
Verta susirūpinti.
Dar biskutėli kantrybės.
Kova darbais.
Valdiški “snūperiai.” 
Po penkių metų.

Rašo A. BIMBA

Jau labai arti dienraščio 
Laisvės šėrininkų metinis su
važiavimas. Nė nepamatysi
me, kaip ateis sausio 29 d.

, Klausimas labai svarbus. 
Suvažiavimai esti svarbi dien
raščiui medžiaginė ir morali
nė parama. O tokia parama 
ypač dabar Laisvei reikalin
ga. žinote, kaip smarkiai 
laikraštį paveikė kėlimasis Į 
naujas patalpas.

, širdingai prašome visus 
skaitytojus ir veikėjus tuojau 
susirūpinti _ suvažiavimu. Rei
kia plačiai parinkti suvažia
vimui pasveikinimu.

Nelaukite iš administraci
jos laiškų bei paraginimų tuo 
reikalu. Ji tebėra užversta 

7 persikraustymo darbais. Be 
te, reikia ruošti suvažiavimui 
ra 
ka\ nei energijos platesniems 
sus

s. Tuo būdu nebelie-

ašinėj imams.

Jeigu kurie nesulaukiate pa
tarnavimo iš dienraščio admi
nistracijos bei redakcijos, tai 
supraskite padėti ir atleiskite. 
Dar truputei i kantrybės. Vis
kas a t'"V i eormališkas vėžes. 
Jau pradedame susitvarkyti.

Nebijokite ir nepatingėkite 
kreiptis antru kartu. Kartais 
gal laiškai bus kur nors din
gę laike kraustymosi. Vėl 
priminkite, paprašykite, pa
reikalaukite. Bus pasistengta 
visus patenkinti.

Prancūzijos kolonijoje In- 
do-Kinijoje eina didelė žmo
nių kova prieš svetimus oku- 

4 pantus. Francūzai ten laiko 
> didelę okupacijos armiją.

Paskutinėmis dienomis iš 
Francūzijos buvo siunčiama 
trys tūkstančiai kareivių su
stiprinimui okupacijos jėgų. 
Komunistų vadovaujamos uni 
jos paskelbė streiką ir išga 
benimą kareivių sutrukdė.

Tai geras pavyzdys, kaip 
reikia darbais kovoti prieš 
imperialistus.

Francūzai komunistai reika
lauja Indo-Kinijai pilnos lais
vės ir Nepriklausomybės.

Įdomu, kad prie to streiko 
neprisidėjo socialistų ir kleri
kalų vadovaujamos unijos. 
Tos partijos, mat, palaiko 
Francūzfijps^ imperia.^tų^rero 
ra prieš kolonijų pavergtus 
įmone;.

^Smarkiai kyla reikaląvimas 
Wąshingtone, kad Kongresas 
ištirtų Teisingumo Depart
ment© ir jo FBI įvestą konsti
tucijai ir įstatymams priešin
gą sistemą per telefoną klau
syti, kai žmonės kalbasi įvai
riais reikalais. Tų “snūperių” 

F yra tūkstančiai. Jie jau per 
daug įkyrėjo žmonėms.

Keista, kad Teisingumo De
partmentas, kurio pareigą pa
laikyti teisingumą ir prižnTrė- 

\ ti įstatymų pildymą, pats lau
žo įstatymus, pats mindo 
konstituciją.

Prokuroras McGrath, Tei
singumo Department© galva, 
viešai pareiškė, kad ir toliau 
valdiškieji “snūperiai” perse
kios žmones, laužys konstitw- 

, • ciją ir įstatymus.
Pastebėjau, kad Teisingumo 

Departmentą ir FBI “snūpe- 
rius” tyrinėti reikalauja net 
tokios organizacijos, kaip A- 
Jmerikinė Civilinių Laisvių U- 

ir Demokratinės Veiklos 
ilfcnnerikiečiai.

Per ištisus pe'nkis metus 
A j Angliją valdė darbiečiai.

Vasario 23 dieną įvyks par
lamento rinkimai. Konserva
toriai kaustosi darbiečius va
ryti nbo valstybės vairo.

Šie rinkimai parodys, kaip

No. 5

Darbo Žmonių 
Dienra&tia 

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c
PRICE fic

THE LITHUANIAN
Richmond Hill 19, N. Y., Penktad., Sausio-Jan. 13,.

AMERIKA ŽADA KARINIAI
STIPRINTI TITO
Tito Laikomas “Vakarų” Sėbru 
Karui prieš Sovietų Sąjungą

Washington. — Amerikos Į vijai.
“saugumo” valdyba žadėjo : Neseniai Amerika “po
kariniai paremti Jugoslavi- [skolino” 25 milionus dolerių 
jos valdovą Titą, esą, jeigu 
Sovietai ar jų draugai “už
pultų” Jugoslaviją.

Aukštieji kariniai Ameri
kos valdininkai užgyre 
ginklų siuntimą Titui “tam 
tikrame atsitikime.”

Jungtinių Valstijų val
džia jau pirmiau užgyre va
dinamų “nekarinių” lėktu
vų pardavinėjimą Jugosla-

9 Šarvuoti Automobiliai 
Trumanui ir Jo Artimiesiems

Detroit. — Fordo auto, 
kompanija stato 9 specia
lius šarvuotus automobilius 
Baltajam Rūmui Washing
tone — prezidentui Truma
nui, jo šeimai ir kitiems ar
timiesiems.

Kiekvienas šarvuotis lė- 
šuos 30 tūkstančiu doleriu. 
Fordas ketina visiškai pi
giai neva parsamdyti tuos 
šarvu otus automobilius, 
skiriamus Trumanui ir 
artimiesiems apsaugoti.

jo

Vajus dėl Naujosios 
[-Kinijos Pripažinimo

New York. — Komitetas 
dėl Demokratinės Politikos 
Tolimiesiems Rytams rinks 
visose Jungtinėse Valstijo
se piliečių parašus po pra
šymu, kad ši šalis pripažin
tų Kinijos Liaudies Respub
lika, v

Potvyniai [Ilinojuj ir 
Indianoj; Pūgos Vakaruose

Chicago. — Per smarkius 
lietus Illinojuje ir Indiano
je plačiai ir aukštai ištvino 
upės. Potvyniai išvijo šim
tus šeimų iš namų Vincen
nes, Russelville ir eilėje ki
tų miestų.

Siautė šalčiai ir sniegų 
audros Washington©, Ore
gono, Nevados valstijose ir 
šiaurinėje Californijoje. 
Net pietinėje Californijoje 
šalčiai padarė daug nuosto
lių vaisiams ir daržovėms.

Smarkiai Auga Kairiosios 
Japonu Darbo Unijos

Maskva. — Sovietų darbo 
unijų laikraštis Trud pra
neša, kaip \ sparčiai auga 
kairiųjų įtaka Japonijos 
darbininkų unijose.

Visos japonų unijos turi 
7 milionus narių, darbinin
kų ir raštinių tarnautojų. 
O kairieji - komunistai va
dovauja unijoms, turin
čioms puspenkto miliono 
narių. Taigi dešiniųjų vado
vybėje tėra tiktai pustrečio 
miliono narių.

ORAS.—Nešalta, lietus.

stovi darbiečių prestižas po 
penkių metų viešpatavimo.

Tito valdžiai.
Amerikos pasiuntiniai pa

staruoju laiku plačiai apke
liavo Jugoslaviją ir atrado, 
kad ji labai suskurdus me
džiaginiai. Todėl manoma, 
kad Trumano valdžia duos 
Titui naujos paramos. Jis 
auklėjamas, kaip “vakarų” 
talkininkas karui prieš So
vietų Sąjungą bei draugiš
kus jai kaimynus.

Nehru Ragina Atšaukti 
Jankius iš Japonijos

I

Colombo, Ceylon. — Indi
jos premjeras Nehru, kal
bėdamas anglų imperijos 
kraštu užsieniniu ministru 
sueigoje, reikalavo, kad 
Jungtinės Valstijos atšauk
tų okupacinę savo armiją iš 
Japonijos.

Nehru sakė, japonai jau
čiasi Amerikos’ pavergti; 
todėl juo labiau linksta prie 
komunistų, kovojančių prieš 
amerikinį imperializmą.

MAO DERYBOS SU 
SOVIETŲ VADOVAIS

Maskva. — Kinijos Liau
dies Respublikos preziden
tas Mao Tse-tung tęsia de
rybas su Stalinu ir su ki
tais aukštaisiais Sovietu va
dovais apie plačią bendra
darbiavimo sutartį tarp So
vietų Sąjungos ir naujosios 
Kinų Respublikos.

GREITIEJI RAKIETI- 
NIAI BOMBANEšIAI

Washington. — Oro jėgų 
valdyba užsakė statyti nau
jus rakietinius B-47 bom- 
banešius, kurie, sakoma, 
skrenda greičiau kaip 600 
mylių per valandą ir gali 
vienu pradėjimu lėkti 4,000 
mylių.

Sugrąžino Pilietybę Buvu
siam Waterburio Majorui
Hartford, Conn. — Vals

tijos seimelis sugrąžino pi
liečio teises buvusiam Wa
terburio miesto majorui 
Frankui Hayes’ui, paleis
tam iš kalėjimo, kur jis 
buvo nuteistas už suktybes.

Siūlo Draugiškumą link 
Naujosios Kinijos

Colombo, Ceylon. — Už
sieniniai Pakistano, Ceilo- 
no ir Indijos ministrai ra
gino visus anglų imperijos 

j

kraštus laikytis draugiškos {(gĮRRl PflllJlfirillCti
politikos linkui Kinijos 
Liaudies Respublikos.

Maskva. — Mirė Sovietų 
generolas Nikolajus Medve-< 
devaš, 61 metų amžiaus, žy
mus medicinos mokslinin
kas.

London. — čionaitiniai 
diplomatai teigia,, kad Ang
lija netrukus apsikeis am
basadoriais su Kinų Liau
dies Respublika.

Vėliausios Žinios
ROMA. — Pasitraukė klerikalas Italijos premjeras 

A leidę de Gasperi.
Darbininkų streikai ir bežemių valstiečių žygiai iš

klibino de Gasperi© valdžią, susidėjusią iš klerikalų ir 
kitų dešiniųjų.

Bežemiai ir mažažemiai valstiečiai, nepaisant žanda
rų teroro prieš juos, užėmė šimtus tūkstančių akrų ne
dirbamos dvarų žemės.

Pranešama, jog de Gasperi ketina sudaryt naują, 
‘‘stipresnę” savo valdžią vien tik iš klerikalų, kad galė
tų drąsiau triuškinti darbininkų ir valstiečių judėji
mus.

KAIRO, Egiptas. — Anglijai pataikaujanti, Wafdis- 
tų partija, laimėjus seimo rinkimus sudarė savo val
džią.

Iš naujo, smarkėja tautinis bruzdėjimas, reikalau
jantis galutinai išvyt Angliją iš Egipto.

ALBANY, N. Y. — New Yorko valstijos valdžia ste
bisi, kad taip pakilo bedarbių skaičius šioje valstijoje. 
Sako, darbai geriau einą, negu pernai sausyje, bet 
493,900 bedarbių dabar užsirašę valdinei nedarbo pen
sijai, tai yra 87,700 daugiau, ] 
laiku.

Šalia to, daugelis bedarbių yra išbaigę pensiją.
Didelis skaičius kitų bedarbių niekuomet neturėjo 

teisės į nedarbo apdraudą — jie buvo įstatymais atša
lint! nuo tokios pensijos.

WASHINGTON^ — Buvo pasklidę gandai, kad 
Jungtinės Valstijos norėtų taikiai su Sovietais derėtis 
dėl ginčijamų klausimų išsprendimo.

Trumano valstybės departmentas dabar užginčijo 
tuos gandus. Salio, Amerika nesiderės atskirai su So
vietais, nes tie klausimai paliečia ir kitus kraštus. 
Amerika todėl pataria Sovietų Sąjungai tiktai per 
Jungtines Tautas derėtis dėl šaltojo karo baigimo.

WASHINGTON. — Republikonas senatorius Taftas 
ir bičiuliai vėl rėkavo, kad Trumano valdžia “išdavus” 
Kinijos tautininkus komunistams. Taftiniai senatoriai 
reikalauja, kad Amerika darytų “tikrus žygius” For
mozos salai ginti nuo, Kinu Liaudies Respublikos.

 “ u
WASHINGTON. — Pranešama, kad Amerikos val

džia rengiasi atsteigti pilnus diplomatijos ryšius su fa
šistine Franko valdžia Ispanijoj ir pasiųsti ten AVa- 
shingtono ambasadorių. *1

Amerikos ir kitų Jungtinių. Tautų ambasadoriai bu
vo atšaukti iš Ispanijos pagal pirmesni Jungt. Tautų 
seimo ‘nutarimą.

• ■" • '*■ r

HONG KONG. — Du kariniai Amerikos laivai lydi 
amerikinį prekybos laivą Flying Arrow j tolimąjį 
Tsingtao uostą, kad Flying Arrow galėtų ten pasitai
syti. Kariniai jankių kapitonai uždraudė Flying Ar
row plaukti į artimąjį Šanghajaus uostą. Bet Tsingtao 
taip pat yra Kinijos Liaudies Respublikos uostas.

Kinų tautininkai savo laivų patrankų šoviniais pavo
jingai sužalojo Flying Arrow, beplaukiant jam su kro
viniais linkui Šanghajaus:

Fašistinė Romos Policija 
Bu d oliavo Darbininkus

Roma. — Policija krau
geriškai čia užpuolė 50,000 
minia, kur darbininkai susi- 
rinko gailestingai paminėti 
šešis streikierius, kuriuos 
policija nušovė Modenoje.

Policininkai daužė buo
žėmis ir visaip budeliavo 
susirinkusius žmones, lygiai 
taip, kaip ir Mussolinio fa
šistų laikais, rašo Arnaldo 
Cortesi,1 New Yorko Times

Kongresmanij Klastas
Washington. -— Kongres- 

manų taisyklių komitetas 
tyrinės, kaip įvairūs Kong
reso nariai skriaudžia ša
lies iždą, sakė to komiteto 
pirmininkas, demokratas 
kongresmanas Adolph Sa- 
bath.

Jie apgaving&i samdo sa
vo gimines bei kitus asme-

Dienraščio XXXII.

KINŲ LIAUDIES ARMIJA 
JAU HAINAN SALOJE
Liaudininkai -Partizanai Užėmė
Plačius Hainan Salos Ruožtus

' — ----------------------- --------- ---------- Įyci.l Ul/JCUlUl UVViilV XkJ VCAVAVA 1U^

negu pernai tuo pačiu ninku 30 mylių ilgio ruožtą i “tvirtovę”.

korespondentas.
Į policijos nužudytų strei- 

kieriu laidotuves Modenoje 
sugužėjo 60 tūkstančių dar
bininkų. Gedulingose apei
gose dalyvavo ir daugiau 
kaip 200 Italijos seimo na
rių, atstovų ir senatorių. 
Kalbėjo komunistų vadas 
Palmiro Togliatti ir kiti 
darbininkų vadovai ir sei- 
mo nariai.

nis neva kaip reikalingus 
oficialiam kongresin i a m 
darbui ir pinigaujasi iš al
gų, kurias valdžia atsiunčia 
tiems neva raštininkams bei 
raštininkėms.

Tokio. — Per audrą Kyu- 
šu saloje, pietinėje Japoni
joje, žuvo bei dingo be ži
nios 145 žmonės.

Hong Kongo priemiesty
je gaisras sunaikino tūks
tančius kinų bakužių.

Formoza. — Čiang Kai-1 vakariniame Hainano pa
šėko kinų tautininkų vai-įjūryje.
džia pranešė, jog Kinijos Liaudies kariuomenė j 
Liaudies Armijos junginiai Hainaną atplaukė valtimis 
įsiveržė į Hainan salą, 12 ir laivais iš pirmiau savo 
mylių į pietus nuo Kinijos1 užimtos Veičao salos, 
sausžemio. ■ Čiango tautininkai v garsi-

Liaudies kariuomenė [ naši, kad jų lėktuvai karto- 
greitai užėmė platoką pieti- • tinai bombardavo Kantoną, 
niai - vakarinį Hainano i Šanghajų ir kitus Liaudies 
ruožtą, kaip pripažįsta Či-' Respublikos miestus ir uos- 
ango tautininkų komanda [tūš; giriasi, jog, be kitko, 
šiaurinėje tos salos srityje, nuskandinę daug valčių, 

Dar pirm Liaudies Arini- kurias liaudininkai paruošę 
jos įsiveržimo, jos draugai įsiveržimui į Formozos sa- 
partizanai atėmė iš tauti-|lą, paskutinę čiangininkų

Pravda Vadina Prez.
Trumana Veidmainiu

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
kritkuoja pastarąjį prezi
dento Trumano pareiškimą 
Kongresui, kur Trumanas 
sakė, kad Jungtinės Valsti
jos nori taikos.

Pravda rašo, kad Trūma-
‘begaliniai veidmai- 

pasakodamas, būk 
taikos.

karinius 
pačioje

nas “
niauja,”
jo valdžia siekia 
Pravda nurodo 
kurstymus toje 
Trumano kalboje.

šnipų armijos varo Jungt.
Valstijas i skolas, sako 

čechoslovakai
Praga. — Čech ©slovakų 

laikraštis Rude Pravo ra- 
,šo:

Amerikos iždui nereikėtų 
gilyn bristi į skolas, jei

gu Amerika nelaikytų t(X 
kių skaitlingų šnipų armijų 
ir jeigu sumažintų milžiniš
kas išlaidas dėl pasiruoši/ 
mų naujam karui. /

Rude Pravo sako, Jungt. 
Valstijos bruka tuos šni
pus ypač į naująsias, liau
diškas demokratijas.

ĮSAKYMAS DĖL ARGEN
TINIEČIŲ MUZIKOS

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia įsakė radijo 
stotims, teatrams ir Akti
niams klubams 
bent 50 procentų muzikos, 
parašytos pačių- argentinie
čių kompozitorių.

udoti

Keliaujantis
• • • * 1

Jessup Tariasi su Pietų 
Korėjos Valdininkais

Seoul. — Keliaujantis 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Philip Jessup atlėkė 
iš Japonijos į pietinę Korė
ją ir tariasi su korėjiečiais 
valdnipkais ir Amerikos at
stovais tame krašte. Jų pa
sitarimų' branduolys taipgi 
— kova prieš komunizmą 
Azijoj.

Peking. — Jau visas Ki
nijos sausžemis, apart Tibe
to, yra Kinų Liaudies Res
publikos valdyboje, 
pranešė jos radijas.

kaip

New York. — Pernai bu
vo įdėta 25 milionai dolerių 
amerikinio kapitalo į Izrae
lio pramones. '
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Protestuoja prieš Nacizmo 
Gaivinimą Vokietijoje

Los Angeles. — 50 vieti- . 
nių organizacijų konferen
cija užprotestavo, kad ang
lų - amerikonų valdžia va
karinėje Vokietijoje leidžia 
atkusti naciškam judėji
mui.

Konferencija 
reikalavimą prez.
nui. valstybės department™ 
ir Kongresui, kad sustabdy
tų nacizmo atkutimą ame
rikiniame Vokietijos ruož
te.

pasiuntė 
Truma-

/

Baltimorės Valdyba 
—Knygy Degintoja

Baltimore. Md. — Šio 
miesto anšvietos valdyba į- 
sakė mokyklų viršininkams 
sudeginti peisus sovietinius 
laikraščius bei kitus pana
šius spaudos leidinius, ku
rie atsiunčiami mokykloms. 
Tarp tų leidinių yra ir So
vietų ambasados Washing- *** 
tone leidžiamas žurnalas.

Prancūzai Grąžina Čiangui 
Pabėgėlius Kareivius

Peking. — Liaudiškoji 
Kinija kaltina francūzus 
Indo - Kinos valdovus; sa
ko, francūzai grąžina Čiang 
Kai-šekui dešimtis tūkstan
čių kinų tautininkų kariuo- . 
menės,, kuri perbėgo iš Ki- 4 , 
nijos į Indo-Kiną, kuomet 
Liaudies Armija prispyrė 
tautininkus prie sienos.

Sugrąžintus pabėgėlius 
į Čiang Kai-šekas planuoja 
vėl naudoti karo tęsimui 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką.

*

Formoziečiai Prašo Jankius 
Nesiveržt Į Formozos Salą

Tokio.—Grupė Formozos 
salos gyventojų atsiuntė 
keliaujančiam Amerikos 
ambasadoriui Phil. Jessu- 
pui atsišaukimą, kuriame 
prašo amerikonus susilai
kyti nuo ginkluoto įsiverži
mo į Formozą.

Tie formoziečiai kartu 
šaukia Ameriką sustabdyt 
paramą Čiang Kai-šeko ki
nų tautininkų valdžiai For- 
mozoje. //. .. .i
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New Jersey Žinios
CLIFFSIDE

Baigę 1949 metus, turime 
prisipažinti prie tos tiesos, 
ka,d šio miestelio lietuviams 
nebuvo jie pasekmingais. Lie
pos menesi palaidojom Lietu
vių Neprigulmingą Piliečių 
Klįubą, o praeitame susirinki 
me nutarta padalyti tą patį 
su šv. Franciškaus Pašalpos
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Prezidento politika žodžiais ir darbais
Tik prieš keletą dienų prezidentas Trumanas viešai pa

reiškė, kad mūsų vyriausybė nebegelbės Čiang Kai-šeko 
režimo ant Formozą salos, nesiųs jam militarinės para
mos, nes tokia parama gali iššaukti ginkluotą konfliktą 
su Kinija. Bet sausio 11 dieną New Yorko laikraščiuose 
skaitome^) ran ošimą tiesiai iš Washingtono, kad “Jung
tinės Valstijos užgiria siuntimą ginklų į Formozą.” 
Sako, Kad Philadelphijoj Turkijos laivan kraunami Ame
rikos ginklai ir bus gabenami Formožon.

Tai ko vertas tas prezidento Trumano pareiškimas apie 
nesiuntimą militarinės paramos į Formozą? Kas gi ban
doma apgauti: Amerikos žmonės, civilizuotas pasaulis, ar 
Kinija?

■ ■ —. —- r- i i -- .... . .

Ginamas svarbus principas

Draugija. Likęs turtas bus 
pasidalinta ir “amžina atsil
eis” sugiedota virš minėtos 
draugijos metiniame susirin
kime.

šv. Franciškaus Draugija 
buvo suorganizuota 1908 me
tais.0 Tai seniausia ir pirmo
ji šiame miestelyje lietuvių 
draugija. Nors anšvietoje ar 
kultūros darbais nepasižymė
jusi bet iš pradžios gyvavo 
neblogai, j jokias politikas, 
nesikišdavo. Bet ’ yra sako
ma : “Kas gema, tas ir mirš
ta.’7

Patčmiję 7-tos LLD apskri
ties atsišaukimą pagelbėti 
drg. J. M. Karsonui įsigyti 
naujas dirbtines kojas, sekami 
draugai prisidėjo: Kazys Bc- 

Tarybų Sąjungos atstovas Malik išmaršavo iš Jungti
nių Tautų Saugumo Tarybos posėdžio pereitą antradie
nį. Tuo išmaršavimu jis pareiškė protestą prieš Tarybos 
narius, kurie atsisakė išmesti laukan Čiango režimo at
stovą iš Tarybos. DaT daugiau: Čiango atstovas Dr. 
Tsiang palikta eiti Tarybos prezidento pareigas.

.Visi sutinka ir visas svietas žino, kad Čiango agentai; 
neturi teisėj atstovauti Kiniją. Kinijos vyriausybė pri-| 
siuntė Jungtinėms Tautoms reikalavimą, kad Dr. Tsiang; 
būtų išmestas iš Saugumo Tarybos, kad jis negali atsto-l 
vauti ir neatstovauja Kinijos.

Tai ką jis atstovauja‘J Tik save, tik subankrutavusį ir, 
diskredituotą buvusį Kinijos diktatorių Čiangą. Kinijai 
turi savo vyriausybę. Ta vyriausybė jau pripažinta visos i 
eilės kraštų, jų tarpe ir Anglijos. Kinijos vardu gali kai-; 
bėti tiktai naujoji Kinijos vyriausybė, tos vyriausybės\ 
įgaliotiniai.

Bot mūsų delegatas Saugumo Taryboje ir kiti nariai i 
balsavo už palikimą Tsiango Taryboje kalbėti KinijosI 
vardu. Tai pažeminimas ne tik-Kinijos, bet visos Jung
tinių Tautų organizacijos.

Reikalavimas Tsiąngą išmesti iš Tarybos ir protestas- 
prieš leidimą jam kalbėti ir veikti Kinijos vardu yra su
sietas su labai svarbiu principu. Mūsų vyriausybė, matyt, 
nori jvesti į Jungtines Tautas tokią pat sistemą, kokia 
praktikuojama Washingtone. Ten tokių “atstovų,” kaip 
Tsiang, juk pilni kampai. Argi ten netebesėdi Smetonos 
agentas Žadeikis, kaipo- “Lietuvos atstovas?” Buvusių 
Estijos ir Latvijos fašistinių režimų “ambasadoriai” taip 

'pat tebekalba tų kraštų vardu ir mūsų valdžios laikomi 
tiesotais jų atstovais. Tokia pat kvaila politika bandoma 
užkarti ant Jungtiniu Tautų. Diskredituoti, nuversti re
žimai turės savo atstovus ir kalbės tų kraštų vardu. Jei 
toks dalykas bus toleruojamas, tai Jungtinės Tautos iš
sigims į paprastą apgavystę.

Tik reikia tikėtis, kad kitos šalys, kurios antradienio 
posėdyje palaikė Tsiango uzurpaciją Saugumo Tarybos 
narystės ir prezidentystės, supras savo klaidą ir-ją ati
taisys. O gal jos bijos pakelti balsą prieš mūsų vyriausy
bės pasikėspnimą Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje 
laikyti visokius Žadeikius? Šis klausimas greitai turės 
išsispręsti. . ....• , .

Iš kapitalistinio raisto
Boot and Shoe Workers Unijos organas “The Shoe 

Workers’ Journal” rašo apie pavojų Amerikos batų ga
minimo pramonei. Sako, jau laukiama, kada iš Europos 
pradės batai plaukti Amerikon ir varyti jš krautuvių 
laukan Amerikoje gamintus'batus. Europoje darbas pi
gesnis, ten gamintų batų kaina bus žemesnė. Ir kuris gi 
amerikietis negriebs pigesnių batų?!

Kaš tada? Tada čia batų gaminimo fabrikai turės už
sidaryti/ darbininkai bus paleisti iš darbo, kapitalistams 
pelnai užtruks. Visiems bus kaput!

Kas, girdi, juokingiausia,' tai kad mes aukojame Eu
ropos šalims bilijonus dolerių. Tais doleriais jos pasi
stato batų gaminimo fabrikus, tai doleriais jos iš Ame
rikos prisiperka batams gaminti mašinų .ir parsigabena 
namo. '

Eikime toliau. Neseniai po Ameriką važinėjo skaitlin
ga įvairių Europos šalių batų gaminimo pramonės dele
gaciją. Jai buvo plačiai išrodyta visa mūsų batų gami
nimo sistema. Ta delegacija sugrįžo išmokus padaryti 
batus tokius pat gerus, kokius mūsų fabrikai padaro. 
Taigi, iš Europos gauti pigesni batai bus lygiai tokį pat, 
kaip čia. gaminti. Tai dar didesnis “pavojus” amerikie
čiams veržtis prie tų pigesnių batų.

Skaitai žmogus tos unijos organo editorialą ir galvoji: 
Kokia kapitalistinė beprotystė! Koks ekonominis raistas!

u eigų visose šalyse gyvuotų socialistinė sistema, vi
siems visko užtektų. Visur mašinos gamintų žmonių var
tojimui gerybes ir nereikėtų varžytis už marketus. Ame
rikos darbininkams nereikėtų bijotis nedarbo, nes ne
darbas būtų tik kapitalistinės praeities atmintis, padėta 
amžinai ilsėtis istorijos^ muziejuje.

...... .......................■■ . ,«■ . ■■■■■■■■■!. i ■
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va rd is—810. Geo. Stasiukaitis 
— $5. p0 $j : J. Bakūnas, J. 
Ališauskas, B. Naudžiūnas, ir 
J. Tumavičius 50 centų. Ki
ti draugai pasižadėjo prisidėt 
:>u -parama LDS 115 kuopos 
m ei i n ia me susi r i n k i me.

EDGEWATER
Aluminum Co. dirbtuvės 

darbininkai, priklausą lokalui 
3Į6, CIO imijai, per 8 savai
tes; laiko streikavo dėl at
naujinimo kontrakto, paga
liau susitaikė ir jau sugrįžo 
dirbti.

Laikė streiko, darbdaviai su 
savo klapčiukais stengėsi 
streikierius provokuoti ir de
moralizuoti. Nors ne viskas 
laimėta, < ko buvo reikalauta, 
bet laimėta algų pakėlimas, 
senatvėje pens’ja bei kiti dar
bo ^sąlygose pagerinimai..

; Prieš streiko pasibaigimą 
keletas streikierių,, kieno pa
kurstyti. pradėjo smarkią 
agitaciją prieš streiko komi
tetą ir už pasitraukimą iš 
CIO unijos, o prisidėjimą 
prie A. F. of L. s Jie rašė 
1 a i k rašč i u ose, ‘ ‘ bl of i n d aini, ’ ’ 
būk net 90 procentų streikįe- 
lių to skaldymo reikalaują. 
Streikierių masiniamę susirin- 
kijme minėtas klausimas buvo 
balsuojamas, ir pasirodė, kad 
ne trys procentai nebuvo už 
streikierių demoralizaciją — 
unijos skaldymą.

Unijos organizatorius Gco. 
Bimsted pareiškė, kad’ tai 
nailjas fabrikantų skymas 
streikam laužyti, ardant strei
kierių solidarumą. Darbinin
kai privalo būti labai ir la
bai atsargūs su fabrikantų 
gudrybėmis.

Ford Motor Co. iškilo di
delis skandalas. Pusmečio bė
gyje prapuolė iš dirbtuvės au
tomobiliam subudavoti reik
menų net už $800,000. yirš 
100 paprastų darbininkų po
licija apklausinėjo, bet kalti
ninkų kol kas itesurado. Dar
bininkai pasakoja, kad ka- 
mantinėjami darbininkai toki, 
kuriems kasdien sargas išvar
to kišenes iš dirbtuvės išei
nant. Kurie automobiliais iš
važiuoja, tuos nekrečia ir ne- 
kamantinėja.

PATERSON
Wright Aeronautical dirbtu

vė, kurtoje šiuom laiku dirba 
apie 5,000 darbininkų, pri
klausančių lokalui 669, CIO 
upijai, pareikalavo atnaujinti 
kontraktą. Kaip unijos lo
kalus, taip ir kompanija pa
tiekę naujam kontraktui teks
tus. Kompanijos tekste buvo 
pažymėta, kad, su naujo kon
trakto užgyrimu, visi darbi
ninkai su tąja diena • privalo 
išpildyti “ištikimybės” aplika
ciją, kad jie nėra komunistai 
ar komunistų simpatįkai.

Ant greitųjų buvo sušaukta

lokalo visuotinas susirinkimas, 
kuriame dalyvavo virš 3,000 
lokalo narių ir vienbalsiai at
metė tą fabrikantų reakcini 
pasiūlymą. Unijos organiza
torius Gabriel De Angelo pa
reiškė susirinkusiems, k a d 
darbo žmogus visados privalo 
budėti ir kovoti prieš reakci- 
jonierių kėsinimąsi pavergti 
žmogaus laisvę. t

Gruodžio 20 d., be streiko, 
prieita prie susitarimo dėl 
naujo kontrakto. Darbinin
kams pakelta 4 centai už 
darbo valandą; gauta hospi- 
talizacija, kaip . darbininkui, 
taip ir jo šeimai kompanijos 
lėšomis bei kiti smulkesni pa
gerinimai darbe.

Praeituose miesto rinkimuo
se, populiariškiausiu kandi
datu demokratų tiki etų į nfa- 
joro urėdą buvo M. LT. De Vi
ta, Jis supliekė repūblikonų 
kandidatą dviguba balsų di
džiuma. Tas De Vita stambus 
laifnėjimas itin jį patį pasi
didžiavimu apsvaigino. Kai 
tik patėmijo, kad New Yor
ko majoras O’Dwyer pasikė
lė algos, vietoj $25,000 per. 
metus—$40,000, tai ir De Vi
ta pareikalavo vietoj esančios 
$4,200 — $15,000 per metus. 
Dabar žmonės tik ir kalba sa
kydami: “Kaip musė prie me
daus, taip kapitalistinių par
tijų politikieriai prie pinigų, 
nežiūrint, katros partijos jie 
būtų.”

TRENTON
Kopiunistų Partijos teistų 

vadų teisėjo Harold Medinos 
naują taktiką praktikuoja ir 
kiti panašūs Medinai reakci- 
jonieriai teisėjai.

Kaip jalu yra žinoma, pra
eitais mėtlais čia piktadariai 
užpuolė 72 metų amžiaus 
krautuvininką W. Horner, gal 
apiplėšimo tikslu, ir p į nužu
dė. Po to buvo areštuoti nu
žiūrimais 6 jauni negrai ir 
nuteisti mirtin.

Kadangi nebuvo įrodyta ti
krenybė. kad šie jaunuoliai 
dalyvavo feiame užpuolime, tai 
Civilėm Teisėm Ginti Komite
tas atėjo šiem jaunuoliam į 
pagalbą ir išreikalavo, kad 
byla būtų iš naujo persvars
tyta. Kai Civilėm Teisėm 
Ginti pasamdyti advokatai at
silankė teisman virš minėtus 
jaunuolius apginti, tai teisėjas 
Chas Hutchinson suspendavo 
juos ir negražiai išniekino ne 
tik advokatus, bet if. Civilių1 
Teisių Komitetą. Reiškia, pa-l 
gal teisėją Hutchinson, priva-! 
lai samdyti save ginti tokius, 
advokatus, kokius teisėjas, 
tau padiktuos, o ne kokius tu 
nort. Byla, pagal teisėjo 
Hutchinsono patvarkymą, nu
kelta į 9 d. sausio, 1950 me
tais. Pašalinti nuo gynimo 
minėtų jaunuolių advokatai 
pareiškė, kad jie kovos prieš 
teisėjo diktatorišką elgesį.

HACKENSACK
šisai miestas yra 7-fne dis- 

trikte, kurį Kongrese atstova
vo apsivogęs J. Parnell Tho
mas. Už tą apsivogimą jis 
tupės ar uliavos Connecticut 
valstijoj ir kolektuos iš val
džios iždo algą iki rezignuos 
iš savo urėdo. Ta rezignaci
ja turėjo įvykti sausio mėnesį, 
1950 metais.

Po Thomaso rezignavimo iš 
Kongreso bus paskelbta rin
kimai 7-tame distrikte, užpil
dymui Kongrese Thomaso vie
tos. Mrs. A. Thomas iš kal
no atsirekomendavo, ‘kad ji 
kandidatuos" į Kongresą už
pildymui jos apsivogusio \vyro 
vietos. Net ir repūblikonų ly
deriai nemano, kad Mrs. Tho
mas susilauktų tiek simpatijos 
bąlsų dėl jos apsivogusio vy
ro.

Bergen County balsuotojų 
registracijos komisijonierius 
H. P. J. Hoffman apskaitlia- 
vo, kad šie specialiai rinkimai 
lėšuos tafcsų mokėtojams 
$90,000.

TENAFLY
Neperseniai šio miesto pa

prastas darbininkas ir darbš
tus unijistas, iš Rusijos atei
vis, buvo per teisėją A. D. Del 
Mar neleistas tapti šios šalies 
piliečiu. Jį padėjo sąraše to
limesniam jo charakterio ty
rinėjimui. •

Dabar tas pats teisėjas Del 
Mar išdavė pilietybės popie
rius vokiečiu tautos hitlerinin
kui Fritz Biedermann. Prieš 
šį aplikantą liudijo 3 šio mies
to piliečiai, kad jis (Bieder
mann) yra žinomas kaipo at
kaklus nacis. Biedermann pa
siaiškino, kad jis ištiesų pri
tarė Hitleriui, bet jau nuo 

.1943 metų hitlerininkų politi
kai nepritaręs.

Kad savo kambarius yra pa
puošęs Hitlerio ir kitų pasi
žymėjusių nacių paveikslais, 
tai todėl, kad. tuos paveiks
lus jam atsiuntė tėvas, o jis, 
gerbdamas tėvą, tiktai gerbė 
jo atsiųstą dovaną.

Teisėjas Del Mar nudailino 
savo pareiškime, kad, esą, 
čia visi kaltinimai prieš Bie- 
dermanną yra seni, padaryti 
dar prieš 1947 metus. Pa
gal įstatymus, mums reikia ži
not aplikanto marakterį per 
paskutinius du metus laiko.; 
Na, ir tas Biedermannas pa
tapo Amerikos piliečiu. Pui
kus mūs teismų “bešališku
mas” !

★
HAWTHORN

Jau nuo seniai šio miesto 
vidurinėje mokykloje (High 
.School) skaitoma ir aiškina
ma biblija. Airs. Henry O. 
Klain, kurios duktė lanko šią 
mokyklą, atsikreipė į aukš
čiausią šios valstijos teismą, 
kad būtų neleidžįama skaity
mas ar studijavimas biblijos 
viešose mokyklose. Teisėjas 
Daivison priėmė Mrs. Klain 
sl<undą ir dabar spręs valsti-( 
jos aukščiausiasis teismas.

Ka zys Darbininkas.

Lawrence, Mass.
Jaunuolis Algirdas Kodis, 

Naujosios Anglijos Kolegijos 
studentas, nušovė didelį brie
dį, svęriantį^230 svarų, ato
stogaudamas Maine valstijoje. 
Tik jam vienam iš visų stu
dentų papuolė toks giliukis.

Algirdas jau treti metai ei
na aukštąjį mokslą ir gerai 
mokosti. Linkiu taip pat sėk
mingai baigti mokslą.

Jo tėvai yra Laisvės skai
tytojai ir LLD 37 kuopos na
riai. Jie pasimokėjo u ž 
Laisvę ir $1 aukavo Laisvei 
perkraustyti -Kultūriniu Cen
trai!. Kviečiami ir kiti drau
gai taip padaryti, nes tokia
me dideliame darbe Laisvei 
pinigai labai reikalingi.

Lawrence darbininkai pa
krypo kąiryn. Dvasiškis A- 
mos Murphy, kandidatavęs į 
miesto gaspadorių nuo Pro
gresyvių Pąrtijos, gavo arti 
7,000 balsų, iš 4 kandidatų 
jisai buvo trečioje vietoje.

Tai buvo tikra revoliucija. 
Kunigai rėkė ne savo balsu, 
ragino nebalsuoti už jį, nes 
jis esąs “komunistas.” Kata
likiškose mokyklose įsakinėjo 
vaikams, ^-kad parėję namo 
sakytii tėvams nebalsuoti už 
Murphy, nes jis esąs “raudo
nas.” Komerciniafi laikraš
čiai, taipgi radijas, atsisakė 
priimti jo skelbimus.

Jį persekioti, ardyti jo mi
tingus buvo siunčiami visokie 
gengsteriai. Net policistas 
(apsirengęs civiliniais) susi
rinkime pradėjo kiaušinius 
mesti ant kalbėtojo. Bet pu
blika tą policistą gerai apkū
lė. Pasipiktinusi, vienbalsiai 
reikalavo nedovanoti tam 
Francis Mekardy, pareįkalavo 
suareštuoti. Jeigu nebūtų 
areštavę, visa 4,000 minia bū
tų maršavusi į policijos sto
tį. Tad Turėjo tą už puoliką 
policistą areštuoti ir pabalti.

AFL Textile Unija turėjo 
balsavimus Arlington MiU 

dirbtuvėse. Matyt, vienas 
politikierius nebuvo išrinktas, 
tai nukniaukė 14 balsų, ma
nydamas tuomi savo oponen
tą “sumušti.” Bet kitaip iš
ėjo. Unijos prezidentas pa
skelbė kitus rinkimus. Gudra- 
votojas neatsiekė tikslo.

Kas būtų, jeigu toks įeitų 
valdžion ? Taptų tikru rake- 
tieriu.

A. Matakynas, 39 Eoset 
Brook St., Methuen, atvažiavo 
St. Francis lietu,viškon bažny
čion pasimelsti. Pasimeldus, 
žiūri, kad krepšelio su pini
gais nebeturinti. Pasprukus ir 
jauna mergaitė, kuri greta jos 
meldėsi.

Ugniagesiai niekaip negali 
suprasi, kaip galėjo būti tiek 
daug gaisri/ — dieną pirm 
rinkimų jie buvo iššaukti 68 
kartus. Tyrinėja.

Gražiai atsiliepdinėja drau
gai ir draugės į atsikreipimą 
draugui J. M. Karsonui me
dines kojas nupirkti. Ateina 
laiškai net iš Kalifornijos /su 
aukomis. Ateina iš kitų vals
tijų. ' Labai gražų darbą da- 
ro paaukodami dolerį kitą 
pagalbai veterano veikėjo, ku
ris veikia nepaisydamas, kaip 
jam sunku vaikštinėti su nudi
lusiomis kojomis.

Katrie dar neaukavot, pa- 
aukokit, kad galėtumėm tuo
jau nupirkti kojas. Paskubė
kit, geros širdies draugai ir 
draugės. Čekius išrašykit var
du S. Penkauskas, 33 Chest
nut St., Lawrence, Mass., nes 
jis i yra LLD 7-tos apskrities 
įgalintas tą darbą tvarkyti.

Aldermanas Scanlon tapo 
“išspirtas” laukan. Buvo įsi
galėjęs, manė, kad jo niekas 
nepralenks, bet kitaip išėjo. 
Laimėjo W. J. Caisy. Už jį 
ėjo ir unijos, tad jam buvo 
lengva laimėti.

Gruodžio 18 d. leidausi 
Laisvės reikalais. Draugas J. 
Kodis pagelbėjo su automobi- 
liumi.

Teko užeiti ir pas gerą 
Laisvės partijotą.K. Pultana- 
vičių, So. Lawrence. Drau
gas buvo sergantis prieš 8 
savaites ir tūli draugai tą ži
nojo, bet kitiems nieko ne
pranešė. Tai blogai. Reikėjo 
pranešti kitiems ir patiems 
aplankyti draugą. Jis dar vis 
serga, bet eina geryn. Lin
kiu greitai pasveikti.

Pultanavičius yra LLD 37 
kuopos narys ir Laisvės skai
tytojas. Jis sakė — nors il
gai sirgau ir dar sergu, bet 
vistiek turiu Laisvei pasimo- 
kėti.

Draugai, aplankykite jį. Jo 
antrašas: 141 Abbott St., So. 
Lawrence.

. S. Penkauskas.

Bridgeport, Conn.
ĮVAIRIOS ŽINELĖS

Pasitikimui Naujų Metų 
Lietuvių Jaunų Vyrų Draugi
ja buvo surengusi pažmonį. 
Prisirinko visokių pažvalgų 
žmonių. Visi linksmai sulau
kėme naujuosius metus.

Kaip kituose miestuose, taip 
ir pas mus, randasi būrelis 
importuotų lietuvių, dipukų; 
jų tarpe yrą ir pamokytų, 
kaip mes vadiname, “profeso
rių, be universitetų.”

Tarp jų yra senyvas žmo
gus, kuris myli meną. Turi 
suorganizavęs jaunų vaidinto
jų grupelę ir dainininkų. Pa
starieji sudainavo dainelę 
naujiems metams pasitikti.

Vienas nemažo ūgio dipu
kas norėjo pasakyt kalbą. 
Kol kalbėjo apie Lietuvos 
“bakūžę samanotą,” tai pu
blika klausė, bet kai pradėjo 
sakyt, būk Amerika sugrą
žins Smetonos, valdžią Lietu
von, susirinkusieji^ ėmė neri
mauti. Tuomet “kalbėtojas” 
ir baigė.

Laisvėje buvo rašyta apie 
dipukus ir ąš noriu savo žodį

Kas Naujo 
Girdėtis Detroite

LLD 52 kp., iš- 
Auto, atbulai 

parvertė ją ir 
Dabar ji likosi

Nelaime su Marcela Janutiene
Einant iš ryto į darbą', mū

sų spaudos vajininkę ir naręi 
Moterų Pažangos Klubo, taip 
lygiai ir narę 
tiko nelaimė, 
važiuodamas, 
sulaužė koją.
parvežta į savo namus iš li
goninės. Ji gyvena 11652 
Manor St., Detroit 4./"Drau
gės ir draugai turi ją aplan
kyti jos nelaimėj. ’

Beje, geriausia jai pasitar
nausite visi, kurie jai davėte 
spaudos vajuje sau užsipre
numeruoti Vilnį ir Laisvę, kad 
dabar patys pasiųstumėte tas 
prenuįmeratas Į tuos dienraš
čius, jos vardu.

Tuomi ją daugiau nuramin
site jos nelaimėj. Padarykite 
tą žygį.'

Pyksta
Baigdamas savo tarnystę, 

reakcionierius republikonas 
Harry Toy, kurį buvo pasky
ręs Romos demokratas Van 
Antwerp už, policijos viršinin
ką, dabar pyksta ant Record
ers Teismo/teisėjų, kam jie 
nevykdo Jo duoto paliepimo 
pinna sušaudyti, o paskui ty
rinėti įtartus. Policija įtaria, 
o tie teisėjai randa tuos žmo
nes nekaltais.

Kur gi tie teisėjai heras j y 
nekaltais, matydami, i kad iš- 
tikro toks nežmoniška® to po
licijos viršininko buvo įsakas, 
kaip ir Romos katalikų inkvi
zicija Ispanijoje, kur pa
griebdavo žmogų ir kankin
davo, kol neužmušdavo.

‘Good riddance,’ Harry Toy, 
ir garbė tiems teisėjams!

_ . <tProponuoja
*

Miesto tarybos narys Kronk 
proponuoja, kad mokėjimas 
už kelionę karais ar* busais 
būtų numuštas* iki 10 centų. 
Jis nurodo kelius pamatinius 
dalykus, kaipo priežastį tos 
proponacijos. Išrodo sveika 
mintis, nes juo daugiau ims 
už kelionę, mažiau keliaus. 
Taipgi nurodo nekurtuos pa
gerinimus, kurtuos įvedus pa
gelbės ištraukti tą D. S. 
raudono padėjimo.

Bet. kaip atsineš mūsų 
joji miesto valdyba tuo 
simu 1950 metais?

R. iš

nau- 
klau-
Rep.

Kas už visus ir kas už viską
Atėjo kunigas į pamald- 

namį ir parašė ant juodos 
lentos:

“Aš meldžiuos už visus.”
Advokatas žemiau jo pa

rašė: “Aš apginu visus.”
Gydytojas pridėjo: “Aš 

suteikiu patarimus 
siems”.
/ Paprastas pilietis
šė:

♦ “O aš už tą viską užftio- 
ku.”

vi-

para

pridėti. Negalima jų visų į 
vieną maišą kišti, nes ir jie, 
suvykę čion, ne visi sulenda 
po \ klebono skvernu. Yra to
kių, kurie nebijo darbininkiš
ko žodžio ir net įstoja į LDS. 
Ritas dalykas su tais, kurie 
skaitosi save labai mokytais, 
bet jau mato, kad( jų tas 
mokslas mažai tereiškia šioje 
šalyje. Čia reikia duona užsi
dirbti, tarnauti kitiems. To
kiems yra blogą, Sjipms čia, 
kaip pragare. /

O vienas dipukas sakosi ma
tęs universitetą Vokietijoje, 
pramokęs angliškai, čia gyve
na apie vienerius metus laiko. 
Sako, dirbąs restorane po 70 
vai. per savaitę, gerai uždir
bąs ir jau turįs pinigų hąn- 
ke'"

Bandžiau pasišnekėti su įni* 
minėtuoju kalbėtoju. Bet sun
ku su juo susišnekėti, nors 
apšepęs žmogelis. Keikia ko-‘ 
munistųs, nes gal nežino, kad 
komunistai kaip tik kovoja už 
reikalus tokių, kaip jis.

Ą. P. R-



ROJUS MIZARA

Kelias į Laime
11-3-49 —43—

(Tąsa)
Ant rytojaus Lyšis, kaip ir seniau, atėjo saliū- 

nan, rodosi, visai normalus.
— Kaip jaučiatės? — nedrąsiai klausiau.
— Gerai, — atsakė jis, — pildamasis rytmetinę.
Jis neatsiminė to, kas buvo vakar! Jis man aiš

kino, jog, girdi, vakar namo grįžęs anksti ir gerai 
išsimiegojęs.

Bet liga jį vis žiauriau griebė. Jo pasirodymas 
gatvėse su “prakalba” virto dažnu reiškiniu. Užtek
davo keleto šnapsų i1’ Lyšis jau leisdavosi su savo 
misija vis į lietuvių apgyventą rajoną. :

Amilija, kuri ligi šiol manė, būk jos vyras, jos 
pačios žodžiais, “nusisuks sprandą kur nors gatvė
je,” pradėjo kitaip galvoti. Vieną dieną, atvykusi 
saliūnan, moteriškė man piktai šovė:

— Kodėl nieko nedarai?
— Ką aš galiu daryti? Čia jūsų pačios biznis!
— O ką aš darysiu?
— Jis reikia rimtai gydyti.
— Grabas jį išgydys! Gydytojai sako: nieko iš jo 

nebus.
— Bet ir taip negalima palikti. Susirgti bet kas

Moteriškė pagalvojo, tarytum abejodama, sakyti 
man viską, ar ne. Pagaliau ji drebančiu balsu pra
košė :

— Maiki! Tai, ką aš tau dabar pasakysiu, tegu 
pasilieka tik mudviejų žinioje. Aš seniai žinojau, 
kad jis serga, — serga. .. na, sifilio liga. Man tai 
sakė gydytojas, kuris žino. Liga įsisenėjusi, n-es jis, 
ablavukas, nesigydė tuomet, kai galėjo išsigydyti. 
Liga jau perėjo į trečiąjį laipsnį ir dabar išgydyti 
jos nėra galimybės — įsimetė į jo smegenis. Matai, 
kaip yra! Ar tu supranti, kur link tai veda? Ar 
supranti mano padėtį?

Amilijos prasitarimas man daug pasakė apie ją 
pačią ir jos veiksmus, laikyseną.

— Suprantu! — atsakiau, patylėjęs ir ją gerokai 
pastebėjęs.

— Tai kas man tenka daryti? Kur dabar jį dėti?
—Reikia klausyti gydytojų įsakymų. Ką jie pa

taria?
— Jie sako: reikia atiduoti proto ligoninėn ir

baigta. /
— Išgydyti nėra vilties?
— Gydytojai teikia: ne. Alkoholis ir sifilis jį vi

siškai pakirto. .... Į
Moteriškė pradėjo kukčioti ir aš pirmą kartą pa

mačiau Amilijos ašaras.
— Ar seniai tai sužinojote? — įdomavau aš.
— Tuojaū po sutuoktuvių.
Tik dabar pamačiau Amilijos tragišką nelaimę 

pilname aiškume.
Už savaitės mano partnerys buvo patalpintas ap

skrities nesveikapročių ligoninėn. Vieną vakarą, 
kai Lyšis grjSo namo po savo “prakalbinės” misijos, 
atvyko ligoninės ambulansas su dvi-em policmanais, 
pasiėmė Lyšį ir išsivežė.

Dabar, galvojau, man ir vėl teks susidurti su 
Amilijos užgaidomis. Bet trečią dieną po Lyšio iš
vežimo ligoninėn, atvyksta pas mane ji su man ne
pažįstamu vyru ir praneša:

— Maiki, susipažinkit su mano geru draugu . ..
Ji pasakė jo vardą ir pavardę. Jis atrodė jaunes- s 

nis už mane kokiais penkeriais metais, aukštokas, 
tiesa, išvargęs žmogus, &et malonus.

— Tai mano jaunų dienų draugas. Jei ne... jei 
ne Lyšis, mudu būtume su juo... Jis būtų šiandien 
mano vyras. Aš jį taip mylėjau ...

— O jis tave?
— Lygiai, kaip aš jį.
— Tai kodėl?...
— žinai, jauna — kvaila. Dabar turėsiu laukti...
— Ko? ♦

Moteriškė neatsakė į mano klausimą, bet supra
tau: vyro mirties. Apie ištuoką, divorsą ji nė ne
galvojo, nes Amilija buvo, kaip ji sakėsi, karštai ti
kinti katalikė. Be to, vyras ligotas.

III.
Praslinko metai ir kiti, o aš šeimininkavau sau 

vienas, kraudamasis tūkstantį po tūkstančio. Fak- 
tinuoju mano partneriu dabar buvo Amilija. Bet ji 
biznio reikaluose jokios rolės nevaidino. Manimi ji 
pasitikėjo, o aš kiekvieną savaitę atiduodavau tą 
bizniškų pajamų dalį, kuri jai priklausė.

Kai Lyšis susirgo, maniau, jog dikčiai sumažės 
biznio pajamos, nes jis buvo užsigrūdinęs biznie
rius, turėjo daug pažįstamų ir draugų ne tik eili
niuose piliečiuose, o i y miesto valdininkuose, biznie
riuose ir net dvasiškių tarpe. Bet mano buvo suklys- • 
ta. Pajamos padidėjo, o ne mažėjo. Daug senų kos- 
tumierių užeidavo dažnai paklausti, kaip Lyšio svei
kata, o tai reiškė ir išgerti. Apie Lyšį dabar iškilo 
visokių anekdotų iš tų, su kuriais jis kadaise arti
mai draugavo ir ne kartą drauge “šposus krėtė.”

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

Rašo J?. Šarmaitis
(Pabaiga)

žymiausių P. Eidu- 
nuopelnų buvo iš- 
1918 metais, dar 

laiko-

Lietuvos kūrime veikliai daly
vavo 
laiką

North Branch, N. J
Metų 
buvo 
savo

m. rugpjūčio 14 d., 
dalyvaujant P. Eidu- 
Vilniuje buvo su- 

kairiųjų socialdemo- 
kuris pri-

ir Baltarusijos

Vienas 
kevičiaus 
vystymas 
kaizerinės okupacijos
tarpiu, kovos dėl Lietuvos Ko
munistų partijos sukūrimo. 
1918 m. balandžio mėnesį 
Vilniuje buvo sukurta pirmo
ji nelegali komunistinė kuo
pelė. Gegužės mėnesį į Lie
tuvos Komunistų partijos kū
rimo darbą įsitraukia ir P. 
Eidukevičius, padėdamas Vil
niaus socialdemokratų dife
renciacijai, revoliucinių ele
mentų atsiskyrimui nuo opor- 
tunistinių.

1918 
aktyviai 
kevičiui, 
šauktas
kratų pasitarimas, 
ėmė Lietuvos 
Komunistų partijos vardą. Su
sikūręs Vilniuje partijos cen
tras netrukus susirišo su lu
tose Lietuvos vietose susida
riusiomis komunistinėmis or
ganizacijomis, suorganizavo 
komunistinės literatūros lei
dimą ir transportavimą, 1918 
m. spalio 1-2 dienomis Vil
niuje buvo sušauktas pirmasis, 
steigiamasis, Lietuvos Komu
nistų partijos suvažiavimas. 
P. Eidukevičius buvo viso šio 
partinio darbo vienas akty
viausių organizatorių. Jis pa
rašė beveik visų pirmojo Lie
tuvos Komunistų partijos su
važiavimo rezoliucijų projek
tus. Suvažiavimo išrinktas 
partijos Centro Komitetas sa
vo pirmajame posėdyje iš
rinko P. Eidukevičių Centro 
Komiteto pirmininku.

Netrukus po pirmojo suva
žiavimo P. Eidukevičius drau
ge su kitu partijos atstovu iš
vyko į • okupuotųjų rajonų ko
munistinių organizacijų atsto
vų konferenciją Maskvoje. 
Konferencija priėmė nutari
mus dėl partinio darbo išvys
tymo tada dar vokiečių oku
puotuose rajonuose (Lenkijo
je, Lietuvoje, Baltarusijoje, 
Latvijoje, Estijoje, o taip pat 
Suomijoje).

Po lapkričio revoliucijos Vo
kietijoje, pakrikus okupantų 
režimui, revoliucinis judėjimas 
Lietuvoje dar labjau ųasmar- 
kėja.' Prasideda tiesioginė ko
va dėl Tarybų valdžios visoje 
Lietuvoje, 
partizanų 
mai prieš 
pantus ir
nius — buožes ir dvarininkus. > 
Ginkluoti kovos būriai kuria
mi ir Vilniuje. Jie slapta mo
kosi vartoti ginklą Vilniaus 
apylinkių miškuose. Jie su
daro pirmąją ginkluotą pajė
ga kuri paremia 1918 m. lap
kričio pabaigoje ir gruodžio 
pradžioje išrinktų Vilniaus 
Darbininkų deputatų tarybą.

1918 m. gruodžio 15 d. Vil
niuje, didžiausioje Miesto Sa
lėje, susirenka savo pirmojo 
posėdžio Vilniaus Darbininkų 
deputatų taryba. Savo pir
mininku 200 deputatų Taryba 
išrenka populiarų vilniečių 
darbininkų vadovą Praną Ei
dukevičių.

Vilniaus Darbininkų depu
tatų taryba, komunistų pa
siūlymu, pasiskelbė paimanti 
miesto. valdžią į savo rankas. 
Gruodžio 18 d. Vilniaus mies
to gatvėse pasirodė keturio
mis kalbomis Tarybos pirmi
ninko P.. Eidukevičiaus ir se
kretoriaus šimelevičiaus pasi
rašytas skelbimas apie šį Ta
rybos nutarimą.

Tarybų valdžios paskelbimą 
ir ’ Laikinosios ’revoliucinės 
Lietuvos darbininkų ir valstie
čių vyriausybės, vadovauja
mos V. Mickevičiaus - Kap
suko, sudarymą Lietuvos dar
bininkai ir valstiečiai parėmė 
masiniais politiniais streikais 
ir demonstracijomis visuose 
stambesniuose Lietuvos mies- 

' tuose ir miesteliuose. 1918 
metų pabaigoje ir 1919 metų 

> pradžioje Tarybų valdžia įsi- 
• galėjo didžiojoje Lietuvos da

lyje. Visame šiame 1

Gausėja ginkluoti 
būrių užpuldinėji- 
vokiškuosius oku- 

jų vietinius sąmdi-

P. Eidukevičius, visą 
dirbęs Vilniaus Darbi- 
deputatų taryboje. Su- 
centrinius Tarybų val- 
organus Lietuvoje, P.

išvakarėse dd. 
surengę puikų 
naujoje vieto- 
New Blue Jay

28,

metų amžiaus. Buvo palaido
tas Lake Worth kapinėse.

Liko liūdesyje žmona Vin- 
celia (Pekarskiūtė), dukterys 
Marion, Mildred ir Anne, sū
nus Carl Jr., ir septyni anū
kai.

gas pažangiesiems ir bendrai 
darbininkų judėjimui, dažnus 

svečias svarbiose lietuvių suei
gose, kuomet dajbo sąlygos ir 
sveikata leisdavo.

Užsiprenumeravo “Kelias į Laimę”
A. Šimkus (ir $1 aukojo), A. Balčiūnas ($1 aukojo), Anna 

Kalvaitienė, Stella Zastas, Sylvester Bagurskas, K.. Vikanis, G. 
Chepelis, Mrs. T. Mitchell, J- Thomas, J. Zaleskas, P. Mickus, 
Chas. Gabert, J. Matukevičius, A. Katkauskas, G. žebrys, J- 
Žemaitis, B. Kirstukas, K. Salen, K. Mazan.

kuru s 
d žios 
Eidukevičius Lietuvos Tarybų 
atstovų suvažiavimo buvo iš
rinktas Centrinio vykdomojo 
komiteto nariu.

Jaunąją Tarybų Lietuvos 
respubliką jau 191'9 metų 
pradžioje ėmė pulti jungtinės 
Vakarų Europos imperialistų 
ir lietuviškosios buržuazijos 
karinės jėgos. \ Po atkaklios 
kovos, trukusios nuo 1919 m. 
balandžio 19 d. iki 21 dienos, j 
baltųjų lenkų legionų buvo 
paimta Tarybų Lietuvos sos- • 
tinę Vilnius. Tarybų Lietu
vos vyriausybė pasitraukė į 
Minską, o paskui į Smolens
ką. Pasitraukė iš Vilniaus 
drauge su tarybiniais organais 
ir P. Eidukevičius.

1919—1925 metų laikotar
piu P. Eidukevičius dirba ta
rybinį ir ūkiiiį darbą, dau
giausia Maskvoje. 1926 m. 
kovo 7 dieną Maskvoje P. Ei
dukevičius mirė, sulaukęs 56 
metų.

Įvairus ir sudėtingas buvo 
vieno seniausių Lietuvos revo
liucinio darbininkų judėjimo 
veteranų Prano Eidukevičiaus 
kovos kelias. Jo biografijoje, 
kaip veidrodyje, atsispindi 

t

Lietuvos darbininkų revoliuci
nio judėjimo-brendimo ir ko
munistų parti jos kūrimosi sun
kumai. Jo ištikimybė savo 
tautai, savo krašto darbo 
žmonėms, jo nepalaužiamas 
pasiryžimas kovoti dėl jų lai
mės ir gerovės atvedė jį į ko
munistinio judėjimo eiles ir 
padarė vienu (’iš žymiausių 
Lietuvos Komunistų partijos 
ir Tarybų Lietuvos kūrėjų.

P. Eidukevičius buvo neeili
nis žmogus ’ revoliuciniame 
mūsų krašto darbo žmonių ju
dėjime. Būdamas darbinin
kas, P. Eidukevičius įsitrau
kė į revoliucinę kovą dar pa
čioje Lietuvos darbininkų ju
dėjimo pradžioje, pats daly
vavo pirmųjų darbininkų or
ganizacijų kūrime, buvo vie
nas pačių pirmųjų šio judė
jimo pionierių.

Būdingas P. Eidukevičiaus 
politinėje veikloje bruožas 
buvo jo ištikimybė savajai 
klasei, darbo liaudžiai. Ne
palaužė P. Eidukevičiaus nei 
nuolatiniai mėtymai iš darbo, 
nei kalėjimai, nei trėmimai. 
Ne vieną, ne dvęjus metus, o 
ištisus dešimtmečius jis dirbo 
pogrindinį revoliucinį darbą 
ir mirė būdamas garbingosios 
Lenino-Stalino partijos narys. 
Už šią ištikimybę darbo žmo
nių reikalui P. Eidukevičių 
mylėjo visi jo kovos draugai, 
darbininkai, kurių tarpe jis 
naudojosi dideliu autoritetu.

P. Eidukevičiui svetimas bu
vo bet koks nacionalizmas, 
šovinizmas,. Jis mokė visų 
mūsų krašto tautų darbinin
kus ir kitus darbo žmones, 
remiantis proletarinio interna
cionalizmo pagrindais, išvien 
kovoti prieš caro patvaldystę, 
prieš savo išnaudotojus. P. 
Eidukevičius buvo vienas ak
tyviausių Lietuvos ir Rusijos 
socialdemokratų darbininkų 
partijų susivienijimo šalinin
ku.

Prano Eidukevičiaus meilė 
darbo liaudžiai, gimtajam 
kraštui, jo ištikimybė parti* 
jai ir jos didžiajam reikalui 
yra įkvepiantis pavyzdys vi
siems .mūsų komunistams, vi
siems darbo žmonėms.
' Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės po sunkių kovų su buržua
zija, remiant visoms tapybi
nėms tautoms, pasiekę savo 
pergalę, šiandien su pasidi
džiavimu mini vieno šauniau
sių lietuvių tautos sūnų, išti
kimo darbo žmonių draugo ir 
vadovo, Lietuvos revoliucinio 
darbininkų judėjimo veterano 
Prano Eidukevičiaus vardą. 
Jie žino, kad šioje pergalėje 
yra nemaža ir Prąno Eiduke
vičiaus darbo bei kovos nuo-

Naujų 
Sėmenai 
bankietą 
je, vadinamoje
Įnn, ant Old Route No. 
North Branch, N. J.

Draugai Sėmenai įsigijo šią 
vietą praėjusį pavasarį. Per 
tą trumpą laiką jie jau spėjo 
išsidirbti gražų vardą ne tik 
vietos gyventojuose, bet ir 
plačioje apylinkėje, kaipo po
puliarūs, draugiški žmonės.

New Blue Jay Inn randasi 
tarp dviejų kelių: No. 28 ir 
29. Pastarasis — naujas ke
lias, pravestas iš New ¥orko- 
Newarko į Pennsylvaniją, į 
Eastoną ir net PittsburghąJ 
Stovi ant .aukšto kalnelio, *1 
mylios nuo Sommerville, tai 
tarpe Newarko, Elizabetho, 
Hillside, Union, o iš kitos pu
sės —'Phillipsburg - Easton. 
Graži, ruiminga salė šokiams, 
virš šimtas gražiai aptaisytų 
stalų bankietams, užkandžiai. 
Jie kviečia kaimynus ir pake
leivius su jais susipažinti,^?as 
juos pasisvečiuoti.

G. Albinas.

Velionis paėjo iš Vilnijos, 
Perlojaus miestelio. Lietu
viams jis daugiausia pažįs
tamas iš gyvenimo New Jer
sey valstijoje, kur gyveno per 
eilę metų (23 Heinrich St., 
Cranford, N. J.) pirm persi
kėlimo į Floridą prieš apie 
porą metų. Buvo ilgametis 
Laisvės skaitytojas, simpatin-

Mirė trūkus kraujagyslei* 
kraujui užliejus smegenis.

Ramaus atilsio velioniui Ka
roliui Gražuliui! 
jo šeimai.

Užuojauta
R.

SKELBKITĖS LAlyVfiJĘ

Taryhu1 pelnų.

Lake Worth, Fla
Velioni Karoli Grąžui j

gyvenęs 316 No. II St., Lake 
Worth, Fla., mirė lapkričio 
22-rą, 1949 m., būdamas 65

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Pranešimas
Moterų Apšvietos Klubas rengia 

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

NEWARK, N.
Sietyno Choro Melodijų
Bus sulošta operetė 

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)

Vakaras
“Paparčio

SANDĖLIS KNYGŲ
Aukso Altoriukas, maldų kny

ga, Tilžės spaudos, gražiais 
ęeluloido viršais . . . $1.75

Vainikėlis, mažesnė, jaunimo 
knygutė ......................

Maldų Didysis Šaltinis, graži 
popiera, stambus raštas, 

tinkama seniems ir mažai 
matantiems, 
gražūs

Gyvenimai
Francijos

knyga
Evangelijų
Velnias 1

knyga
Raktas į Laimingesnį Gyveni

mą, atidaryk duris, nuo ta
vęs užslėptas ....

Biblija, tai yra pilnas švent
raštis, apie 1,100 puslapių, 
apdaryta ....................

Biblija, kritikos, su apie 375 
paveikslų....................

Naujas Didysis Sapnininkas
Naujas Savizrolas,
Vaidclotka, typyska

papročių, su 
aukūro-pilies .

Lengvas būdas išmokti anglų 
kalbos be kito pagalbos

Dainų rinkinys, apie 120 gra
žių dainų.....................

Planetų nuspėjimas rašant pai
kutes ............................

Nebijok mirties, nes nuo jos 
neišbėgsi, su paveikslais, 
kaip ji visur ieško .

Karvės, nauda iš jų, ir sūrių 
darymas.........................  .25

Kaip gali laimingai einikį lošti .25 
Juokų vežimas ir daug funių .35 

Jeigu jūs norite kokių kitokių 
knygų gauti, atsiųskite 10c štampą, 
gausite knygų katalogą.

M. ŽUKAITIS,
834 Dean St., 

Spencerport, N. Y.

Dovanai Puikus
Kalendorius ✓

.75

elegantiški 
viršai, su kryžium 
Šventųjų, visų metų 
Lourdės stebuklų

ir lekcijų knyga 
Kapitonas, e3-jų tomų

su paveiks, 
iš lietuvių 
paveikslais

4.00
4.00

3.75
3.00

1.75

1.0C

2.50

2.00
1.75

.50

. .75

.35

.75

.25

.60

Matthew A 
BUYUS 

(Buyauskas)

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 Laisvės paramai ban- 

kietas įvyks sekmadienį, sausio (Jan
uary) 22.

Prie šio bankieto .matyt iš prane
šimo, yra puikiai prisirengta, veikia 
plati komisija ir neabejojame, kad 
jis gerai pavyks. Prašome pranešti, 
kokioje salėje jis įvyks, kokiu laiku 
prasidės, kad apylinkės miestų Lais
vės patriotai žinotų, kada atvažiuoti 
į bankietą. Laisvės Adm.

DETROIT, MICH.
LLD 52 ir 188 kuopos laikys savo 

susirinkimus sausio 15 d., žiųomu 
laiku ir vietose. Nariai privalo daly
vauti ir aptarti 35 metų sukakties 
paminėjimą. Rep,

SANDĖLIS ŽOLIŲ
Visokios žolės yra sutaisytos ir su
dėtos pakeliuose su užvardinimu ir 
paaiškinimu, nuo ko jos tinkamos ir 

kaip naudoti.
Nervų stiprintojas ir geras to

nikas . . . ■ .
Nuo cukrinės ligos (diabeto) 
Nuo sutukimo, eik kūdyn . 
Nuo kosulio, dusulio (asthmos) 
Vyriškumo pataisymui . 
Sunkioms mėnesinėms 

palengvinti .
Nuo Inkstų ir strėnų 

skaudėjimo .
Šaknys. arielkos trejankai
Plaukams tonikas, gerai' 

augina plaukus .
Aukšto kraujo milteliai, 

5 uncijos .
Pailių arbata 85c, mosties 

2 uncijos .
Nuo neuralgijos, artraičio, 

reumatiško sąnarių 
sukimo, ir 1.1. .

Nuo vandenines ir širdies

$1.00 
1.00 

.85 

.75 
. 1.25

. .75

.75

.75

.75

. 1.00

$2.00

. . 1.75
ligų .75

ŽOLĖS GAUNAMOS SVARAIS
Pekinas (metėlės) 75c Valeri

jono šaknys $2.50. Apyniai 
$1.75. Trūkžolės $3.00. Ra
munėlės $1.75.

Jeigu jūs norite ir kitokių žo
lių gauti, atsiųskite 10c, 
gausite katalogą, kuriame 
sužymėta apie 300 skirtin
gų žolių.

M. ŽUKAITIS 
834 Dean St, 
Spencerport N, Y.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

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 J. Švil
paus 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,

ir
1.25

gelbsti nuo “rash’’, “athletes 
feet”. - 
burnos nesveikumo

No. 4: Nuo
“poison ivy”, “rectum”. 1.! 

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

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

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

Vietiniai galit ateiti 607 Broad. St., 
Hartford.

sjhus” nosies

niežėjimo odos.

1.50

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796 *

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

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

< CHARLES J. ROMAN

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia Pa.

Tel. Poplar 4110

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Paily).— Penkt., Sausio 13, 1960

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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NewWto^^fe?inioi
Niujorkas — 
Skersai-Išilgai

Henrikas Rabinavičius 
Liudijo Hisso Byloj

Pranešimas ir Padėka Kas Užmušė Pora

Miesto švietimo Taryba rei
kalauja, kad būtų paskirta 
Niujorko mokykloms (1950- 
1951 metams) biudžetas, su
sidedąs iš $232,003,24 1. Ton 
sumon įeina $13,000,000, ku
rie bus panaudoti mokytojų

Svarbu Aidiečiams!
Re-

Aido Choro nariai ir nori 
įstoti į Chorą prašomi susi
rinkti penktadienį, sausio 13 
d., 8 v. v., į Liberty Audito
riją svarbioms pamokoms. At
siminkite, kad sausio 21 d. 
Aido Choras vyks į Newar.ka 
pastatyti “Paparčio žiedą.”

Kadaise buvęs Lietuvos ge
neralinis konsulas Niujorke, 
vėliau — diplomatas kituose 
postuose, Henrikas 
eitis buvo, pašauktas 
Alger Hiss’o byloje, 
vo praėjusį antradienį.

H. Rabinavičius liudijo 
Hiss’ą, kas, be abejojimo,

Rabinavi-
1 i ū d y ti 
’ai bu-

Didžiosiose Niujorko krau
tuvėse praėjusiais metais par
duota prekių 7 nuošimčiais 
mažiau nei 1948 metais. Eko
nomistai skelbia, jog toks su
mažėjimas pasireiškė pirmą 
kartą bėgyje pastarųjų de
šimt metų. O reikia žinoti, 
kad did miesčio gyventojų 
skaičius šiuo metu kur kas 
didesnis nei jis buvo prieš de
šimt metų.

ne
patiks lietuviškiems smetoni- 
ninkams ir bendrai* fašistams.

Tarp kitko Rabinavičius sa- 
i kė, kad jam teko dalyvauti 
I trockisto Eugeno Lyons’o su- 
I ruoštame pokylyj, kur buvo ir 
tūla Heda Massing, taipgi 
trockistė - social - demokratė. 
Pastaroji tuomet pasakė Ra- 
binavičiui: jei jai būtų leista 

I liudyti prieš Hiss’ą, tai jis 
s būtinai būtų pasiųstas kalėji- 
' man, kaip šnipas.

Heda Massing, kaip žinia, 
pirmoje Hiss’o byloje nebuvo

Filmavimas “Paparčio žie
do” gražiai pavyko ir grei
toj ateityj “P. žiedas” pasiro
dys filmoje, kurioje dalyvau
ja Aido Choras, šokikų gru
pė, armonistė Florence Kaza
kevičiūtė, dainininkė Amilija 
J ėsk e v i č i ū tė-You ng, p i an i stė
Aldona Žilinskaitė - Ander
son, aktoriai Valentina Ne
vins, Berniukas - komedijan- 
tas Lepinckas, Aldona .Alek
nienė, Benderis ir Babarskai- 
tė, taipgi trumpesnes roles 
vaidina: A. Navikas, II. Fei- 
ferienė, A. Rušinskienė, J. 
Dagis, Ch. Yuknis, F. 
tis, 
ačiū 
būtų

Brooldyuiškiy Seneliij?

Ch. Yuknis, F. Yak.š- 
P. Babarskas. Didelis 
visiems, nes be jūsų ne
buvę filmos.

George Klimas, 
Filmininkas.

Šiuos žodžius rašant, dar 
vis nėra tikrai žinoma, kas 
užmušė porą senelių, vyrą ir 
žmoną, gyvenančių po num. 
105 Quincv St., Brooklyno.

Užmušėjyste buvo atlikta 
praėjusio antradienio rytą.

Senolis Camilo Loyra buvo 
74 metų amžiaus, o jo žmona, 
Katherine, 80 motų amžiaus.

Abu rasti užmušti .jų bute 
po viršminėtu adresu. '

Apie 50 detektyvu paskir
ta sugauti žmogžudžius.

Camilo Loyra yra buvęs 
biznierius ir gyveno be jokio 
užsiėmimo.

Per Du Vakarus

Reguliarės Aido Choro 
peticijos Įvyks penktadieni; 
sausio 13 d., lygiai 8 vai. va
karo, Liberty Auditorijos Mu
zikinėje Salėje, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill.

Visi nariai ir tie, kurie nori 
į Aido Chorą įstoti, šiose re
peticijose būtinai • turi daly
vauti., nes privalome galuti
nai pasiruošti “Paparčio Žie-

dui” pastatyti Newarke sau
sio 21 d.

Visi tie, kurie žadėjo į Ai
do Chorą įstoti, dabar turėtą 
tai padaryti, nes su metų pra
džia Aido Choras nustatys sa
vo veiksmams visus planus.

Amilija Burba, pirm.

Vandens stokos pavojus 
didmiesčiui dar vis tebėra di
delis ir miesto pareigūnai pra
šo piliečius neeikvoti van
dens, bet taupyti jį.

Prof. Lawrence H. Cham^ pašaukta liudyti, bet antroje, 
amžiaus, tapo I dabar einančiojo byloje, ji 

pasakodama visokių 
Hiss’o advoka

tas tuomet ir pašaukė Rabi- 
navičių, kad jis pasakytų, ką 
toji moteriške tuomet plepė
jo.

Bendrai, Rabinavičius gynė 
Hiss’ą, kurį reakcininkai 
tąsi sukompromituoti ir 
tinti.

Ar Tai Yra
Galimas Daiktas?

Wall Stryto
Laikraštis Džiaugias? GEORGE KLIMAS 

fihnininkas •

* f* MEDUS IR KAVA
• •

Dabar pas J. W. Tbomsoną galite gauti Naturalio, suslcukravuslo, J 
nešildyto raudonų dobilų Medaus. Michigan valstijos 
kurį medaus ekspertai pripažįsta, jog yra vienas iš 
geriausių medų visoje Amerikoje ir turi panašų skonį 
dų. Kaina: 1 svar. 45c; 3 svar. (kvorta) $1.25; 5 svar.
$2.10; 10 svar. (1 galionas) $4.00 ir 60 svar. blokinė $18.50.

> P.S. Už persiuntimą nemokame.

dobilų medus, 
skaniausių ir 

j Europos me- 
(pusė galiono)

berlain, 43 m. 
paskirtas 
dekanu.

Colombia College

aštu°nių ir dešimt 
a m c r i k i o č i u šiandien

Tarp 
milijonų 
serga vienokia ar kitokia šir
dies liga, sako Dr. Leonard J. 
Goldwater. Jo nuomone, šian
dien žmonės čerga širdies li
ga vyriausiai dėl pernelyg 
greito tempo gyvenime. Be- 
je, širdies liga sergančiųjų 
skaičius vis didėja.

Keturi vagišiai pasigrobė 
sunkvežimį, prikrautą $75,- 
000 vertės vatos, ir paspruko. 
Tai įvyko Brooklyne 
gatvės prieplaukoje, 
sunkvežimis buvo 
bet tuščias.

20-tosios
Vėliau 

atrastas,

Po to, kai buvo 
griežtos policijos 
pakaitos, Didžiajame Niujor
ke sumažėjo “betinimas ant 
arklių.” Visokie gembloriai, 
prisibijodami policijos, atsisa
ko priimti “betus” nuo mažai 
jiems pažįstamų žmonių. Bet 
ši “krizė,” manoma, tęsis ne 
ilgiau, kaip kokią savaitę.— 
kol gembleriai “susipažins” su 
naujais bosais. Tuo pačiu 
kartu vyriausias policijos in
spektorius, Augus W. Flath,
pakartojo įsakymą policijai: | 
gaudyti gemblerius ir vyti I *101UW11Z 0 DvUvS 
juos iš miesto.

padarytos 
viršininkų

“keistybių.

įka

Dr. Binger’io Liudijimas
Toje pačioje antradienio se

sijoje buvo kvostas ir Dr. 
i Carl A. Binger, specialistas 
žmonių proto gydytojas, žy
mus psych iatristas.

Kadaise jis, klausinėjamas 
Hiss’o advokato, pareiškė, 
jog Whittaker Chambers, di
džiausias Hiss’o priešas, yra 
nesveiko proto. Jis serga to
kia liga, kuria sirgdamas, 
žmogus nori bloga daryti, 
pav., meluoti, kiek jis bepajė
gia. Kaip žinia, Chambers’as 
ir melavo; Jis melavo val- 

' džiai, jis melavo, kur tik ga
vo progos teisme.

Antradienį prokuroras Mur- 
: phy perki aušinėjo Dr. 
! 9 •■ ger i l
į promituoti, parodant, 
į Chambers esąs “nieko 
: žmogus.” Bet Dr. Binger 

k esi tvirtai.

Suareštuota pora — vyras ir 
žmona — už badu numarini
mą savo sūnaus. Tai pirmas 
toks įvykis Niujorke. Suim
tieji yra: Guy Scielzo ir jo 
žmona Mary, gyveną po num. 
342 E. 124th St., New Yorke. 
Abu susituokė prieš septyne
rius m^tus.

Jie badu marino savo 2-jų 
metų amžiaus sūnų, vardu 
Guy, kuris mirė 1949 m. lap
kričio 21 d.

Policija sako, jog ir duktė, 
4 metų amžiaus Vincenza,. 
taipgi buvo marinta badu, 
bet, spėjama, kad ji išliks gy
va.

Niujorke išeidinėjąs “The 
Wall Street Journal” pradėjdl 
garbinti Emil Rieve, preziden
tą Tekstile Workers Unijos.

Už ką gi įis jį taip garbi
na?

Už tai, kad Rieve paskelbė, 
jog šiemet tekstilės pramones 
unijistai darbininkai, -kurių 
yra apie 200,000, nereikalaus 
pakelti jiems algas.

Unijos prezidentas, 
suramino fabrikantus, 
darbininkus. Del to 
stryto laikraštis- vadina 
“išmintingu vyru.”

Dėmesio!

taigi, 
bot no

Wall
. Rieve

bandydamas jį sukom- 
jog 
sau 
lai-

mė-
(1346 East!- 
Brooklyne) 
savo žmo-

Joseph Sanders 
ern Parkway, 
plaktuku užmušė 
ną, Dorothy, pradžios moky
klos mokytoją. žmonos lai
dotuvėse, įvykusiose praėjusį 
antradienį, sakoma, Sanders, 
labai verkė. Užmušimas įvy
ko sekmadienį po 
abiejų susi barimo, 
teisino paleistas po 
belą.

didelio

$3,500

Genera] Sessions teisme ta
po nusmerkti į Sing Sing sep
tyni asmenys nuo dviejų iki 
betveriu metų kalėti už gem- 
blinimą falšyvais “numeriu
kais/’ Kiti keturi gavo ma
žesnes bausmes.

Cecil B.. DeMille’s Didingoji

SAMSON
IR

DELILAH
TECHNISPALVE

1 žvaigždžiuo.ja
HEDY LAMARR 

VICTOR MATURE 
GEORGE SANDERS

ANGELA LANSBURY 
HENRY WILCOXON

Tiktai Paramount 
RUSS CASE, JO ORKESTRĄ 

IR CHORAS.
PARAMOUNT-RIVOLI
Times Square — B’way—49th St.

» - - —

Praėjusių metų liepos 
nesį Irving Horowitz, stambus 
biznierius iš Williamsburgo, 
Brooklyno, pasiėmęs betveriu 
metų amžiaus savo sūnų, Sty- 
vį, išskrido į Izraelį.

Jis tai padarė nelegaliai, 
nes sūnus gyveno su motina, 
Mrs. Horowitz, kuri nuo vyro 
buvo atsiskyrusi ir kuriai bu
vo teismo pavestas vaiko glo
bojimas.

Dabar tėvas ir sūnus sugpįžo 
“Queen Mary” laivu. Prie
plaukoje lauke TIorowitz’iene, 
bet laukė ir detektyvai.

Kai tėvas su sūnum išėjo iš 
laivo, valdžios agentai tuojau 
living Horowitza suėmė, o o su
ėmė jį už daugelį “griekų”: 
už nesumokėjimą taksų, už 
pavogimą vaiko nuo motinos 
ir kitus nusikaltimus, susi
jusius su šia kelione.

■ Motinai sunkiausia valan
da buvo ta, kai jos sūnus*— 
matyt, tėvo primokytas, — 
atsisakė su ja net' pasisveikin
ti.

Horowitz paleistas jo advo
kato gi o b on, bet jis 
atitinkamose vietose 
sinti už “nelegalius 
atliktus ryšium su šia

turėsiąs 
pasitei- 

žygius,” 
kelione.

Kodėl tėvai taip darė, — 
iš viso darė,—nieks, negali 
kas pasakyti. Tik vėliau, 

bylos procese, visa tai gal
aiškės.

jei 
kol

pa-

Daily 
re- 
pa-

uz-

Pakaitos “Daily 
Worker” Redakcijoje

Angliškas dienraštis
Worker” praneša, kad jo 
dakcijoje įvyko kai kurių 
kaitų.

Joseph Starobin, buvęs
sieniniu reikalu žinių skyriaus 
redaktorius, pasitraukia: 
dirbs tik prie 
“The Worker.” 
tą užims Joseph

Max Gordon 
m i estąvų žinių 
kurias ligi šiol 
Clark.

Joseph Starobin, beje, ap
siėmė eiti svarbias pareigas 
Komunistų Partijoje: jis bus 
sekretorius Partijos komiteto, 
besirūpinančio taikos reika
lais.

jis 
savaitraščio 

Starobino vic- 
Clark.
eis pareigas 
redaktoriaus, 
ėjo Joseph

KAVA • «
Lietuviška iš 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 medaus. Kavos kaina: 1 svar. 35c; 
3 svar. $1.00; 5 svar. $1.65. Atvažiuokite bei prisiųškite pinigus laiš
ku, o mes pasiųsime jums tavorą.

I J. W. THOMSON
‘ 45-42 — 41st St, Sunnyside, N. Y.Sausio 14 ir 15 bus rodomos gra- ❖

□s ir vertingos filmos, Liberty Au-1 * 
į Jį į*1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *ditorium, 110-06 Atlantic Ave., Rich

mond Hill, N. Y.
Šeštadienio vakare, pradžia 8 vai. 

v., o sekmadienį, 3:30 vai. dienų. 
Filmos — “Spring Song” ir "Moide- 
nek-moidenek”. — Čekoslovakijos 
miestas, kur vokiečiai degino žmones

J Bus kolektuojama po 75c, paden- 
j gimui lėšų.

Filmas- rodys visiems žinomas fil- 
' mininkas Geo. Klimas. Kviečiame vi- 
j sus dalyvauti.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

T J J) 185 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, sausio 19, 8 vai. va
kare, Kult. Centre. Visi nariai esate 
prašomi pribūt ir usimokžėt duokles 
už 1950 metus. Sekr.

M

JOHN YUSKA

AMMZZ TH t f**1**

Skaitytojai, kurie pasiimda
vo prenumeruotas kopijas 
Laisves Administracijos ofise, 
427 Lorimer St,, Brooklyne, 
prašomi prisiųsti savo namų 

^antrašus, kad galėtume jiems 
siuntinėti dienraštį. Rašyki
te: Laisvės Adm., 110-12 At
lantic Ave., Richmond Hill 19, 
N. Y. L. Adm.

Čiang Kai-šekiene pagaliau 
pasiryžo išvykti iš Amerikos 
pas savo vyrą į Formozą. Prieš 
išvyksiant, ji sakė kalbą per 
radiją ir pasmerkė Didžiąją 
Britaniją, kam pastaroji pri
pažino Kinijos Liaudies 
publikos vyriausybę su 
Tse-tung priešakyje.
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Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVcrgreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

>O0O000O00000tf0»0^£K£8J

MIRĖ
Charles Lizunas, 41 m., 

gyveno 53-55—73rd St., Mas- 
jseth, L. I. 
xl., namuose, 
šarvotas.
' Laidotuvės 

d. Velionis

Mirė sausio 
ten ir kūnas

10 
pa-

14įvyks sausio 
paliko nuliūdime 

žmoną Emily, du vaikus, mo
tiną Oną Lizunienę, 
John ir Julės, seseris 
Jean, taipgi daugiau 

Velionis yra brolis 
pos žento Jules.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab. F. Shalins-šalins- 
kas, 8402 Jamaica Ave., 
Woodhaven.

brolius 
Mary ir 
giminių. 
M. Lei-

Fred Luecke, 63 m. am- 
Gyveno 66 Lynch St., 

Mirė sausio 8 d., 
ligoninėje. Kūnas 

grab. P. Gusto 
453 Marcy Ąve. 

įvyko sausio 12 d.,

. žiaus. 
Brooklyne. 
Kings Co. 
pašarvotas 
koplyčioje, 
Laidotuvės
2 vai. dieną, Greenwood ka
pinėse. Velionis paliko nu
liūdime žmoną Katherine, tris 
dukteris ir sūnų.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab. Povilas Gustas,

107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill 18, L. L, N. Y.

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuve tik 3 blokai nuo BMT 111 th Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

TONY’S

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shaliiis- J. B. Skalaus
Tel. Virginia 7-4499

Geri Pietūs!
%

Į£ada norite gerų pietų, 
kveipkitės j

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.

UP-TO-DATE * -2

BARBER SHOP
ANTANAS LEJMONAS 

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

7I DD*Q D ID 411 GRAND STREET H /A I10 15Alt BROOKLYN, N. Y. <
Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN ! 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS ;

TELEVISION i
❖

EVergreen 4-7729 
Telefonas

PEIS I LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street 
Cor. Hewos St.

BROOKLYN, N. Y.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

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

ligonių kambariui ręikme- 
— už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

DEGTINES, VYNAI
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill

c^(U»

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
IIY. 7-3681

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
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.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

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
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