
Prisikėlę Šiauliai. 
Venciūtės laiškas. 
Ieško susiraminimo. 
Apie mūsų mokyklas.. 
Ar mokatės duokles?

Rašo A. BIMBA

Atsimenu Šiaulius. Jie at
rodė baisiai. Tai buvo vienas 
iš labiausiai sugriautų Lietu
vos miestų. Apie 75 procen
tai miesto buvo sulyginta su 
juodąja žeme. ’•

Dabar skaitau “Tėvynė Bal
se” : •

“šis miestas iš seno žymus 
mūsų pramone. Dabar Šiau
liai tampa žymesniu industri
jos miestu. Atstatytas karo 
metu sugriautas ‘Bato’ fabri-į 
kas. Jis žymiai išplėstas, fa
briko skyriuose įrengti kon
vejeriai. Senosios įmonės vie
toje gimė ‘Elnio’ avalynės 
kombinatas. i

“Praėjusiais metais Šiau
liuose pradėjo darbą pirmoji 
Lietuvoje alebastro gamykla, 
o taip pat mechaninė kepy
kla, daug pranašesnė už 
garsiąją ‘Paramos’ automati
nę kepyklą Kaune.

“Dabar Šiauliuose sparčiai 
statomas dviračių fabrikas. 
Konditerijos (saldainių) tres
tas statosi Šiauliuose didelę 
‘Gliukozės’ įmonę. Ji aprū
pins visą 1 respublikos kondi
terijos pramonę krakmolu, 
dekstrina ir sirupu.”

★ ★ *
Ir taip garsieji Šiauliai pa

kilo iš baisiųjų karo griuvė
sių. Jie smarkiai žygiuoja 
pirmyn naujuoju gyvenimo 
keliu be ponų ir kapitalistų. 
Jais didžiuojasi ir džiaugiasi 
visa Lietuva.

★ ★ ★
Tame pačiame “Tėvynės 

Balse” skaaitąu laišką šiaulie
tės Anės Venciūtės, sugrįžu- 
sios Lietuvon iš Vokietijos sto
vyklos. Iš gilumos širdies ši 
jauna lietuvaitė patiekia savo 
Vokietijoje likusiems drau^ 
gams įgautus įspūdžius Lietu
voje. Ji kupina naujojo gy
venimo džiaugsmo. Po kele
to metų kančių ir klaidžioji
mo jinai susirado tikrąją lai
me savo brangioje tėvynėje.

Prie pirmos progos šis Ven
ciūtės jaudinantis laiškas tilps 
Laisvėje.

The New York Times ko- 
lumnistė Anne McCormick su
šilus ieško susiraminimo. Tai 
kas, girdi, kad mes viską pra- 
kišome Kinijoje. Pasižiūrėki
te, kokius kalnus mes nuver- 
tėme Europoje!

O kas per vieifi tie- “kal
nai”? Nugi, sako, Graikijoje 
įvyks “laisvi” rinkimai. Itali
joje Saragato dešinieji socia
listai nutarė pasilikti de Gas- 
peri režimo vežėčiose.

Ar gi tai ne “milžiniškas 
laimėjimas?!”

New Yorko valst. neturime 
pakankamai mokytojų ir mo
kyklų. Pernai buvo sunku, šie
met dar sunkiau, nes mokinių 
skaičius paaugo keletu desėt- 
kų tūkstančių.

Tiesiog tragiška padėtis pie
tinėse valstijose. Ten keli mi
lijonai mokyklinio amžiaus 
vaikų nė sapnuoti negali apie 
lankymą aukštosios mokyklos? 
Nėra mokytojų, nėra moky
klų. Tėvai neištesi vaikus 
leisti mokyklon.

Kentucky valstijoje yra 
daug mokytojų, kurių alga 
tesiekia $524 per metus.

Prezidentas Trumanas rei
kalauja valdžios lėšoms skir
ti virš 42 bilijonu dolerių. 
Daugiau kaip du trečdaliai 
tos milžiniškos sumos eis mi- 
litarizmo reikalams.

Sausis mėnuo labai svarbus 
mūsų organizacijų gyvenime. 
Pradžia metų, pradžia susi
tvarkymo organizaciniai.

Labai didelę klaidą daro 
tie nariai, kurie atidėlioja 
duoklių pasimokėjimą. Jie 
nervuoja save ir vargina or-
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Šnipas Prisipažįsta 
Melavęs Teisme prieš 
Harry Bridgesą

San Francisco. — Law
rence Seton Ross, naujas 
valdžios “svietkas” teisme 
prieš Harry Bridgesą prisi
pažinę melavęs po priesai
ka. Jis prisiekė, kad tai e- 
sąs tikras jo vardas kaipo 
“Amerikoje gimusio pilie
čio.”

Laivakrovių Unijos vado
vo Bridgeso advokatai, sta
tydami klausimus, privertė 
Rossą prisipažinti, kad jis 
gimė Lenkijoje ir tikrasis 
jo vardas yra Rosenstein; 
kąd jis Amerikon atplaukė 
li910 metais ir įsipilietino 
Šioje šalyje 1915 m.

Ross taipgi buvo privers
tas prisipažinti, kaip jis po 
priesaika melavo apie savo 
“mokslą.’J

Bridges kaltinamas, kad 
jis, ateivis iš Australijos, 
imdamas amerikinės pilie
tybės popierius, prisiekė, 
jog nepriklausė Amerikos 
Komunistų Partijai.

Teisme buvo įrodyta, kad 
ir du kiti valdžios šnipai, 
Paul Crouch ir Manning 
Johnson taipgi melavo, 
“sviečydami” po priesaika 
prieš Bridgesą.

Maskva Sako, Amerika Vis 
Ginkluoja Čiang Kai-.šeką

Maskva. — Čionaitiniai 
laikraščiai Izviestija ir 
Pravda vadina veidmainin
gu prez. Trumano pareiški
mą, kad Jungtinės Valsti
jos netaikaus Čiang Kai- 
šeko kinam tautininkam 
kare prieš Kinijos Liaudies 
Respubliką.

Pravda tvirtina, kad A- 
merikos imperialistai pla
nuoja juo stipriau apgink
luoti tautininkų tebelaiko
mas salas Formozą ir Hai- 
naną, o Trumanas tiktai 
bando paslėpti tą faktą.

Naujoji Kinija Priima 
Pripažinimą iš Anglu Pusės

London. — Kinų Liau
dies Respublikos užsienio 
reikalų ministras Chou En- 
lai pareiškė, jog priima An
glijos nutarimą pripažinti 
naująją respubliką.

Chou En-lai sakė:
— Mes sutinkame su- 

megsti diplomatijos ryšius

HONG KONGO ANGLU TEISMAS NEDUODA 
AMERIKONAMS KINIŠKU LĖKTUVU

Hong Kong. — Aukščiau
sias anglų teismas Hong 
Konge atmetė amerikinio 
generolo Cl. Chennaulto 
reikalavimą pripažinti Che- 
nnaultui ir jo partneriams 
70 kiniškų lėktuvų,

Šie lėktuvai pirmiau pri

ganizacijas.
Ypatingai tas k-hiusimas 

svarbus Lietuvių Literatūros 
Draugijoje, kurioje) duoklės 
yra metinės. Visas darbas 
trukdosi, visi planai sugriūva, 
kai Centras nežino, kiek kada 
narių duokles užsimokės.

Todėl karštai raginu visus 
LLD narius dar šį mėnesį pa- 
simokėti duokles.
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Presd. Trumaisas Reikalaut® 2© Bilionu 
DolŠaltajam .Karui per Mėtos -
Washington.— Preziden

tas Trumanas sausio 9 d. į- 
teikė Kongresui valdžios 
lėšų sąmatą (biudžetą) se
kamiems finansiniams me
tams, pradedant nuo 1950 
metų liepos 1 d.

Trumanas reikalauja 42 
bilionu ir 400 milionu dole
riu metinėms valdžios išlai
doms. 0 apie 20 bilionu do
lerių tų pinigų jisai skiria 
šaltajam karui prieš Sovie
tų Sąjungą ir komunizmą.

Įteiktame Kongresui savo 
biudžete Trumanas atžymė
jo, Į<ad 71 nuošimtis visų jo 
reikalaujamų pinigų eis 
ginklavimuisi, kariu iam 
svetimų kraštų stiprinimui 
ir buvusiųjų karų išlaidų 
padengimui — tai bus 30 
bilionu dolerių. O visiems 
civiliniams valdžios ir Ame
rikos žmonių reikalams 
teks tiktai apie 12 bilionu ir 
500 milionu dolerių, reiškia, 
viso apie 29 nuošimčius me-

Vietnamo Patrijotai 
Atakuoja Prancūzus

SAIGON, Tndo-Kina. — 
Patrijotiški Vietnamo par
tizanai puolė francūzų ka
riuomenę Donghoi ir Hoa- 
binh srityse, ir padarė prie
šams rimtų nuostolių, kaip 
pripažįsta francūzų koman- 
dieriai.

Atakose prieš francūzus 
dalyvavo keli tūkstančiai 
vietnamiečiu, v

tinių valdžios lėšų, kaip 
pats Trumanas paaiškino.

Prezidentas įspėjo, kad 
jeigu taksai nebus dar pa
kelti, tai šalies iždas 1951 
m. įsiskolins dar 5 bilionus 
ir 133 milionus dolerių. O 
jau 1950 metais valstybės

Pittsburgh, Pa.
Mirė Daktarės Johanuos 

Baltrušaitienės Duktė 
1950 m. sausio 6 dieną 

Pittsburgh© mirė Minerva 
Maga wan, D-rės Johanuos 
Baltrušaitienės duktė. Mirė 
labai staigiai. Palaidota 
sausio 9 dieną.

(Žinią pranešė laišku J. K. 
Mažukna).

Redakcija reiškia nuošir
džią užuojautą gerbiamai 
Baltrušaitienei šioje jai di
džiulio liūdesio valandoje. 

»

ORAS. — Nešalta, apsi
niaukę, lietus.

su Anglija pagrindais lygy
bės, abipusiškos naudos ir 
mūsų žemės čielybės ir pil
nos nepriklausomybės.

klausė Kinijos tautininkų 
oro linijoms. Bet jų direk
toriai ir lakūnai perlėkdė 
tuos lėktuvus į anglų kolo
niją Hong Kongą, atsimetė 
nuo tautininkų čiang Kai- 
šeko valdžios ir užrašė lėk
tuvus Kinijos Liaudies 
Respublikai.

Generolas Chennault ir 
amerikiniai' jo partneriai 
pasakojo, būk jie šiuos lėk
tuvus pirkę iš kinų tauti
ninkų.

Bet anglų teismas Hong 
Konge atrado, jog vadina
ma^ pirkimas yra tiktai 
mdnas. Tuo tarpu anglai te
belaiko ginčijamus lėktuvus 
Hong Konge.

Ginklavimasis Naujam Karui ir 
Buvusiųjų Karų Lėšos Suryja 
71 Nuošimti Valdžios Pajamų

iždas įlindo 5 bilionais ir 
534 milionais į naują skolą. 
Taigi iki 1951 m. vidurva
sario valdžia turės viso jau 
263 bilionus ir 800 milionu 
doleriu skolos.

Formaliai Trumanas rei
kalavo pusketuriolikto bi-

. VĖLIAUSIOS ŽINIOS
/ ---------------------- -- >

HONG KONG. — Pranešama, jog atplaukė du kari
niai Amerikos laivai'- naikintuvai prie amerikinio pre
kybos laivo Flying Arrow.

Kinų tautininku kariniai laivai patrankų šoviniais 
sunkiai sužalojo Flying Arrow ir bandė jį savo žinybo
je sulaikyti.

ROMA. — Antradieni pusantro miliono darbininkų 
‘ čia išėjo į visuotiną streiką protestui dėl to, kad polici

ja nušovė 6 streikierius ir sužeidė 110 Modenoje, Itali
joje.

Maskva. — Sovietų vyriausybė vėl'pareikalavo, kad 
Suomija išduotu priešsovietinius karinius kriminalis
tus. Sako, jog Suomijos valdžia meluoja, būk negali 
surasti tu kriminalistu.

WASHINGTON. — Prez. Trumanas reikalauja tiek 
lėšų valdžiai sekamiems metams, kad išeitų daugiau 
kaip po 300 dolerių taksų per metus kiekvienam ame
rikiečiui — vyrui, moteriai ir kūdikiui, vidutiniai i- 
mant.

WASHINGTON. — Nors Trumanas reikalavo “tik
tai’’ 42 bilionu ir 400 milionu dolerių lėšų valdžiai 1951 
metams, tai yra, anie 600 milionu dolerių mažiau, neoru 
1950 metu sąmatoj, tačiau suprantama, kad valdžia 
planuoja toliau išgauti dar kelis bilionus dolerių’ lėšų 
“nepaprastiems reikalams.”

Juk 1950 metams Kongresas pradiniai buvo paskyręs 
37 bilionus ir 763 milionus dolerių, bet valdžia davarė 
savo išlaidas šiems metams iki 50 bilionu doleriu. C L

WASHINGTON. — Trečioje 1949 metų ketvirtyje 
amerikinės korporacijos gavo 2 bilionus ir 330 milionu 
gryno pelno, likusio po taksų atskaitymo. Taigi jos 
pelnė 6 iki 12 nuošimčių daugiau, negu antroje metų 
ketvirtyje; tačiau apie 20 procentų mažiau, negu 1948 
metų trečioje ketvirty j.

Italy Katalikai Užpuolė 
Protestantų Evangelistus

- U--------

Roma. — Katalikai už
puolė amerikiečius protes
tantų evangelistus ir, lai
dydami akmenimis, išvijo* 
juos iš Gandolfo pilies ir 
trijų kitų miestelhr Somos 
apylinkėje. Gandolfe yra 
popiežiaus vasarnamis.

Protestantai, amerikinės 
Kristaus Bažnyčios pasiun
tiniai, skundžiasi, jog kata
likų kunigai užsiundė savo 
parapijiečius ant protestan
tų, kaip “erezijos” skelbė
ju.

Washington. — Grupė 
protestantų kongresmanų 
atėjo i valstybės departs 
mentą ir reikalavo užpro
testuoti prieš protestantų 
persekiojimą Italijoj.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Taftas 
pranašavo, kad iširs repub- 
likonų bendradarbiavimas 
su demokratais užsieninėje 
politikoje.

Indonezijoje miršta 400 
kūdikių iš kiekvieno tūks
tančio naujagimių.

Peekskillo Smogikas 
Paskirtas, Policininku

___ *

Peekskill, N. Y. —West
chester apskrities, valdyba 
paskyrė fašistinį smogiką 
Williama Secora York tow- 
no miestelio policininku:

Secoras, vadovavo ku- 
kluksiniams padaužoms/ 
kuomet jie pernai rugpjū
čio 27 d. gengsteriškai už
puolė garsiojo negro daini
ninko Paulo Robesono kon
certą Peekskill apylinkėje. 
Užpultieji žmonės besigin
dami apdaužė ir smogiką 
Secorą. 

■ ■ > , .—    ■ ■
20 BILIONU DOLERIŲ 
GINKLAVIMUISI

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmo pirminin
kas demokratas Sam Ray
burn sakė, jog Trumanas 
kitą savaitę siūlys užgirti 
daugiau kaip 42 bilionus do
lerių lėšų valdžiai per me
tus.

20 bilionu dolerių iš tos 
sumos eitų Amerikos gink
lavimui ir kitų kraštų stip
rinimui prieš Sovietų Są
jungą ir jos draugus.

liono dolerių vadinamam 
Amerikos “apsigynimui” ir 
4 bilionu, 700 milionu dole- 
riu tokiems užsieniniams 
“reikalams”, kaip Marshal- 
lo planas, Atlanto pakto 
kraštų ginklavimas prieš 
Sovietų Sąjungą ir kt.

Bet prezidentas dar at
skirai reikalavo $816,000,- 
000 atominėms bomboms 
gaminti, $867,000,000 vadi
namiems civiliniams armi
jos ir laivyno reikalams, 
$222,000,000 laivininkystės 
komisijai ir t.t. Tokiu būdu 
Trumano sąmata ir sudaro 
20 bilionu doleriu lėšų šal
tajam karui.

Jis ketino taupyti šalie's 
iždą, mažinant pensijas ka
ro veteranams ir apkapo- 
jant lėšas įvairiems civili
niams tikslams.

O apšvietos reikalams ir 
moksliniams tyrimams Tru
manas vos surado tiktai 
$400,000,000.

N. J. Teismas Atmeta 
Ištikimybės Priesaiką

Trenton, A J. — Vyriau
sias New Jersey , valstiios 
teismas panaikino valstijinj 
įstatymą, reikalaujantį, kad 
valstijos valdininkai‘ir kan
didatai rinkimuose į val^sti- 
jines valdžios įstaigas pri
siektų “ištikimybe”.

Teismas atmetė tą įstaty
mą kaip priešingą konstitu
cijai.

Įstatymas reikalavo, kad 
valstijos valdininkai ir kan
didatai į valdvietes prisiek
tų, jog jie neturi jokių ry
šių su “neištikimomis gru
pėmis, kurios perša prie
varta nuversti valdžią.”

Tas įstatymas buvo ypač 
nukreiptas prieš Progresy
vių Partijos kandidatus 
praeituose rinkimuose.

Sovietai Grąžina dar 
2,500 Belaisvių Japonų ę:

Tokio. — Sovietų Sąjun
ga kreipėsi į generolą Mac- 
Arthurą, karinį amerikonų 
gubernatorių Japonijai, kad 
parūpintų laivą sugrąžini
mui dar pustrečio tūkstan
čio karinių belaisvių.

Tuomet Sovietų Sąjungo-

ACHESON UŽGYNĘS GELBET AMERIKINĮ 
LAIVį UŽPULTA CIANGO TAUTININKU

Hong Kong. — Du kari
niai kinų Čiang Kai-šeko 
tautininkų laivai bent 38 šo
viniais sužalojo amerikinį 
prekybos laivą Flying Ar
row, beplaukiant jam linkui 
Šanghajaus, liaudiškos Ki
nijos uosto.

Šoviniai sukėlė' visą eilę 
gaisrų amerikiniame laive. 
Gaisrus padėjo gesinti an
glai jūreiviai’ nuo kalinio 
Anglijos laivuko Black 
Swan.

Čiango tautininkai skel
bia, kad kariniai jų laivai, 
pagaliaus, sulaikę Flying 
Arrow, lyg ir belaisvį.

.New York. — Isbrandt- 
sen laivų kompanijos pirmi
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Anglijos Imperijos 
Ministry Planai prieš 
Komunizmą ir Ameriką

Colombo, Ceylon. — Ang
lijos užsienio reikalų minis
tras Bevinax. čia tariasi su 
užsieniniais anglų imperi
jos savivaldinių dalių mi
nistrais — Indijos, Ceilono, 
Kanados, Australijos ir ki
tų.

Bevinas pabrėžė komuni
stiniu bei tautiniai - revo
liucinių judėjimų laimėji
mus Kinijoj ir kituose Azi
jos kraštuose. Taigi jis siū
lė planuoti, kaip galima bū
tų pastoti kelią komuniz
mui ir Sovietų įtakai pieti
nėse Azijos šalyse.

Bevinas geidavo, kad A- 
merika įsteigtų Marshallo 
planą tiem kraštam stiprin
ti prieš komunizmą. Jis 
drauge su kitais anglų im
perijos dalių ministrais 
taipgi tarėsi, kaip galima 
būtų atsilaikyti prieš ame
rikinio dolerio viešpatavi
mą.

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, jog dabartinė ang- 
hbdmperijos užsieninių mi
nistrų sueiga Ceilone yra 
Anglijos bandymas sudrū- 
tinti savo jėgas atspirčiai 
prieš Amerikos viešpatavi
mą pasaulyje.

CIO Vadai “Teisia” Valdinių 
Darbininkų Uniją

Washington. — CIO cent
ro vadai tardo Jungtinę 
Valdinių Darbininkų - Tar
nautojų Uniją; kaltina tos 
unijos pirmininką Abramą 
Flaxerį ir kitus pareigū
nus, kad jie, girdi, “sekę 
komunistine liniją.”

Vadinami teisėjai apsi
statę FBI agentais, polici
ninkais ir savais sargais- 
mušeikomis.

200 eilinių unijos narių 
bandė įeiti vidun ir tėųiyti 
tą raudonbaubišką “teis
mą.” Bet kaziona sargyba 
užkirto jiem kelią.

CLEVELAND, Ohio. — 
A š t u onios angliakasyklų 
kompanijos per teismą rei
kalauja iš .Mainierių Unijos 
$10,000,000 atlyginimo už 
anglies kasimo sutrukdy
mą, c 
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je teliktų tiktai 7,500 belais-, 
vių japonų, kaip pranešė so
vietinė vyriausybė.

ninkas pareiškė, jog Ameri
kos valstybės sekretorius 
Achesonas uždraudęs kari
niams Jungtinių Valstijų 
laivams gelbėti amerikinius 
prekybos . laivus, kuriuos 
užpuldinėja kinų tautinin
kai. Negavo pagalbos ir Is- 
brandtsen.laivas Flying Ar
row, nors jis atsišaukė į ka
rinius Amerikos laivus.

1
Flying Arrow gabeno 

$10,000,000 vertės krovinius 
iš Hong Kongo į Šanghajų. 
Laive buvo 43 jūreiviai ir 
12 keleivių. Visi išliko svei
ki. - IĮ <

Tarp laivo krovinių buvo 
medvilne ir sprogstamieji 
chemikalai. ' j
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Kaltinimai CIO vadovybei
Kairioji unija The United Public Workers of America 

. paskelbė kaltinimus CIO vadovybei. Pats svarbiausias tų 
kaltinimų yra tas, jog CIO paskutiniais pora metų nute
ko apie dviejų milijonų narių. Tai rezultatas Philip Mur
ray vadovybės netikusios politikos. Kol CIO vadovybė 
neužsiimdavo “raudonųjų raganų” ieškojimu, tol CIO 
gražiai gyvavo ir smarkiai augo. Per tą keleto metų lai
kotarpį smarkiai pakilo visos unijos. Jos visos buvo už- 
siėmusios organizavimu neorganizuotų darbininkų.

Viskas aukštyn kojomis apvirto, kai CIO vadovybė 
pakeitė gaires. Organizavimas neorganizuotų darbinin
kų Aapo visiškai pamirštas. Šiandien niekas nė nekalba 
apie organizavimą milijonų darbininkų, kurie tebėra už 
CIO ir Darbo Federacijos sienų. Dešiniosios unijos įkin
kytos kovai prieš kairiąsias unijas, o šios visą energiją 
turi eikvoti apsigynimui, išlaikymui savo jėgų.

Kas pavojingiausia, tai kad šitam tarpsaviniam unijų 
karui galo nesimato. CIO vadovybė nežada liautis tero
rizavus tas unijas, kurios atsisako pasiduoti jos diktatū
rai. Labai galimas daiktas, kad mažėjimas unijistų CIO 
eilėse tęsis toliau. O kokia auksinė proga buvo pasku
tiniais keliais metais laimėti po CIO vėliava dar kelis mi
lijonus narių! Ta proga kriminališkai pražiopsota.------ ------- /

Ponios Čiangienės “atsisveikinimas”
Buvusio Kinijos, diktatoriaus Čiango žmona’pareiškė, 

kad ji grįžta pas savo vyrą ant Formoza salos tęsti kovą 
už Kinijos “išlaisvinimą”. Ji pasakė, kad Kinijos komu
nistai bus gražiai iššluoti iš Kinijos ir kad tą darbą at
liks ne kas kitas, kaip jos vyras, jai, žinoma, \padedant. 
Kova būsianti be galo ilga ir sunki, beveik “amžina.”

Šiam Čiangienės atsisveikinimui mūsų šalies komerci
nė spauda suteikė daug vietos. Taip pat ji savo pasveiki
nimą paskaitė per radiją.

Gerai, kad šita ponia apleidžia Ameriką. Kiekvienas 
amerikietis tik pasidžiaugs ir pasakys: “good riddance 
of bad rubbish”. Ji čia frer ilgai viešėjo ir labai daug fa
šistinės smalos privirė.

Tik vieno dalyko reikia bijotis, būtent, kad šita ponia 
atsisveikino tik laikinai. Jei taip dalykai klosis, kaip iki 
šiol klojosi, tai fties jos vėl neužilgo susilauksime. Niekas 
nesitiki, .kad labai ilgai Čiang Kai-šekas išsilaikys For- 
mozoje. Turės jis iš ten kraustytis. Bet kur?

Iš Washingtono praneša, kad jo ten jau laukiama. Tai
gi, sugrįš ne viena ponia Čiangienė, bet jau su savo vy
ru. Čia būdami jie, žinoma, toliau nuodys atmosferą prieš 
išsilaisvinusią Kiniją ir kenks atsteigimui normališkų 
santykių tarpe Amerikos ir Kinijos.

“Mielaširdingas žudymas”
New Hampshire valstijoje prasidėjo byla prieš Dr. 

Sander. Jis kaltinamas pirmo laipsnio žmogžudystėje. 
Mat, jis nužudė moteriškę, kuri beviltiškai sirgo vėžiu. 
Ji norėjo, kad jis ją nužudytų. Jis pasigailėjo ir išpildė 
jos prašymą. Tai vadinama “mielaširdingu nužudymu.”

Dabar plačiai kalbama apie šią bylą. Ar Dr. Sander 
kaltas? Ar galima jį skaityti žmogžudžiu ir bausti už tą 
jo žygį?

Klusimai rimti ir svarbūs. Mes jokiu būdu negalime 
pritarti tokiam žmonių žudymui. Tik viena šalis buvo 
priėmus tokią sistemą. Tai buvo hitlerinė Vokietija. Tuo
jau tas “mielaširdingas” žmonių žudymas pavirto politi
niu žudymu. Gydytojai, paskirti ištyrimui ligonio, tapo 
hitlerininkų įrankiu galabinimui politinių oponentų.

• Amerika,gali apseiti be tokios sistemos. Reikia kalbėti 
! apie žmonių priežiūrą ir gydymą, o ne apie jų žudymą, 
; net ir tokių, kurie “nebeišgydomai” serga. Reikia žinoti, 
į jog mokslas vis aiškiau ir aiškiau parodo, kad tokio da- 
> lyko nėra, kaip neišgydoma liga.
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Tarptautinė Apžvalga
Rašo D. M. š.

Palydint 1949 Metus i viešpatavimui pavojaus ne- 
1949 metai buvo kapitali- sumažino. Italijoj valstie- 

stinės tvarkos sutemų me- čiai stichiniai ima į savo 
tai. Jau vien Kinijos liau-1rankas dvarų žemę. Tas ve
dies laimėjimas parodo, įda prie to, kas įvyko Kini- 
kaip greitai senasis — po-1 joj. Francijos dąrbo žmonių 
nu ir darbo žmonių išnau
dotojų—pasaulis eina prie 
mirties. Tiesa, kapitalisti
nis pasaulis spardosi, dras
kosi, dūksta, bet tą daro 
matydamas, kad pralaimi 
poziciją po pozicijos.

Kol kapitalistiniam pa- 
j šauliui sekėsi, kol vięnur 
I viešpatavo karaliai-, kitur 
I prezidentai, t a i m ū s ų 
šalyje buvo garsiai kalba
ma, kad čia yra pilna lais- 

j vė politiniai — remti tokią

| organizuoti tokią partiją, 
(koki ą piliečiai nori, 
nes tą leidžia Jungtinių 
V aisti jų Konstituci j ą.

Dabar yra kitaip. Reak
cija dūksta prieš komunis
tus, prieš Progresyvių Par
tiją, prieš velionio Rdose- 
velto draugus. Jo nuveikti 
darbai, tai “klaidos”. Dras
ko darbininkų unijas. Tei
sia politinius vadus.

Seniau Amerikos valdi
ninkai skelbė laisvę namie 

j ir nesikišimą į kitų valsty- 
ibių reikalus. Dabar jau kas 
kita. Jeigu Bulgarija, Ven
grija, Lenkija, ar kita kuri 
demokratinė liaudies res- 

j publika teisia savo šalies 
'piliečius, savo šalies išdavi- 
įkus — kitų šalių agentus, 
i tai prieš tai siunčia protes
tus. Reiškia, reikalauja už- 

Isienio agentams laisvės 
veikti prieš tas šalis, prieš 
jų žmones.

Seniau sakė: — Amerika 
'nesikiša i kitu šalių reika
lus. Dabar yra Marshallo 
I Planas, Trumano “moks
las”, Atlanto Paktas ir ki
tokį kapitalistinių valdžių 
susitarimai. Amerikos pilie
čiu bilionai doleriu eina į; 
kitas šalis stiprinimui kapi
talistinės tvarkos. Ameri
kos rubežius skaitomas Eu
ropoje jau ant ūdros upės, 
o Azijoj — prie Sovietų Są
jungos ir Kinijos sienų! 
Šimtai karo daivyno, orlai- 
vyno ir armijos bazių į-j 

steigta kitose šalyse. Ir vis 
tai “demokratijos” vardu.

Liaudies demokratinės 
respublikos, kaip Čechoslo- 
vakija, Rumunija, Bulgari
ja, Albanija, Lenkija, Ven
grija, kur darbininkai, vai-1 
stiečiai ir liaudies inteligen
tija laisvai kuria naują gy
venimą, yra perstatomos, 
kaipo “tironija.”

Bet ten, kur jokios lais
vės nėra, kur policijos vir
šininkas, kaip Panamoje, 
vieną “prezidentą” prašali
no, kitą jo vieton pastatė, 
tai ten viskas “demokra
tiška”! Panamos atstovai į 
Jungtines Tautas priimti. 
Ką gi tai reiškia, jeigu ne 
pasityčiojimą iš demokrati
jos? Ką gi tai reiškia, jeigu 
ne sutemas buržuazinės de- I 
mokratinės tvarkos?

Dar 1949 metų pradžioje 
Kinijoj reakcijos . rankose 
buvo apie trys ketvirtada
liai šalies, . dar čiang Kai- 
šeko naguose buvo Nan- 
kingas, Shanghajus, Canto
nas ir daugelis kitų miestų. 
Dar komercinės J spaudos 
“karo strategai” darė išva
das, kad “komunistų armi
ja nepereis per plačiąją 
Yangtze upę”. Dabar ta 
giesmė baigta! Visa Kinija 
yra laisva. Ten įsikūrė 450,- 
000,000 gyventojų liaudies 
respublika. Reakcijos liku
čiai laikosi tik ant Formo
zos ir dar kelių salų. Bet ir 
ten jų galas netoli.

O ir Europoje nei Mar
shallo Planas, nei Trumano 
“mokslas”, nei karinė At
lanto sutartis kapitalizmo

PASTABOSvinti Japonijoj imperialistų 
ginkluotas jėgas. Franci ja 
Nuteikė “nepriklausomybę” 
daliai Indo-Kinų ir karaliu
mi pastatė liaudies neap
kenčiamą, buvusį Japonijos 
imperialistų agentą — Bao- 
Dąi.

Didelės vilties turčiai de
da ant Vatikano popiežiaus 
ir jo 1950 metų paskelbimo 
“šventais metais.” Bet pa-

Marijonų organas “Drau
gas”, lapkričio 22 d. laido
je, rašo:

v“Mes' niekuomet neabejo
jame, kad Kinijos komunis
tai nugalėjo nacionalistus

Sovietų Sąjungą, kad gavus 
atominius sekretus?

Apsaugos sekretorl John
son per spaudą pasigyrė, 
kad jis sekančiais metais 

$330,000,000.
vargai tik paaugo. Ispanijoj į 
fašistinis režimas
bet nemato galimybių išsi- tys jau pasakė, kad ne du- 
laikyti, jeigu negaus pitgal- šių gelbėjimui tie “r.’cnti 
bos iš Wall stryto. Turkijoj metai” skelbiami, bet kovai 

sujudimas pi‘ieš komunistus, tai yra, 
apsiginklavimo kapitalistinio pasaulio gel

bėjimui. Vargiai tas pa
veiks net į Italijos valstie
čius, kurie ima dvarų že
mes. Ko gero, jie netrukus 
dasisieks ir iki klioštorių

dūksta,

tie “šventi

eina liaudies 
prieš karo a 
naštą.

Negali susitarti. Kapita
listinis pasaulis, kuris ry
mo ant asmeninio pralobi- 
mo, ant kitų žmonių išnau
dojimo, negali savo tarpe 
susivienyti. Godumas, pel
nų troškimas, kiekvieno sa
vi reikalai'— jį padalina, p

Didelėmis iškilmėmis bu- ... _
vo sutiktas Indijos valdo-.mui. Jie duoda jam šimtais 
nas Nehru, tai vis buvo šie-1 mįlionų dolerių paskolų. Jie 
kiama “vienybės”. Bet In-1 įgrūda jo atstovus į Jung-

Jie 
naujų Titų”. Kini-

žemiu.
Kita turčių viltis, tai Ju-

na, kad Tito skiria dideles 
sumas pinigų apsiginklavi-

vienybės”. Bet In-(įgrūda jo atstovus į Jung- 
dijos valdbnu reikalai ver-jtinių Tautų įstaigas. 1 v • _____. rn-x,,)?čia juos eiti prie geresnių 
santykių su Kinija. Indija 
jau pripažino Kinijoj liau
dies valdžią. Prie to rengia
si ir kitos Anglijos koloni
jos — Australija, Nauja. 
Zelandija, Ceylonas, Apvie- 
nyta Pietų Afrika ir pati 
Anglija. •

Wall stryto diplomatai sudrebino naujo karo ruo- 
pyksta ir reikalauja 
ti”' Angliją, jeigu 
klausys. Siunčia į

miršta tą, kad Tito palygir 
nūs su Hitlerio arba Musso- 
linio buvusia galia, tai tik

del to, kad jie turėjo Sovie-l'luUul)'tlsUs . ,. 9.Z Bet ar žinote kokiu budu?tų Sąjungos ir‘moralę ir' 
medžiaginę paramą. Jie ga
vo iš Rusijos karo amuni
ciją, jų kariuomenei vado
vavo daugumoje rusai...”

Ir užbaigiant “Draugas” 
priduria, kad vakarinės val
stybės nerėmę Kai-šeką ir 
todėl dabar esą tokios liūd
nos pasekmės.

Tik kunigų leidžiamas , 
laikraštis ir gali taip begė- 
dingai meluoti, nes už visus 
melus popiežius, per šven
tuosius 'metus, atleis nuo
dėmes ir dar palaimins, kad1 
geriau mokėtų meluoti. Juk j 
ir maži vaikai žino, kad I 
Amerika sukiso virs penkių ;jig beprotis.

Pereitais metais Pasauli
nis Taikos Kongresas Pa
ryžiuje ir jo dalis Prahoje!'

“baus- šėjus. Azijos Moterų Kong- 
ji ne- !resas, visa eilė kitų kongre- 

Tolimus įsų ir suvažiavimų kovai u^ 
Rytus daugiau karo laivų, taiką, už žmogaus laisvę, 
žada Čiango valdžiai pagal- už progresą priartins žmo- 
bą, ketina jo atstovus rem- nijos išsilaisvinimą visame 
ti Jungtinių. Tautų Saugu- I pasaulyje. 1949 metai daug 
mo Taryboj', generol. Mac-įdavė laisvai žmonijai, 1950 
Arthuras ruošiasi atgai- i metai duos ne mažiau.

, 1950 
atgai- i metai duos ne mažiau.

firmas Sietyno Koncertas 
1950, Aidiečiai Duos 
Operetę “Paparčio Žiedas

Pirmasis Sietyno Choro mc-
no vakaras, kuriame bus su
vaidinta naujoji operete “Pa
parčio žiedas,” per brookly- 
niečių Aido Chorą, įvyks sau-1 
šio (Jan.) 21 dieną, šeštadie
nio vakarą, Lietuviu Svetai
nėje, 180 New York Avenue, 
Newarke. Pradžia lygiai 
7:30.

Pastebėję šį pranešimą, iš- 
sikirpkite jį iš laikraščio, o 
dar geriau — įsigykit įžangos 
tikietą iš anksto, tik už vieną

Apie “Paparčio žiedą’ daug 
kas girdėjote Lietuvoje- iš se
nelių lūpų, pasakojant, kad 
tik vieną kartą . metuose, šv. 
Jono naktį, pražysta papartis. 
Ir kas turi laimę jo žiedą 
rasti, tas būna laimingas vi
są amžių.

Prie operetės, Sietynas duos 
gerą n*a u j ų d a i n ų 
Po vaidinimo bus 
vėlai.

programą, 
šokiai iki

Įsakė paleisti iš darbo 135,- 
000 civilių tarnautojų, ku
rie randasi jo žinyboje.

Washingtono visi parei
gūnai ir aukštesn. militaris- 
tai pasikėlė sau algas, o ci
vilius tarnautojus išmeta į 
bedarbių armiją ir iuomi 
didžiuojasi savo ekonomija 
ir šalies gausa.

“Miami Herald” rašo: 
“Vienas žmogus išmėtė 
$15,000, tai jį nugabeno li
goninėn proto tyrimui. Bet 

.kuomet Dėdė Samas mėto 
i pinigus į visas puses, tai 
.niekas nei nepamano, kad ' ■ n

bilionų dolerių Kai-šeko rė-. 
mimui ir dabar dar kong
resas pavedė Trumanui 75 
milionus dolerių Kai-šeko 
rėmimui. Taipgi visi žino, 
kad Amerika siuntė Kai- 
šekui bombanešius, tankus, 
amuniciją ir net karinius 
gaivus, kuriais dabar Kai- 

’ šėkas apšaudo Amerik. ko
mercinius laivus. Ir visgi

Manau, prie šio pasaky
mo nereikia jokių išvadų.

o Kinijos liaudis

„Draugo” redaktoriaus 
protas taip atbukęs, kad jis 
nesupranta Kinijos liaudies 
jėgos ir jos laimėjimus pri
skaito Sovietų Sąjungai.

Kai-šekas pagrūmojo A- 
merikai, kad jis užminuos 
vandeninius kelius, vedan
čius į Liaudiškosios Kinijos 
uostus. Prie šio grūmojimo 
Washingtono administraci
ja pasiskubino savo ant
spaudą prispausti — griež
tai uždraudė Amerikos lai
vams plaukti į Liaudiškos 
Kinijos uostus.

Kunigų leidžiamas “Dar
bininkas”, rašydamas apie 
“visuotiną” lietuvių kong
resą, klausia:

“Kažin kaip jautėsi Vi
šinskis, kada čia pat vyko 

;i‘ pavykoj VAL kongresas...” 
ligoninėje, I Aš manau, kad Višinskis

Gruodžio 15 (L, į Danville 
ligoninę buvo nuvežta d. M. 
Bujauskienė,. jai padaryta 
operacija, kuri gerai 
Išbuvus 5 dienas U. „ , . 
grižo namo ir sako, jog jau-J jautėsi nei kiek neprasčiau . •» i " ' *ciasi gerai.

Jai būnant ligoninėje, jos 
artimieji ir draugai nupirko

Draugė 
širdingą 

ją aplan- 
tą

i už tą sloniu, kurį puolė 
“Moska”.

Republikonas kongres- 
manas Robert Rich patarė 
ištirti valdininkų protus, 
nes jų rašytų raportų nesu
prantą nei; dešimta dalis 
kongresmanų.

O gal atbulai, jeigu kon- 
gresmanai nesuprantą val
dininkų rašytų raportų, tai 
ar nevertėtų kongresmanų 
protą patyrinėti?

taria 
kurie
ir nupirko 

gėlių.

Pataisa
Gruodžio 21 dienos Laisvė

je „tūpusiojo korespondencijo
je, kurią aš parašiau apie Pe
tro Kvalkausko laidotuves, 
buvo padaryta klaida. Ten 
išspausdinta, jog nuliūdime li
ko žmona Della ir du sūnūs. 
O turėtų būti, jog nuliūdime 
liko jo žmona Della, du sū
nūs, duktė, posūnis, podukra 
ir anūkai. A. K.

Bujauskiene
I ačiū visiems, 
kū ligoninėje

Paryžius. — Daugelis 
francūzų darbininkų atsisa-. 
ko gamint ginklus ir amu
niciją.

Choro Report.
Albinas,

Atėjusieji gelbėt iš sudužusių dviejų B-29 “superfortų” 
(super-grabų) apžvelgia liekanas lėktuvų, kuriuose 
užmušti 18 iš juose buvusių 22 Įgulos narių. Lėktuvai 
susikūlė virš Stockton, Cal., jiems skrendant j pratimus 

pasiruošti karui.

“Naujienos” rašo: 
Anglija, nei Amerika, 
Franci j a negrobia ir nesi
kėsina grobti svetimų že
mių, nesikėsina pavergti 
silpnesnes tautas.”

Ir Anglija ir Amerika ir 
Franci ja “negrobia” todėl, 
kad jau nepajėgia išlaikyti 
tų, kurias turi tižgrobę. 
“Naujienų redaktorius nors 
sykį 4 savaitę turėtų nusi
pirkti anglų kalboje kad ir 
komercinį laikraštį ir pa
žiūrėti, kas dedasi tose ko
lonijose, kurias minim, šalys 
turi užgrobusios. Jau net ir 
Škotijoj eina bruzdėjimas 
dėl pasiliuosavimo iš po 
Anglijos jungo. Bet bėda 
su “Naujienų” redaktorium, 
kad jis labai daug užmirš
ta, o nieko naujo neišmoks
ta, kitaip sakant, jau/ bai
gia išsieikvoti.

Kai-šeko valdžia, nusi- 
krausčius Formozos salon, 
gąždina Angliją pertrauki
mu diplomatinių ryšių, jei
gu ji pripažins liaudiečių 
valdžią.

Išrodo, kad ir nabašnin- 
kas, dedamas graban, gali 
pasispardyti, bet graborius 
nenusigąsta...

V. Paukštys

Lowell, Mass

Kunigų “Draugas” pra
neša, kad dabar Amerikoje 
jau randasi net 10 lietuvių 
prelatų.

Kuo Amerikos lietuviai 
praturtėjo? Dipukais kuni
gais, profesoriais ir genero- 

jlais. O jau apie kapitonus 
ir leitenantus - dipukus nie
kas nei neprisimena, jų tiek 
priviso, kaip rudenį kelmu
čiu.

Prisieis prelatui Krupa
vičiui savo kolegoms duoti 
pamokas, kaip lašinių ant
spaudas išskutinėti.

■ Senatorius Johnson pra
nešė, kad jis priešingas su-- 
teikti Anglijai- ir Franci j ai 
atominės jėgos sekretus.- 
Girdi, jeigu Anglija žinos, 
tai ir visos kitos šalys su
žinos.

Ar tik nereikės Anglijai 
ir Francijai kreiptis pas

Norisi čia kai ką pasakyti 
na tik lowcllieciams, bet ir 
kitiems, būtent:

LLD 7-ta apskritis skelbia 
savo ribose naujų narių ga
vimui vajų, kuris prasidėjo su 
1 diena sausio, 1950 m. Svei
kindami savo geradėjus, lin
kėdami jiems geresnės atei
ties, palinkėkime jiems tapti 
Literatūros Draugijos nariais, 
arba LDS nariais. Reikėtų 
perkrėsti, ar visi mūsų priete- 
liai skaito pažangiąją spau
dą — Laisvę, Vilnį, arba ka- 
nadiškį Liaudies Balsą.

Reikia naujus metus pradė
ti konstruktyviai. Mūsų pa
rengimų tikslas turi būti ne 
vien pasilinksminti, bet kad 
jie duotų m urns ir organiza- 
tyvės naudos. Tuomet galė
sime sakyti, jog šie metai bu
vo gerai pradėti.

LLD 7-tos apskrities vajus 
naujiems nariams gauti, pra
sidėjęs 1 sausio, tęsis iki 1 d. 
liepos. Kuopos privalo tuojau 
griebtis darbo, kad pralenkti 
kitas kuopas ir nusineŽti ne 
tik skiriamas dovanas, bet ir 
garbėje pakilti. Pradėkime 
verbavimo darbą dabar, viso
je apskrityje. ,

Tai toks mano linkėjimas 
naujaisiais metais visiems 
kuopų veikėjams.'

J. M. KarsonaSf

ŠALČIAI tęsėsi Californi- 
joj ir kitose vakarinėse val
stijose.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Sausio 11,; 1950
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ROJUS MIZARA

Kel
11-3-49

— Ar tau vyras geras? — nedrąsiai klausiau Do-

— Geras?! Kai]) visi vynai. Kuris kitas, žinoda
mas tai, ką jis mato, jaučia ir žino, galėtų būti ge
resnis?

Ką ypatinga Kašėta “matė ir žinojo,” as nedrį
sau Dorą klausti, bijodamas įsipainioti į ilgesnę 
kalba. • v

Nieko moteriškei neatsakęs, per keletą minučių 
stebėjau ją, lyg nežinodamas, ką toliau veikti. Jos 
baltas, it popierius, veidas buvo gerokai sumenkė
jęs, pilnas rūpesčių, bet .malonus, turįs motiniškos 
šilumos. Akys vis tokios pat stebuklingai žavios, 
kai]) juodi kamuoliai pakaktyj vartėsi, kartkarčiais 
žvįlgterėdamos į mane, tarytum ieškodamos atsa- 

. kvmo i klausima: “kas bus?” Nelabai seniai šitų 
stebuklingai žavingų akių mestas žvilgsnis tirpdino 
mane, o šiandien aš žiūriu į jas sau šaltai, tarsi į 
eilinį kostumierių, sėdintį skersai barą mano sa- 
liūne!

— Sakote, socialiste būsite? — šypsojausi aš. — 
Štai, kai]) gyvenimas žmogų keičia: kai aš grie
biausi už dolerio, tai jūs — už Markso!'

— Doleris žmogų žudo, — pusbalsiai, bet griež
tu tonu atsakė moteriškė, — o Marksas ją gelbsti!

Dabar maai buvo aišku, iš kur ir kai]) Doroje gi
mė naujos idėjos.

Mudu baigėme užkandžiauti/ Aš siūliau jai ką 
nors tvirtesitio išgerti, gal tai padės pamiršti var
gus ir nelaimes. Bot Dora atsisakė, tardama, jog 
likerių neima nei į burną po to, kai gimė duktė.

—J Aš noriu dukrele išauklėti tai]), kad ji galėtų 
savistoviai galvoti ir veikti, kad jai nieks negalėtų 
rodyti klaidingo kelio, kai]) rodė jos motinai, —ke
lio, kuris mane nuvedė i džiungles. Jei aš būčiau 
daugiau žinojusi!...

Baigę k:wą, mudu rengėmės eiti. Aš moteriškę
raminau:

— Tai, ką jūs man pasakojate, nėra jau tai]) di
delė tragedija. Jeigu vyras ir bankrutuotų — kas 
tokio?! Ryt ]x) ryt stotų kitan bizniu arba galėtų 
eiti į fabriką dirbti, kai]) tūkstančiai kitų. Ameri
koje tūkstančiai smulkių biznierių nuolat užsidari
nėja savo įstaigų duris, — nieko baisaus!

— Jūs, PJaiki, nesuprantate to, ką aš turiu gal
voje ir ką išgyvenu. Turbūt visi vyrai tokie šal- 
takraujai ir bukasieliai.

— Galimas daiktas, kad nesuprantu.
— Jei tik aš’pajėgčiau jums viską pasakyti.. .
Ir ji pradėjo verkšlenti, nepaisydama mano drau

dimo.
Laikas buvo vėlokas; jai teko skubėti namo, kad 

galėtų pasakyti Kašėtai, jog grįžo iš teatro.
Naujas mano aut' mobilia zvimbė Vandenmi'es- 

čio gatvėmis. Ji sėdėjo greta manęs ir abu tūlą lai
ką tylėjome, lyg užburti. Man prisiminė anie “sma
gieji laikai,” kai aš vairuodavau jos automobilį, o 

' Dora prisiglausdavo prie manęs ir, kaip krekždė, 
čerškėdavo apie tai, kai]) mudu laimipgai gyvensi
me! Dabar ji sėdėjo atsitraukusi nuo manęs prie 
dešiniųjų durų ir nuolat iš burnos leido cigarete 
dūmus, vietoj žodžių. Kai kada ji atsiduso, sunkiai, 
kai]) didelės nelaimės paliestas žmogus, ir tai darė 
]yg nuo manęs slėpdamosi. Pagaliau ji prabilo:

— Aš buvau maniusi šiandien pasakyti jums, 
Mkiki, viską, kas būtinai reikėjo pasakyti, bet...

— Na, ir kodėl nepasakėt?
— Jūs toks šaltas, toks indiferentiškas, toks su

sinarpliojęs, — gal būt biznio reikalais susirūpinęs. 
Kitą kartą aš atidengsiu tai, kas, mano nuomone, 
.jums reikia žinoti. ,

— Sakykit dabar!
— Ne! Kitą kartą, jei pasitaikys proga.
Mes ' artinomis prie jos namų. Ji prašė išleisti ją 

dviem blokais toliau nuo jos rezidencijos, kad “nei 
lapė nesftlotų.” Išlipdama iš mašinos, Dora atkišo 
man savo ranką, šiltai paspaudė manąją, tardama 
“good night” ir skubėjo tamsiu šaligatviu link savo 
namų. Aš, sėdėdamas automobilyj, galvojau ir nie
kaip negalėjau sugalvoti*ką ji man tokio nepa
prasto nori pasakyt! Antrą vertus, nebuvo man da
bar ir svarbu, ką Dora.turi savo paslapčių sandė
lyje. .

Buvo vidurnaktis. Gatvę užvaldė kapinių tyla, 
nes žmonės jau buvo sumigę. Lydima mano akių, 

. Dora nyko blankioj lempų šviesoj, — plonutė, tiesi, 
kaip styga, tamsų kostiumą yilkinti Dora, suspaus-

• ta naujų bėdų ir rūpesčių. ledilstą mano klausoj 
ritmiški josios batelių į kietąjįšaligatvį “tak, tak, 
tak, tak” atgarsiai man tartu keitėsi į žodžius: 
nepamiršk, nepamiršk, nepamiršk, nepamiršk!...

Pagaliau, aš pagazavau savo juodį ir leidausi at-
• gal savais keliais.

Užsiprenumeravo “Kelias Į Laimę”
Juozas Stankus (ir 50c aukojo), A. Lipčius, J. Bakanas, 
Antanas, Stripeika, G. Budrikienė, J. Pigaga, II. žukienė, 
P. Grossman, V. Patalavičius; iš Toronto ir Montreal’. J. 
Valaitis, A. Juozaitis, Stasys- Kuptainis, P- Bepirštis, A. 
Stadalnikas, J< Kevčža; A. Merkis, J. Linarta, J. Čičinskas.

Pranas Eidukevičius
(80 metu nuo jo gimimo dienos sukaktį: minint)

Rašo Ft. Šarmaitis
Pranas Eidukevičius yra 

vienas iš tų mūsų krašto 
žmonių, kurie visą savo gy
venimą paaukojo kovai dėl 
socializmo ir visiems laikams 
įrašė savo vardą į Lietuvos 
revoliucinio judėjimo istoriją, 
į Lietuvos Komunistų parti
jos ir Tarybų Lietuvos kūrė
jų skaičių.

Pranas Eidukevičius (par
tinės slap'yvardės Edmundas, 
Antanas Baranauskas, Marce
lis, Maciejus, Budkevičius) 
gimė 1869 metų rugsėjo 25 
d. Kybartuose, pusantro kilo
metro nuo Virbalio stoties, 
kur jo tėvas Vincas Eidukevi
čius tarnavo geležinkelio 
darbininku. Baigęs Virbalyje 
dviklasę miesto mokyklą, P. 
Eidukevičius toliau mokėsi 
privačiai, padedamas savo 
draugų, Rygoje, arba pats sa
vo jėgomis lavinosi, dirbda
mas fabrikuose ir sėdėdamas 
už politinę veiklą carinės Ru
sijos kalėjimuose.

1885 metais P. Eidukevičius* 
atvyksta į Kauną ir stoja dirb
ti į brolių Tilmansų, paskui 
suvalo, brolių šmidtų metalo 
dirbinių fabrikus, čia, Kauno 
darbininkų tarpe, jaunasis P. 
Eidukevičius jau nuo 1887 
metų pradeda skaityti nelega
lią socialistinę literatūrą, da
lyvauja viename pirmųjų Lie
tuvoj ir Kauno brolių šmidtų 
fabriko darbininkų streike 
1887 metais.

Laikotarpis, kada P. Eidu
kevičius, pradėjo savo revo
liucinę veiklą, buvo žiaurios 
caro Aleksandro III politinės 
reakcijos metai, spartaus nau
jos išnaudotojų klasės — bur
žuazijos — kilimo metai. Jau 
tuomet, tik pradėjęs dirbti 
Kauno fabrikuose, P. Eiduke
vičius patyrė visą caro reakci
jos siautėjimo ir kapitalistinės 
santvarkos, išnaudojimo sun
kumą. Už kovą dėl darbinin
kų klasės reikalų jis buvo nuo
lat mėtomas iš darbo, dažnai 
turėjo verstis atsitiktiniais už
darbiais, o buržuazijos ir dva
rininkų valdžia jį 1894—i918 
metų laikotarpiu dešimtį kar
tų buvo suėmusi ir kalinusi 
įvairiuose kalėjimuose, trėmusį 
į įvairias gyvenamas vietoves 
ir į Sibirą.

Kauno darbininkų tarpe P. 
Eidukevičius ir pradeda savo 
sąmoningą politinę veiklą, su
sipažinęs su ištremtaisiais dar
bininkų judėjimo dalyviais ir 
jų skleidžiama revoliucine Ii-, 
teratūra.

Išmestas už revoliucinį dar
bą iš brolių šmidtų fabriko ir 
negalėdamas niekur, kaip “ne
ištikimas”, Kaune gauti pasto
vaus darbo, P. Eidukevičius 
1895 metų rudenį išvažiuoja į 
Rygą ir stoja dirbti šaltkalviu 
į geležinkelių dirbtuves. Ry
goje P. Eidukevičius priklausė 
lietuvių darbininkų savišalpos 
draugijai, dalyvavo kuriant 
pirmąsias socialdemokratų or
ganizacijas Latvijos teritorijo
je, bendradarbiavo su Rygoje 
sukurtų “socialdemokratų fe
deratyviniu komitetu”, nuo 
1897 metų palaikė ryšius ir su 
Lietuvos socialdemokratų par

tijos Centro Komitetu Vilniu
je. 1898 m. lapkričio 1 d. P. 
Eidukevičius buvo suimtas Ry
goje drauge su 200 tremtinių, 
darbininkų judėjimo dalyvių 
ir vietos revoliucinių studen
tų, Už priklausymą “socialde
mokratų federatyviniam komi- . 
totui” jis buvo 3 metams iš
tremtas iš Rygos be teisės gy
venti . stambesniuose pramonės 
darbininkų centruose.

1903 metais P. Eidukevičius 
organizuoja Gardine Gegužės 
Pirmosios šventės minėjimą, 
surengia viename iš fabrikų 
streiką, už ka vėl suimamas ir 
kalinamas Gardino kalėjime 
ypačiai sunkiomis sąlygomis. 
Protestuodamas prieš nepa
kenčiamą kalėjimo režimą, 
P. Eidukevičius paskelbia ba
do streiką ir badauja 18 die
nų. Pagaliau 1904 metų pra
džioje jis ištremiamas 5 me
tams į Oloneco guberniją, iš 
kur 1904 m. rudenį P. Eiduke
vičius pabėgo. Prasidėjo eilė 
nelegalaus gyvenimo metų.

Atvykęs į Vilnių 1905 metų 
sausio pradžioje, P. Eidukevi
čius » tuojau pat pasinėrė 
prasidėjusios 1905 metų revo
liucijos įvykių sūkuryje. Jis 
buvo vienas iš organizatorių 
protesto streikų Lietuvoje 
prieš Peterburgo darbininkų 
sušaudymą Kruvinojo sekma
dienio (sausio 9) dieną. Jau 
sausio 11 (24) dieną Vilniuje 
ir Kaune buvo paskelbtas vi
suotinis darbininkų protesto 
streikas. Revoliucinė Lietuvos 
darbininkų kova prieš cariz
mą susiliejo su visos Rusijos 
revoliucine darbo žmonių ko
va.

Kurį laiką P. Eidukevičius 
dirba Lenkijos socialistų' parti
joje (PPS). Tačiau, kada P. 
Eidukevičiui paaiškėjo PPS 
nacionalizmas, jis jau 1906 
metų pavasarį nutraukė ry
šius su PPS Centro Komitetu. 
Grįžęs iš Lenkijos į Vilnių, P. 
Eidukevičius 1906 metais va
dovauja PPS Lietuvos organi
zacijos susijungimui su Lietu
vos socialdemokratų partija ir 
nuo to laiko tampa Lietuvos 
socialdemokratų partijos Cent
ro Komiteto nariu, kuriuo iš
liko iki pat 1918 metų.

Priešingai nacionalistiniams 
LSDP vadams, jis aktyviai ko
vojo dėl Lietuvos socialdemo
kratų partijos prisijungimo 
prie Rusijos darbininkų judėji
mo, už prisijungimą prie bol
ševikų.

Po 1905 metų revoliucijos 
įsigalėjusi reakcija sudavė 
skaudžių smūgių ir Lietuvos 
revoliuciniam darbo žmonių 
judėjimui. P. Eidukevičius bu
vo beveik vienintelis iš laisvė
je likusių LSDP vadovų. Pa
dedamas savo vilniečių drau
gų, jis rūpinosi išsaugoti ne
legalias partines organizaci
jas, o 1908 metais, užsidarius 
paskutiniam legaliam LSDP 
orgaitui “žarijai”, jis beveik 
pat^ vienas tais pačiais me
tais mėgino leisti nelegalų 
partijos laikraštį lenkų kalba 
“Glos Robotniczy” (išėjo 2 
numeriai).

(Daugiau bus) į

NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ
ORGANIZACIJŲ SVARBUS REIKALAS

Šių metų sausio 15 d., 11 
vai., ryto, įvyks platus suva
žiavimas 318 Broadway, So. 
Boston, Mass.

Į suvažiavimą yra šaukiami 
visi šių apskričių komitetų 
nariai: Lietuvių Literatūros 
Draugijos 7-tos apskrities, 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1-mos, Meno Sąjungos, 
Moterų Sąryšio, Gintarų žemės 
/Radijo, ir visi Bostono apylin
kės pažangaus judėjimo šiaip 
veikėjai.

Suvažiavimo tikslas labai 
svarbus — prisirengti Laisvės 
piknikui, kuris bus surengtas 
šiemet, kaip kad ir kas me
tai, liepos 4-tą, Maynard, 
Mass. Prisirengimo darbas 

I yra svarbus ir didelis, kaip

jau mes žinome iš praeities; 
todėl reikia gerai dalykus iš
spręsti; kad mūsų didysis me
tinis ..Laisvės piknikas įvyktų 
su ’ mažiausia trūkumų. Tik 
skaitlingame suvažiavime, po 
daugiau minčių išsireiškimų, 
tegalima bus tobulesnius tari
mus padaryti.

Suvažiavime gausis ir kiti 
klausimai, kuriuos turėsime 
bendrai svarstyti.

Nuo sausio lf>-tos daug pri
klausys pikniko pasisekimas ir 
abelnas pažangiųjų lietuvių 
judėjimas žiemos sezone. 
Draugai ir draugės, nei vienas 
nesakykite, kad “apsieis ir be 
manęs,” nes kiekvienas'esame 
svarbus tik savo vietai. Nie
kas mūsų nepavaduos. Rei-

Šcranton, Pa.
Kalėdos, vieniems džiaugs-

rrtas, kitiems—bėdos. Džiaugs
mas tiems, kurie visko pilni ir 
negresia joks trūkumas, bet 
kietos anglies kasėjams .šie
met Kalėdos nebuvo jau to
kios linksmos ir džiaugsmin
gos. Mat, su dviejų-trijų die
nų darbo uždarbiu savaitėj 
jau nekiek galima prisilinks- 
minti. Net ir Kalėdų “diedu
kas” nebuvo jau tiek duos- 
nus, kaip kitas Kalėdas.

Daugelis mainierių, ypač su 
didelėmis šeimomis, gana nu
siminę ir vieni kitus klausia: 
Kas bus toliau ? Kaip ilgai 
tokia velniava tęsis? Kada 
prieis prie sutarties? O čia 
derybos tarpe mainierių uni
jos ir mainų savininkių firmų 
eina vėžio risčia. Mainieriai 
nerimauja, pyksta ant mainų 
savininkų ir ant unijos prezi
dento Lewis’o. Sako, kad 
Lewis, imdamas didelę algą, 
nelabai paiso mainierių ir ne
siskubina eiti prie 'sutarties su 
mainų savininkais. Bet ar iš- 
tikro taip yra?

Vietinis vaizbos butas labai 
dažnai myli garsintis, kad vis 
daugiau surafida ir parkviečia 
į šią apylinkę naujų dirbtu
vių. Vienok Lackawanna ap
skrityje yra 22,000 nedirban
čių. O kurie dirba, tai tų 
algos gana žemos palyginus 
su kitų valstijų bei miestų 
darbininkų algomis. Mat, po
nai iš vaizbos būto iš kalno 
prižadą pigias darbo rankas, 
tai nauji fabrikantai to ir 
laikosi. . Bet kada darbinin
kai pareikalauja didesnių al
gų, tai jie tampa apšaukti 
“komunistų aukomis,’ “komu
nistų suagituotais.” Dirbk ir 
badauk — būsi tikras ameri
kietis, bet kaip greit pareika
lausi žmoniškesnio atlyginimo 
už savo darbą — tapsi komu
nistu. > ,

Štai mažas, netoli nuo Scran- 
tono miestelis Blakely, kuria
me randasi vienintelė siu
vimo ir audimo įmonė su 
apie Š00 dirbančių moterų. 
Iki jos nuolankiai dirbo ir ne
reikalavo didesnių algi^f vis
kas buvo gerai, bet kaip tik 
pareikalavo po 6 c. daugiau 
algos į valandą iŠ savo darb
davių, tai atsivėrė pekla. -O 
ant galo darbdaviai nusi- 
sprendė susidėti į. vežimus 
mašinas ir važiuoti į pietines 
valstijas. Mažam miesteliui— 
didelis smūgis. Bet kas to 
paiso? Juk čia laisva “de
mokratijos” šalis.

★
Jau ilgokas laikas, kai mū

sų visų geras draugas Vincas 
Valukas skundėsi nedagalėji- 
mu, bet vis dar dirbo-krutėjo. 
Bet paskutiniuoju laiku jo 
sveikata gana labai / pašlijo ir 
dėlei to turėjo net ir darbą 
mesti. Ir jau bus pora savai
čių, kai Vincas, kompanijoj 
savo sūnelio Zenono., išvyko į 
saulėtą Floridą taisyti savo 
sveikatą, širdingiausių linkė
jimų nuo mūsų visų, Vincai! 
Taisyk, mielas drauge, savo 
sveikatą, kad galėtai dar ir 
dar mus palinksminti savo 

‘ dainomis, kaip kad daug kar
tų esi mus linksminęs. Taip
jau gilios užuojautos ir vil
ties Antaninai, Vinco žmonai, 
nuo mūs visų! >

Kelios dienos atgal mūsų ge
ro draugo ir įtakingo biznie
riaus Petro 'Pėstininko sūnus 
Walteris gavo leidimą prak
tikuoti graborystės profesijoj. 
Laimingos kloties, Walteri! 
Bravo, kad atsiekei savo pa
siryžimą! Dabar mūsų lietu
viai, ypač pažangieji, atsiti
kus liūdesio valandai, turėtų 
visi atsiminti Walter] Pėsti
ninką, Petro sūnų! O aš esu 
tikras, jog Walteris visiems 
patarnaus . kuo puikiausiai, 
nes yra jaunas, malonus ir 
draugiškas jaunuolis. Tad, 
atsitikus reikalui, kreipkitės 
prie Pėstininko. L Vienužis.

Binghamton, N. Y.
LIGONES APLANKIUS
Draugė J. K. Navalinskie- 

nė, Laisvės vajininkė, randa
si Binghamton City Hospital. 
Ji turėjo operaciją. Ligonė 
atrodė neblogai. Daktaras jai 
sakęs, kad gal už 10 dienų 
bus namie, 55 Glenwood 
Ave., kur ligonei bus daug 
linksmiau.

Nuėjus atlankyti d. Nava- 
linskienę, netikėtai suėjau li
goninėje dd. S. Kaminską su 
sūnum Bronium, kurie man 
pranešė, kad atvažiavo parsi
vežti ligonę Martą Kamins
kienę. Ji irgi turėjusi opera
ciją ir Kalėdas praleido li
goninėje.

Užėjau pažiūrėti ir Ka
minskienės. Sakė, kad jau 
gavusi daktaro leidimą va
žiuoti namo. Kaminskai gy
vena ant ūkės R. D. 2, Ma
rathon, N. Y., ir, regis, yra 
Laisvės skaitytojais.

Pora savaičių atgal d. Ka
minskienė palaidojo savo tė
velį Stasiūną.

Toko lankyti ir kitą ligonę, 
d. O. Kireilienę, gyvenančią 
95 Albert SU, Johnson City, 
N. Y. ši draugė irgi turėjo 
operaciją kelios savaitės at
gal. DaĮrar yra namie Jr bai
gia sustiprėti.

Kam laikas pavelija, pata
riu tas visas drauges atlanky
ti, nes tas ligonius dikčiai 
pralinksmina.

Taipgi su šiuomi imuosi pro
gą padėkoti draugams ir 
draugėms, kurie atlankė mū
sų tėvelį, kuomet jis turėjo 
tokią didelę operaciją Ir iš
buvo ligoninėje 10 savaičių. 
Jis dabar randasi namie ir 
jaučiasi kiek geriau.

Širdingai dėkojame visiems

kia ne tuščių kėdžių, bet 
skaitlingo dalyvumo geriems 
darbams.

LLD 7 Apskr. pirm.
J. M. Karsonas.

vietiniams draugams už ypū« 
tišką atlankymą, už gėlės ir 
visas dovanas ir už visus gra
žius laiškelius; ir taip pat dė
kojame visiems geriems drau-» 
gams iš kitų miestų, kurie mus 
pralinksmino su taip gražiais 
užuojautos laiškeliais. Ačiū 
visiems.

Ačiū d. Navalinskienei Jlž 
parašymą į-Laisvę. Ir visiems* 
draugams laisviečiams už pa
talpinimą visų žinių.

V. Zmitraitč.

Worcester, Mass
LIGONIAI

Savaitė prieš Kalėdas skai
tome Laisvėje, kad Rojus Mi- 
zara buvo ligoninėje, turėjo 
operaciją ir dabar sėkmingai 
sveiksta. Tai čia tuo pačiu 
laiku jo brolis Bernardas Mi- 
zara jau ilgesnį laiką serga 
gana sunkokai. Kalėdų Šven
čių proga aplankiau, nunešda
mas mažutį “pasilką,” tai, 
susijaudinęs, džiaugėsi, kad ‘ 
einąs sveikyn ir pavaikščioti "**' 
jau galįs.

Mizaros buto savininkas d. . 
ž. Dvareckas, 7 Sigel Street, 
irgi serga, kairioji ranka su
gipsuota, parištą už kaklo ne
šioja. Jau daugiau kaip mė
nuo laiko turėjo automobiliu 
važiuotės nelaimę, sunkveži
mis sušipuliojo jo mašiną ir 
ranką. Ranka gerai sveiksta, . 
bet dar reikėsią- daryti opera
ciją, rankoje esąs įstrigęs 
geležgalis, kuris turės būti 
išimtas, kai sulaužyti kaulai 
sudrūtės.

Linkiu minėtiems ligoniams 
greičiausia pasveikti ir visada 
stipriems būti. D. J.

•••••••••••••••••
Dovanai Puikus

Kalendorius
PRANEŠIMAI

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6-sios Apskrities komiteto 

susirinkimas įvyks šį sekmadienį, 
sausio (Jan.) 15-tą d., pradžia lygiai 
3-čią vai. po pietų, Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave. Turime daug 
svarbių reikalų aptarimui, malonėki
te visi dalyvauti. Valdyba.

(3-4)

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. JU‘ vardai:

HARTFORD, CONN.
TTžkvIetįmas j smagų parengimą
Bus sausio 15 d., sekmadienį. Pra-t 

džia nuo 3:00 vai. po pietų, 157’ 
Hungerford St., Hartford, Conn. 
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 atsilankykite visds ir visi 
iš visur. Kviečia Rengėjos.

(2-3)

SO. BOSTON MASS. >
Liet. Liter. Draugijos 2 kuopos, 

Moterų Skyriaus svarbus susirinki
mas įvyks penktadienį, 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 į šį mitingą atsilankyti 
ir kitų organizacijų^ Laisvės bankieto 
komisijų narius, kuris esate orga
nizacijų išrinkti surengimui minėto 
bankieto.

Po susirinkimo turėsime draugišką 
pasikalbėjimą ir užkandžių. Todėl 
visos narės ir bankieto komisijos da
lyvaukite. . Valdyba.
> (2.3)

No. 1. Nuo dantų gėlimo ir 'gums’ 
nesveikumo, kaina tik $1.00

No. 2. Reumatiškų ir įvairių 
skausmų .................... 1.25

No. 3, Odos įvairių nesveikumų, 
gelbsti nuo “rash”, “athletes 
feet", “sinus” nosies ir 
burnos nesveikumo- . 1.25

No. 4. Nuo niežėjimo odos, ar 
“poison ivy’\ “rectum”. t 1.25

No. 5. Mostis nuo “piles”, greitai 
veikia ant “piles”, užsisenė- 
jusių ar naujų, pagelbės be 
pjaustymo, jei dar nėra iš- • 
sivysčiusios į vėžio ligą. 
Kaina tik ........... — 2.50

Su užsakymu siųskit ir money 
order ar čekį. Adresuoki!:

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

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St.. 
Hartford.

J. J; Kaškianous, M. D. 
530 Summer Ave. 

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796 ’

CHARLES J. ROMAN :
• e a / 1 *

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės pj'ie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

3 pusi.—Laisve(Liberty,Lith. Daily)— Tree., Sausio lle 1950



N(nvYork(k</fe^7 7i nios Dėmesio! pirmąją 1950 me- 
tapo nustelbta 

šeštadienį ir sek

Niujorkas —
Skersai-Išilffai

Jono Juškos “Trilypė 
Pora” Brooklyne

Povilas ir Anelė Ventai, gy
veną Greenpointe, susilaukė 
piiTnagimio sūnaus. Povilas 
dirba Laisvės spaustuvėje, o 
Anelė žinoma kaip ilgametė 
aidietė-dainininkė. -

nese-
Grupė 
naują 

‘Trily-

iš Miami, Flori- 
laisviečiams lai- 
naujų metų, 

kadaise gyveno

Vincas ir Anastazija Paukš
čiai siunčia 
dos, visiems 
mingiausių 
Paukščiai
Richmond Hill, N. Y., kur da
bar yra Laisvė, bet prieš veik 
metus'laiko juodu išvyko Phi- 
ladelphijon, o dabar — saulė
ta j an Miami miestan, kur juo
du pilnai įsikūrė .

Na, komedi- 
baika-balabai. 

Siužetas ir turinys ne
viskas sukasi apie 
faktiška ir sukta 

savininkė 
(vaidino

fermukės
Budrikienė
Juškiene) kalbina sa-

Antanas ir Prane Vaivuskai 
iš Montevidejaus, Uruguajaus, 
rašo R. Mizarai, kad jiems, 
1949 m. gruodžio 29 dieną, 
gimė dukrelė Francisca Dora. 
Antanas Vaivuskas yra žymus 
žurnalistas, “Darbo” 
rius -ir plataus masto 
hininkas Uruguajaus 
k oje.

redakto- 
visuome-

Worcesterietis Juozas Rail- 
lušaitis laišku linki R. Miza
rai greit pilnai išsveikti, o vi
siems laisviečiams naujoje 
vietoje gerai įsikurti, taipgi 
laimingi! naujų metų. Drauge 
jis priąiunčia $10 spaustuvės 
perkėlimui.

Ievutė Rockefellerienė-Pau- 
lėkaitė, sakoma, neužilgo skir
sis nuo savo vyro, Winthrop 
Rockefeller’io. Taip 
sauja tūli komerciniai
raščiai. Rockefelleriai

• sūnų.

prana- 
laik- 
turi

B’nai Zion, fraternal e 
dų zijonistų organizacija, 
siuntė prezidentui Trumanui 
rezoliuciją, dėkojant už tai, 
ką Trumanas padarė gero Iz
raeliui, ir prašant, kad jis už
tartų žydų reikalus Jeruzoli- 

to 
nu-

pa-

me, — kad nepadarytų 
miesto tarptautiniu, kaip 
tarė Jungtinės Tautos.

Di-2,768,567 telefonų yra 
džiajame Niujorke — ofisuo
se ir namuose. Iš viso Jung
tinėse Valstijose yra 38.200,- 
000 telefonų, o visame pasau- 

< lyje, apskaičiuojama, esą 66,- 
000,000.

Pravoslavai rusai ir kitų 
tautų tos tikybos žmonės mi
nėjo savo Kalėdų šventes pra
ėjusį šeštadienį ir sekmadie
nį; Niujorko rusu cerkvėse, ta 
proga, buvo atliktos 
nės ceremonijos.

bažnyti-

Teatras 
veikalą,

Lietuvių Liaudies
imasi mokytis naują

Katajevo komediją ^Tė
vai ir vaikai.” Kai mokymosi 
darbas bus pradėtas, bus pa
rašyta smulkiau.

Khibiečin Žinios

Skaitytoja?, kurie pasiimda
vo prenumeruotas | kopijas 
Laisvės Administracijos ofise, 
427 Lorimer St., Brooklyne, 
prašomi prisiųsti savo namų 
antrašus, kad galėtume jiems 
siuntinėti dienrašti. Rašyki
te: Laisvės Adm., 110-12 At
lantic Ave., Richmond Hill 19, 
N. Y. L. Adm.

< 
minėjo savo 60 metų a 
sukaktį. Bittelmanas yra nu
skirtas deportavimui. Kadan
gi jis yra komunistas veikėjas,

čiaussi Niūjorką 
tų savaitę, 
šaltoko oro. 
madienį buvo pusėtinai did
miesty) šalta, gi pirmadienis tai Jungt. Valstijų Kompar-
—gražus, vidutinis, žiemos 
oras, tik vis dar be sniego. 
Dėt sniego nieks čia nenori.

ti jos vadovybe pasiunta* jam 
oficialu sveikinimą sukakties 
proga.

jo tarną
Eloną : 

ir

vieni ki- 
j vairius 
Jauna-

Ne pačiam Brukline, bot jo 
pakrašty Ričmond H ii, Lietu
vių auditorijoj, kampas 110 
gatvės ir Atlantic avė 
niai buvo kamedijos. 
vaidinto j ų su vai d i n o
Jono Juškos komediją 
pė pora.”

Vardas vykusiai parinktas: 
“Trilypė pora, 
ja—kamedija, 
ka.
painus, 
turtą, 
menkos 
Marė 
Magde
vb yamų vyrelį Petrą (Vincas 
Kūlikas) išleist savo nešpėt- 
ną dukrelę Eleną (Valentina 
Nevinsktenė) už ligoto senio 
Jurgio Valeko (Jurgis Klimas) 
medžiaginiais sumetimais. Se- 
nis serga širdies liga, jau 72 

| metų, bet turi didelę fermą.
Išleidus už jo Ęleną, netru

kus teks Budrikam ir ferma 
ir turtai. Tai kas, kad jų 
Elena mylisi su Jonu Bende-

Dr. William Jansen, mies- 
m o k y k 1 ų viršininkas, 

zis inkvizuoja moky- 
dėl pastarųjų poli- 

p a z i ū r ų , nepaisant 
kad FeinbeįKgo įstatymas 

’ ” 2- 3 ne- 
Prieš neteisė-

Atlantic & Pacific Tea Co. 
viršininkai pranešė Amerikos 
Darbo'. Partijos vadovybei, 
kad jie savo krautuvėse, esan
čiose Niujorke, samdys ir ne
grus patarnautojus. Ligi šio] 
būdavo samdomi tik baltvei-

to 
dar 
tojus 
tinių 
to, 
tapo teismo paskelbtas 
konstituciniu.
tus Jansono darbūs Mokytoji. 
Unija griežtai protestuoja.

Didmiesčio žmonės pradėjo 
griežčiau protestuoti prieš 
Welfare komisijonieriaus Hil
liard pasiryžimą nukapoti

Aleksandra^ JBittelmanas, 
žydų dienraščio “Freiheit” 
sekretorius, šiomis dienomis

Pašalpos, kaip žinia, ryžtama
si nukapoti pradedant su sau
sio 16 diena. Tuo reikalu 
griežtą protestą padarė Ame
rikos Darbo Partija.

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

jo turto. Senia pasišaukia saAĮ 
vo kaimynus ir žmonos tėvus 
Budrikus ir jų kaimyną Luką. 
Nori atmegst “ncatmezga'mą- 
jį mazgą.” Senis “šumija,” 
kad jis apgautas, nori išva
lyt ir savo pačiukę Eleną ir 
tik kaduyrjbuvusiaš čia su la
gaminais Elenos motiną ir jos 
kaimynę švilpienę. Kur bu
vęs, kur nebuvęs, čia pasiro
do ir Elenos jaunas mylimasis 
Jonas Benderis. Jis stačio
kiškai parmuša ant žemės ir 
patį senį Valeką ir 
Stuką, apsikabina
“Teisybė, turi imt viršų 
baigta kamedija...

Aktoriai daugumoje pirmą 
kartą ant teatrinės scenos. 
Jiems buvo proga padaryt 
pradžią, pasirodyt* aktoriškai. 
Ir reikia pastebėt, kad visi 
vaidintojai pasirodė, kaip iš
puola, kaip kam reikalavo 
komedija.

Gal pats patraukliausias bu
vo šaunus jaunų šokėjų pasi
rodymas. Tai Lietuvių kalbos 
mokyklėlės nuopelnas. Gra
žiai šoko lietuviškus liaudies 
šokius mokinių grupė. Keli 
Aido choro dainininkai smar
kiai sudrožė kelias dainas, pa
gyvino vedybų pokylį.

'Savo vaidmenį vykusiai su
vaidino visi aktoriai. Smar
kiai ir energingai vaidino Ma
rė Juškienė Marės Budrikie- 
nės vietoj. Netoli nuo jos 
buvo ir jos sąmokslo padėjė
ja Ieva Graunienė švilpienės 
rolėj. O Graunienes gabioji 
dukrikė LelijA Graunaitė, Lie- 

•tuvių kalbos mokyklėlės au
gintinė, gražiai įrodė, kad iš 
jos bus veikli aktorė.

Valentina Nevinskienė su
vaidino jaunuolės Elenos 
vaidmenį visai patikliai. O 
Feliksas Lapinskas 
natūraliai užėmė 
jo vietą.

Jurgis Klimas 
guistas seniokas
rodė ir vaidino vykusiai.

Vincas Kūlikas, kaip ir 
puola, buvo ramus ir nemegs-

j riu (Feliksas Lapinskas), ku
rio tė^vai irgi turi i---
formelę, 
t is, kad 
to senio Valeko.
drikienei padėda dalykus sukt 
jos tokia pat sukta kaimyne 
Katrė Švilpienė (Ieva Grau
nienė).

šiaip taip pasiseka perkal
bėt Petrą Budriką, nors jų 
duktė ir jos žvitrus mylimasis 
Jonas' nesiduoda. Jonas kerš
tingai ir pašaipiai vis iškerta 
kokį pokštą seniui Vaičkui, 
kam jis nori parungti jo mer
giną Eleną.

Na, jau. bus sutuoktuvės. 
Senis jaunikis Valekas sutin
ka net priimt į savo namus 
savo sužadėtinės Elenos moti
ną Marę Budrikienę ir jos 
kaimynę Katrę Švilpienę. Ve
dybų gaspadinė Magdė (Ona 
Jonikienė) krauna stalą pa-, tas kivirčių Petras Budrikas. 
tiekalais, buteliais, gėlėmis, 
čia pat sukinėjasi ir jauno
sios motina Marė ir jos pa
dėjėja švilpienė ir švilpienės 
šmikšti mergiotė Stela (Lelija 
Graunaitč).

Vedybų pokylis, kaip rei
kia, tik harmoniją gadina ne
geistinai pasimaišęs Elenos 
mylimasis Jonas, kuris atšiau
riai įžeidžia senį jaunikį, kad 
tas net gauna širdies mušimą. 
Jo tarnas Juozas Stukas (M. 
Stakovas) ir Budrikų kaimy
nas Lukas (Karolis Benderis) 
atgaiveloja liguistą senį. Ve
dybas pagražina dainos ir šo
kiai.

Tuoj po vedybų jaunavedis 
seniokas Valekas susivokia, 
kad čia kaip tai netaip. Jo 
jaunutė pačiukė Elena purkš- 
tauna, atsikapoja, nelimpa ir 
gana. Tebemyli savo jaunuo
lį Joną. Jos motina su Švil- 
piene ją išleido už senio, dėl

irgi turi menkutę
Jie gali sau mylė- 

ir Elena ištekės už 
Marei R u %

laisvai i? 
jos mylimo-

buvo tas 
Valekas,

iš-

Ramus ir tykus buvo ir jo 
kaimynas Lukas, kurį vaidino 
Karolis Benderis.

Valeko pusę ištikimai laikė 
jo tarnas Stukas, kurio rolę 
atitinkamai išpildė M. Stako- 
vas. Ona Jonikienė buvo 
tvarkinga vestuvių gaspadinė 
Magdė.

Publikos buvo pilna didžio-' 
ji svetainė. Kamediją priėmė 
geraširdiškai, nuolaidžiai.-

Jonas Kaškaitis.

Dienraščio Laisves

Valstijos Seimelis Užgiria 
New Yorko Rendu Įstatą

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelio at
stovų rūmas 1Š3 balsais 
prieš 9 nutarė taip pataisy
ti valstijinį įstatymą, kad 
būtų ųžgirtas New Yorko 
miesto įstatas dėl gyvena
mųjų namų rendų kontro
lės. x

Tvirtinama, kad valstijos 
senatas tokiu pat būdu už- 
girs miestinę rendų kont
rolę New Yorke.

Vyriausias New Yorko

ronių nėra 
jų padėtis

Sausio 6 d. ' įvyko .1 Jetuvių 
Amerikos Piliečių Klubo me
tinis susirinkimas. Kaip pa
prastai, pirmininkas Cb. Krei
vėnas prašė narius ramiai už
silaikyti ir nedaryti 
tiems obstrukcijų, 
klausimus svarstant,
sis Linkus perskaitė iš perei
to susirinkimo protokolą, ku
ris tapo priimtas vienbalsiai.

Ligonių lankytojai davė 
pranešimą iš lankymo ligonių. 
Pasirodė, kad 
perdaugiausia 
nėra kritiška,
lauskas aplankė ligoninėje 
Feliksą Smaidžiūną^ kuris jau 
randasi ilgas laikas ligoninė
je. Jojo sveikata nėra kri
tiška, bet ligonis'dar turės pa
buvoti ilgoką laiką ligoninėje, 
kol bus sveikas ir galės grįž
ti namo. Taipgi mūs senas 
klubietis Jonas Liaukus. Jį pa
tiko tokia nelaimė: jau prieš 
virš vienerius metus automo
bilis parbloškė jį ant šaligat
vio ir koją sulaužė, 
ras laikas, 
nines, kur 
14 savaičių.
kęs į susirinkimą ir gražiai j 
atrodo, bot dar turi vaikščio
ti su lazdų pagalba.

Už knygų peržiūrėjimo ko- ' 
misiją pateikė raportą J. į 
Draugelis. Pasirodo iš rapor- j 
to, kad Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubas turi iš viso tur-; 
to, įskaitant ir namą, $60,- ! 
933.42. Tai yra abiejų sky- I 
rių—biznio ir pašai pinio sky-1 
riaus. Pasirodo, jog klubas I 
stovi ant tvirtų kojų ir jam I 
yra proga gerai bujoti.

Po susirinkimo, kaip visuo
met metiniuose susirinkimuo
se, klubiočiai nusitarė nusi
pirkti bačką alaus ir “vande- I 
ninių čikinų,” taipgi dar gel- j 
tono sūrio. Tą savo tradicinį 1 
paprotį gerai išpildė ir links- Į 
mat vakarą užbaigė.

J. Stakvilevičių8.

ILGWU lokalo 22-ro eilinių 
narių komitetas reikalauja, 
kad kovo mėnesį įvyksian
čiuose lokalo viršininkų rin
kimuose būtų naudojamos 
balsavimo mašinos, taipgi, 
kad balsavimus pridabotų 
Honest Ballot Association.

Matthew A 
BOTUS 

(Buyauskas)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Jau gę-
kai grižo iš ligo- 
jam toko išgulėti

Jau buvo aj,vy-

SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse nliesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

BANKETAS
Sausio 29 January

Geri Valgiai ir šokiai
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORCHESTRA

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave. , Richmond Hill, N. Y.

valstijos teismas buvo at- 
I fnetęs New Yorko miesto 
j. įstatą dėl rendų tvarkymo, 
J esą, todėl kad miestinis j- 
I statas prieštaraująs valsti- 
Į jos įstatymui.
1 Policijos komisijonierius 
Į William P. O’Brien atliko 
i miesto policijoje didelį' per- 
i grupavimą: 51 uniformuotas 
• policijos inspektorius tapo pa- 
■ imti iš senų vietų ir padėti į 

naujas. Du policijos viršinin- 
1 kai buvo pakelti į aukštesnius 

1 laipsnius.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi 
kiam reikmenys, įvairūs daikte 
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEtST, l’h. G., 

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

cs9C/»

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Vakariene 6:30, šokiai nuo 7 P. M.

Vakariene $2.50, Vien tik šokiams 75c.

Vandens problema Niujor
ke dar vis yra opi. 
pastaruoju metu vandens re
zervuarai truputėlį praturtėjo 
vandeniu, bet toli gražu ne 
tiek, kiek reikia. Miesto val
dininkai dar vis prašo pilie
čius taupyti vandenį.

Tiesa,

Niujorko progresyvės orga
nizacijos uoliai dirba tam, 
kad pasiuntus juo didesnes 
delegacijas į Emergency Civil 
Rights 
ręnciją,
17 dd. Washingtone.

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
Mobilization konfe- 

ivyksiančįą sausio 15-
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

šiluma, kuri buvo aplankiu-

PRANEŠIMAS 
BROOKLYN, N. Y. 

Susirinkimas
Molinis ALDU) 1 kp. susirinki

mas įvyks 12 d. sausio, 1950 m., 8 
bus 427 
Y. Visi 

bus mo
ron karna

' v.al. vakare. Susirinkimas 
I Lorimor St., Brooklyn, N. 
, nariai būtinai ateikite, nes 
j finis susirinkimas ir bus 
I kuopos valdyba dėl 1950 metu.
| Kp. Valdyba. (3-4)

š I )r. A. Petriką s
8 ’ sDANTŲ GYDYTOJAS S

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

Tel. EVergreen 7-6868 S
Valandos: o/ g

9—12 ryte; 1—8 vakare g
Penktadieniais uždaryta S

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

, Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

•
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists
394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

RES. TEL.

IIY. >7-3681

*06*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas B ai sumuoto jas)
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

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas TFTFVT^TON
EVergreen 4-9407 ▼ -l O A VF 11

SHUFFLE BOARD

TONY’S
up-to-date

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0208

*****Ą^**********W^

: '7TTDD5G D A O 411 GRAND I STREET : 
Llll j D Art BROOKLYN, N. Y.. ;

1 I 1

Joseph Zeidat Jr., prop.
: NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN !
• DEGTINĖS - VYNAI - ALUS ■

TELEVISION i; EVergreen 4-7729
> Telefonas

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET, 

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS S MADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

K Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

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

Laisve (Liberty, Lith. Daily)—'Tree., Sausio 11, 1950




