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Suorganizuota progreso prie
šų lietuviškų chuliganų gauja 
užpuolė jo prakalbas, ir kal
bėtoją žiauriai apmušė. Sa
koma, užpuolimą organizavo 
Vyčiai.

Tuo užpuolikų “žygiu” 
tuomet piktinosi net ir Nau
jienos.

Na, o kai gruodžio 16 d. su
organizuota smogikų gauja 
užpuolė progresyvių lietuvių 
prakalbas Lietuvių Auditori
joje, tos pačios Naujienos tuo 
gėrėjosi, jų žmonės, kaip rašo 
Vilnis, padėjo smogikus orga
nizuoti ir mitingą užpulti!. . .

★ ★ ★
4' įsidėmėtinas dalykas ten 
’' buvo toks:

Kai smogikai įsiveržė į salę, 
užpuolė prakalbas, jie, kaip 
sako Naujienos, iškilmingai 
sugiedojo “O, Marija, Mari
ja!. . .”

“Marija,” aišku, čia mini
ma, Kristaus plotinos prasmė
je, — religinė giesmė. Atsi
eit, ši giesmė yra pašventinta. 
Ir ja naujieniečiai, draugie- 
čiai ir sandariečiai, suorgani
zavę užpuolimą ant ramaus, 
svarbiu klausimu sušaukto
lietuvių mitingo, dengė savo 
niekingus darbus!...

/ Viduramžiuose, kai kryžiuo
čiai užpuldavo Lietuvą plėšti, 
terioti, deginti, žudyti, jie vi
suomet tai atlikdavo Dievo 
vardu, išstatydami kryžius ant 
savo uniformų.

Beveik kiekvieną savo kal
bą, sakytą karo metu, Hitle- 

V ris baigdavo kreipimusi į Die- 
> vą^ kad jis padėtų jam dau

giau žmonių išžudyti, daugiau 
kaimų ir miestų sugriauti.

šlykščios atminties Al Ca- 
ponis, sakoma, prieš vykstant 
šaudyti savo aukas, visuomet 
sukalbėdavęs poterius...

Na, o lietuviškieji smogikai, 
užpuolę ramų mitingą, atliko 
dar įdomesnį aktą: jie visi 
giedojo “O, Marija7, Mari
ja!...n

Visa tai rodo du žymėti
nus dalykus:

Religinės giesmės ir maldos 
šiandien smogikų yra naudo
jamos jų nedoriausiems dar- 

f bains pateisinti.
Tūli bedieviai naujieniečiai, 

smogikų sužavėti, patys nau
dojasi tomis priemonėmis, ku
riomis kadaise šlykštėjosi.

Tik pagalvok, brolau, lietu
vi darbo žmogau !. ..

Minėtasis mitingas, kaip 
r žinia, buvo sušauktas protes

tui prieš Vinco Andrulio de- 
i portavimą, — iš tikrųjų, jis

* buvo sušauktas pareikšti pro
testui prieš visų padorių ne- 
piliečių deportavimą, kurj 
ryžtasi atlikti reakcininkai.

Andrulis Amerikoje išgyve
no arti 40 metų. Jis niekuo 
mūsų kraštui nenusižengė.

Kova prieš Andrulio de
portavimą yra kova už visus 

‘ateivius nepiliečius.
. Tai kova prieš reakciją, 

besimojančią žiauriai, nusiaub
ti mūsų visą kraštą.

Lietuviškieji kryžiokai, pa
simokę iš Hitlerio, ryžosi šiai 
kovai pakenkti.

Bet jie nelaimėjo ir nelai
mės, nežiūrint, kaip garsiai 
jie savo “žygiuose” bliaus: 
“O, Marija, Marija!... ”

• Mes gi rūpinkimės savo 
i^'rlarbŲ programa.

• Svarbiausias ir pirmiausias 
įinums darbas šiandien yra: 
padaryti Laisvės bendrovės

V suvažiavimą, įvyksiantį sausio 
29 dieną, pasekmingiausiu.

Reikia siųsti jam sveikini
mai.
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UNIJISTAl RAGINA SUSTABDYTI
TANKU GABENIMĄ cIANGUI
Šaukia Pripažint Nauj. Kiniją »

Philadelphia. — šimtai 
darbo unijų vadų ir įžymių 
piliečių pasirašė ir pasiuntė 
prezidentui Trumanui ir 
valstybės sekretoriui Ache- 
sonui atsišaukimą', prašy
dami sustabdyt tankų ii* 
šarvuotų automobilių siun
timą Čiang Kai-šeko tauti
ninkams j Formozos salą.

Atsišaukimas sako:
“Tais karo įrankiais tik 

bergždžiai būtų liejamas 
kraujas kinam ir formozie- 
čiam. Čiango ginklavimas 
prieštarauja patiem Ame
rikos žmonių reikalam.

Mes todėl raginame su
stabdyti ginklų siuntimą

kinų tautininkams, o pripa
žinti Kinijos Liaudies Res
publiką, kuri atstovauja 450 
milionų Kinijos žmonių.”

Tuo tarpu eina 300 tankų 
ir šarvuotų automobiliu 
krovimas į Turkijos laivą 
persiuntimui j Formozos 
salą.

Apart įvairių CIO, nepri
klausomųjų ir Darbo Fede
racijos unijų veikėjų, tą 
atsišaukimą pasirašė profe- 
riai Barrows Dunham ir 
Phillip White, kunigas J. 
Quinton Jackson, Progresy
vių Partijos vadovai ir 
daugelis kitų.

Dienraščio XXXII.

Laisves Vajus Užsibaigė

UŽSTRIGO 5 SVETIMI 
LAKŪNAI KINIJOJ

Manila. — Du ameriko
nai, vienas anglas ir du fi- 
lipinai Transatlantic oro li
nijos lakūnai nepaspėjo pa
bėgti iš Kunmingo, kuomet 
Kinijos Liaudies Armija 
apsupo tą miestą, Yunnano 
provincijoj. Jie bendradar
biavo čiagimiams kinų tau
tininkams; dabar prašosi 
paleisti “namo.”

Vyras Nušovė Pačią, Vaikus, 
įnamius ir Pats Nusižudė

Hammond, Ind. — Felix 
Samas, mašinistas, 27 metų 
amžiaus, nušovė savo žmo
ną, du vaikus ir du įna
mius, padegė namus ir pats 
nusišovė. Samas buvo susi
jaudinęs dėl to, kad jo žmo
na per teismą skyrėsi nuo 
jo.

Žuvo Daug Jūreivių 
Su Anglų Submarinu

London. — Žibalinis Šve
dijos laivas nuskandino 
Thames upės žiotyse di
džiulį Anglijos submariną 
Truculent, kuriame buvo 76 
jūreiviai. Kol kas tik 15 jų 
išgelbėta ir keli lavonai iš
imta. Bijoma, kad 52 kiti 
jūreiviai žuvę.

Paliuosuotas Progresyvio 
Studento Užmušėjas

Woodsville, N. H. — Re
akcinis studentas William 
C. Felton su sėbrais pernai 
pavasarį įsiveržė į progre
syvio studento Raymondo 
J. Cirottos kambarį ir už
mušė Cirottą. Abudu buvo 
Dartmouth Kolegijos stu
dentai.

Teismas dabar atrado 
Feltoną kaltu ir skyrė 3 iki 
5 metų kalėjimo. Bet teisė
jas tuojau suspendavo 
žmogžudžiui kalėjimo baus
mę ir įsakė tiktai sumokėti 
$375 kaip teismo lėšas.

Reikia siųsti ir dovanų su 
sveikinimais.

Reikia tvirtinti mūsų spau
da, kurios pareiga kovoti 
prieš smogikus ir visus mūsų 
krašto liaudies priešus.

To neprivalome nei minu
tei išleisti iš minties!

MacArthur vėl Giria , 
Japonų “Demokratiją”

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur, karinis amerikonų 
gubernatorius Japonijai, 
savo laiške japonų seimui 
vėl gyrė Japonijos valdžią . 
už “demokratiją”.

(Japonų valdovai, pagal 
MacArthuro įsakymą, atė
mė iš milionų unijinių dar
bininkų - tarnautojų teisę 
net derėtis su valdžia dėl 
algų ir kitų reikalavimų.)

Užtiktas Madingas 
Nedorybių Urvas

Chicago. — Policija už
klupo puošniai įrengtą nak
tinį paleistuvysčių ir narko- 
tiškų svaigalų klubą; suė
mė ir knygas su šimtais 
turtingų kostumerių adre
su. Tarp jų yra daug poli
tikierių ir kitų vadinamų 
“žymių piliečių.” Bet poli
cija viešai neskelbia jų 
vardų.

Pranešama, kad jie ten 
didelius pinigus mokėdavo 
už rūkomus marijuanos 
svaigalus, o magaryčioms 
gaudavo mergų; sakoma, 
su tomis mergomis jie miš
riai paleistuvaudavo, vie
niems bežiūrint į kitus.

Tapo areštuotas klubo 
savininkas Orville Owen, jo 
pati ir kelios to nedorybių 
urvo vadovės.

Prisipažino Padegus Ligo
ninę, Kur Žuvo 41 Moteris

------
Davenport, Iowa. — Pro

to ligonė Elnora Epperly, 
23 metų amžiaus, prisipaži
no, kad jinai praeitą šešta
dienį padegė St. Elizabeth 
Mercy ligoninę, kur per 
gaisra žuvo 40 moterų, pro
tinių ligonių, ir viena slau
gė. ,

Padegėja bus teisiama 
kaip žmogžudė.

Suomijos Valdžia Priversta 
Pakelti Algas

Helsinki. — Suomijos sei
mas 90 balsų prieš 69 užgy- 
rė premjero Fagerholmo 
pasiūlymą pakelti visiems 
darbininkams algas pusaš- 
tunto procento. Darbo uni
jos reikalavo daugiau.

Dienraščio Laisvės vajus, gavimui naujų skaitytojų, 
užsibaigė. Jis buvo sėkmingesnis, negu kad tikėjomės 
prie dabartinių aplinkybių.

Konteste dalyvavo grąžus būrys dienraščio Laisvės 
patriotų. Premijas laimėjo šie asmenys:
1- mą dovaną $75.00 — laimėjo:

K. Žukauskienė, Newark .....................  11492
2- rą dovaną $50.00 — laimėjo:

Elizabetho vajininkai .........................'........... 9378
3- čią dovaną $35.00 — laimėjo:

Hartfordo ? vajininkai ..................................... 5225
4- tą dovaną $30.00 — laimėjo:

Philadelphijos vajininkai ................................... 5215
5- tą dovaną $25.00 — laimėjo:

, M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.................... 4626
6- tą dovaną $20.00 — laimėjo:

Aug. ir Marcella Dambrauskai, So. Boston ... 4039
7- tą dovaną $15.00 — laimėjo:

Brooklyno vajininkai ................  3012
8- tą dovaną $12 — laimėjo:

J. Bakšys, Worcester, Mass. ........................... 2598
|9-tą dovaną $10.00 — laimėjo:

S. Penkauskas, Lawrence, Mass.......................  2475
10-tą dovaną $5.00 — laimėjo:

P. Anderson — L. Bekis, Rochester ............... 2177
(Plačiau apie vajų ant 2-ro puslapio)

Atsakymas į Laiškus
Gavome geroka pluoštą 

laiškų, kur klausiama, ko
dėl sulaikėme dienraščio 
Laisves siuntinėjimą.

Laisves siuntinėjimas 
niekam nebuvo tiksliai su
laikytas.

Gruodžio 27 d. laidoje 
pirmajame puslapyje buvo 
pranešta, jog dienraštis per 
keletą dienų neišeis todėl,

kad kraustomės i Kultūrinį 
Centrą. Dėl tos priežasties 
neišleidome dienraščio per 
7 dienas, ir todėl skaityto
jai jo negavo.

i
Dabar vėl reguliariai 5 

dienas per savaitę išeina 
Laisvė, ir visiems prenu
meratoriams yra siuntinė- 
janįa. 1

Laisvės Administracija

/V4U.L4S ALDLD ADRESAS
!-7

Lietuvių Litera t ū r o s 
Draugijos centras persikėlė 
iš 46-Ten Eyck St., Brook
lyn, į Lietuvių Kultūros 
Centra, v

Nuo dabar ALDLD ir 
Šviesos reikalais rašykite:

ALDLD,
110-12 Atlantic Avė., 

Richmond Hill 19, N. Y.

Vėliausios Žinios
HONG KONG. — Kinijos Liaudies Armija, įsiver

žus į Hainan salą, užėmė platesnį jos ruožtą ir sustip
rino savo pozicijas prieš Čiango tautininkus.

WASHINGTON. — Valstybės sekretorius Acheso- 
nas vėl slaptai aiškino Senato komitetui Amerikos po
litiką kai dėl paramos Čiang Kai-šekui kare prieš Ki
nijos Liaudies Respubliką.

FORMOZA. — Kinų tautininkai giriasi, kad jie, 
naudodami amerikinius bombanešius B-29, ir P-51, su
žaloję bei “sunaikinę” 11 Kinijos liaudininkų laivų 
Šanghajaus uoste.

COLOMBO, Ceylon. — Anglų imperijos užsieninių 
ministrų konferencija nutarė pripažint Francijos pa
skirtą “karalių” Bao Dai kaip Vietnamo valdovą.

Vietnamo patrijotai - respublikiečiai juo smarkiau 
kariauja prieš Francijos imperialistus ir jų pastumdė
lius.

LAKE: SUCCESS, N. Y.— Sovietų atstovas Jungti
nių Tautų Saugumo Taryboje, Jakovas Malikas vėl 
reikalavo pašalint Čiang Kai-šeko kinų tautininkų de
legatą Tsiangą; pakartojo, kad Tsiangas nieko neat
stovauja.

Anglų - amerikonų blokas, tačiaus, palaiko Tsiangą 
net Saugumo Tarybos pirmininku šiam mėnesiui.

STOCKTON, Anglija. — Susprogo karinis anglų 
lėktuvas. Sudegė visi 5 lakūnai.

Rytą Vokietijos Premjeras 
Žada Pažabot Reakcininkus

Berlin. — Apsilankęs 
Maskvoje, sugrįžo Demok
ratinės Vokiečių Respubli
kos premjeras Walteris Ul- 
bricht. Jisai sakė, reikės 
suvaldyti tūlus vokiečių kle

rikalų ir liberalų partijų e- 
lementus, kurie kursto 
prieš Sovietų Sąjungą, nors 
tos dvi partijos dalyvauja 
respublikos valdžioje išvien 
su komunistais - socialis
tais.

ORAS. — Apsiniaukę, ne
šalta, lietus.

ACHESON BANDO PRIDENGTI TALKA
CIANGUI PRIEŠ NAUJA J A KINIJA

, .. .. ...

Kursto Prieš Sovietų Sąjungą
Washington. — Valsty

bės sekretorius Dean Ache- 
sonas bažijosi, kad šios ša
lies valdžia neturi tikslo į- 
siveržti į Formozos salą ar 
kitur į Kinijos žemę.

Achesonas, kalbėdamas 
Nacionaliame Spaudos Klu
be, kritikavo republikonus 
senatorius, kurie reikalavo 
pasiųsti ginkluota^ Ameri
kos jėgas į Formozos salą, 
padėti ją Čiang Kai - šėko 
kinam tautininkam ginti 
nuo Kinijos Liaudies Armi
jos įsiveržimo.

Achesonas sakė, kad toks 
Amerikos įsikišimas, pa
tarnautų Kinijos komunis-

Indijoj Tūkstančiais 
Areštuojami Kairieji

New Delhi, Indija.— So- 
cialistuojanti Indijos prem
jero Nehru valdžia 'praeitą 
mėnesi suėmė dar 2,520 ta- 
riamų komunistų ir progre
syvių darbo unijų vadų.

Be to, Hyderabado pro
vincijoj į kalėjimus subruk
ta daugiau kaip 3,006 poli
tinių kalinių. O vadinamose 
kunigaikštinėse Indijos val
stijose įkalinta dar tūkstan
čiai nužiūrimu “raudonų
jų.”

Dipukas Paviliojo 
Savo Tėvo Žmoną

Cleveland.— Lenkas The- 
doras Borkowski, 58 metų, 
parsikvietė iš Europos savo 
sūnų Chesterį, 38 metų am
žiaus, kaipo įšvietintą, di
puką. Sūnus netrukus įsi
mylėjo savo pamotu £mo- 
čiaką) Josephiną, 44 metų. 
Tėvas užtiko sūnų besimy- 
lint su pamote. Tad sūnus 
dar ir sumušė tėvą.

Dabar, pagaliaus, tėvas 
gavo teismo perskyras nuo 
Jozefinos. O jinai džiaugia
si, kad galės susituokti su 
sūnum.

5 Pavaryti iš Darbo, kad Ne
prisiekė prieš Komunistus

Chicago.— Stewart-War
ner korporacija pavarė iš 
darbo 5 darbininkuš, Jungt. 
Elektrininkų Unijos na
rius, už tai, kad jie atsisakė 
prisiekti raštu, jog nėra ko
munistai ir nieko bendra 
neturį su jokiomis “raudo
nųjų” organizacijomis.

Tafto - Hartley’o įstaty
mas reikalauja, kad prieš 
komunistus prisiektų tik
tai unijų viršininkai. Bet 
Stewart - Warnerio bosai 
verčia ir eilinius darbinin
kus prisiekti.

Jungtinė Elektrininkų U- 
nija duoda skundą valdinei 
Darbo Santykių Komisijai 
prieš tos kompanijos sau
valiavimą.

Morristown, N. J. —Dėl 
nežinomos priežasties nusi
šovė valstijinis policininkas 
Charle Loeser, 40 metų.

tams kelti įų tautiečius 
prieš amerikonui Laip im
perialistus įsiveržėlius.

Achesonas pasakojo, kad 
jeigu Amerika “nuošaliai 
stovės nuo naminio kinų 
karo, tai Kinijos žmonių rū
stybė, girdi, bus nukreipta 
prieš Sovietų Sąjungą. Ne
žinia kuom remdamasis, A- 
chesonas sakė, kad Sovietų 
Sąjunga, girdi, “prijungus” 
sau kiniškas žemes Man- 
d ž ū r i j o j e, Viduji
nėje ir Išorinėje Mon
golijoje ir Sinkiango • pro
vincijoje.

Achesonas kartu pareiš
kė, kad Jungtinės Valstijos 
davė Čiang Kai-šekui įva- 
lias ginklų ir visokių karo 
reikmenų, bet komunistai- 
liaudininkai supliekė Čian
go armijas todėl, ka<| čian- 
gininkų valdžia buvo ištižus 
ir praradus gyventojų pasi
tikėjimą.

(Pirmesni pranešimai ro
dė, kad Amerikos oficie- 
riai lavina Čiango kariuo
menę ir lakūnus ir kariniai 
jankių inžinieriai padeda 
Čiango tautininkams ap- 
tvirtinti Formozos salą.)

Francija, Pyksta, kad Anglai 
Pripažino Naująją Kiniją

Paryžius. — Francijos 
žinių ministras Pierre pa
reiškė pasipiktinimą, kad 
Anglija pripažino Kinų 
Liaudies Respubliką. Tuo- 
mi AnPiiia, girdi, “supara
lyžiavo” Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybą.

5 Negrai Nulinčiuoti 
Per 10 Dienų

New York. — Per 10 die
nų po naujų metų šiemet 
baltieji linčininkai nužudė 
5 negrus įvairiose vietose.

Pilietinių Teisių Kongre
sas kreipėsi j prez. Truma- 
ną, kad pasidarbuotų išlei
dimui įstatymo, kuris už
draustų linčiuot negrus. 
Kartu priminė prezidentui 
apie naujus negrų linčiavi- 
mus. , į/;

Prancūzu Policija Gaudo ' 
Ir Tremia Lenkus

Paryžius. — Francūzų 
žandarai suėmė dar 18 Len
kijos piliečių. Taigi viso pa
staruoju laiku a'reštavo 50 
lenkų ir jau ištrėmė 40 jų 
iš Francijos.

Francūzų valdininkai pa
sakoja. būk tai todėl, kad 
tie lenkai kišęsi į Francijos 
politiką. Suprantama, kad 
Francijos valdovai keršija 
už tai, jog Lenkija sučiupo 
ir teisman patraukė eilę 
francūzų šnipų.

Ottawa. — Kanados ka
syklų ministras Gemmell 
pranešė, jog rytinėje Supe
rior ežero pakrantėje atra
sta klodai uraniumo, atomi
nių bombų medžiagos. < •
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Trisdešimt vienas bilijonas karo reikalams
Iš keturiasdešimt dviejų bilijonų dolerių prezidento 

Trumano budžeto trisdešimt vienas bilijonas eis buvusių 
ir būsimų karų ręikalams. Ir kasmet karo našta sunkę-

Mačiau "Mūsų Gyveninio Žaizdas”
Antru Kartu

Gruodžio 18 d. Brooklyno ir apylinkės 
lietuviai turėjo progą antru kartu maty
ti vaidinimą “Mūsų Gyvenimo Žaizdos.” 
Ir nebuvome suviltais, kurie matėme Ro
jaus Mizaros sukurtą gilią dramą antru 
kartu. Po eilės gastrolių kolonijose veika
las ir vaidyba išėjo žymiai geriau ir daug 
gilesnius'įspūdžius paliko žiūrovuose.

Šis vaidinimas parodė, kad ir mėgėjų 
teatras gali pakilti, gerėti. Veikalo rolės 
(charakteriai) nebuvo lošiamos, bet tik
rai vaidinamos, įgyvendintos. Žiūrovas 
šiame vaidinime galėjo ne tik veikalą sek
ti, bet gėrėtis aktorių vaidyba. Žinoma, 
veikalo pakartojimas, platus maršrutas
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ja. Prezidento Roosevelto prezidentavimo 1938 metais davė progą pasiekti ankstesnio pi asilavi-
valstybės budžetas pasiekė septynis bilijonus dolerių. 
Visi skundėsi, kad valdžios išlaįdos per didelės. Bet Tru-, 
mano budžetas šešis sykius didesnis.

Tie taksai, kuriuos valdžia pasiima tiesiai iš žmonių j 
uždarbio, yra tik maža dalis taksų, kuriuos mokame vai- i 
džiai. Kai perki pieno Kvortą, nepamiršk, kad aštuonis ! 
centus užmoki taksų. Kai perki duonos svarą, suprask,. I 
kad penki centai eina valdžios užlaikymui! Viskas, ką 
tik perki, apkrauta taksais.

nimo. Premjeroje pastebėtos klaidos buvo 
_! galima taisyti.

Mainierių kova už duoną
Komercinė spauda plūsta mainierių uniją, ypatingai 

puola John L. Lewis. Bara uniją už įvedimą trijų dienų 
darbo savaitės. Smerkia mainierius už pasikartojančius 
streikus. Washingtone reakcijonieriai vėl reikalauja 
naujų įstatymų prieš darbo unijas. Jie nori, kad unijos 
paeitų po anti-trustinio įstatymo nuostatais. Už viską 
kaltina mainierius.

Bet ką kita mainierių unija turėtų daryti? Didžiosios 
kornpanijos atsisako pasirašyti kontraktą. Anglies kom
panijas daugumoje kontroliuoja plieno korporacijos ir 
didžiosios geležinkelių kompanijos. Gi viską kontroliuo
ja Wall Streeto bankieriai. Šie gi yra, matyt, nusprendę 
sulaužyti mainierių uniją. Reakciniai kongresmanai šo
ka pagal jų muziką. Jiems nerūpi surasti tiesą apie pa
sikartojančių streikų priežastis. Jiems nesvarbu, kad 
kalti yra samdytoji, kurie atsisako kontraktą padaryti. 
Jiems kalti tik mainieriai, kurie saugo organizaciją ir 
gina savo ekonominius, reikalus tomis priemonėmis, ku
rios jiems yra prieinamos.

Kodėl tyli Amerikos- Darbo Federacijos ir CIO vado
vybės, kai visa valdančioji klasė kalnus verčia ant mai
nierių ir jų unijos? Nejaugi jos nežino iš istorijos, kad 
susilpninimas mainierių fronto skaudžiai atsilieptų ant 
darbininkų visose kitose pramonėse?

Jos žino, bet mainieriams talkon neina. Tai dar vienas 
įrodymas, kad Green ir Murray sėdi ne savo vietose. Jie 
šiandien daugiau susirūpinę ieškojimu “raudonųjų raga
nų”, negu gynimu darbo unijų judėjimo nuo tikrųjų jo 
priešų — nuo samdytojų klasės.

Klerikalų valdomoje Italijoje
Sausio 9 dieną Italijos mieste Modena policija šaudė 

į streikuojančius darbininkus, šeši darbininkai buvo ant 
vietos nudėti, o šimtai atsidūrė ligoninėse.

Visoje Italijoje pakilo darbininkų pasipiktinimas kle
rikalinės valdžios policijos žiaurumu. Spdntaniškai mies
tuose kilo protesto streikai ir demonstracijos. Nudėtųjų 
šešių darbininkų laidotuvėse dalyvavo du šimtai parla
mento narių. Romoje policija demonstrantus brutališkai 
vaikė ir mušė.

Tai šitaip Italijoje prasidėjo ‘^šventieji metai”. Įsiga
lėję klerikalai, de Gasperi vadovaujami, nori Italiją pa
versti antrąja Ispanija. Joje atgaivinama musoliniškojo 
fašizmo dvasia ir teroras.

Ar tai jiems pavyks, jau kitas klausimas. Reikia žino
ti, kad Italijos komunistai ir socialistai, eina išvien prieš 
klerikalų siautėjimą. Jie sudaro galingą darbininkų 
frontą. De Gasperi klikai nebus lengva apsidirbti su to
mis teisėmis, kurias Italijos žmonės laimėjo, atsikratę 
Mussolinio diktatūros.

Lawrence, Mass
.-Smetonininkai buvo surengę 
Vakarą neva paminėti Vinco 
Kudirkos 50 metų sukaktį. 
Suėjo veik vieni tik dipukai. 
Mažai ten buvo vietos pagirti 
Kudirką, jo darbuotę lietuvių 
kalbai ir lietuvybei išlaikyti, 
jie tik keikė Tarybų Sąjungą 
ir Tarybinės Lietuvos vyriau- 

Ir labai stoja už Lie- 
Tūlo iš jų pa-

tras Janukonis, katalikiško 
nusistatymo. Tai yra švarus 
biznierius. Su juo suėjus ga
li gražiai pasikalbėti. Prieš 
keletą savaičių dalyvavo ir 
mūsų bankiete, Maple Parke.

Linkiu Petrui Janukoniui 
greitai pasveikti ir reiškiu už
uojautą jo draugei Januko- 
nienei.

Laisves Vajus Užsibaigi
(Tęsinys nuo pirmo puslapio)

Čia paduodame vardus visų_ dalyvavusiųjų vajuje ir 
pažymime po kiek kuris atsiekė punktais.kitas mažmožis galima pastebėti ir vei

kalui.
Kai. kurių charakterių rolėse dar gali

ma pastebėti, ypač Šilkienės brolio, Juo
zo, pasikartojimų. Pasikartojimai jau
čiami apibūdinime Šilkų kambarių, jų 
“bravorėlio.” Taip pat Juozo pasakoji
mas apie Šilkienę, kas ji yra, galima bū
tų eliminuoti. Šilkienė veik dominuoja 
scenoje, jos darbai, elgesiai gana ryškiai 
žiūrovui parodo, kas ji yra. Dar aiški
nimas scenoje apie ją kaip ir pakartoji
mu išeina.

Juozo intrigavimas, vedantis prie jo 
nužudymo, vesti žmoną, daugiau ideali
nis, negu realus. Juozas jau ne jaunas, 
jo sveikata labai šlubuoja, jo koja skau
dama, jis šlubuoja. Jo susižiedavimas su 
moteriške, matomai, autoriui buvo rei
kalingas, kad atimti iš Šilkų jiems sko
lintus pinigus ir apdraudos palisį. O tas 
privedė Šilkus prie Juozo nužudymo. Vie
nok vaidyboje tas nedaro veikalui nuosto
lio.

Abu Šilkai gerai sukurti. Galima pa
stebėti, tai tik patį 'tragiškiausią Šilko 
rolės momentą, kuomet jis grįžta jau 
atlikęs žmogžudystę. Jis grįžta siaubo 
apimtas, išsigandęs,, pasakęs kelis žo
džius, . sugriūva. Jo scena čia turėtų ir 
baigtis. Pratęsimas to momento aiškini
mu, kaip jis atliko žmogžudystę, gali at
skiesti tragiškąjį momentą. Žinoma, čia 
nė^a veikalo klaida. Mes turime mintyje 
mūsų vaidybą, kuomet ne visur yra pra
silavinusių aktorių ir režisierių. Jei Jur
gio Šilko tas paaiškinimas būtų perkeltas 
į kitą jo sceną, kuomet jau jis atsigauna, 
surimtėja, žymiai palengvintų tinkamai 
rolę atlikti ne taip įgudusiems vaidinto
jams.

Ketvirtam veiksme veikalo veikla yra 
tragiškai dramatiška. Čia einama prie 
klimakso. Šilkų kriminališki darbai iš
kyla, Gulbio Alenutė atvyksta su Šilkų 
sūnumi Antanu, už kurio ji ištekėjo. 
Gulbiui taikyti nuodai tenka Antanui. 
Veikalas baigiasi su Šilkų kriminalio gy
venimo tragedija.

Jaukus momentas, kai Alena susitin
ka su savo tėvu Gulbiu ir atsidengia, kad <21 naujas prenumeratas ir

turto
T

turėjai

sybę.
tuvos ponus, 
blausiau:

—Ar' daug 
Lietuvoje ? 
. —Nieko.

-—Tai dėl ko tų 
gailestauji ?

Užklaustas nieko 
kė. Pasirodo, tie

ponų ap-

Naujais metais sveikinu vi? 
sus laisviečius ir visus drau
gus ir drauges. Linkiu nau
jos energijos veikti, kad 1950 
metai būtų daug geresni ir 
kad taikoje sugyventume. 
Taipgi linkiu visiems didesnio 
veikimo taikai išsaugoti.

S. Penkauskas.

Los Angeles. — Žemės 
drebėjimas vėl pajudino šį 
•miestą, bet nuostolių nepa
darė.

Buffalo, N.. Y. — Strei
kavusiems čia telefonis
tams pridėta po penktuką

Serga senas biznierius Pe-| algos valandai.

nebeatsa 
žmoneliai 

mėgsta ponais vadintis. Nors 
grynas, kaip bizūnas, bet bi
le tik ponu vadina. Kai pa
matys vargo, visa ta ponys
tė išgaruos.

2 pii*!-—-Laisvi (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Saurio 14, 1950

Platus veikalo gastroliavimas kolonijo- 
Ise yra savaimi didelis laimėjimas mūsų 
i menui. Apie tai, kad su veikalais, ar ki
nais meno kūriniais, kuomet jie paruošti 
[scenai, reikia leistis į plačius maršrutus, 
mes jau ne kartą darėme tarimus susi
rinkimuose ir meno .organizacijos konfe
rencijose. Su veikalu “Mūsų Gyvenimo 
Žaizdos” dalinai pirmesni tarimai įvy
kinta. Dabar turime žiūrėti, kad n-e tik 
“Žaizdos,” bet visi veikalai ir visos mė
gėjų grupės pasiektų plačią publiką, va
žiuotų į kolonijas. Taip mes galime pa
kelti meninį lygį ir taupinti mėgėjų ener
giją - .

Tačiau būtų klaida manyti, jog be di
delių pastangų lavintis, be geros režisū
ros, o vien dažnesnis vaidinimų pakarto
jimas gali pakankamai pakelti vaidybos 
mena. Reikia lavintis. Jei mes matėme 
gerą “Žaizdų” vaidybą, tai didelis nuo
pelnas priklauso Jono Valenčio režisūrai 
ir vaidintojams, kurie po jo vadovybe la
vinosi. Valentis nei tik veikalo režisierius, 
bet ir sunkiausios (Gulbio) rolės vaidin
tojas buvo “Mūsų Gyv. Žaizdose.” Su Va- 
lenčiu ryžtingai veikė visas teatro kolek
tyvas: Lilija Kavaliauskaitė, Jonas La
zauskas, Jonas Ruš.inskas, Adelė Rainie- 

i nė, Pranas Yakštys, Aldona Aleknienė, 
Povilas Rainys ir Povilas Alekna. Jie 
visi atliko didelį ir gražų m-eno darbą.

Rojaus Mižaros “Mūsų Gyvenimo Žaiz
dos” yra geras veikalas. Jame ryškiai 
draminiai pavaizduojama netolima mūsų 
amerikinio gyvenimo praeitis. Autorius 
paėmė visuomeniniai žalingą-šalies įsta
tymą (prohibicijos), draudžiantį gamin
ti ir pardavinėti svaiginančius gėrimus. 
Autorius parodė, kaip tas įstatymas pri
veisė slaptų gertuvių, kaip juo galėjo 
naudotis pelnagrobiai, kriminalistai savo 
naudai, o svaigalai ne tik neišnyko, bet 
jie paliko nuodingesni. Autorius sukūrė, 
kaipo to nenaudingo įstatymo produktus, 
Šilkienės ir Šilko charakterius (juos pui
kiai atliko Lilija Kavaliauskaitė ir Jo
nas Lazauskas). Šilkai gamina svaigalus, 
parduoda juos, girdo nelaimingus, žudo 
svetimus ir savus, jie vagia ir nuodija, 
kad tik pralobti, kad dolerį pagauti.

Tai yra tikrovė buvusio gyvenimo. Ne 
tik dykaduonių, bet ir darbininkų luome 
atsiranda kriminalistų. Prohibicijos lai
bais ne tik toki Šilkai laužę įstatymą, bet 
ir policija ir aukšti valdininkai globojo 
slaptas “spikyzes,” imdami riebius ky
šius. Bet kaip daugelio kriminalistų gy
venimas baigiasi tragiškai, taip ir Šilkų. 
Jie gaudė dolerius neteisingai — vogė, 
žudė, nuodijo. Pagaliaus jų nuodai ten
ka jų sūnui, iškyla ir kitos jų kriminaly- 
bės. Jų galas kelio ne tikėtas dvarelis 
Lietuvoje, bet saužudystė.

Bet autorius davė ir blaivius tipus sa
vo veikale. Juozas, Šilkienės brolis, ir se
nelis Gulbis yra aukos bendro šalies gy
venimo. Juos pagauųa ir pribaigia Šilkų 
tipo “įstaigos.” Jaudinančios scenos vyks
ta, kaip senelio Gulbio taupytus pinigus 
savo dukrelei Šilkai; išvagia, o Šilkienės 
brolį Juozą už du tūkstančiu doleriu nu
žudo. Gulbio duktė Alena ir Šilkų sūnus 
Antanas rodo naują kelią į gyvenimą — 
jie jauni, pažangūs.

Jonas Valentis meistriškai įpersonavo 
senuką Gulbį, jau iš darbo paleistą, bet 
taupantį penkis tūkstančius savo myli
mai dukrelei, kurią dar mažą motina nuo 
jo atskyrė. Graži ir jaudinanti buvo sce
na, kuomet Šilkai išvogė jo sielos tikslą 
— Alentrcei taupytus pinigus.

“Mūsų\ Gyvenimo Žaizdos” yra ketu
rių veiksmų drama, tačiaus veikalo vai
dinimas eina greitu tempu. Veiksmas Uto give this publication a new name. I 
vyksta vienam kambaryje, — scenos pa- ^believe the contest was to have closed 
kaitų nereikia. Tas žymiai palengvina Dec. 31.
veikalo perstatymą. Vienok dar vienas (Tąsa ant 3 puslapio) j

Alenai taupytus pinigus Šilkienė išvogė. 
Vienok Alenos ir Antano aiškūs pažan- 
gietiški pareiškimai, jų kalbos apie Kau
ną, Nemuną, Tarybų šalį yra kaip ir po
etiški dadėliai, o ne išaugę iš veikalo 
turinio. Geriau būtų, jei Alenos ir Anta
no, kaipo lietuvių amerikiečių pasaulė
žiūra ribotųsi vietiniu gyvenimu, tuomet 
jie daugiau rištųsi su veikalu. Tie keli 
sakiniai juos rodo ne kaipo dalyviūs vei
kalo audinyje, bet kaipo filantropinius 
propagandistus.

Vienok šie keli pastebėjimai buvo gali
ma įmatyti tik gerai į veikalą įsižiūrė
jus antrame vaidinime. Bendrai, “Mūsų 
Gyvenimo Žaizdos” yra geras veikalas, 
nesunkus suvaidinti. Jis turi istorinės 
reikšmės, jo turinys bus geras už 10 ar 
20 metų. LMS turėtų veikalą išleisti 
knygutės formoje.

Antru kartu turėtų Brooklyne persta
tyti ir veikalą “Gieda Gaideliai.” Ypatin
gai tas galima, kuomet yra vieta, kur 
vaidinti. “Gaidelių” antras perstatymas 
taip pat duotų meninės naudos veikalui 
ir vaidintojams. V. Bovinas,

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

Another New Year has rolled around 
again! This is the time for reminiscing 
over the events of the past year and-for 
resolving to do better in thę coming year. 
Anyway, it is a good opportunity for a 
columnist to ramble along on a number 
of subjects, do a little preaching and 
toss- off a couple of bouquets.

The best things first — we were gra
tified with the enthusiasm of the Chi
cago delegation at the National LMS 
Convention recently, but even more so 
when immediately upon arrival home, 
they dug right into the recommendations 
drawn up by the convention, and came 
up with the announcement that, starting 
with the new year, the LMS Center 
Comm, will issue a new monthly perio
dical. They created a great deal of in
terest by sponsoring a miniature contest

ALDLD 20 kp., mot. skyr., 
Binghamton ........................ 1562

Geo. Shimaitisk Brockton.......... 1496
1 P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 1328 

A. Žemaitis, Baltimore ........... 1211
ALDLD 4-ta apskr., Pittsburgh 1206
Bridgeport vajininkai ............. 1203
S. Kuzmickas, Shenandoah ..... 1114
J. Grybas-A. Zaruba, Norwood .. 779 
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Tvarijonas, Detroit ........
K. Urban, Hudson ...........
Pruseika, Chicago ...........
Šlajus, Eddystone .............
Šlekaitis, Scranton .........

J. Didjun, New Haven, Conn. 
J .Simutis, Nashua ...............

Sharkey, Easton ...............
Matachun, Paterson .........
Padgalskas, Mexico .........
Kirslis, Bridgewater .........

Valinčius, Pittston .........
LLD 77 kp., Cliffside Park .....
S. Puidokas, Rumford ..............
J. Adams, Grand Rapids .......
A. P. Dambrauskas, Haverhill 
j. Žilinskas, Lewiston .....
Vera Smalstis, Detroit

Bemat, Los Angeles ...
Wall, Wilkes-Barre .... 
Slekienė, Gardner ....
Gudzin, Scotia ............
Zunaris, Dorchester ....

LLD 75 kp., Miami ........
H. Žukienė, Binghamton .
A. Sauka, Brockton .........
Helen Jacobs, Oakland ....
J. Žebrys, Cleveland ........
A. J. Navickas, Haverhill 
M. Janulis, Detroit ........

Daujotas, E. St. Louis 
Taraška, Milton .........
Thomas, So. Boston ...

A.
V.
M.
A.
M.

J.
A.
II.

K. Žukauskienė pridavė 
didelį pluoštą atnaujinimu 
ir 24 naujas prenumeratas; 
jos bendradarbis J. Bimba, 
Paterson, N. J., vieną nau
ją prenumeratą; F. Šimkie
nė, Arlington, N. J., kita 
bendradarbė prisiuntė pluo
štą atnaujinimų. V. Rama
nauskas, iš Minersville, Pa., 
pranešė, kad savo punktus 
atiduoda Žukauskienei, tarp 
jų buvo ir viena nauja pre
numerata.

K. Čiurlis, Elizabeth, N. 
J., prisiuntė daugelį atnau
jinimų ir dvi naujas prenu
meratas. Antanas ir Jurgis, 
jo pagelbininkai prisiuntė

Easton, Pa.

atnaujinimų.
Iš Hartfordo gavome se

kamai: F. J. Repšys pri
siuntė liaują prenumeratą 
ir atnaujinimų; L. Žemai
tienė 4 naujas prenumera
tas ir atnaujinimų; J. Kaz
lauskas, Wethersfield, Ct., 
atnaujinimų.

Iš Philadelphijos: P. Wa- 
lantieiiė prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų; 
R. Merkis, naują prenum. 
ir atnaujinimų; Wm. Pat
ten, P. Pilėnas, J. Šapra- 
nauskienė atnaujinimų.

M. Svinkūnienė, Water
bury, Conn., prisiuntė at- 
naujimų.

Aug. ir Marcella Damb
rauskai, So. Boston, Mass., 
prisiuntė 5 naujas prenu
meratas ir atnaujinimų.

Iš Brooklyno vientik at
naujinimų gavome nuo P. 
Buknys, P. Babarskis, A. 
Balčiūnas, P. Vaznys, J. 
Kairys, Cafl Bender. A <A

J. Bakšys, WorceMw-, 
Mass., prisiuntė atnaujini
mų .

S/ Penkauskas, Lawrence, 
Mass., prisiuntė naują pre
numeratą ir taipgi jo pa- 
gelbininkas Ig. Čiulada, 
naują prenum. Taipgi ga- 
vomę ir atnaujinimų nuo 
juodviejų.

P. Anderson - L. Bekešie- 
nė, Rochester, N. Y., pri- 
siuntė atnaujinimų.

M. Zunaris, Dorchester, 
Mass., prisiuntė atnaujini
mų ir vieną naują prenu
meratą.

Nuo pavienių skaitytojų 
po vieną naują prenumera
tą gavom nuo: Mrs. Philip- 
sie, Stamford, Conn, ir S. 
R. Chuberkis, So. Boston, 
Mass.

(Bus daugiau)

tautos. Jis ėjo skersai gatvę 
su savo žmona. “Atlėkęs” 
karas jam sulaužė kojas ir jis 
mirė ligoninėje.

Visiems liūdesio valando
mis patarnavo lietuvis grabo- 
rius J. Katinis.

mi-Gruodžio 11 d., 1949 m 
re senelė Ona Lynčiukienė. 
Paliko nuliūdime dukra Ma
rė Pėžienė ir žentas Vincas 
Pėža. Paėjo iš Lietuvos nuo 
Žemaitijos. Gimus buvo ba
landžio 12, 1878 metais. Bu
vo simpatinga senutė; laisvų 
pažiūrų; mėgdavo skaityti 
darbininkiškus laikraščius, o 
labiausia Laisvę. Pasirgo pu- 

) sėtinai ilgai.
Mes visi apgailęstaujam 

mūsų brangios senelės.
Velionė Lynčiukienė atva

žiavo į šią šalį, kaip ir mes 
visi, vargdienė. Dar jauna 
būdama, su savo gyvenimo 
draugu, jinai stengėsi padary
ti savo gyvenimą gražesniu, 
užsidėjo Eastone duonkepy- 
klą ir sunkiai dirbo. Biznis 
ėmė sektis, bet patiems svei
kata pablogėjo. Vėliau biz
nį pardavė ir nuėjo gyventi 
pas dukrą į Arlington, Pa. 
Jos gyvenimo draugas mirė 
kiek metų pirmiau. Juos abu 
palaidojome Eastono miesto 
kapinėse.

Ilsėkis, brangi senele, lai 
būna tau lengva šios šalies 
žemelė!

Gruodžio 25-tą mirė 4 me
tų mergaitė, draugų Kubilių 
dukrytė, iš džiaugsmo susir
gusi širdies apsilpimu, vos 
spėta nugabenti ligoninėn. 
Buvo taip:

Lietuvių Piliečių 
kas metai surengia 
“parę” vaikučiams, 
gauna dovanėles ir
pabėgioja. Tos mergaitės tė
vai taipgi buvo atsivedę du
krytę- pasilinksmint.

Mes labai apgailestaujam 
dd. Kubilius, kad juos ištiko 
tokia skaudi nelaimė.

Klubas
Kalėdų 

kur jie 
linksmai

Gruodžio 30 ištiko nelaimė 
apie 73 metų senelį, vokiečių

Gruodžio 28-tą susižiedavo 
Algirdas Šlapikas, sūnus Onos 
Šlapikienės, 
bromičiūte. 
jaunuoliams

su Madelina A- 
inkiu draugams 
gerų pasekmių!

ligonę. Drg. šar-
Laisvės vajinin-

Turime ir 
kienė, mūsų 
ko žmona, pasidavė ligoninėn 
ištirti savo sveikatą. Dakta
rai mano, kad gal reikės da
ryti operacija. Linkiu drau
gei greit pasveikti!

Biskis Apie Piliečių Klubą
Mūsų Lietuvių Klubas jau 

pabaigė taisyti naują kamba
rį, pertaisė viską naujoviškai. 
Labai gražus. Bus ir baras, 
tik dar negali atidaryti, nes 
inspektoriai pertaisų dar ne
peržiūrėjo. E. K.

Daugmeniška paskola
Kazys: — Gerą vakarą, 

kaimyne. Sumaniau užeiti 
pas tave ir paklausti apie

pa

as
tas

skolinau pereitą savaitę.
Kastas: — Labai apgai

lestauju, susiedėli, aš jį pa
skolinau savo geram bičiu
liui. Ar jūs tuojaus jo 
geidaujate?

Kazys: — Taigi, ne 
pats jo pageidauju, bet
žmogus, iš kurio aš pasi
skolinau, sako, savininkas 
to lietsargio reikalauja. ,

Vietinė esperantistė I
“Aš girdėjau, kad tavo 

duktė mokinasi Esperanto 
kalbos. Ar jau ji glūdžiai 
kalba?”

“Taip, kaip vietinė.”



ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
11-3-49 APYSAKA „44-

(Tąsa)
Keletą kartų buvau nuvykęs ligonį aplankyti. 

Baisu darėsi į jį žiūrint, o drauge ir graudu. Ligo
ninėje jis visiškai nupliko, žandai įdubo, — veidas 
atrodė, kaip sena apsi vaikio jusi skiedra. Dantys, 
kurių jis mažai ir pirmiau buvo turėjęs, visiškai su
gedo, išpurto. Liga apėmė ne tik jo smegenis, o ir 
akis, — tas melsvas, nedideles akis, kurios kadaise 
taip puošė jo pokaktį. Jis vos beįmatė. Retkarčiais 
Lyšis nukalbėdavo visiškai normaliai ir jis mane pa
žino, statydamas man kai kada keistų, o kai kada 
mane lyg drebinančių klausimų.

— Ką tu darai su mano pačia? — kartą jis klau- . 
sė manęs.

— Retai ją tematau, — nedrąsiai aiškinausi, lyg ' 
nusikaltėlis. — Sutinku ją tik tuomet, kai išmoku 
savaitinę pajamų dalį.

— Tu man nemeluok! Aš žinau!... Ji tave myli, 
o tu ją!...

Sudrebėjau, tai išgirdęs. Teisinausi, jog nieko 
bendra su ja neturėjau ir neturiu, bet pasakyti jam, 
kad Amilija dabar turi už ipttne geresnį, nedrįsau.

Staiga ligonis pradėjo įkirtu balsu dainuoti kaž 
kokią rusišką karinę dainą. Paskui garsiai ir grau
džiai užverkė, ir sargas man įsakė tuojau išeiti.

— Jis pavargo; tegu pasilsi, — aiškino prižiūrė
tojas.

Aš klausiau ligoninės gydytojų, ką jie apie Lyšį 
iš tikrųjų mano, ar yra vilties jam pasveikti? Jie 
abejojo, aiškindami, kad jis per senas ir liga per 
daug giliai įsišaknėjusi. Jie darą visa, kad tik nors 
kiek jį apgydžius, kad nereikėtų’talpinti jį į kritiš
kai sergančiųjų skyrių. Ligonis gydomas visokiais 
būdais; daromi jam indžekšinai ir kitkas tuo tiks
lu, kad jis visiškai neapaktų. Kai Lyšis atsigauna 
protiniai, sakė gydytojas, jis greičiau nyksta fizi
niai: žinodamas, kur jis yra, kremtasi ir reikalauja 
jį išleisti laisvėn. Gydytojo nuomone, jis ilgai gyven
ti negalės, tačiau dar gali praeiti keletas metų,-kol 
mirtis jį iš gyvųjų tarpe pasiims.

Biznis-saliūnas buvo aprašytas ant mudviejų. 
Jeigu būtų reikėję biznį parduoti arba perleisti Ly- 
šio dalį kitam, nežinau, kaip tai būtų buvę galima 
ivykdvti.

Bet šią minklę neužilgo išsprendė pats Jungtinių 
Valstijų Kongresas ir valstijų seimeliai. Buvo pra
leistas įstatymas, — pavadintas prohibicijos, blai
vybės įstatymu arba 18-tuoju šalies konstitucijos 
papildymu, — kuriuo -einant visose Jungtinėse Vals
tijose saliūnai oficialiai uždaromi, verstina blaivy
bė įvedama.

Besiartinant laikui, kai saliūnai turėjo užsidaryti 
duris, aš pasikviečiau Amilija ir sakiau:

— Dabar baigsis mūsų partnerystės dienos. Tš 
viso mūsų .biznio liekasi baras, keletas stalų, kė
džių ir kitokių baldų-baldelių, neturinčių jums prak
tiškos vertės. Jų nieks nepirks. Tačiau aš žadu čia 
pasilikti ir visa tai pasilaikyti. Ar nori tūkstančio 
dolerių už savo dalį?
. Moteriškė buvo nustebinta mano geraširdiškumu 
ir pasiūlymą maloniai priėmė. Aš jai išdidžiai at- 
skaičiau tūkstantį ir įteikiau, pasiimdamas iš Ami- 
lijos raštelį. /
- — Maiki, — šypsodamosi tarė moteriškė. — Tu 
esi suktas, bet ir teisingas. Suktai teisingas žmogus!

— Ar aš jus apsukau nors vienu centu?
— Nesakyčiau.
— Jeigu ne, tai niekad daugiau man taip nekal

bėkit.
— Mudviejų takeliai neužilgo skirsis, — džiugiai 

atsakė ji.
Baigiant biznišką partnerystę, mudu nuvykome 

i restoraną pietų.
— Ką jūs, Maiki, manot pradėti dabar? — klau

sė ji manęs, akylai’ stebėdama mano judesius. — 
Dabar jūs esate bagotas žmogus.

— Ką pradėsiu? Aš jau pradėjau, — atsakiau 
Amilijai. — Eisiu į slaptą likierio biznį.

— Aš taip ir maniau!
— O ką jūs?
— Kol kas nieko. Pats žinot, jog aš nesu nuoga. 

Atsimink, Lyšis veik visą savo amžių buvo biznyje, 
kuris jam sekėsi. Taigi: pinigų yra. Nesakau, kad 
pinigai — draugai. Ne! Bet kai jie yra, reikia iš
leisti. Pagyvensiu čia, kol jis bus gyvas, o vėliau: 
namus^parduosiu, reikalus sutvarkysiu ir važiuosiu 
kur nors Floridon, o gal Kalifornijon ir ten įsikur
sią.

— Su?....
(Bus daugiau)

LMS News & Views
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

* * *
Since we have mentioned the subject 

of a periodical, we make the announce
ment that the BULLETIN, organ of the 
LMS 3rd district comm, will continue 
publication. The December issue, which 
did not come out last month, will be com
bined with the January 1950 issue. It 
should reach you this coming week.

This issue will contain the complete 
story of the popular Lithuanian legend, 
“Egelė, Žalčių Karalienė,” an enlighten
ing article on Realism and Criticism, and 
the beginning of discussions on the very 
timely controversial subject of the degree 
of assimilation of a foreign culture into 
this country, plus, bits of news gleaned 
from here and there.

Your organization, if it is a member 
of the 3rd district of the Art League, 
will receive a copy. Upon mailing One 
Dollar to ye editor (yours truly) you 
too will receive the LMS BULLETIN 
this month and the succeeding 11 is
sues to follow. * * *

Quite naturally, one thought leads to 
another relating thought. We hereby 
quote: “Your annual/LMS dues are due 
this month.” This means the Center dues 
as well as district dues. And the amounts, 
if you have forgotten, are $5 to the Cen
ter and $2 to your district. We trust that 
“I resolve to pay my bills promptly” will 
be added to your list of New Year’s Re
solutions. * * * '""N

At this time of the calendar, it is tra
ditional to look back over the activities

of the past year. It was rather an excit
ing year as far as Lith. cultural events 
were concerned. As a matter of fact, we 
made a rather startling discovery — 
Lithuanian audiences were starved for 
good theater. This past year, for the 
first time in a good many years, they 
were treated to several real good pro
ductions. Most memorable was the ex
tensive tour here in the East of the ex
cellent company under the direction of 
Jonas Valentis that presented “Mūsi[ 
Gyvenimo Žaizdos.” The Brooklyn 
People’s Theater also made a circuit tour 
with the stirring play “Gieda Gaideliai.” 
Jonas Juška made another bid as a play
wright with a new comedy, “Trilypė Po
ra.”

»

Worcester, Mass., was again the scene 
of another LMS Summer Vacation 
School. Students sang lustily under the 
direction of the popular Lithuanian sing
er and teacher, Biruta Ramoška. The 
folk-dance gained new ardent admirers. 
Several new dance groups have since 
been formed with the help and guidance 
of those who participated in th-e school’s 
dance sessions.

Modestly, we add that a new publica
tion the LMS BULLETIN made its ini
tial bow this past year. It was created 
to act as a sounding board for the pro
blems of our organization, to advertise 
our activities, and as a means of expres
sion for our literary aspirants.

And last, but not least, 1949 was a 
National Convention year. Many new 
ideas, criticisms and recommendations 
were brought forth to insure for the com
ing new years a more strongly united, 
effective Lithuanian art movement.

DETROITO ŽINIOS
Iš Spaudos Bazaro

Gruodžio 1-4 dienomis at
sibuvo Tarptautinis Spaudos 
Bazaras. Svetainė pastoviai 
buvo kupina publikos. Lietu
vių visais laikais matėsi gero
kai. Finansiniu atžvilgiu bu
vo pasekmingas. Publika pa
rodė, kad mato reikalą rem
ti tokį savaitraštį, kaip Michi
gan edition of The Worker.

Mūsų Moterų Pažangos 
Klubas ir Moterų Choras pri
sidėjo prie to naudingo dar
bo išplatindamos daug įžan
gos tikietų, taip ir su aukavi- 
mu daiktų. Aukavo bazarui: 
M. Ginaitienė, M. Povilaitie- 
nė, Z. Dantienė, M. Andriu
lienė, U. Jurkevičienė, L. Ja- 
sulonienė, P. Storonienė, A. 
Litvinienė, J. Danta, J. Ta
mulis, Y. York. M. Marshall, 
A. Peters, V. Smalstienė, M. 
Mack, A. Urbonienė, U. Smi- 
gelskienė, A. Valavičienė ir 
Acme Pie Co.

Visoms - visiems tariamas 
širdingas ačiū už pasidarba
vimą ir aukas Tarptautiniam 
Spaudos Bazarui. Nare.

skandalas. Buvo surasta net 
iš 39 svarų dinamito padary
ta bomba, padėta prie UAW- 
CIO buveinės. Nežinia, dėl 
ko ji nesprogo. Geltonlapis 
Times apie tai žinojęs iš pat 
iyto, bet policija tik vakarą 
dasižinojo, visą buveinę ap
žiūrėjo, nieko nerado. Tiktai 
vidurnaktį buveinės tarnauto
jai suradę tą bombą. Dabar 
federalės valdžios agentai 
(FBI) jau įsimaišė į tą keistą 
klausimą, tyrinėja.

Išrodo, kad tai bus buvęs 
darbas bepročių arba provo
katorių. Politicus.

Gautas Vilnies Almanakas 
(knyga - kalendorius 1950 
metų) ir jis jau gerai plati
namas.
, Sekantis susirinkimas, meti
nis, kaip teko girdėti, bus su
šauktas atvirutėmis. Nariai 
turėtų dalyvauti, nes bus ra
portuota metinė mūsų veikimo 
sutrauka ir dabartinis stovis.

Koi-esp.

Užsiprenumeravo “Kelias Į Laimę”
Motiejus ir Petronėlė Paulauskai (ir $1 aukojo), Marion Pet

ti nas, Barbora Jakaitis, M. Kalauskas, Julė Urmonas, G. Kir
us, L. Valantienė, John Žukas, A. Gaižiūnas, Aleksas Simonai

tis (dvi knygas), J. Kansevičius, St. Petrikas, A.. Ramanauskai, 
M. Šapalienė, Stella Labok, S. Budreįičienė, E. Ratinis, Jo Dil- 
lis, Antanas Sadauskas, Jonas Jarackas, Salemonas Skiragis, 
J. Pavilonis (ir 50c aukoja), P. Katienė, M- Zunaris, J. Daugir
das, Adam Mineikis, Viktoria Murza, J. Blažionis, R. Chulada, 
Anna Strolis, Joe Čepukaitis (užsisakė dvi ir $1 aukoja), A. 
Adamonis, M. Ražanskienė.

Naujasis miesto galva A. 
Cobo pirm rinkimų buvo pri-. 
žadėjęs pravesti miesto reika
lus bizniškai, piliečius per
daug netaksuoti. Bet pirm 
užėmimo vietos per didlapius 
jau skelbė, kad reikės namų 
savininkams pakelti talkus 
apie 20%.

Jis buvo žadėjęs bizniškai 
sutvarkyti mūsų transportaci- 
jos sistemą — D. S. R., bet ir 
šiame klausime jo visas biz- 
niškumas iškilo aikštėn pasiū
lyme pakelti fėrą iki 15 cen
tų.

Namų statyme tas pats. Jo 
planas — išgriauti tą dalį 
miesto, kuri randasi apsupta 
West ir East Grand Boule- 
vardu, ir tą žemę pavesti spe
kuliantams atstatymui. Bet 
kur dings tie gyventojai, ku
rie dabar toje srityje gyvena?

Esant tokiam Cobo pasiel
gimui, namų statymo komisi
jos sekretorius Inglis buvo 
priverstas rezignuoti. Inglis 
padarė pareiškimą, jog Cobo 
sabotažuoja federal į namų 
statymo darbą net kol dar ne- 
užėmęs savo vietos.
Reakcininkų Žygiai

Jau gerokas laikas, kai yra 
paskirtas ketvirtadalis milio- 
no dolerių tiems, kas surastų 
Reutherių šovikus.

Dabar iškirstas naujas

Iš Literatūros Draugijos 
52 Kuopos Veikimo

Gruodžio 18 d. savo susirin
kime mūsų’kuopa rinko sau 
valdybą 1950 metų darbui. 
Ne visa išrinkta, sausio mė- 
sio susirinkimui likosi išrink
ti organizatorių ir draugijų 
sąryšin delegatai. Naujais į 
valdybą įeina: J. Gugas už
rašų rast., M. Podolskis—iž
dininku. J. Danta paliktas 
eiti savo senuosius darbus: 
finansų rast., atstovauti Civil 
Rights Kongrese, ir kuopos 
korespondentu. Jugasė Butė
nienė apsiėmė literatūros 
agentu.

Mūsų kuopa finansiniai pra
dėjo 1950 metus su geriausiu 
balansu, negu kada yra bu
vęs. Truputį daugiau visų 
kooperavimo visuose darbuo
se, ir kuopa gales gana gerai 
■gyvuoti.

Nors mirė J. Kasinskas, Ga
brielius Mikšris ir Antanas 
Adomaitis, ir daug narių ap
leido Detroitą ir mūsų 52-rą 
kuopą iškeliaudami,- daugu
moje, į Floridą, bet gauta 
naujų narių ir skaitlinė kuo
pos narių palieka po senovei.

Finansų raštininkas J. Dan
ta gėrėjosi su ta nauja rašo
mąja plunksna, kurią gavo 
kaipo dovaną iš LLD Centro 
valdybos už gavimą naujų na
rių (sykiu su 19-ta kuopa, 
Chicagoje).

Išklausėme raportą Ameri
kinio Sveturgimiams Ginti 
Komiteto suvažiavimo, įvyku
sio mūsų mieste. Nutarta 
priimti tarimus ir instruktuoti 
sąryšį vasario mėnesį surengti 
masinį mitingą vedimui kovos 
prieš tą deportacijų isteriją.

Taipgi kalbėta plačiai, kad 
reikia ruošti įlaužiau paren
gimų, kurie neštų mūsų kuo
pai finansinės naudos.

Newark, N. J.
Lithuanian Social 
Club Nariams

Jau daugiau metai laiko, 
kai mes norėjom atgaivinti 
mirusį kliubą, norėjom įsigy
ti “clubhouse” ar piknikams 
vietą, bet mūsų aplinkybės 
neleido to atsiekti. Vis rengė
mės sušaukti susirinkimą ir 
ką nors padaryti su likusiais 
ižde $31. Neatsiradus tokio 
nario, kuris norėtų suieškoti 
susirinkimui vietą, jį sušaukti, 
tai mes tarpe savęs nutarėm 
susitikus narius paklausti, ką 
padaryti su tais pinigais. Aš 
taip ir padariau.

Ne visus narius turėjau pro
gą sueiti. Tačiau iš tų, ku
riuos suėjau, didžiuma pasi
sakė paaukauti Laisvei per
kraustyti į naują vietą, trims 
sugrąžinau, tai pas mane li

ko $28.
žemiau pažymėti tie nariai, 

kurie įstojimui į kliubą duo
tą dolerį paaukauja Laisvei 
perkraustyti:

B. Žukauskas, R. Arlauskas, 
Ch. Anuškis, V. J. Casper, L 
Baches, P. Anusevith, J. Ku- 
niškis, V. Žilinskas, A. Ja- 
nusk, G. Kudirka, J. Simel, 
W. Markus, P. Ramaskas, A. 
Paulson, W. Žukas, W. Zilin, 
E. Skučas, S. Mikionis, A. Ka- 
zakevičia, G. Shimkus, A. Na- 
uckas, W. Simel, Harry Mit
kus, G. Žukauskas, T. Casper, 
Q y Jamison, J. Staškus, A. 
Skučas.
i Ch. Anuškis, iždininkas.

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796 ‘

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome Į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
j krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

IŠMINTINGAS ŽMOGUS, 
KURIS Iš ANKSTO APSI
RŪPINA PATS SAVO IR 

ŠEIMYNOS SVEIKATA
Tėmykite 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 Miracle Ointment 
(Mestis). 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. Kaięa $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, nesveikumą 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 Feet, boils, pimples, burns, 
sores, ir tt. Si mostis visuo
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.

Si mostis prašalina Piles į trum
pą laiką, 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- 
siųskite money-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.

g Tel. AV. 2-4026 g

DR. JOHN REPSHIS
g (REPŠYS)
K LIETUVIS GYDYTOJAS vi
g Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
g Nedaliomis ir šventadieniais: g 
g nuo 10 iki 12 ryto. g

8 495 Columbia Rd. 3
8 DORCHESTER, MASS. 8

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer 

4

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-9770

Telefonas
EVergreen 4-9407

piiiiiiiiiiiBi
| JOSEPH BALTATHS I
| BAR & GRILL 1

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y. i

Geri Valgiai laukia jūsų visada I
ij DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS I
H Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms 1

TELEVISION j 
SHUFFLE BOARD I

fclllM

I 4 CHARLES J. ROMAN
M* 4

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

♦♦
♦♦
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♦♦

♦♦
♦♦
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! New¥)rto^<M>^2lni(» Iš IDS 1 mos Kuopos
Metinio Susirinkimo

kuopos susirinkime..
Skaitytas laiškas nuo Ame- Judamieji Paveikslai

i’ican Committee for Protec- A 
tion of Foreign Born”. Pa-' AUullOrijOj
žymi, kad dabartiniu laiku

Niujorkas —
Jikersai-Išilgai

Ignas Sutkus su žmona iš
vyko į Miami, Floridą, ato
stogų. Sutkai užlaiko Bar & 
Grill Williamsburge.

★
Detroitiškis A. Dapsis siun

čia per D. M. šolomską lais- 
viečiams laimingų naujų mo-

So. Brooklyn, N. Y. FILMOS-TEATRAI

tų.
★ j

Vincas Michelsonas su žmo- ' 
na aplankė Laisvės naują 
spaustuvę ir redakciją. “Kaip 
tikras fabrikas,“ sako jis, ap- 
si d a i ręs spa u st u ve j e.

Majoras William O’Dwyer 
su žmona išvyko į Floridą: 
jis porą savaičių atostogų 
praleis miestelyj Key Largo. 
Sakoma, majoro sveikata dar 
vis nepasitaisė. Tuo pačiu 
kartu, kai majoras išvyko, . 
332,000 niūjorkiškiams žmo-’ 
nėms, gaunantiems miestavasl 
pašalpas, žinios prastos: su I 
sausio 16 diena jiems žadama1 
pašalpos nukapoti tarp $3 ir | 
$4 mėnesiui.

★
Anglies ir kūrinio aliejaus 

išvežiotojai Niujorke, pri
klausą ADF Brotherhood of ; 
Teamsters unijai, kad kiek ■: 
būtų sustreikavę ketvirtadie- į 
nj. Darbininkai sutiko išnau- j 
jo tartis su samdytojais, o; 
jiems tarpininkaus miesto ma- I 
joro paskirtasis piliečių komi
tetas. Jei nesusitaikys, tai ■ 
neužilgo darbininkai ris strei- į 
kan. Jie reikalauja jiems ai- į 
gas pakelti.

Knygynų-bibliotekų tarnauto- I 
jai Niujorke, — iš viso apie j 
2,000 jų,—reikalauja pakelti ; 
jiems algas. Per ilgus metus 
šitie tarnautojai dirbo už pa
žymėtinai žemas algas, iš ku
riui jiems sunku pragyventi.

★
Federalinė valdžia, metų 

bėgyj, suteikė Niujorko vals
tijai visokios rūšies pagalba 
virš $140,000.000, sako Jo
seph B. O’Connor, direkto- i 
rius Federal Security Agency i 
šiame distrikte.

Daniel Walthers, Jr., 4 m ė- ; 
nešiu amžiaus kūdikis (91-; 
37 110th St., Richmond Hill) į 
užtroško garadžiuje. Motina į 
teisinasi šitaip: jinai paliko' 
vaiką miegant garadžiuje, 
esančiame užpakalyj namų, o 
pati išvyko trumpam laikui Į 
Ozone Parką pas savo drau
ges. Kūdikio tėvas, policma- 
nas, tuo kartu ėjo tarnybos 
pareigas. . .

I II AKIS

Iš LDS 50 Kuopos Veikimo

Sausio 5 d. White Eagle 
! svetainėje atsibuvo kuopos 
metinis susirinkimas. Narių 
atsilankė vidutiniai, ypatin

gai vyru buvo daugiau kaip 
moterų, o paprastai moterų 

Į būna daugiau.
Kuopos valdyba ir kasos 

j globėjai patiekė metinius ra
portus. Raportai priimti. Na
rinių duoklių per 1949 metus 
sumokėta apie pusantro tūks
tančio dolerių. Mirė vienas 
narys: ligonių buvo 6. Išmo
kėjus kuopos komitetui algas, 
kuopos ižde liko t'k apie du 
doleriai.

Skaitytas laiškas nuo 3-Čios 
apskrities organizatoriaus d. 
A. Matulio, raginant kuopą, 
kad sausio ar vasario mėnesi 
sušauktų skaitlingą narių ir 
pašalinių susirinkimą, kuria
me dalyvaus vienas iš LDS 
Centro narių ir dues platesni 
.oaaiškinimą apie LDS. Po 
apkalbėjimo nutarta toki susi
rinkimą turėti vasario 2 d., 
White Eagle svetainėje, 5th 
Avė. ir 23rd St.

Visi nariai turėtumėte daly 
vauti ir atsivesti pašalinių lie
tuvių, kurie gaus įgalesnį su
pratimą apie šią organizaciją. 
Buvo pakeltas klausimas apie 
dr. J. J. Kaškiaučiaus para
šytą paskaitą “Vis Tie Mūsų 
Viduriai.“ Paskaitą turėsime 
kovo mėnesio susirinkime. 
Ligonių šiuom laiku ■ turi
me keturis. Dviem—tai yra 
Petronienei ir Stepanaus
kui—pašalpa jau išsibaigus. 
Mūsų fin. raštininkui drg. 
Bready jau apie trys mėne
siai kai ranka sucementuota, 
bet paskutinėmis dienomis 
skausmai pradėjo lyg ir at
sileisti, manoma, kad neužil
go, gal, ta nelemta liga bus 
pašalinta. Gerai, kad jisai 
turi gerą pagelbininką,- smar
kų jaunuoli sūnų, tai tas jam 
visus kuopoj; reikalus tvarko; 
žinoma, su tėvo direktyva.

Kadangi kuopos iždas veik 
tuščias, tai nutarta turęti pa
rengimą. Išrinkta komisija, 
kuri kreipsis į Bridgeport, 
Conn. dorins - mėgėjus, gal 
jie sutiks munjs kokį vei
kalą suvaidinti, Parengimas 
manoma turėti apie kovo pa
baigą ar balandžio mėn.

Kadangi dienraščio “Lais
vės“ metinis šėrininkų suva
žiavimas Įvyks pabaigoje šio 
mėnesio, o mūsų kuopa turi 
Šerų, tai išrinkta draugė Šim
kienė mūsų kuopą atstovauti.

’’ Koresp.

Per Du Vakarus

GEORGE KLIMAS 
filrnininkas

Onai Kalvaitienei, maspeth- 
ietei, padaryta operacija sau
sio 11-tą. Randasi, N. Y. Uni
versity Hospital, 20th St. ir 
2nd Ave., Room 610, New 
Yorke.

Lankymo valandos kas die
ną nuo 11 ryto iki 9 vakaro.

žinią -pranešė P. Cibulskis, 
telefonu.
’ Linkime d. greitai pasveik
ti.

MIRĖ

“Mrs. Mike”—Filmą iš 
Ankstybųjų Alaskos 
Gyventojų Prietikių

Parubežio sargybiniui Mike 
pasi pirštis atvykusiai iš Bos
tono i J. V. šiaurvakarinį 
kraštą viešniose išlepintai 
gražuolei Kathie, ji nuspren
dė, kad meile nugali viską. 
•Ji be baimės vyksianti su my- 
lėtiniu nors ir j kraštą svieto. 
Jai nebaisūs sniegynai. Pasi
važinėjimas rogutėmis po kaL 
nūs dargi turi savyje ką nors 
viliojančio, romantiško. Prie 
to, argi ji, būdama Bostone, 
nematė sniego?

Filmas ir lydi juos po ves
tuvių grįžtančius į vyro kraš
tą. Jie keliauja šunų trau
kiamomis rogutėmis per snie
gynus, kuriems, tartum, nie
kad nebus galo nei krašto, iš
margintus tik pajuodusiais 
kalnų kauburiais ir žvėrių pė
domis. Pirmoji pasiekta ke
lyje “aukso ieškotojų“ pirke
lė - pašiūrė nuotakai atrodo 
rojumi permainai nuo sniegy
nų ir vienatvės.

Nuotaką baugina daug kas. 
Jai keisti net stebeilijąsi į ją 
vaikai-jaunuoliai, kurie, kaip 
paskiau išaiškino jų motina, 
nebuvo matę moters apart 
savo motinos. Ir čia ji pra- 
lie.įa pirmąsias nuotakos aša
ras — už sudaužytą puoduką, 
jos šeimininkės paskutinį, tau
pytą tiktai brangiam svečiui, 
paduotą jai. Vos susilaiko ji 
nuo bėgimo atgal.

Seka vis didesnieji bandy
mai — baime gimdyti be 
daktaro, išgąstis pirmųjų pa
matytų rupių, bet draugingų 
vietinių žmonių, desperatiškos 
pastangos išvengti tos varga
nos padėties, kurioje gimdo
mas mirė vietinės gyventojos 
kūdikis. Prasideda tartum 
laiminga motinystė. Bet ta 
laimė iš naujo nutraukia
ma epidemijos, numarinu
sios daug kaimelio gyventojų, 
tarpe tų ir jos pirmagimį, kū
dikį. *Ne—toks gyvenimas ne 
jai, apsisprendžia ji ir ryžtasi 
nuo jo pabėgti ir pabėga — 
laikinai.

Meilė, atsiminimas laimingų 
dienų poroje, sustabdo ją pir
majame jos gyvenimo snie
gynuose kaime.

Filmą įdomiai, gražiai pa
gaminta. Tikslas neaiškus— 
gal pastangos propaguoti gy
ventojus nebėgti iš mūsų val
dovų apleistų, nuniokotų var
ganų kaimų į miestus, kur, 
per organizaciją, žmones jau 
išsikovojo žmoniškesnes sąly
gas, kur gyvenimas šiek tiek 
šviesesnis, jeigu ir ne sauges
nis. Yra žavirgų scenų, vien 
dėl jų filmą verta pamatyti. 
Ne už ilgo ją pradės rodyti 
viename iš didžiųjų Broadway 
teatrų, kurie skelbiasi Laisvė
je. S.,

Auditorijos Restaura- 
nas Veikia Kas Dieną

Jau antra savaitė rostaura- 
ne kas dieną galima gauti šil
ti pietūs ir vakariene. Pie
tūs prasideda 11:45, kuomet 
sueina Laisves spaustuvės dar
bininkai, vakarienė nuo 5.

Kviečiami ir svočiai — kai
mynai i)* dirbantieji apylinkės 
šapose pietauti ar vakarie
niauti.

Atvykstanlieji į susirinki
mus ar su reikalais taipgi da
bar, restaųranui pradėjus pil
nai veikti, visuomet ras pasi
rinkimą gatavų ar greit pa
ruošiamų šeimyniškų valgių. 
Pietumis ir vakarienes laiku 
visuomet būna pasirinkimas 
bent iš dviejų mėsiškų, taipgi 
daržovinių valgių, pyragaičių, 
karšto gėrimo.

Valgius gamina jau nuo se
niau daugeliui gerai žinoma 
gaspadinė Ona Globičienė .

Prisidėjo Karsonui 
Kojoms Nupirkti

Pastaruoju laiku prisidėjo 
dar šie’ didžiojo Brooklyno- 
Richmond Dili gyventojai:

Po $2: J. Weiss, M. Liepa.
J. Stankus iš Emmaus, Pa., 
81.50.

Po $1 : W. Brazauskas, A. 
Balčiūnas, A. Velička, V. Kar
iūnas, K. Yuknis, W. Skodis,
K. Sungaila, J. Kalvelis, J. 
Rušinskas, J. Juška, - K. Do
vanas, P. Rainys, A. Dagis. 
Viso $18.50. Anksčiau prisi
dėjusioj] buvo paskelbti pir
mesnėse laidose.

Ačiū visiems už aukas, ku
rios labai reikalingos nupirk
ti d. J. M. Karsonui dirbti
nes naujas ko.jas.

P. Waznis.

BROOKLYN, N. Y.—Sausio 
5 d. Laisvės svetainėj atsibuvo 
metinis susirinkimas LDS 1. 
kuopos. Tai gal bus pasku
tinis susirinkimas šioje vieto
jo. nes dienraščiui Laisvei iš
sikėlus į Kultūros Centrą, tai 
ir buvusioji svetainė tuojaus 
gali tapt netinkama susirinki
mams laikyti. Tad po trum
po apkalbėjimo nutarta susi
rinkimus laikyti A. L. P. Kilu

sios šalies valdžia jau turi su
areštavus 137 asmenis išde- 
portavimui iš šios šalies už 
tai, kad jie yra pažangūs ir 
dirba pasišventusiai už darbo 
žmonių klasės reikalus. Tar
pe areštuotų randasi vienas 
draugas, kuris no tik yra ži
nomas Amerikos lietuviams, 
bet visiems lietuviams, nežiū
rint, kurioje pasaulio dalyje 
jie rastųsi, tai yra Vincas

šį šeštadienį, sausio 14-tą 
dieną, 8 vai. vakaro, ir taipgi 
sekmadienį, sausio 15-tą die
ną, 3 :30 popiet, bus rodomos 
Liberty Auditorijoj, kampas 
110 ir Atlantic Ave., Rich
mond Hill, dvi filmos: viena 
“Spring Song,” o kita apie 
Čekoslovakijos miestą Maide- 
nek. Tai yra, kaip Hitleris 
gaspadoriavo okupacijos me
tu.

Radio City Mtupc Hali
Tebcrodo “On the Town” ir 

scenoje tebe pasilieka “Good 
Cheer.”

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

Sausio 14 ir 15 bus rodomos gra
žios ir vertingos filmos, Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

Šeštadienio vakare, pradžia 8 vai. 
v., o sekmadienj, 3": 30 vai. dieną. 
Filmos — “Spring Song” ir “Moide- 
nek-moidenek” — Čekoslovakijos 
miestas, kur vokiečiai degino žmones 
pečiuje.

Bus kolektuojama po 75c, paden
gimui lėšų.

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

Peter Freimontas (žinomas 
kaipo Kalvukas), 68 metų, 
gyvenęs 32 Stagg St., Brook- 
lyne, mire sausio 12 d. Pa
šarvotas Paul Gusto šermeni
nėje, 354 Marcy Ave. Laidos 
pirmadieni, sausio 16-tą, 10
vai. ryto.

.Freimontas ilgus metus dir
bo siuvimo pramonėje ir buvo 
brooklyniečiams ' gerai žino
mas.

493,877 asmenys ima nedar
bo pašalpas Niūjorko valsti
joj. Valdininkai iš to stebi
si. Jie sako, jog praėjusiais 
metais tuo pačiu laiku iman- 
čiųjų nedarbo pašalpas buvo 
87,686 mažiau nei dabar!

bo patalpoje.

Finansų Raštininko Raportas 
Už Praėjusius Metus

1949 m. kuopa turėjo 
įplaukų $4,839.44. Išlaidų: 
$4,830.66. Dabartiniu laiku 
kuopos ižde yra 8.33, bet? 
skolos kuopa turi virš šim
to dolerių. Ligonių praei
tais motais buvo 15 ir 3 na
riai mirė. 5 jiariai persikėlė 
į kitas kuopas.

Dabartiniu laiku kuopoje 
yra apie 250 narių, iš jų tar
po 14 priklauso jaunuolių 
skyriuje. 1

‘Fin. sekretorius A. Gilma-

Andrulis. Gynimui tų draugų 
nuo išdeportaųimo, be jokios 
agitacijos, nariai suaukojo 
virš $2į().

Komisija surengimui vaka
rienės raportavo, kad svetai
nė paimta ant 18;d. vasario 
ir bilieto kaina bus tik $2.50. 
Taigi, kurie mylite skaniai 
pavalgyti ir smagiai laiką 
praleisti, pasižymėkite datą.

Sekantis kuonZs susirinki
mas įvyks 2-rą^d. vasario, 
gal jau naujoj vietoj. Tėmy- 
kite" Tiesoj ir Laisvėj prane
šimus. M. S. P. S.

šituos filmų vakarus rengia 
Parengimų Komisija. Filmas 
rodys George Klimas. Kolek- 
ta bus po 75c nuo nario. La
kusis pelnas^ęis mūsų įstaigų 
palaikymui.

Taigi kviečiame visus ir vi
sas ateiti pažiūrėt šitų rink
tinių, gražių filmų. Nes bus 
tikrai kuom pasigėrėt ir sy
kiu pasimokyt. Ir jei ateisit 
šeštadienį arba sekmadienį, 
vistiek matysit abi filmas.

Rengimo Komisija.

DĖMESIO!

LDS Centro ofisas dar vis
nas pažymėjo, kad nariai mo- 

i kasi mokestis gerai, be dide- 
, lių paraginimų.

Trustistų raportas: Rapor
tavo J. Grubis, kad jų rapor- 

į tas sutiko su fin. raštininko 
1 raportu.

Dr. J. J. Kaškiaučiaus pa
skaitą “Vis Tie Mūsų Vidu- 
| riai,” kurią išleido LDS Svei
katos ir Apšvietus Komitetas, 
nutarta skaityt kovo' mėnesio

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Grosernė (su visu namu). Pajamų 
$1,300. Kaina prieinama. Taipgi 2 
šeimų plytinis namas, su vėliausiais 
pagerinimais, $12,500. Skambinkite 
brokeriui: ES. 3-3964. (6)____________________ _

i Dr. A. Petriką | 
■ O DANTŲ GYDYTOJAS g 
į 221 South 4th Street | 
g BROOKLYN, N. Y. g 

g Tel. EVergreen 7-6868 8
R Valančios: «
g 9—12 ryte; 1—8 vakare S 
g Penktadieniais uždaryta g

I ........ _
Geri Pietūs!

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

Washington. — Valdžia lyra po* 419 Lorimer Street, 
paleido 14,211 žmonių iŠ j- 1 Brooklyn, N. Y. Neadresuo* 
vairių valdinių darbų ir’kite Laisves nauju adresu! 
tarnybų. f L. Adm.

World Tourists Prezidentas
Sugrįžo iš Sovietų Sąjungos

MR. BERDANSKY, WORLD 
TOURISTS Prezidentas, tik ką 
sugrįžo iš 38 dienų lankymosi 
Sovietų Sąjungoje, kur jis turėjo 
gana laiko nuodugniai ištirti 
pundelių siuntimo reikalus.

Jis pasirašė sutartį su IN- 
TOURISTS siųsti ten reikalin
giausios rūšies maistą, drabu
žius ir vaistus.

MR. BERDANSKY , pataria 
susisiekti su juo visiems asme
nims, kurie siunčia pundelius j 
Sovietų Sąjungą.

MR. BERDANSKY mielu no
ru duos patarimus, kokius da
lykus siųsti, ir atsakys į visus 
klausimus, kas liečia pundelių 
siuntimą.

REIKALAUKITE PASIKALBĖJIMO 9-5 KASDIEN

WORLD TOURISTS -nc.
18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 10, N. Y. 

4 - 4 6 6 0

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

į S. S. Lockett, M. D.
I GYDYTOJAS■
■ 223 South 4th Street
J BROOKLYN, N. Y.
’ Valandos:
! 1—2 dienom; 6—8 vakarais
■ Ir Pagal Pasitarimais

i Telefonas EVergreen 4-0203

'll TEHT>T>Q DID 411 GRAND STREET Z U iro D AK BROOKLYN, N. Y.J
Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN ‘ 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

SZn 4-”29 TELEVISION

Roxy Teatre
Sausio 13-tą pradės rodyti 

naują filmą “Whirlpool,” su 
Gene Tierney, Richard Con
te, Jose Ferrer ir Charles 
Bickford vadovaujančiose ro
lėse. Scenoje taip pat—nauji 
aktai .

New Yorko Paramount
Paskutinę savaitę rodo 

“Samson and Delilah.” Filmą, 
tačiau, liksis ilgesniam laikui 
Rivoli Taetre, nes gausiai te- 
belankoma abiejuose teatruo
se. Iš Paramount išleidžiama 
tik dėl to, kad tik 4 savaitėms 
turėjo sutartį. Sekamą Pa
ramount rodys “Thelma Jor
don.”

PRANEŠIMAS
RIDGEWOOD-BROOKLYN, 

N. Y.
LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 17 d., 8 vai. vak., Shapolo ir 
Vaiginio salėję, 147 Thames St., 
Brooklyn, N. Y. Nariai ateikit j šį 
susirinkimą ir jau pradėkim duokles 
mokėti už 1950 metus. Taipgi turime 
ir kitų svarbių tarimų.
F. Babarskas, sekr. (6-7)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, Ph. G.
/

Tel. EVergreen 7-6238

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8312

Petras Kapiskas
PALAIKO .

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET, 

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

<^£MU

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.

IIY. 7-8631

MATTHEW P. BALLAS
1 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 BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAISk
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)—• Šešt., Sausio 14e 1950




