuosius pinigus baigią praūžti 
arba povaikiams išdalinti. Ar dabar tau aišku?

‘ . Negražu tėvą smerkti, bet žmogus negali .susilai- 
x kyti, kai senis sukvailioja/ir abiemis rankomis 

švaisto į visas puses tai, ką per amžių taupė. Tėvas 
tiesiog elgiasi vaikiškai: jaunai žmonai rankas bu
čiuoja, prieš ją klupinėja, keliaklupsčiauja. Aš bi- 

yjau j tuos namus koją įkelti: pamotė užleidžia mane 
savo vaikais, kaip piktais šuniukais. .

Man visa tai buvo nauja, negirdėta.
— Kodėl jis’ taip padarė?
— Kodėl? Tik dievai težino. Turbūt gyveną; an

trąją kūdikystę, kaip sako žmonės. Andai aš jam 
priminiau: “Tėveli, tu netaktiškai elgiesi, tu dąrai 
gėdą sau ir man...” Tai jis: “Kašėth siekėsi pri- 
kirsti mane, — dabar aš jam parodžiau!...” Ker
šydamas mano vyrui, tėvas smogia kirčius man ir 
mūsų dukrelei.

’ Dora pasižiūrėjo į laikroduką, — jai metas buvo 
skubėti namo. Mane šis pokalbis nepaprastai suįdo
mino ir pora valandų prabėgo, kaip sapne.

— Kaipgi sekasi jūsų biznis?
— Kaip? Verčiamos, šerifas kol kas negrūmoja, 

bet vyras moka polūkius už skolas. Kiek kada už
dirba, tiek išmoka. Greit neteksime. namų, — buto 
ieškomos. '■

I

(Bus daugiau)

Būdami Maskvoje, mes kal
bėjomės su Rumiancevo var
do bei Istorinio muziejaus 
moksliniais bendradarbiais. 
Paaiškėjo, kad šiuose muzie
jų ose, o taip ąat Leningrado 
“Ermitaže“ .yra eilė didžiai 
vertingų .Uotu vos istorijos 
eksponatų iš X1V-XV šimtme
čių bei vėlyvesnių laikų. Da
bar jie bus kruopščiai tiria
mi.

New Haven, Conn
32-ros kuopos meti- 

perbėgus 
pakviesti 

delegatai iš 3-sios
konferencijos, Eva 
A. šoliūnienė, M. 
ir Kuncas. Rapor-

TDD 
niame susirinkime, 
kuopos reikalus, 
raportuoti 
apskrities 
Rudman, 
Valinčienė
tas priimtas.

Užbaigus susirinkimą, Bar
bora Medley ir Eva 
turėjo pagaminusios 
prie kurių draugai 
šiuos metus vaišingai 
mai. P

Rudman 
valgių, 

užbaigė 
ir links-

LDS 16 kp. buvo 
teatrališką komediją 
Pora.“ Suvaidinta 
rai. Publikai patiko
juokų įvalias. J., I

suruosus 
“Trilypė 

labai ge- 
buvo

KINŲ LIAUDININKAI 
LAVINA LAKŪNUS

HONG KONG. — Prane
šama, kad Kinų Liaudies 
Respublika organizuoja sa
vo oro jėgas ir lavina kari
nius lakūnus.

Amerikiniai koresponden
tai sako, jog rusai padeda 
mokyti liaudininkų lakūnus.

)

50 metų, na- 
šovėsi į vie- 

į antrą, o

Clara Seigler, 
mų prižiūrėtoja, 
na ausį, po tam 
priedui ir į smilkinį. Nuvež
ta į ligoninę. Po kelių dienų 
daktarai konstatavo, kad ji 
nemirs.

Dar neteko pastebėti, kad 
Tarybų Sąjungoje žmonės pa
tys save žudytųsi, nors ant 
tos šalies mūsų spauda ir val
donai rėkia, šaukia, kaip už 
liežuvių kariami. Aišku, ko
dėl. Todėl rėkia, kad ne jų 
plauko žmonės kraštą valdo 
ir tvarko. Už tai niekas ten 
ir nesižudo, apart prasikaltė
lių, nors ir tiems nėra pras
mės žudytis, nes tiktai atitin
kamos bausmės tėra skiria
mos. V. J. Stankus.

PRANEŠIMAI

valgių; ir

salėje švie- 
minutci ir 

seni

Philadelphia, Pa
MIRĖ

Vale-Gruodžio 22 d. mirė 
rija Kamarauskienė, 60 me
tų, gyvenus 43 N. Millick St. 
Palaidota gruodžio 27 d., šv. 
Kryžiaus kapinėse; Liūdintis 
liko vyras Kazimieras Kama
rauskas. > 1

Gruodžio 24 d. mirė Rožė. 
Gudolienė, 65 metų, gyvenus 
419 N. ; Franklin St. Palai
dota Odd Fellows kapinėse, 
gruodžio 30 d. Liūdintis liko 
vyras Jonas Gudolife. Laido
tuvių direktorius Charles J. 
Roman (Ramanauskas).

ATHfiNAI, Graikija. — 
Sugriuvo Graikijos monar
cho - fašistų ministrų kabi
netas, ; susidėjęs iš monar- 
chistų ir vadinamų liberalų. Į

smagų parengimą
d., sekmadienį. Pra-
val. po pietų, 157

Hartford, Conn.

Su Aidiečiais Pasilinksminome

Gruodžio 31 d. Lietuvių 
Svetainėje Aido Choras turė
jo surengęs pasilinksminimo j 
vakarą. Tai buvo sueiga pa- j 
žangių lietuvių užbaigimui se-į 
irųjų, 1949 metų, ir linksmai 
pradėjimui naujų, 1950 metų.

Aidiečiai po 10 vai. vakaro į 
susigrupavo prie piano ir, va-1 
dovaujant chorvedei Joseph
ine Karsokienei, 
dainavo 
tui net 
puikiai, 
navo.

Visą vakarauki po 12 valan
dos tęsėsi rekordinė muzika 
ir protarpiais lietuviški šo
kiai; tai vaisius vasarinės va- 
kacijų meno mokyklos Olym
pia Parke. Kas tik norėjo 
užkandžiavo, pagal savo pa
geidavimą, šiltų 
alučio nestigo.

12 vai. išmušus, 
sos užgeso vienai
prasidėjo sveikinimasis; 
ir jauni, besibučiuodami, lin
kėjo laimingų naujų 1950 
metų, darbo, gerbūvio, laisvės 
ir taikos. Bet šį sykį tuojaus 
reikėjo skirstytis į namus, nes 
Massachusetts valstijoje tie 
supelėję įstatymai nuo seno
vės, draudžia sekmadieniais 
vakaruškauti, šokti, bei kazy- 
rėmis lošti. ) Visokį' apvaikš- 
čiojimai Naujų Metų buvo at
liekami pirmadienį, 2 d. sau
sio, 1950. m.

Šiemet Kalėdų šventės ir 
Nauji Metai be sniego; visai 
nepanašu, kad žiema. Ledas 
irgi

- HARTFORD, CONN.
TTžkvietimas i
Bus sausio 15 

džia nuo 3:00 
Hungerford St.,
Rengia LLD Moterų Klubas. Bus šo
kiai prie geros muzikos, bus skanių 
užkandžių ir net grybų. Tad pietus 
nevalgykite, namie.. Parengimas nau
dingam tikslui: civilių teisių gyni
mui.. Tad 

visur.iš
atsilankykite visos ir visi 

Kviečia Rengėjos.
(2-3)

BOSTON, MASS.

nestoras. D.

Detroit, Mich
AIDO CHORAS SUTIKO 

NAUJUS METUS

Grtjjpdžio 29 d. mirė praeito 
karo veteranas, narys Lietu
vių Republikonų Pagalbinio 
Klubo, Jurgis Jaskelevičius, 
29 mėtų, gyvenęs 3366 Sal
mon St. Palaidotas Šv. Grabo 
kapinėse sausio 3 d. Liūde
sy] lieka broliai: Juozas, Jo
nas, Antanas ir Petras, sese
rys: Ona, Betha, Stella. Lai
dotuvių direktorius Dominin
kas J. Earaminas.

I # Kaimynas.
1 H S3 t. ..A.

Kas sako, kad Aido Choras 
neturi pasekėjų? Reikėjo 
tiems Tamošiams dalyvauti 
svetainėje sutikimui Naujų 
Metų. Svetainė buvo pri
kimšta publikos, ne vien jau
nimo, bet ir senių.

Linksmai visi praleido laiką 
baigdami senuosius metus ii 
laukdami naujųjų.

Dėl pinaklio net stalų pri 
trūko, šokikam ir viętos pef- 
mažai pasirodė. "

Matosi ir kitokie veikimai; 
literatūros taipgi skleidžia
ma; įrašinėjami nariai į or
ganizacijas.
’ Lai gyvuoja Aido Choras su1 
didesniu veikimu 1950 me
tams. <

Detroito Lietuvių Klubas
Detroito Lietuvių Klubas 

savo nariams turėjo priėmimą

SO.
Liet. Liter. Draugijos 2 kuopok, 

Moterų Skyriaus svarbus susirinki
mas įvyks penktadieni, sausio (Jan.) 
13 dieną, 8-tą vai. vakare, vieta — 
318 Broadway.

Turėsime daug svarbių reikalų ap
tarimui. Taipgi turėsime pasitarti 
dienraščio Laisvės bankieto reika
lais, kuris įvyks sausio (Jan.) 22 d.

Kviečiame j šį mitingą atsilankyti 
ir kitų organizacijų, Laisvės bankieto 
komisijų narius, kuris esate orga
nizacijų išrinką surengimui minėto 
bankieto.

Po susirinkimo turėsime draugišką 
pasikalbėjimą ir. užkandžių. Todėl 
visos narės ir bankieto komisijos da
lyvaukite. Valdyba.

(2-3)

Kiekvienam kostumeriui. kuris 
pirks 2 ar daugiau dėžutes Miracle 
Ointment, lietuviškos išdirbystės 
vaistų.

Yra 5 rūšių gyduolės, kurios gelb
sti nuo daugybės įvairių skirtingų 
ligų. Kalendoriuje rasit platesni ap
rašymą apie ligas ir kaip vartoti 
vaistus. Išmintinga ir būtinai rei
kalinga ^kiekvienoje šeimynoje turė
ti tokių gyduolių, kaip M. J. Svil- 
pa’s Miracle Ointment. Jų vardai:
No. 1. Nuo dantų gėlimo ir ‘gums’ 

nesveikumo, kaina tik $1,00
No. 2. Reurfiatiškų ir įvairių

skausmų .............................. 1.25
No. 3. Odos

gelbsti nuo “rash”, “athletes 
feet”, 
burnos nesveikumo

i. 4. Nuo
"poison ivy”.

No. 5. Mostis nuo “piles”, greitai 
piles”, užslsenė-

jei dar nėra iŠ- 
į vėžio ligą.

.......................... 2.50
siųskit ir money

No

įvairių nesveikumų,

’sinus" nosies ir
1.25

niežėjimo odos, ar 
“rectum”. 1.25

veikia ant 
jusiu ar naujų, pagelbės be 
pjaustymo, 
sivysčiusios 
Kaina tik

Su užsakymu
order ar čekį. Adresuokit:

M. ŠVILPA, P. O. Box 73, Sta. A. 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St., 
Hartford.

J. J. Kaškiaučius, SL D. 
530 Summer Ave. 

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796 ’

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

valandoj kreipki- !! 
manęs dieti$ ar 11 

greit suteiksime !! 
modernišką patarnavimą. B 
Patogiai ir gražiai mo- < j 
dern’iškai įruošta mūsų < • 
šermeninė. Mūsų patama- j» 
vimu ir kainomis būsite ;; 
patenkinti. . ;;

Liūdesio 
tės prie 
naktį,

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.
Tel. Poplar 4110

- ------
3 pusi.—Laisvė (Liberty,Xith\ Daily).—" Antr.,J^aiwio 10, 1950
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masinu į naują vintą reikėjo 
privesti stiprūs elektros laidai 
-—tam buvo nusamdyta speci
alistai. Norint paskubinti dien
raščio pasirodymą iš naujos

apart mašinerijos, 
Laisvės redakcijos 
ninku, 
ta.

Ir daug jo

gulė ant 
ir dar bi
jau atlik-

Niujorkas — 
Skersai-Išilgai

Ketvirtadienis, sausio 12 d., 
bus “sausa” didmiesčio pilie
čiams diena. Miesto vandens 
komisijonierius Carney ragina 
visus vyrus tą dieną nesiskųs
ti barzdos, o visus piliečius— 
neimti vanios. Raginami visi 
taupyti vandenį, kurio miestui 
dar vis didelė stoka.

Didžiojo Niujorko pažan
gioji lietuvių visuomenė ren
giasi masiniai dalyvauti Lais
vės bankiete, įvyksiančiame 

‘Liberty Auditorijoj sausio 29, 
tuojau po kooperatyvo akci
ninkų suvažiavimo.

Sheilai Reno, 11 mėnesių 
amžiaus mergaitei, buvo pa
daryta skaudi operacija pra
ėjusią savaitę Presbyterian 
Ligoninėje; jai išimta kairioji 
akutė. Mergaitė, sakoma, ap
sigimę su vėžiškos ligos simp
tomais akutėse. Kairiąją aku
tę gydytojai išėmė, o dešinią
ją gydys.

Moe Howard, iš Jackson 
Heights, ir Esther Alper’aitė, 
iš Manhattano, tapo suareš
tuoti ir įkaitinti žulikystėse, 
supirkinėjant ir pardavinė
jant tekstilės produktus. Pir
masis išleistas iš kalėjimo po 
$10,000 belą, o antroji — po 
$5,000. %

★
DF. Carl Binger, proto ligų 

gydytojas, tarptautiniai iš
garsėjęs mokslininkas, liudijo 
Alger Hiss’o • teisme, jog 
Whittaker Chambers, Hiss’o 
priešas, serga tokia proto li
ga, kuri verčia jį meluoti ir 
visaip žulikavoti. šis moks
lininko liudijimas, tikimasi, 
žymiai padės Hiss’ui gintis 
nuo užpuoliko. ?

Ritz-Carlton h otelis, garsus 
tuo, Wad jame rinkdavosi tur
čiai, bus nugriautas ir jo vie
ton pastatytas $20,000,000 
vertės ofisų pastatas. Ritz- 
Carlton stovi prie Madison 
Ave., tarp 46 ir 47 gatvių 
Manhattane. Dar gerai jis 
atrodo.

★
Jefferson School .(Moky

klos) žieminis semestras pra
sidės sausio 16 dieną. Užsi
registruoti galima jau dabar. 
Visa eilė svarbių klausimų 
bus nagrinėjama. Tarp kitų : 
“Marksizmas ir Darbininkų 
Judėjimas,” “Social-Demokra- 
tija Europoje ir Jungtinėse 
Valstijose,”. “Politinė Ekono
mija,” “Kapitalizmas ir Kla
sių Kova,” “Imperializmas ir 
Kova dėl Socializmo,” “Jung
tinių Valstijų Darbininkų Is
torija,” ir kt.

William O’Connell, 21 m. 
amžiaus, nubaustas šešiems 
mėnesiams kalėti už tai, kad 
jis, nepersenai, atvykęs iš 
Washington© su žmona, gy
veno keletoj didžiulių viešbu
čių. ir nesumokėjo jiems $389. 
Žmonai bausmė bus paskirta 
vėliau.

Frank Bruno, 33 m. am
žiaus, kadaise gyvenęs 11 
Mill St., Brooklyne, praėjusį 
ketvirtadienį tapo nužudytas 
elektros kėdėje Sing Sing kar 
Įėjime dėl 1946 metais užmu
šimo tūlo Carlo Zarcone.

Ketvirtadienį, sausio 12 d., 
vakare, įvyks National Asso
ciation for the Advancement 
of Colored People (niujorkis- 
kio skyriaus) konferencija, 
kurioje x bus apsvarstyti reika
lai, susiję su kova dėl civi
lių teisių išlaikymo. Vieta: 
Harlemo YWCA, 179 West 
137th St. Visos organizaci
jos, kurioms rūpi civilinių tei
sių išlaikymas, raginamos pa
siųsti konferencijon savo at- 
stovus, 

* __ — . — i - I—. - .j ....

LMS III APSKRITIES VEIKLA
nutarė, jog rengimas vasari- 

3 Apskrities Komiteto nių- meno kursų būtų veda- 
posėdis, kuriame padaryta ke- mas, organizojamas naciona- 
letas tarimų, liečiančių meni- liu maštabu, iš LMS Centro, 
nę mūsų veiklą. ! todėl nutarta parašyti laišką

LMS 3 Apskrities Buletinis1 LMS Centrui ir pareikalauti, 
išeis sausio mėnesį, bet bus i ką Centras veikia, kokius pla- 
padidintas. ■, Gruodžio mene-1 ‘ ‘ ’ “'L“:
šio LMS Buletinis, dėlei šven
čių darbymetės, neišėjo. Taip 
pat gauta laiškas iš LMS 
Centro, kuriame 
kad LMS Centro 
pradėta leisti su 
siu, 1950 metų.

Gruodžio 19, 1949, laikyta 
LMS

pranešama, 
Buletinis bus 
sausio mėne-

Liaudies Šokių Festivalis
Apskrities Komitetas jau 

pirmiau planavo, galvojo, kad 
surengus ką tokio maniškai 
įdomesnio, įvairesnio. Buvo 
kalbama apie ruošimą liau
dies šokių festivalio, taip pat 
apie kostiumų balių.

Posėdyje galutinai nutarta, 
kad toks parengimas’ įvyktų 
kovo 11, Lietuvių Auditorijoj, 
Richmond Hille. Salė j,au pa- j 
imta, komisija tam darbui taip 
pat išrinkta. Komisijon išrink
ta visi jauni, amerikonai lietu
viai, H. Mitkus, Joe Dagis, M. 
Stensler, W. Žukas ir Eva 
Mizerienė. Parengimo pava
dinimas ir programos sutvar
kymas palikta komisijai. Pra
šome^ kitų organizacijų tą 
dieną 
mų.

Ant rytojaus, sekmadienį, 
kovo Į 2-tą, nutarta laikyti 
LMS 3 Apskrities metinė kon
ferencija. Tai bus gera proga 
ir iš kitų kolonijų delegatams 
ir talentams atvykti iš vaka
ro, dalyvauti parengime, o ant 
rytojaus konferencijoje.
Vaidintojų Grupės

LMS 3 Apskrities Komite
tas išreiškė pasitenkinimą vai
dintojų grupe, kuriai vadova
vo Jonas Valentis, ši vaidin
tojų grupė buvo LMS Apskri
ties Komiteto suorganizuota 
ir plačiai gastroliavo su vei
kalu “Mūsų Gyvenimo žaiz
dos.” Jįs darbas šiuo tarpi], 
kaip numatoma, jau eina prie 
baigimo savo misijos.

Padiskusavus LMS 3 Ap
skrities ribose mėgėjų teatro 
veiklą, prieita išvados, jog 
Brooklyno apylinkėje užtenka 
vienos, gerai 
tro 
tro 
Liaudies Teatras. 
Liaudies Teatras, žinoma, ga
li būt praplėstas. Reikalinga 
į šią grupę įtraukti visas te
atrines jėgas, kaip aktorius, 
režisierius. Taip pat Liaudies 
Teatras turi ir gali gauti dau
giau naujų narių, kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu gali pri
sidėti prie teatro veiklos. Vei
kalų parinkimas, jų siuntimas 
į kolonijas taip pat turi būt 
sprendžiamas Lietuvių Liau
dies Teatro narių, jo komisi
jų ir susirinkimų.

Apskrities Komitetas numa
to, jog kitai teatro grupei yra 
pakankamai dirvos veikti ku
rioje tolimesnėje kolonijoje, 
būtent, Conn, valstijoj ar kur 
kitur. Toliau nuo N’ew Yor- 
ko veikiančiai teatro grupei 
taip pat turi būt atvira dirva 
su veikalais gastroliuoti. > 

Tuo pačiu sykiu LMS Ap
skrities Komitetas pabrėžia, 
kad mūsų teatro vaidintojai 
turi lavintis savo srityje. Ypač 
reikia kreipti dėmesio į jau
nus talentus.

Organizacijoj, kaip Liau
dies Teatras, gali veikti ne 
vienas, bet >keli režisieriai. Jei 
tik yra jėgų, vaidintojų, gali 
sykiu būt mokinamasi ne vie
nas, bet kad ir du ar daugiau 
veikalų. Ne būtinai Liaudies 
Teatro turi būti veikla tik iš
tisų veikalų vaidinimas. Rei
kia kreipti dėmesio ir į vode
vilio, montažo ir kitas vaidy
bos formas. \ \y
Vasarines Mokyklos Reikalai

Kadangi LMS Suvažiavimas

ir

kitų 
perengti savų parengi-

grupės, 
grupė

vedamos, 
Tokia 
yra

tea- 
tea- 

Lietuvių 
Lietuvių

Kaip Buvo Kraustoma u

nūs turi organizavimui atei
nančios vasaros meno moky
klos’. Kuomet bus gauta iš 
LMS Centro tam darbui pla
nai, nurodymai 
kursų klausimu, tai 
Apskrities Komitetas 
darbo juos vykinti.

LMS Centras, ypač, turi nu
tarti, kokią mokyklą mes or
ganizuosime — vieną nacio- 
nalę, ar vieną rytuose, o kitą 
vidurvakariuose.

Dabar bus LMS 3 Apskri
ties Komiteto darbas, kad pa
siruošti parengimui, apskrities 
konferencijai, išleisti Buletinį, 
pravesti dar geresnį vajų 
duoklių užsimokėjimui į ap
skritį ir naujų organizacijų 
įtraukimui į LMS.

V. BOVINAS, 
LMS 3 Apskr.

vasarinių
Trečios 

imsis

Pirm.

Užsidariusio Laikraščio 
“Sun” Darbininkai

Laisvėje 5au‘ buvo rašyta, 
kad 116 metų gyvavęs dien
raštis “Sun” užsidarė-; faktj- 
nai bankrutavo. Tai buvo ro- 
publikonų laikraštis. Jo var
dą ir skaitytoji] sąfašą nupir
ko “World Telegram,” o ma
šinerija pasiliko stovinti be 
darbo. Kam ji bus parduota, 
šiuo metu nežinome.

Svarbu tai, kas atsitiks su 
virš 1,200 darbininkų, dirbu
sių “Sun” redakcijoje, ofisuo
se ir spaustuvėje?

Virš desėtkas žurnalistų 
gavo darbą “World-Telegram- 
Sun” redakcijoje. Patys desi- 
niausieji — George Sokolsky 
ir John McClain,—gavo dar
bo Ilearsto laikraštyj; kartū- 
nistas (saržistas) Goldberg 
taipgi paimtas Hearst o glo- 
bon; jis yra reakcinis. Dar 
desėtkas kitas likusių be dar
bo darbihinkų gal bus paim
ta vienan .ar kitan laikraštin, Į 
bet kaip bus’ su virš 
čiu kitų darbiriinkų', 
“Sun” įstaigoje ir 
esančių be darbo?

Daugelis jų, nors ir gerai la
vinti, be abejojimo, ilgokai tu
rės būti be darbo. Tūli jau 
ieškosi vietų, bet negauna. 
Kiti ieško nedarbo apdraudos.

Tiesa, “Sun” leidėjai pa
skelbė, būk jie mokėsią pasi- 
likusiems be darbo darbinin
kams t. v. “severance” algą, 
kuri būsianti suderinta šitaip: 
kiekvienas darbininkas, išdir
bęs, sakysime, vienerius me
tus “Sun” įstaigoje, gausiąs 
už 2 savaites algą tokią, ko
kią gavo dirbdamas. Jei dar
bininkas bus išdirbęs, sakysi
me, 10 metų, tai jis gaus al- 

. gą per 20 savaičių, "ir tt.
Bet tuo darbininkų proble

mos neišsprendžia. Reikia 
atsiminti, jog šitie darbinin
kai buvo paleisti iš darbo be 
jokio pirmesnio jiems apie 
tai pranešimo, be jokio per
spėjimo; jie buvo paleisti ne
tikėtai.

Pasilikusių be darbų eilėse 
“Sun” darbininkų padėtis ne 
kokia.

tūkstan- 
dirbusių • 
šiandien

SHALINS .
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station)
Woodhaven, N. Y*

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins- J. B. Shalins
Tel. Virginia 7-4499

Teisėjas Sylvester j. Ryan 
pareikalavo valdžios pareigū
nų, kad jie įrodytų, kuo jie iš 
tikrųjų remia savo kaltinimus 
Juditei Coplon’iūtei ir Valen
tinui A. Gubičevui. Jei val
džios kaltinimai jiems romia-

dar
yra

Dar ne- i
pa-;

neviskas.
pundų senojo 

Gal būti tam prisi

Bet 
mažai 
talpoje, 
eis organizuoti talką, kad už-į 
baigus perkraustymą, o gal ir! 
tas bus atlikta dalimis. Ne- į 
galima sakyti, kad naujojo Į 
vietoj jau viskas sutvarkyta. Į 
Toli gražu! Bet jau pradeda-; 
me grįžti prie tvarkos, kad ; 
išleidus liaudies dienraštį | 
Laisvę, kad vėl kalbėtis su 
tūkstančiais pažangių lietuvių ’ 
per jo puslapius. D.. M. š.

vietos vienų kartu čjo keli 
darbai: dirba remonto darbi
ninkai, dirba perkraustytojai 
masini], dirba elektrikieriai, 
na, ir ėjo darbas, perkrausty- 
mo įvairių įrengimų, stalų, 
redakcijos dalykų, knygų, vi
sokių dokumentų. Pastarajam 
darbui buvo nusamdyta tik 
sunkvežimiai ir perkėlimo 
darbą dar atlikinėjo Laisvės 
trokas, o dirbo redaktoriai ir 
I ja i s v ės d a r b i n i n k a i.

Taigi, vienu kartu darbas 
ėjo keturių grupių. Negali
ma sakyti, kad nebuvo ir pai
niavų. Aišku, kiekviena gru
pė dirbo savo: darbą, pro tas 
pačias duris visi vaikšto, reik
menis neša, o šalimai guli dar 
visa eilė mechaniškų įrengimų 
ir nuo remonto atlikusių da
lykų. Bet kiekvienas darė 
savo darbą — stengėsi ne
kenkti kitiems.

pasikal bejimų, tai 
šiuodu asmeniu bus 
išmesta.teismokad

Koo-
Kiekvienas ; žinojome, 

austymas Lietuvių 
yvės Spaudos Bendrovės, 
išio Laisvės, Lietuvių Li
ros Draugi jos', tai mil ži

perki1 
perat, 
die n r. 
tėrati 
n iškas darbas.

Vien Lietuvių 
Draugijos knygų 
tų susidarė apie
dėžiti 
po j e, 
LLD 
visur,

Užrašyki t Laisvę Savo Draugui.

3,700,000 kūdikių gimė 
19 19 metais Jungtinėse Vals
tijose, skelbia Metropolitan 
Life Insurance Kompanija. 
Jau treti metai, sako kompa
nija, kąį Jungtinėse Valstijose 
gimimų skaičius viršija 3.- 
500,000 per motus.

Literatūros 
ir dokumen- 
100 nemažų 

(baksų). Senoje patal-
kur vietos stoka, tai 
knygos buvo iškaišiotos 
kur tik radome vietos— 
eryj,. ant estrados, virš

redakcijos pastogėje, Laisvės 
raštinės pasieniuose, skiepe ir 
kitur.-J Dažnai net sunku bu
vo susivokti, kiek ir kokių 
knygų turime, čia padėjai 
kelis pundus. Už kiek laiko 
įvyko v.koks ton pertvarkymas, 
tas knygas kitur nugabeno, 
kitokiomis uždėjo ir rąsk jas, 
jeigu protingas!

Su 
gomis 
tas pa' 
.kaip d 
tai buvo neapsaugoti nuo dul-: 
kių, nuo saulės 
trump.no jų amžių.

Matthew A Joseph Garszva
BUVUS

(Buyauskas)
Undertaker & Embalmer

dienraščio Laisvės kny-^i 
i ir dokumentais buvo i 
ts. Net toki dalykai, 1 
ienraščio komplektai ir

šviesos, kas 1

li, kad atskiras žmogus
I turi visokių dalykų -ir j 
lh], o čia tokios milži- 
įstaigos ir išbuvę arti 

vietoje.

šeima 
dalyke 
niškos 
30.metu vienoje

Sudėjimas įvairių knygų ir 
dokumentų į dėžes prasidėjo 
jau anie 
ir pusė atgal, 
krovin 
debesi 
kur gu|li knygos, kad ir šėpoje 
•—dulk

Kaip 
tuvių Kultūros Centre, naujo 
j e pati 
montas 
darytas, kad remonto darbai 
bus baigti iki 1 dienai gruo
džio, 
nusam 
kraustytojai perkėlimui Lietiv 
yių Kooperatyvės 
Bendrovės mašinų, 
kraustyto jais 
jie da:

mėnesis ar mėnesis 
Kartu su jų su
pa judinta ir

dulkių. Nepaisant

ės jas suranda.
jau buvo skelbta, Lie

Įlpoje, čjo įrengimo re- 
. Kontraktas buvo pa-

Sulyg to plano buvo ir 
d y ta specialūs per-

Jeigu imti atydon Laisvės 
redakcijos, a d m i n i st r a c i j o s,
LLD reikmenis,P tai bendrai 
susidarė apie 300 dūžių. Tai 
kalnas reikmenų! Origina
liai planavome gauti nemažai 
talijos iš Brooklyn© pažangių 
lietuvių, iš Laisvės skaitytojų 
ir LLD narių. Jie savo darbš
tumą ir sugabumą parodė 

i laike Lietuvai Pagalbos Tei- 
I kimo darbo.

Bet ir čia planas neįvyko, 
i Dalykas tame, kad persikėli
mas ėjo darbo dienomis, ka- 

veikė- 
Kita, 
viską 
vietos

da LLD nariai ir kiti 
jai dirbo fabrikuose, 
vienu kartu negalima 
perkraustyti — stoka 
naujoje patalpoje sudėti, ka
da eina dar eilė darbų. To
dėl, perkraustymo darbas,

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Spaudos 
Su per- 

susitarta, kad 
bą pradės 12 d. gruo- 
ai yra, veik dvi savai

te, kaip jau bus’ už- 
5 remontas naujoje vie- i 
Buvo planuota, kad iki 
ai persikraustymo bus 
gražiai baigta, išvaly-

tės pi 
baigta 
toje, 
pradž 
viskas 
ta, įrengta.

Bet 
gyven i 
mi. J 
rių pr 
pradžią 1950 metų. Perkraus
tytąja
12 d. Gruodžio.

nevisada planai įvyksta 
ime, kaip jie planuoja- 
e.monto darbai, dėl įvai- 
iežasčių, įsitraukė net i

gi savo darbą pradėjo 
Prie perkelti]

PEIST LANE

. 405 So. 4 th Street
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.
Visokį 
kiam 
liai, 
nys

vaistai, kosmetikai, kūdi 
reikmenys, įvairūs daikte 

1 igonių kambariui reikme- 
— už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G. 
Tel. EVergreen 7-6238

11 Dr. A. Petriką |

I
 DANTŲ GYDYTOJAS S

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. į

Tel. EVergreen 7-6868 £
Valandos: c

9—12 ryte; 1—8 vakare ?Penktadieniais uždaryta £

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitįs 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

.----------- t

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

£•DU* ' *cM5*

RES. TEL.

HY. 7-8681

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS G R AB ORIU S

FUNERAL HOME 
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsainuotojas) 1 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y. 
Tel. EVergreen 8-9770

'T

TONY’S
UP-TO-DATE ^*^9

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

30(> UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street

Valandos:
2 dienom; 6—8 vakarais 
Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0203

1

O A O 411 GRAND STREET 
lLTI 0 OAH BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

4’7729 TELEVISION

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

r Brooklyn, N. Y.
Telefonas: KVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
<

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

282 Union Ave., Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612

.. . f4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—^Antr., Sausio 10, 1950
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