
“Po Peiliu.” 
Nuoširdi Padėka.
Naujoje Vietoje.
Ką Mus Moko “Sun

Kaip skaitytojui, be) abejo
jimo, yra žinoma, šitų žodžių 
rašytojui prieš virš tris savai
tes teko atsigulti “po peiliu.”

Operacija, rodosi, buvo pa
sekminga, nors, iš tikrųjų, tik 
laikas pasakys pasekmes, — 
kai-operuotoji vieta baigs pil
nai sugyti.

Sirgimo metu perskaičiau 
keletą įdomių knygų, taipgi 
bandžiau neatsilikti nuo gy
venimo, — skaičiau bėgamąją 
spaudą.

Visiems draugams ir drau
gėms, prisiuntusiems — ligo
ninėn ir į namus — šiltų lin
kėjimų greit pasveikti, tariu 
nuoširdžią padėką!

Abejoju, ar galėsiu kiekvie
nam padėkoti individualiai, 
laiškais.

šitie žodžiai jau rašomi 
naujoje mūsų būstinėje,—110- 
12 Atlantic Ave., Richmond 
Hill.

Dar ne viskas čia sutvar
kyta, kaip reikia.

Tačiau, džiaugiamės, kad 
jau galime išleisti laikraštį.

Įsivaizduoju, jog per virš 
savaitę laiko neišleidimas 
Laisvės buvo nemalonus prie
tykis skaitytojui.

žmogus, įpratęs kasdien 
gauti laikraštį, kai jo per tū
lą laiką negauna, jaučiasi la
bai mizernai, kaip nesavas.

Dabar žiūrėsime, kad laik
raštis išeitų laiku ir nuskirto
mis dienomis.

Laisvės bendrovės akcinin
kai, tikiuosi, visi bandys da
lyvauti kooperatyvo narių su- ' 
važiavime, kuris įvyks už pu 
sės mėnesio,—sausio 29 die 
ną.

Suvažiavę, jie patys matys, 
kaip mes čia esame įsikūrę.

Skaitytojai, gyveną kituose 
miestuos, bet atsilankę į Niu
jorką, prašomi atvykti pas 
mus ir pamatyti Laisvės 
spaustuvę naujoje vietoje.

Tiesa, nauja mūsų vieta yra 
tolokai nuo Williamsburgo, — 
reikia pavažiuoti 
nučių.

Bet privažiuoti 
Praktiškiausia

BMT Jamaica linijos trauki
niais ir išlipti 111th St. sto
ty;. Nuo čia tik pora bliokų 
iki mūsų būstinės, -r- spaustu
vės, redakcijos ir administra- 
ciijos.

Važiuoją automobiliais, te
kiausia Atlantic Avenue, 
Richmond Hill.

virš 30 mi-

nera sunku, 
važiuoti

116 metų išgyvavęs, niū- 
jorkiškis dienraštis “Sun” už
sidarė.

Tai buvo konservatyvus, 
r e p u b 1 i koniškas laikraštis, 
pūtęs išvien su kitais komer
ciniais dienraščiais į raudon- 
baubizmo dūdą.

Tragiškiausias šitame prie- 
tikyj biznis buvo tas: virš 
1,200 dienraščio darbininkų ir 
tarnautojų iki 
dienos nežinojo, 
užsidarys.

Tik paskutinę 

paskutinės 
kad “Sun”

dieną jiems 
buvo pranešta: rytoj 
kate be darbo!

Darbininkai buvo 
pritrenkti.

Apart desčtko-kito,
pasiliko nedarbo lauke.

jūs’lie-

žiauriai

visi jie

>7 ft t
■ 4’

teikia 
pamo-

šunku

“Sun” užsidarymas 
ir mums, laisviečiams, 
kų.

Tai parodo, . kaip 
šiandien laikraščiui verstis.

Tai parodo, kaip mes visi 
privalome budėti, kad išlai
kius savo laikraštį, savo spau
dą.

Laikraštiniai reikmenys per
nelyg pabrango ir jie dar
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JUNGTINES VALSTIJOS URMU 
SIUNČIA TANKUS ČIANG KAI- 
ŠEKUIĮ FORMOZOS SALĄ
Tiktai Pasakoja, būk Sustabdė 
Karinę Paramą Čiangininkams

Philadelphia. —300 ame
rikiniu tanku ir šarvuotu 
automobiliu čia kraunama 
į prekinį Turkijos laivą 
Mardin, kuris gabens tuos 
tankus ir karinius automo
bilius į Formozos salą, Či
ang Kai-šeko kinų tautiniu- bena 
kų valdžiai. Visi tankai gin- reikalingą amunicibjos ga 
kluoti patrankomis. minimui.

Valstybės departmentas
Washingtone sakė, jog tai valstybės seketorius Ache- 
o'Di “atliekami” tankai ir 
šarvuočiai automobiliai. Jie, 
girdi, “parduodami” Čiang 
Kai-šekui už pinigus, ku
riuos Kongresas 1947 me
tais paskyrė Kinijos tauti
ninkams. O tų dar. nepanau
dotų pinigų esą 125 milio
nai dolerių.

Kartu pranešama, kad 
Amerika “parduoda” čian-

KRIMINALINIU NUSI
KALTIMŲ DAUGĖJIMAS

Albany, N. Y. — Pernai 
New Yorko valstijoj buvo 
trimis procentais ir trečda- 

’ liu daugiau , sunkių krimi
nalinių 1 nusikaltimų, negu 
1948 metais. Tai toki nusi
kaltimai, kaip žmogžudys
tės. žaginim&i, apiplėšimai 
ir k t.

Už tas piktadarystes šio
je valstijoje 1949 m. buvo 
areštuota 24,760 asmenų, r z c

UŽDARYTA 50 LAIKRAŠ
ČIŲ ARGENTINOJE

Buenos Aires. — Fašis- 
tuojanti prezidento Juano 
Perono valdžia uždarė jau 
50 laikraščių už nepatinka
mų Peronui žinių ir kitų 
raštų spausdinimą.

Milionai Italy Streikavo 
Prieš Darbininkų Šaudymą

Roma.— Antradieni bent 
2 milionai Italijos darbinin
kų streikavo protestuoda
mi, kad policija nušovė 6 
streikierius Modenoje ir su
žeidė daugiau kaip 100. Ke
li sužeistųjų taip pavojin
gai pašauti, kad gal turės 
mirti.

Fabrikinių ir miestinių 
darbininkų ir geležinkelie
čių streikai paralyžiuoja 
Romą, Milaną, Turiną, Flo
renciją. Bologną ir daugelį 
Jcitų miestų.

Spėjama, kad darbininkų 
ir valstiečių sujudimai pri
vers pasitraukti klerikalo 
premjero de Gasperio val
džią.

ORAS. — Nešalta giedra.

brangs. Neužilgo, sakoma, 
Jungtu.2ų Valstijų Kongresas 
pakels paštu siuntinėjimo kai
ną; tai siūlo pats prezidentas 
Trumanas.

Vadinasi, mūsų padėtis la
biau pasunkės.

Besirengiant vykti į Lais
vės b-vės akcininkų suvažia
vimą, kiekvienas privalome 
apie tai rimtai pagalvoti.

gui 1 po tūkstantį dolerių 
tankus, kurie lėšavo81 po 58 
tūkstančius doleriu ar dau
giau.

Turkų laivo kapiton. Nu
ri Yilmza sakė korespon- 
reikalingą amunicijos ga- 

Formozon ir sierą, 

Washington. — Amerikos

sobhs pasakojo Senato ko
misijai užsienin, reikalais, 
būk Trumano valdžia su
stabdė karinę paramą Čian- 
go tautininkams Formozo- 
je. Tuo pačiu laiku Phila- 
delphijoj buvo urmu krau
nami i laiva tankai ir šar
vuoti ąutomobiliai kinų tau
tininkams karui prieš Kini
jos Liaudies Respublika.

Užgirtas New Yorko
Įstatymas dėl Rend?

Albany, N. Y. — Valsti
jos senatas taip pat užgyrė 
vietinį New Yorko įstaty
mą dėl rendu kontrolės iki 
gegužės 1 d., ir gubernato
rius Tomas Dewey pąsirašė 
tokį valstijinio seimelio-se- 
nato nutarimą.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Harry P. 
Cain tvirtino, kad Kongre
sas numarins prez. Truma
no pasiūlymą dar vieniems 
metams pratęsti įstatymą 
'dėl gyvenamųjų namų ren- 
dų kontrolės. Cain sakė, jog 
republikonai, jei ne kitaip, 
tai trukšmu (filibuster™) 
užmuš tolesnę rendų kont
rolę.

Įsakė Teist “Svietką” 
Prieš Bridges?

San Francisco. — Fede- 
ralis teisėjas- George B. 
Harris įsakė valdžiai pa
traukti teisman melagį val
džios “svietką” • Lawrence 
St. Rossą, kuris po priesai
ka’ melavo byloje prieš lai- 
vakrovių vadovą Harry 
Bridgesą.

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

Ross ir du kiti šnipai pa
sakojo, kad Bridges tuomet 
buvęs tos partijos narys. 
Jiedu taip pat buvo sugau
ti bemeluojant teisme.

Su

SUDEGĖ 41 PROTO 
LIGONĖ

Davenport, Iowa. — 
skaičiuota jau 41 žuvusi 
moteris per gaisrą protligių 
Mercy ligoninėje. Tai ka
talikų gailestingųjų seselių 
vadovaujama ligoninė. ■

Colmar, Franci j a. — Nuo 
tilto nukrito auto - busas; 
žuvo 18 žmonių, daugiausia 
darbininkai.

Vėliausios žinios
WASHINGTON. — Mainierių Unijos pirmininkas 

John L. Lewis pašaukė 70,000 sustreikavusių angliaka
sių atgal į darbą Pennsylvanijoj ir šešiose kitose vals
tijose. Jie taipgi dirbs tiktai 3 dienas per savaitę, kaip 
ir 400,000 kitų mainierių, iki kompanijos padarys nau
ją sutartį su unija.

WASHINGTON?'— Bankinė Senato komisija (de
mokratai ir republikonai) ragina Kongresą išleisti į- 
statymą, kuris didžiąsias unijas apšauktų trustais. 
Tuomet valdžia galėtų pagal įstatymus prieš trustus 
bausti unijas už streikus.

Tas sumanymas pirmoje vietoje nukreiptas prieš 
Mainierių Uniją.

NEW YORK. — Wall Stryto bankininkų Journal 
giria CIO Audėjų Unijos pirmininką Emilį Rieve už 
tai, kad jis nereikalauja pakelti audėjam algą.

WASHINGTON. — Pranešama, jog ne tik republi
konai, bet ir demokratų senatorių vadas Scott Lucas 
daro spaudimą valdžiai, kad panaudotų teismo in- 
džionkšiną prieš mainierius, pagal Tafto-Hartley’o į- 
statymą, idant priverstų juos dirbti pilną laiką vieton 
dabar dirbamų trijų dienų per savaitę.

WASHINGTON. — Numatoma, kad prez. Truma
nas panaudos-dar 75 milionus dolerių Čiang.Kai-šekui 
ginkluoti prieš Kinų Liaudies Respubliką.

Kongresas yra įgalinęs Trumaną tuos pinigus var
toti prieš, komunizmą Azijoje, kur tik Trumanas “ma
tys reikalą.”

PRAGA. — Čechoslovakijos Komunistų Partija pra
nešė, kad Šveicarijoj yra lavinama 400 amerikinių šni
pų. Sako, jog Amerika planuoja tuos šnipus siųsti į 
Čechoslovakiją ir kitas liaudiškas demokratijas ryti
nėje Europoje.

Marseille, Francija. — Sustreikavo laivo Pasteur 
jūrininkai, atsisakydami gabent 3,000 francūzų ka
riuomenės, kuri siunčiama' karui prieš Vietnamo res
publiką.

Francijos valdžia užgrobė fti laivą, kad galėtų strei
ką sulaužyti.

Išleista Atom-Bombom
Washington.— Jungtinės 

Valstijos išeikvojo jau 4 bi- 
lionus (4 tūkstančius milio
nų) dolerių atominėms 
bomboms gaminti.

Dabar gi prez. Trumanas 
savo sąmatoje dėl lėšų val
džiai reikalauja, kad Kon
gresas paskirtų dar x867 mi- 
lionus dolerių' atominiams 
ginklams per metus.

Valdžia taipgi planuoja 
padidinti atominius fabri
kus, kurie Įėšuos apie 
milionus dolerių.
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PabSsę Baltieji Kaliniai 
Nužudė Tris Negrų Vaikus

Kosciusko, Miss. — Trys 
baltieji ištrūko iš kalėjimo, 
sušaudė tris negrų Thoma- 
sotHarriso ir jo žmonos 
May vaikus ir sužeidė tė
vus.

Tie baltieji buvo praeitą 
mėnesį areštuoti už tai, kad 
užpuolė plėšti Thdmasų na
mus. Pabėgę iš kąlėjimo, 
dabar jie žmogžudiškai at
keršijo.

- Policija sugavo du pabė
gėlius ir ieško trečio.

“FANATIKŲ” SUKILI
MAS INDONEZIJOJE

Jakarta, Indonezija. — 
Buvęs holandų kapitonas 
Turk - Westerling vado
vauja fanatiškiems maho
metonams sukilėliams prieš 
Indonezijos savivaldybę, 
kaip praneša Associated 
Press. Sakoma, ;kad jo ko
mandoje veikią apie 20,000 
fanatikų.

Aiiglai-Amerikonai 
Kuždasi dėl Tibeto

London.—Anglijos, Jung
tinių Valstijų ir Indijos po
litikieriai suokalbiai!ja pa
skelbti Tibetą “nepriklau- 
sominga valstybe.”

Pranešama, kad anglai- 
amerikonai dėl to ' veda 
slaptas derybas su Dalai 
Lama, buddistų 
“popiežium” Tibete.

Tibetas yra savivaldinė 
Kinijos provincija. Kinų 
Liaudies Respublika jau ne
kartą pareiškė, jog Tibetas 
privalo būti ir bus sudėtinė 
Kinijos dalis.

tikybos

Ginčai Angly Imperijos 
Konferencijoj dėl Kinijos

Colombo, Ceylon.— čio
nai tine je anglų imperijos 
kraštų užsieninių ministrų 
konferencijoje eina ginčai 
dėl Kinų Liaudies Respubli
kos pripažinimo.

Australija, Kanada, Nau
joji Zelandija ir Pietinė Af
rika dar nenori pripažinti 
naujosios Kinijos. Jos dai
rosi į Ameriką, kuri vis re
mia Čiang Kai-šeko tauti
ninkus.

Anglija, Indija, Pakista
nas ir Ceilonas jau pripa
žino Kinijos Liaudies val
džią.

Dedham, Mass. — Knygų 
leidėjas Paul V. Bacon mir
damas paliko pusę miliono 
dolerių Harvardo Universi
tetui, kad už tuos pinigus 
tyrinėtų, kaip galima būtų 
slogas išgydyti.

Dienraščio XXXII.

SAUGUMO TARYBA PARĖMĖ Č1ANG0 
ATSTOVĄ; SOVIETU DELEGATAS 
TAD APLEIDO TARYBOS POSĖDĮ
Anglija Palaiko Čiango Agentą, 
Nors Ji Atmetė Čiango Valdžią

Lake-Success, N. Y. —So
vietų Sąjungos atstovas Ja
kovas Malikas antradienį 
pareikalavo, kad Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba pa
šalintų Čiang Kai-šeko ki
nų tautininkų delegatą T. 
F. Tsiangą ir kad tuojau šį 
reikalavimą svarstytų. Bet 
tarybos daugumas, 
vaujant anglams - ameri
konams,

vado-

užgyrė Tsiango 
ą atidėti šio 

klausimo svarstymą iki šio 
ketvirtadienio. Tą patvar
kymą Tsiangas davė kaip 
Saugumo Tarybos pirmi
ninkas sausio mėnesiui.

Tuomet Malikas pakilo ir 
apleido Saugumo Tarybos 
posėdį, pareikšdamas: '

— Aš atmetu patvarky
mus tokio asmens, kuris

Reikalauja Uždraust
Telefonų Šnipinėjimą

Washington. — Ameri
kiečių Civilinių Laisvių Są
junga kreipėsi į teisinę Se
nato komisiją, kad ištirtu, 
kaip valdžios agentai FBI 
gaudo privačius piliečių pa
sikalbėjimus per telefoną. 
Tokio ištyrimo reikalauja 
ir organizacija dėl Demo
kratinio Amerikiečiu Vei
kimo.

Telefonų šnipinėjimus už
draudžia šalies įstatymai ir 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucija. FBI Šniukštai su 
valdžios leidimu, tačiaus, 
vis šnipinėja progresyvių 
žmonių pašnekesius per te
lefoną ir rekorduoja juos 
fonografų plokštelėse. O 
valdžia tuos rekordus nau
doja teismams prieš taria
mus “raudonuosius”.

Kiny Partizanai Užėmė
3 Miestus Hainane

Peking, Kinija. — Komu
nistai - liaudininkai parti
zanai atėmė iš Čiang- Kai- 
šeko tautininkų tris strate
ginius miestus Hainan salo\ 
j e, kaip pranešė Kinų Liau
dies Respublikos, radijas. 
Be kitko, jie užėįnė ir tau
tininkų tvirtovę arti Hoi- 
how, tos salos sostinės.

Hainan sala yra už tuzi
no mylių į pietus nuo Kini
jos sausžemio.

TEISMAS HITLERIO 
PATRONUI

Brunswick, Vokietija. — 
Teisman tapo patrauktas 
Dietrich Klagges, kaip nu
sidėjėlis prieš žmoniškumą.

Klagges, andai būdamas 
Brunswicko provincijos mi
nistru, davė austrui Adolfui 
Hitleriui Vokietijos piliety
bę 1932 metais.

Jei Hitleris nebūtų gavęs 
vokiečių pilietybės, tai ne
būtų „galėjęs tapti Vokieti
jos premjeru (kancleriu) ir 

i užgrobti jos valdžią.
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nieko neatstovauja.
Nors Anglija ir Norvegi

ja sutraukė diplomatijos» 
ryšius su Čiang Kai-šeko 
valdžia ir pripažino Kinijos 
Liaudies Respubliką, bet 
Anglijos ir Norvegijos de- . 
legatai Saugumo Tai\yboje 
taipgi parėmė Čiango a- 
gento Tsiango patvarkymą. .

Prieš jį balsavo tik Sovie
tų ir Jugoslavijos atstovai. 
O Indijos delegatas sušilai^ 
lyė nuo balsavimo. Indija 
taip pat yra atmetus Čiang 
Kai-šeko valdžia ir pripa
žinus naująją Kinijos Res
publiką.

Kinų Liaudies Respubli
kos užsienio reikalų minis
tras Chou En-lai atsiuntė 
Saugumo Tarybai telegra
mą, reikalaudamas pašalint 
reakcinę Čiang Kai-šeko 
saiką iš tarybos. Sovietų at
stovas ragino negaišuojant 
užgirti tą reikalavimą.

Virš 29 Biliūnai Dolerių 
Užsieniams prieš Sovietus

Washington. — Nuo 1945 
m. vasaros iki šiol Jungti
nės Valstijos sukišo jau 29 
bilionus ir 513 milionų do
lerių svetimiems kraštam^ 
stiprinti kovai prieš Sovie
tų Sąjunga ir prieš komu
nizmą bendrai, v

O prez. Trumanas savo 
lėšų sąmatoje 1951 metams 
reikalauja dar 4 bilionų, 711 
milionų dolerių kariniam ir 
ūkiniam stiprinimui vadi
namų vakarinių kraštų, pa
gal Marshallo planą ir At
lanto paktą prieš Sovietus.

i

/

Amerikos Karo Laivai Gerbia 
Čiang Kai-šeko Blokadą

Hong Kong. — Du kari
niai Amerikos laivai - nai
kintuvai priplaukė prie a- 
merikinio prekybos laivo 
Tiying Arrow. Karinių lai- - 
vų kapitonai sakė jam, kad 
Flying Arrow gali plaukti 
į kokį Azijos uostą pasitai- ‘ 
syti, bet tik ne į ’Šanghajų' ‘ ‘ 
ar kitą liaudiškos Kinijos J' 
uostą. Tuo būdu jie parėmė 
Čiang Kai-šeko kinų bloka
dą prieš Kinijos Liaudies 
Respubliką.

Kariniai kinų tautininkų < 
laivai patrankų šūviais 
sunkiai sužalojo Flying Ar- • 
row už 20 mylių nuo Šan- 
ghajaus, vadinasi, laisvuose 
tarptautiniuose vandenyse.

Anglijos Seimo Rinkimai
[London.— Anglijos prem

jeras Clement Attlee pa- 
skeibė^og vasario 23 d. į- 
vyks visuotini anglų seimo 
rinkimai. 1

Frankfurt, Vokietija. — 
Vakarinės % Vokieti jos val
džia reikalauja sugrąžint 
Saar sritį, kuri ekonominiai 
prijungta Francijai.

t
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Laisvės suvažiavimo belaukiant Ą
Laisvės skaitytojams, rėmėjams ir patrijotams nerei-! 

kia aiškinti svarba dienraščio metinių suvažiavimų, 1 
Reikia tik priminti, kad šiemet suvažiavimas įvyks sau
sio 2i9 d. Brooklyne Kultūriniam Centre. Tai reiškia, 
kad suvažiavimas jau visiškai arti. Kadangi dienraščio i 
išėjimas keletui dienų susitrukdė iš priežasties krausty-; 
mosi į naująsias patalpas, tai apie suvažiavimą iki šiol j 
labąi mažai tebuAįo kalbėta. Todėl dabar, atrodo, reikia 1 
dvigubai sunkiau padirbėti, kad šis Laisvės suvažiavi- į 
mas būtų dar gyvesnis, didesnis ir vaisingesnis, negu bu
vusieji suvažiavimai.

Reikalas labai didelis. Persikraustymas skaudžiai pa
veikė Laisvės ekonominius reikalus. Geras, entuziastiš
kas, su gausiais sveikinimais suvažiavimas gerai prisi
dėtų prie užkimšimo tos didelės spragos. Todėl širdingai 
raginame ir prašome tiek1 skaitytojus, tiek pažangiąsias 
mūsų organizacijas tuojau susirūpinti suvažiavimo rei
kalais. Kiekvienoje kolonijoje parinkitę su pasveikini
mais aukų. Kiekvienas doleris svarbu. Nepraleiskite nė 

'mažiausios progos nuo dabar iki sausio 29 dienos, nepa
sidarbavę dėl jšavo dienraščio.

Ypatingai svarbu naujų skaitytojų gavimas. Kadangi 
besikraustant buvo sunku vajų populiarizuoti, tai natū
ralu, kad vajus turėjo sušlubuoti. Todėl reikėtų suva
žiavimo proga dar gerai pasidarbuoti dėl gavimo naujų 
skaitytojų.

Žodis į Laisvės šėrininkus. Norėsite pamatyti savo 
dienraščio naująsias patalpas. Suvažiavimas suteikia 
auksinę progą. Kiekvienas pasistenkite dalyvauti. Nepa
tingėkite atvažiuoti kad ir iš tolimų kolonijų. Jūsų daly-. 
vavimas pakels suvažiavimo ūpą.

Kas liečia brukliniškius šėrininkus, tai mes pasitiki
me, kad jie masiniai dalyvaus šiame suvažiavime. Mes 
puikiai žinome Brooklyno laisviečių patrijotizmą. Jie! 
niekuomet dar nėra suvylę savo dienraštį. Sausio 29 die
nos suvažiavime jie dalyvaus iki vienam! ;

Dar vienas nelemtas įstatymas laukan
New Jęrsey valstijos aukščiausias teismas pripažino 

konstitucijai priešingu reakcinį ..įstatymą, pernai sei-1 
mėlio priimtą. Tas įstatymas reikalauja, kad valstijos 
viršininkai bei kandidatai į viršininkus turi padaryti iš
tikimybės priesaiką. ’ j

Tokius įstatymu/'turi priėmusios bekeik visos valstijos, j 
Visi jie turėtų eiti laukąn. Jie priešingi šalies konstituci-; 
jai ir Amerikos tradicijoms.

KAS* KĄ RAŠO IR SAKO Šiemet LLD Jubiliejiniai Metai

RELIGIJOS LAISVĖ IR 
KUNIGŲ SAUVALIAVI
MAS LIETUVOJE

Praėjusių metų lapkričio 
27 dienos Vilniaus Tiesoje 
skaitome tokį atsitikimą:

“Tiesos” redakcija gavo 
iš savo skaitytojo drg. Slie- 
soraičio (Kauno m.) laišką, 
kuriame jis rašo:

— Kaip žinoma, Tarybų 
Sąjungoje religija yra laisva 
ir niekam nedraudžiama ti- 

. keti. Bet kunigai tuo ne- 
pasitenkina ir ardo mano 
šeimyninį gyvenimą, nes aš 
esu netikintis ir susituokęs 
pagal tarybinius įstatymus 
metrikacijos biuro. Mano 
žmona sugalvojo nueiti į 
bažnyčią pas kunigą išpa
žinties. Kunigas smulkiai ją 
ištardė, kaip ir su kuo gy
vena, ar tuokėmės bažnyčio
je. Sužinojęs, kad mes su
situokėm pagal tarybinius 
įstatymus, jis prigrasino 
žmoną 
baisenybėmis ir pomirtinė
mis kančiomis ir griežtai 
įsakė pamesti savo vyrą, 
nes tik -t
yra gera, 
tarybinius 
“griekas.” 
padarysianti, 

išrišimo.
radau žmoną savo daik- 
bekraunančią į čemoda- 
ir besiruošiančią mane 
ėsti. Su dideliu vargu 

pasisekė perkalbėti 
Todėl aš kreipiuo- 

at- 
k li
nes 
gy-

siąs 
bo, 
t u s 
n ą 
p a m 
man
žmona.

pagal 
jis 

visokiomis 
ir 

kančiomis ir
pamesti

bažnyčios santuoka 
o ištekėti pagal 

jstatymuŠ yra 
Jei žmona to ne- 

jis jai neduo- 
Atėjęs iš dar-

•iją ir prašau 
iš galiu skusti 

teismui, 
šeimynini

Atsakymas

sakyti, ai 
nigą liaudies 
jis ardo mano 
ve n imą ?

Redakcijos
Jūs esate susituokę' pagal 

tarybinius Įstatymus, ir .ku
nigas, liepdamas Jūsų žmo
nai su jumis išsiskirti, laužo 
tuos. įstatymus, panaudoja 
Jūsų žmonos religinius jaus
mus piktam. Todėl Jūs turi
te teisę kunigą, kuris taip 
daro, skųsti teismui pagal 
Baudžiamojo kodekso'“ 123 
stu.
Tas tik parodo, kaip ku

nigai panaudoja tikėjimą ir 
išpažintį griovimui šeimų.

“dvasiškas
Trumano budžetas ir taksai

Amerikos žmonės tebemoka karinius taksus. Tokio Gerai, kad šis 
atsitikimo nėra buvę ne tik Amerikos, bet jokios civili- tėvas” tapo sučiuptas ne- 
zuotos šalies istorijoje. Ir, kaip atrodo, galo nesimato, lemtam darbe ir bus tinka- 
Labai galimas daiktas, taksai pašoks dar aukščiau, Tarimai nubaustas. Bet kiek te
parodo prezidento Trumano šių metų budžetas. Jis rei- kių bjaurių atsitikimų bū- 
kalauja keturiasdešimt dviejų bilijonų ir keturių šimtų na, kurie, nepamato dienos 
milijonų dolerių. Pajamų gi tiek nebus. Jis pats sako,1 šviesos ir prasižengėliai pa- 
kad deficitas pasidarys iš penketo bilijonų dolerių. silieka nesusekti!
milijonų dolerių, raj amų gi tieK nebus. Jis pats 
kad deficitas pasidarys iš penketo bilijonų dolerių.

Iš kur tie bilijonai ateis? Aišku, jog jie pirmoje vie
toje ateis iš paprastų piliečių kišenių. Jeigu ne tiesiogi
niais, tai netiesioginiais taksais turėsime padengti tą 
milžinišką deficitą.
. Kur gi tie bilijonai dolerių nueis? Jie nueis militariz- 
mo reikalams. Mažai kas - beliks apšvietus, kultūros ir 
progreso reikalams. Tik maži trupinėliai teks vaikų švie
timo ir mokymo reikalams. Beveik nieko neteks staty
mui namų. Viską prarys militarizmo smakas, taip vadi
namas šaltasis karas!

Ar žinote, ką Trumano budžetas'reiškia paprasto pilie
čio kišenini? Jis reiškia, kad kiekvienas žmogus, senas 
ir jaunas, didelis ir mažas, vyras ir moteris, senelis ant 
mirties patalo ir tik užgimęs kūdikis, turės sumokėti net 
tris šimtus dolerių! 0 kur atskirų valstijų ir miestų val
džių budžetai..,.

Tie 42.4 bilijonai dolerių eis tiktai federalinės val
džios aparato išlaikymui ir padengimui šaltojo karo lė
šų!

Newark, N. J
Sietyniečiai, Tčmykit!

Choro pamokos jvy4s sau
sio (Jan.) 12-tą, ketvirtadie
nio vakaro 7:30, paprastoje 
vietoje.

Sekančią savaitę įvyks dve
jos pamokos — sausio 
pirmadienį, ir saąsio 
penktadienį. Visiems, 
imčių, privaloma šias 
kas lankyti,
tai yra šeštadienio 
įvyks mūsą meno 
Mums reikia gerai prisirengti 
ir parodyti publikai, ką mes 
galime jai duoti savo paren-

gimuose.
Newarko ir apylinkės visa 

publika taipgi prašoma įsi- 
tėmyti, jog sausio 21-mą, mū
sų meno vakare, Brooklyn o 
aidiečiai suvaidins dar naują, 
pirmą kartą čia lietuviškoje 
scenoje parodomą operetę 
“Paparčio žiedas.”

Sietyno Reporteris.

16-tą, 
20-tą, 
be iš- 
pamo-

nes sausio 21, 
vakarą, 

vakaras.

NAUJI DERLINGIEJI 
SOVIETŲ RUGIAI

Maskva. — Čionaitinis 
radijas pranešė, jog Sovie
tų mokslininkai išvystė 
naują, nepaprastai derlin
gą rugiui rūšį. Tš akro že
mės gaunama 2 tonai tokių 
rugių.

i

apkaltintųjų ir nusmelktų
jų vyrų kaip Į savo brolius, 
ir kaip tokiems, aš privalau 
padėti, kuom aš galiu, kuo
met iš jų, mano supratimu, 
neteisingai atimta Dievo 
duota laisve ar Dievo duo
ta teise. Jeigu aš nebandy
čiau padėti jiems tokioje 
sunkioje valandoje, , aš ne
būčiau teisus Kristaus ir 
Jo Apaštalų mokymams, 
kuriuos aš seku, ir užsitar
naučiau tokio pat likimo 
kada nors vėliau.

Ne tik dėl jų interesų ir 
palaikymo ir apgynimo jų 

Juk ant balto juodu pa- teisių, bet ir dėl savo inte- 
čios - valdžios rekordai pa
rodo, kad Jungtinės Valsty- mosi Dievo duotomis lais- 
bės po karo sukišo Čiangui vėmis, 
paramos už penketą bilijo- testuoju 
nų dolerių. Kalnai ginklų ir 
amunicijos iš Japonijos bu
vo nugabenta Kinijon ir pa
aukota Čiango vyriausybei 
vedimui civilinio karo.

Akivaizdoje šių aiškių, 
| visam svietui žinomų fak
tų, Grigaitis drįsta ‘-savo 
skaitytojus mulkinti, saky
damas, kad ši šalis Čiango 
vyriausybei nedavė para
mos vedimui karo prieš ko
munistus! < ,

i taip begėdiškai per akis ga
ili meluoti, kad ir Naujienų 
redaktorius. Juk net ko
mercinė spauda nedrįso sa
kyti, kad Sovietai apginkla
vo Kinijos i komunistus. 
Tūkstančiais j atvejų buvo 
rašyta ir .įrocĮyta, kad Kini

ai kariauja 
ginklais, ku-

rašyta ir įro 
jos kbmuni 
kaip tik 
riuos Jungtinės Valstybės 
pasiuntė čiangd vyriausy
bei. Juk buvo kasdien pra
nešama, kaip ištisos čiango 
armijos su visais ginklais ir 
amunicija pereina komunis
tų pusėn.

resų ir tolimesnio naudoji-

aš iškilmingai pro- 
prieš nuskriaudi- 

mą mano 11 komunistinių 
brolių, ir šaukiu, kad ta 
skriauda būtų tuoj aus ati
taisyta. *

Lietuviškiems kunigė
liams. reikėtų iš kunigo Du
ffy pasimokyti paprasto 
žmoniškumo.

“NEPRIPAŽĮSTA 
KINIJOS

Klerikališkos Lietuvių 
Žinios labai pyksta ant tų 
šalių, kurios pripažino ar
ba pripažins laisvąją Kini
ją. Jų redaktorius sako: 
“Tokį demokratinių kraštų 
skubėjimą laikome nepado
riu ir politiniai klaidingu.”

Jeigu dar to užtektų. Jis 
eina daug toliau ir smarkiai 
surinka:

“Amerikos valdžia turėtų 
griežtai ir atvirai pasisaky
ti prieš jtokį pripažinimą, 
sulaikant kartu ir kitas de
mokratines tautas” (L“, ž., 
sausio 5 d.).

Gerai tik tas, kad su L. 
Ž. redaktorium niekas rim
tai nesiskaito. Jo nepripa
žinimas laisvosios Kinijos 
ir reikalavimas, kad Ameri
ka nepripažintų, reiškia 
tik tiek, kiek pernykštis1 
sniegas.

manyti, kad
Valstybių vy-

PER AŠARAS PRAŠO 
NEPRIPAŽINTI

Gerak išvanojęs kailį An
glijai už papildymą smer- 
telnos nuodėmės, pripažįs
tant Kinijos komunistų vy
riausybę, Chicagos kunigų 
Draugas pareiškia:

“Reikia 
Jungtinių
riausybė bent šios klaidos 
nepadarys — komunistinio 
režimo nepripažins. Ji jau 
ir taip per toli nuėjo, atsi
sakydama ginti strategi
niai svarbią salą Formozą” 
(D., sausio 7d.).

Bet mes sakome, kad rei
kia manyti, jog ir Jungti
nės Valstybės ilgai negalės 
ignoruoti didžiojo pervers
mo Kinijoje. Anksčiau ar 
vėliau jos turės ''skaitytis su 
450 milijonų gyventojų vy
riausybe. Mes manome, kad 
kunigų Draugui teks dar 
kartą |labai skaudžiai nusi
vilti.

AMERIKA PRAGANIUS 
KINIJĄ

Menševikų Naujienos la- 
baiJšupykusiai bara Jungt. 
Valstybes. Tiesa, girdi, bai
siai blogai elgiasi tos vals
tybės, kurios Kinijos komu
nistinę vyriausybę pripažįs
ta. “Bet ne jos atidavė Ki
niją komunistams. Jos tik
tai padarė išvadą iš įvyku
sio fakto.”

Naujienos šaukia: “Kini
ją atidavė komunistams 
Jungtinės Valstybės.” Pir
mutinį -grieką,’• girdi, papil
dė velionis ’ Rooseveltas. 
Kodėl jis nepaklausė Gri
gaičio ir “Stalinui padovo- 
jo Mandžūrijos geležinke
lius ir didžiuosius Pacifiko 
uostus”?

Paskui jau viskas ėjo na- 
turališku keliu. • “Bolševi
kai, paėmę Mandžūriją, per
vedė ją Kinijos komunis
tams, apginkluotiems pa
grobtais japonų armijos 
ginklais.” Žinote, kas pas
kui atsitiko su čiangu.

Kas blogiausia, s a 
menševikų popiežius, 
“komunistai visą laiką 
vo paramą iš Sovietų
jungos, o gen. čiang Kai- 
šeko vyriausybė negavo. Ji 
turėjo pralaimėti — ir pra
laimėjo.” (N., sausio 9 d.).

Sunku besuprasti, kaip

k 0 
kad 
ga-

“STIPRYBĖ” 
SMETONOJE

Dirvos redaktorius liepia 
nepamiršti Antano Smeto
nos. Smetoną jis priskaito 
prie Lietuvos didvyrių — 
tokių pat, žinoma, kaip pats 
Vincas Rastenis.

Jis rašo: “Ypač prisi
minkime Antano Smetonos 
visada skelbtą tikėjimą, 
kad Lietuva bus laisva, ir iš 
to semkime šaų stiprybės!”

Daug išmintingiau Ras
tenis padarytų, jeigu visiš
kai pamirštų tą lietuvių 
tautos kankintoją ir išnie- 
kintoją. Su savo smurtu 
1926 metais ir trylikos me
tų kruvinu viešpatavimu 
Smetona sumindžiojo viską, 
kas lietuvių tautai brangu 
ir padoru. Jį istorija minės 
tiktai kaipo lietuvių tautos 
išprievartautoj ą.

LABAI RETAS 
KATAŲKŲ KUNIGAS

Labai panašu į stebuklus, 
kai išgirsti katalikų tikėji
mo kunigą ginant persekio
jamų žmonių laisves ir tei
ses“. O kaip tik tokiu kuni
gu pasirodo airiškos kilmės 
amerikietis kunigas Cla
rence Duffy. Jis bus gal tik 
vienas Amerikos katalikų 
kunigas, kuris išdrįso vie-, 
šai užprotestūoti prieš per
sekiojimą ir nuteisimą Ko
munistų Partijos vadų. Sa
vo viešame pareiškime jis, 
tarp kitko, sako:

“Kaip krikščioniškas ku
nigas, aš žiūriu į tuos 11

Padeka-Sveikinimas

Šiuom pranešu, kad turiu 
išvažiuoti į ligoninę, man da
rys operaciją 27 d. gruodžio.

Gaila, kad negalėjau už
baigti Laisvės vajaus.

Tuo pachųsykiu dėkoju vi
siems 1 Laisvės skaitytojams, 
kurio kooperavote su LLD 20 
kuopos Moterų Skyriaus vaji- 
ninkėmis, gelbėjote mums 
gauti naujų skaitytojų.

Taipgi sveikinu visus 
ves štabo narius ir visus 
ty toj us su naujaisiais 
metais.

J. K. Navalinskiene.

Lais- 
skai-

Redakcijos Prierašas:

šis jautrus sveikinimas, kaip 
kad ir desetkai kitų šiltų svei
kinimų, likusių visiškai neiš
spausdintais, užsiliko dėl vi
siems jau žinomos priežasties 
(laikinai sustabdžius dienraš
tį Laisvę) — dėl kraustymosi,

Smagų girdėti dd. bingham- 
toniečių pranešimus, kad ope
racija, spėjama, bus pavyku
si. Draugė Navalinskienė jau 
sugrįžo namo, 55 Glenwood 
Ave., Binghamton, N. Y. Ji 
sveįksta ir tikisi sugrįžti į 
daugelį darbų, kuriuose jinai 
visą savo gyvenimą be palio
vos triūsia visuomenės gero- 
vei.

MEKSIKA SUTRAUKĖ 
RYŠIUS SU ČIANGU

Mexico City. — Meksika 
sutraukė diplomatijos ry
šius su Čiang Kai-šeko ki
nų tautininkų valdžia. Su- 
įSrantama, jog Meksika ne-* 
trukus pripažins Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Centr. Komiteto atsišaukimas j narius, kuopas ir veikėjus
Šie 1950 metai yra nepaprastai svarbūs mėtai Lietuvių 

Literatūros Draugijai, šiemet sueina lygiai trisdešimt 
penki metai nuo mūsų Draugijos disiorganizavimo. Tai 
gražus laikotarpis šios kultūrinėj organizacijos gyveni- k 
me. Jos per tą laikotarpį nuveiktais darbais didžiuojasi 
kiekvienas pažangus lietuvis. Visam pasaulyje nėra to
kio susipratusio ir apsišvietusio lietuvio, kuris nebūtų 
girdėjęs apie mūsų Draugiją bei nebūtų skaitęs jos iš
leistos literatūros.

Mūsų pareiga šią garbingą sukaktį tinkamai, plačiai 
atžymėti. Šie jubiliejiniai etai turi praeiti iškilmingai 
ir entuziastiškai. rJubiliejais proga mūsų Draugija turi 
pakilti nariais ir sustiprėti finansiškai.

Tai turėdamas mintyje, naujai išrinktasis Draugijos 
Centralinis Komitetas savo pirmam susirinkime nutarė 
išleisti į visus narius, kuopas ir veikėjus atsišaukimą bei 
paraginimą jubiliejaus reikalais. Jubiliejaus atžymėjimui 
patiekiame sekamą planą, kurį visus prašome greitai ir 
rimtai apsvarstyti ir pritaikyti prie sąvo kolonijos są- 
lygų:

1. Šie visi metai skelbiami jubiliejiniais metais*. Naujų 
narių verbavimo vajus turi tęstis j ; visus metus. Mūsų 

 

obalsis yra: Gaukime mažiausia vieną tūkstantį naujų 
narių!

2. Per šį vajų naujus narius priimsime tik už vieną do
lerį metinės duoklės (vietoj dviejų dolerių), šeimos 
duoklė pasilieka ta pati — dvidešimt penki centai. Bet 
jeigu kuris naujas narys norės ir sutiks pasimokėti pil
ną dviejų dolerių duoklę, tai jam duosime pirmiau Drau-^ ■' 
gijos išleistų knygų net trijų dolerių vertės.

3. Kiekviena kuopa yra raginama jubiliejaus proga 
suruošti mažiausia vieną kokį parengimą dėl parėmimo 
Centro finansiškai, taip pat pagal išgalę paaukoti iš savo 
iždo bei parinkti aukų tam pačiam reikalui..

4. Per šiuos metus ypač didesnės kuopos privalo ruoš
ti eilę prakalbų bei paskaitų, arba apšvietos vakarų ge
resniam išpopuliarizavimui Literatūros 
abelnai paskleidimui apšvietos tarpe vietp^ lietuvių.

Kadangi dienraščiai Laisvė ir Vilnis/ taip pat kana
diečių savaitraštis Liaudies Balsas labai gražiai patar- • 
nauja mūĄ Draugijai, tai visuose parengimuose reikia 
storai prisiminti apie šių laikraščių platinimą ir finan
sinį stiprinimą. Karštai raginame laikraščių redakto
rius, veikėjus ir narius jubiliejaus proga dažniau ir dau
giau rašyti apie LiteratūrosNDraugijos nuveiktus ir vei
kiamus darbus, nušviečiant jos istorinį vaidmenį Ameri
kos lietuvių kultūriniam gyvenime.

5. Ateinančią vasarą turėsime jubiliejinį Draugijos 
suv&žiavimą. Jis įvyks prieš LDS seimą, liepos mėnesio 
pradžioje. Prie šio suvažiavimo turime gerai prisiruošti. 
Reikia, kad suvažiavimas būtų skaitlingas ir entuziastiš
kas. Suvažiavimo tvarka bus paskelbta vėliau. Bet aps
kritys, kuopos ir nariai jau dabar privalo rūpintis suva
žiavimo reikalais. Iš anksto reikia sudaryti sąlygas pa
siuntimui delegatų. Suvažiavimas įvyks Brooklyne. 

b

6. Ypatingo dėmesio reikia atkrej i į verbavimą Lite

 

ratūros Draugijon čia gimusių įri augusių lietuvių. Tie
sa, mes turime jų keletą šimtų, l/et galėtų būti keleriopai 
daugiau. Tiems, kurie negali lietuviškai skaityti, mes 

 

duodame anglų kalba knygas. Šio^vajaus pravedimui ir 
abelnai pasidarbavimui tarpe čiagimių lietuvių mes su- 
organizavom Čiagimių Lietuvių Komitetą. Į jį įeina žy
mūs veikėjai: Ona Stelmokaitė (Eicke), Eva Mizarienė 
ir Frank Yakštis.

Tai tokia yra mūsų programa 35-ių metų jubiliejaus at
žymėjimui. Pasitikime, kad visur kuopos ir nariai ją 
praves gyvenimam

LLD CENTRaLnIS KOMITETAS
A. Bimba, pirmininkas
D. M. šolomskas, sekretorius
Dr. J. J. Kaškiaučius, iždininkas 
Ona Stelmokaitė 
Eva Mizarienė
S. Sasna
P. Beeis

raugijos ir

Dienraščio Laisves
Naujas Antrašas

Laisve

110-12 Atlantic Avę.
Richmond Hill 19, N. Y*

Visais reikalais^ prašome kreiptis aukščiau pa

duotu antrašu. Senojoj vietoj jau nieko nėra.
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ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
n-3-49 APYSAKA _42-

————■————1^————^įįasrf ; —■.
; * (Tąsa)
' II; ' •

Virš mano galvos susikaupė nauji rūpesčių de
besys, turėję pavojų, ateičiai. Susirgo mano partne
rys Lyšis, geras ir biznyje teisingas žmogus. Susir
go jis proto liga!

Jau per tūlą laiką aš pastebėjau Lyšį ne visai 
normaliai gyvenant: jis per daug gėrė ir alkoholis 
pradėjo rodyti savo galybę, — kreipė šį kuklų ir ka
daise tvirtą fiziniai vyrą iš normalios gyvenimo va
gos. Jeigu aš pats būčiau buvęs tuomet apdairesnis 
ir mokėjęs pasisemti iš Lyšio nelaimės.pamokų, tai 
ir tnano tolimesnė ateitis gal būtų pakrypusi kitu 
keliu. Deja, aš nemokėjau suprasti, jog ugnis yra 
karšta lygiai visiems.

Liga Lyšį užgulė nepastebimai. Iš karto jis daug 
gėrė tam, kad kostumieriai fundino, o tai reiškė 
daugiau jeigu, daugiau dolerių. Paskui jis daug gė
rė, matomai, iš noro: alkoholis pradėjo jį pavergti, 
pakirsdamas žmogaus atsparumą, palauždamas jo 
valią. Atvykęs į saliūną iš pat ryto, jis išmaukdavo 
trrs keturis šnapsus ir tiek pat stiklinių alaus. “Be 
to aš negaliu darbo pradėti,” sakydavo jis. Iš tikrų
jų, jis čia pastaruoju metu darbo jokio nedirbdavo: 
aš rūpinausi biznio reikalais, bartenderiai dirbo už 
baro, o Lyšis tik stoviniuodavo sau tai čia tai ten ir 
traukdavo "be paliovos cigarą..

Kiekvieną žymesnį kostumierių Lyšis maloniai 
pasitikdavo ir su juo bandydavo išgerti — “mano 
toks įprotis,” sakydavo jis. Sulaukęs vakaro, mano 
partnery^ jau vos ant kojų beišsilaikydavo. Kai ka
da jis saliūne ir miegodavo per visą naktį. Kai ka
da aš įsisodindavau jį savo mašinon ir parveždavau 
namo, ir kiekvieną kartą, kai Amilija namie būda
vo, ji pamačiusi mane prie savo durų, kviesdavo vi
dun, turbūt tam, kad linksmiau pasijuokūs iš savo 
girto vyro, drimbančio kėdėn ar lovon. Neretai pa
sitaikydavo, kad Lyšis, vykdamas girtas namo, gat
vėse paklysdavo ir vienas ar kitas pažįstamų polic- 
manu patindavo jį savo globon ir palydėdavo iki na
mų. Policmanai gerai žinojo, jog už jų triūsą bus 
gausiai atlyginta pinigais arba gėralu.

Taip tesėsi per keleris metus, iki buvo pasiektas 
čiukuras. f

Vieną popietpatbėgo į saliūną senas mūsų kos- 
tumieris ir, padusęs, suriko:

— Jūsų partnerys gatvėse prakalbas sako, — gal 
revoliuciją ruošia?

— Koks partnerys?
— Mister Lyšis. x
— Kur?
— Netoli lietuviškos bažnyčios.
— Ką jis ten kalba?
— Nežinau, nesuprantu, nes jis kalba jūsiškai, 

lietuviškai. ,
Didžiai nusistebėjęs kostumierio žinia, aš,' palikęs 

viską, sėdausi į mašiną ir skubėjau, ieškodamas 
, partnerio. Teisybe! Lyšis stovi viduryje gatvės, vai- 

ku ir suaugusių apspistas, ir sako jiems prakalbą, 
kurios temą nei Saliamonas negalėtų išaiškinti. Ir 
kas gi galėtų nesveiko žmogaus kalbą “įvertinti?” 
Jis rūsčiai grąsina klausovams, jis neritmiškai mo
sikuoja rankomis, dažnai sugniaužtomis kumštimis, 
grūmodamas. “Aš •esu gubernatorius Verovkinas ir 
vilius jus pakarsiu!...” girdisi jo aštrūs, prikimę 
žodžiai, išsiskirią iš visų kitų. “Aš turiu gražią pa
čią, jos vardas — Amilija. Amerikoje gimusi ir au
gusi, jūs mužikai!...” “Klausovai” juokiasi, šaipo
si; rimtesnieji susiraukę, apgailestauja, nes*supran- 
ta Lyšį esant skaudžiai suklupusį. Priėjęs policma- 
nas bando “kalbėtoją” mandagiai tildyti, traukti iš 
gatvės, bet jis policmaną rūsčiai stumia šalin, vis 
kartodamas: “Aš esu gubernatorius Verovkinas, — 
šalin tu, durniau, nes pakarsiu!...” Policmanas nei 
žodžio lietuviškai nesupranta ir nežino, ką Lyšis 
sako, bet policmanas mandagus, — žino kaip trak
tuoti žymų biznierių.
Priėjęs prie “kalbėtojo”, aiš šiaip taip jį nusitem

piau į šaligatvį, ėmiau jam aiškinti, jog čia ne Kau
nas, bet Vandenmiestis, kurio gubernatorius ne Ve
rovkinas. Padedamas policmano, įsodinau Lyšį į 
automobilį ir visi trys greit pasileidome link Lysių 
rezidencijos, kur ligonį paguldėme.

Amilija man sakė, jog Lyšis panašią “prakalbą” 
kai kada attikdavęs lovoje, kai grįždavo išgėręs.

— Kas tas Verovkinas? — klausė ji manęs.
— Verovkinas, rodosi, buvo Kauno gubernato

rius, — atsakiau. V-O
— Šitaip!... Mano vyras, matyt, pavydi jam 

tos^vietos.
(Bus daugiau)

Užsiprenumeravo “Kelias Į Laimę”
Charles Motėjūnas, J. Gaidis, Petras Kembor, M; 

Baltulioniūtė, T. King, E. Vilkaitė, J. Koblinas, J. 
Kazlauskas, V. Sutkienė, Stefanija Masytė, Povi
las Drvidžinis, Vaclovas Padgolskas, Vincentas Ma
lišauskas, Jonas Zuvė, Juozapas A. Venskus, Mrs. 
S. Lakstutis,. Paulina Yasilonis, Vera Kapičiaus- 
kienė, Adelė Tvarijonienė, Viktorija Zmitraitė, He
len Pagiegalienė, Ignas Jasilionis, M. Kazlauskie
nė, M. Kulbienė, O. Girnienė (ir 50c. auką).

Pranas Eidukevičius
(80 metų nuo jo gimimo dienos sukaktį minint)

Rašo E. šarmaitis
(Tąsa)

Antilikvidatorįniams P. Eidu
kevičiaus ir jo draugų nusis
tatymams, be abejo, padėjo 
tuo laikotarpiu gauti glaudesni 
ryšiai su Rusijos bolševikais. 
Apie Lietuvos socialdemokratų 
ryšius su Rusijos bolševikais 
P. Eidukevičius savo maždaug 
1924 m. parašytuose atsimini
muose rašo: “1908 metų gale 
buvau užmezgęs ryšius su 
RSDDP bolševikais Paryžiuje 
ii’ pradėjom gauti jų laikraš
čius ir atsišaukimus. Kada 
pradėjo išeiti legalūs bolševi
kų laikraščiai Rusijoj, tai mes 
turėjom įsteigę tų laikraščių 
agentūrą. Su šių laikraščių pa
galba mes įveikėm likvidato
rius, pakelėm darbininkų dva
sią ir padėjom pradžią organi
zacijai”.

Kaip Lietuvos socialdemo
kratų partijos atstovas, P Ei
dukevičius palaikė ryšius ir su 
Leninu. Apie tai jis 1924 m. 
pradžioje parašytoje savo 
autobiografijoje rašo: “Bet 
galutinai bolševikų politikoj 
apsiforminau tik po 1907 me
tų, t. y. nuo to momento, kai 
buvo nustatyti asmeniniai ry
šiai su ... rusų bolševikais 

Į (d. Leninas... ir kt.)... organi
zuotas bolševikų literatūros 
platinimas Lietuvoje ir t.t., o 
taip pat buv& nustatyti LSDP 
Užsienių Biuro (Krokuvoj) 
ryšiai su drg. Leninu”. Apie 
savo asmeninius pasimatymus 
su Leninu P. Eidukevičius
aukščiau minėtoje autobiogra
fijoje rašo: “Asmeniškai su
d. Leninu aš pirmą kartą susi
tikau 1914 metais Austrijos 
kalėjime, paskui Berne, grįž
damas į Lietuvą, ii- 1918 me
tais Maskvoje (Kremliuje)”.

P. Eidukevičiaus liudijimas 
apie Lietuvos socialdemokratų 
ryšius su Leninu ir Rusijos 
bolševikais šiandien mums 
yra ypačiai vertingas, nušvie- 

■ čiant Lietuvos darbininkų kla
sės revoliucinę praeitį, išsiaiš
kinant Lietuvos Komunistų 
partijos susikūrimo istoriją. 
Pats P. Eidukevičius ne kartą 
rašė to meto bolševikų laikraš
čiuose (“Socialdemokrat” ir 
kt.) apie padėtį mūsų kra.šte 
ir apie Lietuvos socialdemo
kratu darba.

1909 metų pabaigoje, Lietu
vos socialdemokratų partijos 
siunčiamas, P. Eidukevičius 
važiuoja į užsienį, pas Ame
rikos lietuvius darbininkus 
išeivius rinkti aukų Lietuvos 
darbininkų judėjimo reika
lams, partinės spaudos atgai
vinimo reikalams, o taip pat 
politiniams kaliniams.

Grįžęs 1910 metų pabaigo
je į Vilnių ir čia legalizavę
sis, P. Eidukevičius kurį laiką 
dirbo statybos kontoroje, kar
tu dalyvaudamas atgyjančia- 
me darbininkų judėjime. Viena 
iš legalių priemonių partiniam 
darbui vesti buvo Vilniaus 
darbininkų klubas. ■

Lenos įvykiai (darbininkų 
demonstracijos sušaudymas 
1912 m. birželio mėnesį Sibi
ro aukso kasyklose) ir ryšium 
su tuo Rusijoje kilę masiniai 
protesto streikai pasiekė ir 
Lietuvą. Į Lenos įvykius rea
gavo streikais Vilniaus darbi
ninkai. Ir iš viso 1912—1914 
metais Lietuvoje atgijo strei
kų kova-Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose. Darbininkų ' judėjimo 
pagyvėjimas vyko 'kylančio 
Rusijos darbininkų judėjimo 
įtakoje ir buvo veikiamas bol
ševikų lozungų.

P. Eidukevičiaus aktyvus 
pogrindinis darbas netrukus 
buvo susektas caro žvalgybos 
(ochrankos) ir jis pats 1912 
m. areštuotas. Caro valdžia 
nusprendė P. Eidukevičių, 
kaip LSDP narį, palaikiusį 
ryšius su bolševikais ir lašinė
jusį bolševikų spaudoje, iš
tremti į Archangelsko guber
niją 3 metams. ši bausmė 
vėliau buvo pakeista 'ištrėmi
mu tam pačiam laikui į užsie
nį, ir jis 1913 metais vėl per 
eilę valstybių vyksta/pas Ame
rikos lietuvius darbininkus su

tomis pačiomis partijos 
d votimis, kaip ir 1909 metais.

Pirmasis pasaulinis karas 
P. Eidukevičių užtiko pakeliui 
iš Amerikos į Lietuvą — Aus
trijos Galicijoje. Tarp kitų 
IHisi.jos socialdemokratų emig
rantų, gyvenusių Austrijoje, 
austrų valdžia pasodino kalė
jimai! “kaip Rusijos šnipą” ir 
P. Eidukevičių. Austrijos No
vy Targ kalėjime P. Eiduke
vičius ir susitiko su V. I. Le
ninu. Tris su puse mėnesio 
pakalintas ir austrų teismo iš
teisintas, P. Eidukevičius par
tinių draugų rūpesčiu buvo iš 
kalėjimo išvaduotas. Jis išvyko 
į Šveicariją ir čia, prieš grįž
damas į Lietuvą, 1915 m. Ber
ne, antrą kartą matėsi su V. 
I. Leninu. . -

Sunkios buvo Lietuvos dar
bininkų judėjimo sąlygos kai
zerinės okupacijos, metais 
(1915—1918 m. m.), tačiau 
šiuo laikotarpiu P. Eidukevi
čius buvo vienas aktyviausių 
pagrindinių darbuotojų. P. 
Eidukevičius ir šiuo okupacijos 
laiku buvo vienas iš Vilniaus 
darbininkų profsąjungos va
dovų. V. Kapsuko liudijimu, 
Vilniaus kaizerinės okupaci
jos metais profsąjungoms 
priklausė iki 5.000 darbinin
kų, o P- Eidukevičius buvo tų 
profsąjungų Centro Biuro pir
mininkas.

Rusijos sKQV.o'Iiucinių įvykių 
ir ypač Spalio revoliucijos 
įtakoje pradėjo smarkėti re
voliucinis judėjimas ir Lietu
voje. Prasidėjo ryškesnė di
ferenciacija Lietuvos socialde
mokratų partijoje. Dešinieji 
jos elementai su S. /'Kairiu ir 
M. Biržiška priešakyje pasu
ko j bendravimą su lietuviš
kąja buržuazija ir kaizeriniais 
okupantais, dalyvaudami Lie
tuvos Taryboje ir rūpindamie
si su imperialistų pagalba su
kurti buržuazinę Lietuvą. P. 
Eidukevičius taip pat dalyva
vo 1917 metų rugsėjo mėne
si lietuviškųjų buržuazinių 
nacionalistų Vilniuje sušauk
toje' lietuvių konferencijoje, 
išrinkusioje buržuazinę Lietu
vos Tarybą. Lietuvos Taryba 
vis labiau aiškėjo kaip kaize
rinių okupantų įrankis jų im
perialistiniuose siekimuose. 
Pamatęs tai, P. Eidukevičius 
ir jo vadovaujami Vilniaus 
socialdemokratai pareikalau
ja, kad įėję i Tarybą social
demokratų atstovai S. Kairys 
ir M. Biržiška ją apleistų, 
šiems atsisakius, vilniečiai so
cialdemokratai, 
čiaus 
Kairį 
tijos.

UZ-

P. Eidukevi- 
pasiūlymū, pašalina S. 
ir M. Biržišką iš par-

(Daugiau bus)

Philadelphia, Pa
I MIRĖ

Gruodžio 3 d. mirė Mikolas 
Gelumbauskas, 58 metų, gy
venęs 822 N. Franklin St. 
Palaidotas šv. Kryžiaus kapi
nėse, gruodžio 9 d.

Gruodžio 18 d. mirė Jo
nas Ranonis, 57 metų, gyve
nęs 1128 Green St. Palaido
tas gruodžio 22 d. Liūdėsyj 
lieka žmona Amilija, duktė 
ir vienas sūnus. Laidotuvių 
direktorius Charles J. Roman 
(Ramanauskas).

> SERGA
Jau ilgokas laikas kaip ser

ga Laisvės skaitytoja Frances 
Deveikienė, Jono Deveikio 
žmona, 3222 Gaul St. Pada
rė operaciją Temple ligoninėj, 
dabar jau namie.

Sunkiai serga Lietuvių Muz. 
Namo Bendrovės vice-pirmi- 
ninkas Povilas Lukoševičius, 
3338 E. Thompson St. Jo vie
ton priešmetiniąme susirinki
me toms pareigoms eiti iš
rinktas Jurgis Povilonis. „

Clevelando Žinios
Ohio Unijų Taikos 
Konferencija

Šimtas devyniolika unijų va
dų, iš CIO, AFL ir iš nepri- 
gulmingų unijų susitarė šauk
ti Ohio Valstijos Darbo Uni
jų Taikos Konferenciją ir iš
leido atsišaukimus į visas O- 
hio unijas, kad prisiųstų de
legatus. Konferencija įvyks 
sausio 28 ir 29, Allerton TTo- 
telyj, Cleveland e.

Ohio konferencija bus tę
sinys nuo nacionalės darbo 
unijų konferencijos, įvykusios 
spalio mėnesį, 1949 metais, 
Chicagoje, kuri Bernardo V. 
McGroarty • pastangomis buvo 
sušaukta. McGroarty yra 
įžymi figūra Clevelando AFL 
ir dar dabar jis yra paskir
tas būti garbes pirmininku'10- 
hio konferencijoje.

Ohio konferencijoje ryžtasi 
pravesti 6 punktų taikos at- 
siekimui programą. Tais punk
tais yra:

1. Tuojaus pravesti 
renciją tarpe didžiųjų 
bių, ypatingai tarpe 
nių Valstijų ir Tarybų 
gos, kad baigti šaltąjį kai 
išlyginti esamus 
mus.

2. Tuojaus imtis akcijos per 
Jungtinių Tautų Organizaciją 
uždrausti vartojimą atominių 
ginklų kare, užginti jų dirbi
mą, sunaikinti esamas atomi
nes bombas ir surasti būdus 
atominės energijos kontrolia
vimo.

3. Eiti prie tarptautinio su
sitarimo nusiginklavimui, kad 
tuomi išvengti karų ateityje ir 
iluimti tą slegiantį sunkumą 
nuo darbo žmonių, kiuris, paei
na nu© perdidelių išlaidų ap
siginklavimui. Geriau tas ap
siginklavimo išlaidas pakreip
ti už taiką ir žmonių gerovę.

4. Ginti demokratines lais
ves, negrų teises ir teises žo
džio ir organizavimosi už 
taiką.

5. Surasti būdus ekonominei 
pagalbai, per Jungtinių Tautų 
Organizaciją, atsVatymūi nuo 
karo nuteriotų šalių, nepalie- 
čiant jų nepriklausomybes ii^ 
be išnaudojimo jų turto ir 
darbo žmonių Amerikos kor
poracijų pelnams.

6. Suteikti darbus įpili jo
nams Amerikos darbininkų, 
nuimant šaltojo karo uždrau
dimus prekybai su Tarybų Są
junga, Ryt inės Europos šalimis 
ir Kinija, įsteigiant kooperaci
ją ir prekybą su. tomis šali
mis.

“Ši programa yra paremta 
ant kooperatyvio ir ekonomi
nio susitarimo.su pilnu pasi
tikėjimu vieni kitiems,” 
konferencijos kvietimas.
yra programa, kuri nurodys 
tikrąjį kelią j taiką, kelią, 
kurį pravedė Franklin D. Roo- 
ševeltas ir į kurį mūsų šalies 
politika privalo būti grąžin
ta.

“Karas nėra neišvengiamas. 
Mes galime turėti taiką. Bet 
ji turi būti iškovota.

“Milijonai .darbininkų, ku
rie nori taikos, turi suvieny
ti savo balsą ir susiburti pe
tys petin su milijonais geros 
valios žmonių ir petys petin 
su viso pasaulio darbininkais.

“Ši konferencija praplės 
sentimentą už taiką tarpe O- 
hio darbo ^žmonių. Ji pada
rys didelį žingsnį darbininkų 
užėmimui atitinkamos vietos 
lęovose už tai, nuo ko pri
klausys mūsų ateities gyveni
mas.”

Konferencijos sesijos atsi
darys šeštadienį, sausio 28, 
1:30 valandą po pietų, Aller- 
tp Hotelyj, Cleveland e. 
gistracijos mokestis bus 
delegatui.

London. — Daugumas 
Anglijos mainierių atmeta 
valdžios planą, reikalaujan
tį užšaldyt algas. ,. . ,

Draugas Rudis
Gražiai Sveiksta

k o n le
vais 
Jungti-

stangas surasti skausmų prie-, 
žastį — be pasekmių. Tik, 
kada Jonas nualpo, jo gydyto
jas pašaukė pagarsėjusį šir
dies ligų specialistą, kuris, 
pribuvęs su. atitinkamais in
strumentais, ištyrė, kad Jono 
širdis ant tiek buvo nusilpu
si, kad jau kraujas buvo pra
dėjęs sukrekėti ir užkimšti 
arterijas. Skubiai nuvežtas į 
ligoninę. Ten pabuvęs apie 
trejetą savaičių grįžo į na
mus ir mano neužilgo stoti 
atgal prie savo darbo.

J. N. S.

Figos medžio lapai
Moteriškė pirmą sykį 

važiavo į Kaliforniją 
visokių 
klausia

sako
“Tai

Re-
$2

nu- 
iv,į 

vaikščiodama po 
vaismedžių sodą, 
užžiūrėtojaus: 

“Geras žmogau, 
man, koks šis vaismedis?” 

“Poniute, tai figos me
dis.” 1

“Oh, negali būti, tamsta, 
<s figos medis”, atsakė

Draugas Jonas Rudis 
pavojingai apsirgęs 
sunegalėjimu. Jonas, bedirb
damas dirbtuvėje/ pradėjo 
jausti trumpus perijodinius 
skausmus viršutinėje krūtinės 
dalyje. Gydytojai dėjo pa

pasakyk

tamsta, tai tikrai 
figos me^is.”

Dievulėli,” tarė ji. “Šio 
medžio spalva pilka ir ma

 

žyčiai lapjai, atrodo papras

 

tas alksnis; figos medis tu
rėtų būti su daug dides- 
niais \laį)t is.”

buvo 
širdies

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Pranešimas
Moterų Apšvietos Klubas rengia 

vakarienę ir šokius, šeštadienį, sausio 
14 d., 7 valandą vakare, Lietuvių 
Tautiško Namo svetainėje, 8 Vine 
St. įžanga 95c. Kviečia Komisija.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro Melodijų Vakaras
Bus sulošta operetė “Paparčio 

Žiedas,” kurią vaidins Aido Choras 
iš Brooklyno. Sietynas duos skambią 
koncertinę dalį ir vėliaus šokiai iki 
vėlai nakties. Rengia Sietyno Cho
ras, sausio (January) 21 dieną, šeš
tadienio vakare, 7:30 valandą. Visą 
šią grožę matysite tik už vieną do
lerį.

Kviečiame visą apylinkę.
Sietynas (4-5)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, sausio 15 dieną, 
1950, 2 valandą, 143 Pierce St. Tu
rėsime aptarti daug svarbių reikalų 
ir meldžiame pasiimti knygas, kurios 
jau seniai jūsų laukia, kad skaity
tume!! Komitetas,

(4-5)

SO. BOSTON, MASS.
Dienraščio Laivės paramai ban- 

kietas įvyks sekmadienį, sausio (Jan
uary) »22.

Prie šio bankieto .matyt iš prane
šimo, yra puikiai 
plati komisija ir 
jis' gerai pavyks, 
kokioje salėje jis
prasidės, kad apylinkės miestų Lais
vės patriotai žinotų, kada atvažiuoti 

bankietą. Laisvės Adm.

prisirengta, veikia 
neabejojame, kad 
Prašome pranešti, 
jvyks, kokiu laiku

i
DETROIT, MICH.

LLD 52 ir 188 kuopos laikys savo 
susirinkimus sausio 15 d., žinomu 
laiku ir vietosą. Nariai privalo daly
vauti ir aptartU35 metų sukakties 
paminėjimą. Kep.

IŠMINTINGAS ŽMOGUS, 
KURIS Iš ANKSTO APSI
RŪPINA PATS SAVO IR 

ŠEIMYNOS SVEIKATA
Tėmykitc atydžiai. Nelaukite kol 

apsirgsite ir reikės gulėti lovoje 
arba eiti ligoninėn. Tas jums atsi. 
eitų labai brangiai, Bet tą galima 
išvengti, jeigu iš anksto apsisau
gosi, naudodami Mkacle Ointment 
(Mostis). Tai geriausias ginklas 
prieš įvairias ligas. Yra 5-kių rūšių 
vaistų. Prašome pasiskaityti.

No. 1—Nuo dantų gąlimo ir dan
tų smegenų nesveikumo. Kartais 
žmogus, kuris jau neturi dantų, bet 
smegenys (gums) nesveikos, išpur
tę, skauda, tai reikia vartoti M. J. 
S. Miracle Ointment for Toothache. 
Būsite patenkinti. Kaina $1.

No. 2—M. J. S. Salve for Exter
nal pains. Mostis, kuri maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus, 
kaip tai: kojų, rankų, pusiau spran
do, mėšlungumą, traukymą, tirpi
mą, nesvčikumą sąnarių (museles), 
nuo užsišaldymo ir aštraus kosulio 
ir nuo peršalimo. Kaina $1.25.

No. 3—M. J. S. Miracle Salve for 
Skin Irritation. Rash, Sinus, Ath
lete’s 
sores,
met pagelbsti. Gelbsti, jeigu kojos 
kaista, nuo nesveikumo nosies ar 
burnos ir dėl kitų įvairių odos ligų. 
Kaina $1.25.

No. 4—M. J. S. New Discovery 
Salve for Itching Skin ar Poison 
Ivy. Šita mostis naujai' išrasta, ga
lima prašalinti niežėjimus odos, 
Poison Ivy, rash, išbėrimus, nušaši- 
mus. Kaina $1.25.

No. 5—M. J. S. New Discovery 
Salve for Piles. Relieves burning 
pains and soreness; fights infection, 
promotes healing.

Ši mostis prašalina Piles į trum
pą laiį<ą, varvančias ar ne, užsenė- 
jusias ar naujas, pagelbės be pjaus
tymo, jei dar neišsivystė vėžio liga. 
Nurodymai kaip naudoti ir užsilai
kyti pridėti prie dėžės.
Kaina $2.50.

Siųsdami užsakymus, kartu ir pri- 
j siųskite moncy-orderį ar čekį. Siun
čiant C.O.D., reikia prisiųst 30c 
ekstra pašto ženklelių (stamps) su 
orderiu. Adresuokite.

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford, Conn.
Vietiniai galite gauti vaistinėje 

po 158 Park St., Hartforde.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6-sios Apskrities komiteto 

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

vai. po i pietų, juiauaies name, 
Fairmount Ave. Turime daug

Dovanai Puikus 
Kalendorius

Feet, boils, pimples, burns, 
ir ft. Ši mostis visuo-

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 jčaip 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. Reumatiškų ir įvairių 

skausmų- .................... 1.25
No. 3. Odos įvairių nesveikumų, 

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

No. 4. Nuo
“poison ivy”. ‘

No. 5. Mostis nuo “ 
veikia ant “pil 
jusiu ar naujų 
pjaustymo, 
sivysčiusios 
Kaina tik

Su užsakymu 
order ar čekį. Adresuokit

ir
1.25
ar
1.25

“sinus” nosies
nesveikumo ........

niežėjimo odos.
'rectum”.
piles”, greitai
es’l užsisenė-

_ pagelbės be
jei dar nėra iš-

į vėžio ligą.
.........................  2.50

siųskit ir money

M. ŠVILPA, P. O. Box 78, Sta. A, 
, Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St., 
Hartford.

4 CHARLES

J. J. Kaškiaučhts, H. D. 
530 Summer Ave. 

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796 ’

J. ROMAN
LAIDO’rtjVIŲ 
DIREKTORIUS

3 pusi.—Laiavę (Liberty, LitK< JJaily.b—Ketv.j Sausio 12t 1950

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie 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, P

Tel. Poplar 4110

susitarimo.su


NewYorto^/^^Zlnkn
Niujorkas
Skersai-išilgai

Svarbu Aidiečiams!

FILMOS
Per Du Vakarus

Mykolas Makarevičius, gy- 
ras, prityręs kirpėjas, turi sa
vo kirpyklą (Barber Shop) 
naujoje Laisvės kaimynystė
je: 87-18 — 111th St.. Rich-

čius kadaise dirbdavo Willi 
amsburge. bet dabar jau ke 
linti metai Įsikūrė čia daili;, 
kirpyklą. Jis yra progrese 
v u.s žmogus.

Reguliarės Aido Choro Re
peticijos Įvyks penktadieni, 

j sausio 13 d., lygiai 8 vai. va- 
i karo, Liberty Auditorijos Mu
zikinėje Salėje, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill.

Visi nariai ir tie. kurie nori 
Į Aido Chora Įstoti, šiose re
peticijose būtinai turi daly
vauti, nes privalomo galuti
nai pasiruošti “Paparčio Žie. 

I dui” pastatyti Newarke sau-

Naujas Kanados general inis j 
konsulas Niujorke pradėjo ei- i 
ti savo pareigas 
Jo vardas ir 
neth Alfred 
lato vieta: 
New York, 
ju Kanados 
šulu Niūjorl 
Day Scully, bet jis pasitrau
kė iš savo pareigų praėjusių 
metų pabaigoje.

šią savaitę, 
pavarde: Ken- 
reene. Konsu- 

620 Fifth Ave., 
Ligi šiol pirmuo- 
generaliniu kon- 
ui buvo Hugh

Visi 4tie, kurie 'žadėjo i Ai- 
I do Chorą įstoti, dabar turėtų 
! tai padaryti, nes su metų pra- 
' dzin Aido Choras nustatys sa
vo veiksmams visus planus.

Amilija Burba, pirm.

Majoras Ragina
Legalizuoti Gemblinimą

Gemblinimas (gambling) 
yra grynai angliškas padaras 
ir sunku jis trumpai išversti 
i lietuvių kalbą, todėl mes jį 

komisijonierius vadinsime tikruoju vardu — 
praneša, | gęmblinimu.
Policijos

Policijos
William P. O’Brien 
kad 1950 metams
Athletic League aukoms rink
ti kampanijų pirmininko par 
eigas eis Gene Tunney, buvę 
pasaulinis sunkiojo svori* 
boksininkas. .

American Committee for Pro
tection of Foreign Born (Ko
mitetas Sveturgiamiams Ginti) 
šiomis dienomis išleido bro
šiūrą, pavadintą “The Deport
ation Terror — A Weapon to 
Gag America.” 
rašė Komiteto
Abner Gre^n ir ji parsiduoda 
po 5c. Gaunama po num. 
23 W. 26th St,, Now York 
10, N. Y. Brošiūra kelia 
aikštėn reakcininkų 
ant svetu.rgimių nepiliečių.

Brošiūrą pa- 
sekretorius

Niujorkas pilnas gemblorių, 
! tų, kurie “ketina” (eina lažy- 
ibų) ant arklių, krepšinio, 
i boksininkų rungtynių, futbo- 
. lių. basebolių ir kitų sportų.

Valstijos Įstatymai draudžia 
gemblinti ir betyti, bot žmo- 

Į nes to nepaiso — jie gembli- 
na ir betina slaptai!

Veikia specialūs agentai, 
milžiniškos, milijoninės Įstai- 

I gos, kurios praveda boti n i mus 
i ir gemblinimus. Saliūnuose, 
restoranuose, visokiose krau- 

j tuvėlėso gemblinimas prave- 
j damas nuolat.

Daug žmonių, ypatingai tų, 
Į-kurie praveda gemblinimą, 
uždirba milžiniškas pinigų

puolimus shmas, o daug tų, kurio deda
i savo pinigus — prakiša pa
skutinius centus.

Bet gemblciystė vyksta ne- 
1 sulaikomai!
s Policija, tiesa, pastatyta 
gembleriams gaudyti. Vyksta 

Ją lydi penki as-( areštai, persekiojimai, bet 
' gcmbleriai taip išgudrėję, kad

Čiang Kai-šekjenė, pasakiu
si per radiją kalbą už naują 
karą, pagaliau išskrido lėktu
vu iš La Guardia aerodromo 
į Form ozą. 
menys.

Dienraščio Laisves

BANKETAS
Sausio 29 January

Geri Valgiai ir šokiai
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORCHESTRA

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

Vakariene 6:30, šokiai nuo 7 P. M.

Vakariene $2.50, Vien tik šokiams 75c
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MEDUS IR KAVA
Dabar pas J. W. Thomsoną galite gauti Naturalio, susicukravusio, 

nešildyto raudonų dobilų Medaus. Michigan valstijos dobilų medus, 
kurį medaus ekspertai pripažįsta, jog yra vienas iš skaniausių ir 
geriausių medų visoje Amerikoje ir turi panašų skonį į Europos me
dų. Kpina: 1 svar. 45c; 3 svar. (kvorta) $1.25; 5 svar. (pusė galiono) 
$2.10; 10 svar. (1 galionas) $4.00 ir 60 svar. Kiekinė $18.50.

P.S. Už persiuntimą nemokame.

KAVA
LietuvlSka IS miežių kava — Barley Molt Coffee, tai yra viena iš 

sveikiausių ir skaniausių kavų. Mes gerai dar atsimename, kad Lie
tuvoje mūsų motutė padarydavo sveiką ir skanią iš miežių kavą, ger
davome ir nebūdavome nervuoti, kaip kad nuo amerikoniškos kavos. 
Tuojaus parsitraukite kavos ir medąus. Kavos kaina: 1 svar. 35c; 
3 svar. $1.00; 5 svar. $1.65. Atvažiuokite bei prisiųskite pinigus laiš
ku, o mes pasiųsime jums tavorą.

J. W. THOMSON V 
45-42 — 41st St., Sunnyside, N. Y.

ssr. žt s.;." "u i taėvės 
bleriai išmoko apsisaugoti, vi- | 
šokiais legalumais prisidengti, j Hvoil fiJUI*. 
panašiai, kaip būdavo probi- j 
šino laikais spvkizių mžlaiky- I 
tojai.

Visi žino, kad tokiam did- i 
miestyj, kaip Niujorkas, šim-' 
tai tūkstančių dolerių paski
riama gemblerystei, bot nie- ' 
kas nieko negali padaryti, l 
kad tai sulaikius.

Doleris viską nugali!
Tuo būdu, majoras O’Dwy

or siūlo, kad šitos gomblorys-1 
tęs būtų legalizuotos Įstaty- j 
mais.

Jis, tai siūlydamas, sako, i 
jog tuomet visa tai būtų gali- j 
ma viešai kontroliuoti ir ap-' šėrininkas. 
takšnoti. Valstija ir miestas j 1 
gautų šiek tiek Įeigų taksais, 
na, ir miestui nereikėtų už-! sve,kinimus! 
laikyti tiek daug šniukštinė- 
tojų, policijos ii’ kitokių se
klių. kurie visvien nebegali 
sugauti gemblerių.

Majoro pasiūlymui prieši
nasi tūlos bažnyčios.

Gcmbleriai, kurio iš gem- 
blerystės gauna milžiniškas 
pinigų sumas, taipgi tam 
priešinasi. Nes, jei gemblo- 
rystės būtų legalizuotos, tuo
met jų pajamos sumažėtų, 
tuomet, beje, daugelis jų lik
tųsi be darbo.

Washington. — Prezid. 
Trumanas sakė korespon
dentams, kad pragyvenimo 
reikmenų kainos stovi, gir
di, beveik lygiai tokioje vie
toje, kaip turėtų būti.

So. Boston, Mass.
Kenkia Darbininkams 

kitur, taip ir čia pri- 
nomažai dipukų. Dau- 
yra Hitlerio ir Sme-

Dipukai
Kaip 

važiavo 
gelis, j ų
tonos garbintojai, nors tūli xlel 
viso ko Hitlerį peikia.

kriaučiaus 
dipukas ėmė 

Girdi : lai 
ne tokia, 
Esą, Uit- C '

stovėjęs žmogus 
Ką jau tu čia gi- 
“kultūrą”! Argi

Vieno biržiečio 
Įstaigoje tūlas 
girti vokiečius, 
kultūringa tauta,
kaip utėliai rusai, 
leris padaręs klaidą, kad lie
pęs karo belaisvius kankinti, 
nes, tai sužinoję, rusai ir kiti 
nutarė jam nepasiduoti. Ame
rikos ginklai, esą, rusus išgel
bėję.

Ton pat 
jam sako: 
ri vokiečių
kultūringi žmonės galėjo im
ti tokį sužvėrėjusį durnių sau 
už vadovą, kaip. Hitleris? 
Prie to: visi jie pritarė žy
dų ir kitų tautų masiniam žu
dymui. Ar justai skaitote kul
tūra? Be to, ką tamsta ži
nai apie ginklus? Štai, čiang 
Kai-šekas turėjo penkis mili
jonus kareivių, amerikiniais 
ginklais apginkluotų ? Kas 
atsitiko su ta čiang kai-šeki- 
ninkų armija, kai prieš ją iš
stojo virš vienas milijonas ki
niečių komunistinės armijos?

čia “mokytasis”’ dipukas su
sinervavo ir pasakė tam žmo
gui : “Tu esi durnas.” Na, 
ir jis pabėgo. Tikrai kultūrin
gai pasirodė! Nesakau, kad 
dipukai visi tokie, yra ir jų, 
su kuriais galima susikalbėti.

Daugiausiai mums, darbi
ninkams, dipukai kenkia, kad 
jie eina už pigią algą dirbti 
ir, daugelis senesnių darbinin
kų dėl dipukų netenka dirb
tuvėse darbo.

štai, viena moteris pasako
ja: Ji dirbusi prie reinkau- 
tų cementavimo, bet iš ten 
paleido. Prašė boso, kad duo
tų jai mokytis siūti, bet bo
sas nedavė. Privarė dipukų 
ir juos pradėjo mokyti.

Vadinasi, už mūsų taksais su
dėtus 
ir jie 
Tokie 
higas
nesako.
Maikis.

pinigus juos čia atvežė 
iš mūs darbus atima, 

dalykai vyksta. Bet ku- 
Kmitas apie tai nieko 

Tylės ir “Keleivio” 
Dorchesterietis.

•oves akcinin- 
su važiavimas 

sausio 29 die-

Laisvės bond 
kų (šėi’ininku) 
jau ne))(irt<)]i — 
np.

Suvažiavimas
Auditorijoj, Ric

Dąr tikrai nėra žinoma, ku
rioje salėje suvažiavimas 

i vyks, — veikiausiai jis teks 
laikyti naujoje salėjo, kuri 
šiuo motu baigiama taisyti.

■

Suva ž i a y i m a n k v i o č i am as 
atvykti kiekvienas laisvioTis, 
net ioi jis ir nėra bendrovės

Įvyks Liberty

GEORGE KLIMAS 
fihnininkas

1,785,000 Doleriu I
Išleista Vaistams |

Praėjusiais metais, kaip 
skelbia Niujorko miestavų li
goninių departmentas, buvo 
išleista $1,785,000 ligoniams, 
esantiems miestavose ligoni
nėse už visokius vaistus.

Daugiausiai pinigų buvo iš
leista už tokius vaistus, kaip 
sureomycin, Chloromycetin, 
penicillin ir streptomycin. Tik 
per vieną gruodžio mėnesi šie 
vaistai miestui lėšavo $64,000.

šiuos davinius suteikia Lou
is Samuels, Division of Phar
macy direktorius, priminda
mas, jog praėjusiais motais 
miestavose ligoninėse buvo

nugalėta daug pavojingų li
gų gurios btivo apėmusios pa
či] entus.

Majoras O’Dwyeris paskyrė 
keturių asmenų komisiją, ku
rios pareiga bus ištirti kai ku
riuos reikalus, susijusius su 
miesto važiuotos (transporta- 
ci.jos) reikalais. Komisija tu
rės ištirti važiuotos darbinin
kų reikalavimą jiems algas 
pakelti ir darbo valandas pa
gerinti. Komisijos pirmininku 
yra David L. Cole, o nariais: 
Theodore W. Kheel, Edward 
P. Mullrooney ir Thomas A. 
Morgan. Tarp važiuotos dar
bininkų verda didelis nepasi
tenkinimas ypatingai darbo 
sąlygomis.

Prašome siųsti suvažiavimui j mond Hill, N. Y.

Sausio 15 ir 1G bus rodomos gra
žios ir veri ingos filmos, Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic Avė, Rich-

Matthew A

Po suvažiavimo čia pat, Li
berty Auditorijoje, Įvyks di
džiulis, metinis Laisves ban
krotas.

Jis bus vakare.
Jau dabar kviečiami visi 

Didžiojo New Yorko. progre
syviai lietuviai dalyvauti ban- 
kiete.

Taipgi 
linkinių 
vykti.

šeštadienio vakaro, pradžia 8 vai. 
v., ' o sekmadienį, 3:30 vai. dieną, 
b'iimos — “Spring Song’’ ir “Moidc- 
nek-moidenek” Čekoslovakijos
miestas, kur vokiečiai degino žmones 
pečiuje.

Bus kolektuojama po 75c, paden
gimui lesų.

Filmas rodys visiems žinomas fil
iu minkąs Goo. Klimas. Kviečiamo vi-

BUVUS
(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

kviečiami ii 
miestų liet

metinė iškilme, kurioje kart; 
per metus visi užkandame 
p as i kalbame, p a s i 1 i 11 k s m i n a • 
me.

SUSIRINKIMAI ■
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas įvyks 
I ketvirtadienį, sausio 19, 8 vai, va- 
I kare, Kult. Centro. Visi nariai esate 
, prašomi pribūt ii’ usimokžėt duokles 

Sek r.

426 Lafayette St, 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

23i Bedford Avenue k 
BROOKLYN 11, N. Y. 
Tel. EVergreen 8-9770

1950 melus.

Tikieto kaina $2.56.

BROOKLYN, N.
Susirinkimas

Molinis ALDLD 1 kp. 
mas

iiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiia

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

Dėmesio!
Skaitytojai, kurie pasiimda

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

susi rink i- 
ivyks 12 d. sausio, 1950 m., 8 
vakare. Susirinkimas bus 427 

i Lorimer SI., Brooklyn, N. Y. Visi 
nariai būtinai ateikite, nes bus mc- 

i finis susirinkimas ir bus renkama 
i kuopos valdyba dėl 1950 metų.

K p. Valdyba. (3-4)

1 Dr. A. Petriką |
DANTŲ GYDYTOJAS g

221 South 4th Street g 
BROOKLYN, N. Y. 3

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

DEGTINES, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms t

Telefonas TFT FVT^TON
EVergreen 4-9407 1 L Li V 1 O 1 V 15

SHUFFLE BOARD

■III

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave.,

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nefnokamai 

Visose dalyse miesto.
Lalddtuvių Direktoriai:

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

PEIST LANE
.DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
st.

BROOKLYN, N. Y.
Cor. Hewcs

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi 
kiam reikmenys, , įvairūs daikte 
liai, ligonių kambariui reikme
nys

ligonių kambariui
už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

oOOz»

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Tel. EVergreen 7-G868 3
Valandos: 3

9—12 ryte; 1—8 vakare 3
Penktadieniais uždaryta &

■

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės Į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir , 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

T’.1... tt" *" " . ........ T

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 c

RES. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

y FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsainuotojas)
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.

TONY’S
UP-TO-DATE >

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONĄS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

BROOKLYN, N. Y.
Valandos: 

1—2 dienom; 6—8 vakarais 
Ir Pagal Pasitarimais ,

Telefonas EVergreen 4-0208

I ' I

: r/T TDD5Q D A D 411 GRAND STREET /Ali □ D Al V BROOKLYN, N. Y.
I 1

Joseph Zeniai Jr., prop.
: NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN :
• DEGTINĖS - VYNAI - ALUS «

TELEVISIONEVergreen 4-7729 
<. Telefonas

Petras Kapiskas 
PALAIKO 

Bar & Grill
DEGTINES, vynai 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET, 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8Į74

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

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv.^ Sausio 12, 1950




