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Bailiai, ne mobilizatoriai. 
Kruvina pradžia.
Sąmoningas apgaudinėtojas.
Arkliu gadynė.
Kojos ir ratai. 
Priminimas iš 
Atvira knyga.

Rašo A.

istorijos.

BIMBA

Tarpe sausio 15 ir 17 Wa- 
shingtonan važiuos delegaci
ja. Ją siunčia National E- 
mergency Civil Rights Mobil
ization.

Keisti tie piobilizatoriai. 
Kadangi jie bijo, kad delega- 
cijon gali patekti vienas ki
tas “raudonasis.” tai patvar
kė. kad jokios politinės par
tijos ir grupės neturi teisės 
siųsti delegacijas. Taip pat 
uždraudė kairiosioms unijoms 
mob i 1 i z ac i j o j e dalyvauti.

Tokios mobilizacijos 
grės o 
gąs.
Bailių

Kon- 
reakci.jonieriai neišsi- 
Iš jos niekas neišeis, 
niekas nesibijo.

Tuo tarpu šie metai pra^ 
Pietinėse 

negrai 
nužudyti. Kalti-

niekas nesuranda, nes 
neieško.

sidė j o kruvinai.
valstijose jau penki 
nulinčiuoti, 
ninku 
niekas

dieną Laisvėje buvo iš-Aną 
kelta Naujienų ir kitų laikraš
čių suktybė. Jie sufušeriojo 
skaitlines apie Lietuvos gyvu
lininkystę.

Dabar tose pačiose Naujie
nose koks ten A. Rukuiža il
gu straipsniu vėl tą pačią ap
gavystę pakartoja. Jis rašo: 
“Lietuvos komunistų partijos 
pl an u m as yra nutaręs iki 
1951 metų pabaigos galvijų 
skaičių pakelti iki 300,000, 
kiaulių iki 360,000 ir avių iki 
90,000.”

Taigi, girdi, reiškia, “kad 
šiandien Lietuvoje yra bent 5 
kartus gyvulių mažiau, negu 
1939 metais.” (N., sausio

šis piktas žmogus pasirodo 
sąmoningu apgaviku. . Jis ne
pasako, kad komunistų planu- 
mo nutarta toki skaičių gyvu
lių 1951 motais jau turėti 
kolektyviniuose ūkiuose. Nie
ko tam nutarime nesakoma 
apie privatiniu ūkių gyvulius 
ir apie privatinius kolekty- 
viečių gyvulius. Gi kiekvie
nas kolektyvietis zturi privati
nių gyvulių.

Dar vienos tiesos apie šių 
dienų Lietuvą tūli žmonės ne
pajėgia įsisąmoninti. Jiems 
nesuprantama, kodėl Lietuvo
je jau praeina taip vadinama 
“arklių gadynė.” Jų darbo 
jėgą pavaduoja mašinos, — 
traktoriai, sunkvežimiai, 
tomobiliai.

Ar tai bloga? Ar tai 
kia, kad dėl to Lietuva 
žus?

Nesąmonė. Tai tik reiškia 
didelį progresą. Ratai daug 
greitesni už kojas. Amerikoje 
jau beveik sunku arklį pama
tyti. Amerikoje jau seniai 
“arklių gadynė”'praėjo. Nie
kas jų nepasigenda ir never
kia.

au-

reiš-
pra-

Turime reikalą su visokiais 
fašistiniais trūktais. Vienas 
jų yra Tysliavos bendradarbis 
V. Čižiūnas. Jis irgi vajavoja 
"raudonuosius.”

Smetonininkas Tysliaya ra
šo: “Kaip žinoma, 1926 mė
ty gruodžio 17 dieną pervers
mą Lietuvoje ruošė krikščio
nys ' demokratai, bet. . . val
džią pasiėmė tautininkai? '

Labai įdomu. Smetona ir 
Voldemaras apmovė kunigą 
Krupavičių!

Antras dalykas. Smetona 
svietui skelbė, kad Lietuvos 
komunistai būk ruošę slaptą 
perversmą, bet jis pasiskubi
nęs jiems užbėgti už akių. 
Tos kruvinos apgavystės ap- 
»*askavij0fiui jis nuteisė ir su
baudė Lietuvos komunistų va
dus.
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AMERIKA GAMINA 
“MAŽĄJĮ MARSH ALŲ)
PLANĄ” AZIJAI
Stiprins Senąsias Valdžias 
Prieš Liaudį ir prieš Sovietus

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas ga
mina “mažesnįjį Marshall© 
planą” pietiniai - rytinei A- 
zijai prieš komunizmą, kaip 
pranešė United Press.

Azijiniu savo Marshallo 
planu Jungtinės Valstijos 
siekia medžiaginiai ir kari
niai pastiprint Indiją, Pa
kistaną, Siamą, Indo-Kiną, 
Burma ir Indoneziją.I U Lt 1 111CV II -L 1 A Llv 11 J Vv »

Naujasis amerikonų pla
nas nukreiptas prieš liau-

Vienas Brolis Išgelbėtas 
Iš Mahanoy Kasyklos

Mahanoy City, Pa. — Į- 
smuko angliakasykla ir už
griuvo brolius Joe ir Eddie 
Burda. Mainieriai dieną ir 
naktį per 40 valandų pra
kaitavo, iki išgelbėjo Joe 
Burdą. Bet dar liko užgriū
tas Eddie. Dabar apgliaka- 
siai deda visas 
jam išgelbėti.

ngas ir

TEISMAS GAILESTIN
GAJAM DR. SANDERSUI

Manchester, N. H. —Va
sario 20 d. prasidės teis
mas prieš dr. Hermanną 
Sandersą, kaipo gailestingą 
numarintoja Abbies Boro- 
po’ienės, vėžio ligonės. Į liu
dytojus šaukiama ir dr. 
Sanderso slaugė Elizabetha 
Rose.

Sanders ligoniniame savo 
užraše prisipažinęs, kad jis 
numarino tą moterį, įleis
damas oro jai į kraujagys- 
les-vėnes, idant užbaigtų 
skaudžias jos kančias. Sa
koma, jog ir be to ligonė 
būtų po keleto valandų mi
rus.

Istanbul. — Turkijon at
plaukė du kariniai Ameri
kos laivai.

dies judėjimus tuose kraš
tuose, iš vienos pusės, ir

Sąjungą irprieš Sovietų 
Kinų Liaudies Respubliką, 
iš antros pusės.

Washington 
sako, ginklus tiem kraštam 
galima būtų siųsti iš* 75 mi
lionų dolerių fondo. Kong
resas yra palikęs Trumano 
valiai naudoti šį fondą ko
vai prieš komunizmą Azi
joje taip, kaip prezidentas 
pats matys reikalą.

karininkai

25,000 Mainieriu 
Tęsia Streiką

Pittsburgh. — Nors Mai
nieriu Unijos pirmininkas 
John L. Lewis pašaukė 81,- 
000 streikavusių angliaka
sių grįžti darban pirmadie
nį ir dirbti tris dienas per 
savaitę, kaip ir visi kiti, bet 
25,000 mainieriu keliose ap
skrityse nusitarė ir toliau 
streikuoti.

Negrįžtantieji sako, jei 
dirbsime, tai tik pilną laiką, 
(5 dienas savaitėje), kai 
bus padaryta nauja sutar
tis.

Baltieji Sužalojo Kunigą, 
Kad Jis’Nakvojo pas Negrus

Atlanta, Georgia. — Keli 
apsimaskavę balti vyrai pa
grobė baltą protestantų ku
nigą M. Picardį ir kruvinai 
sumušė jį už tai, kad jis, 
atvykęs iš Ohio, apsinakvo
jo negrų šeimos namuose.

Baltieji mušeikos įsivarė 
kun. Picardį į automobilį ir, 
per 45 minutes vežiodami, 
daužė jam veidą ir galvą 
revolverių ir šautuvų buo
žėmis. F

Ispanai Badauja; Franko 
Šaukiasi Grūdų ir Paskolų

Madrid. — Grūdų badas 
slėgio Ispaniją. Fašistine 
jos Franko valdžia šaukiasi

Tik vieno dalyko jis prašo: 
Kas nors turi jam patiekti 
apie Ainerikos Bimbas ir Mi- 
zaras “biografinių duomenų 
ir charakteristikų, 
čiančių idebloginę ir 
tų asmenų raidą ir

nušvie- 
politinę 

‘karje-

atdaras 
žangio- 
veikėjų 

atylra knyga, 
per beveik 
paskutinių

Kam veržtis per 
duris? Amerikos r 
sios lietuvių srovės 
biografija yra 
Visi juos pažįs 
keturiasdešimt
metų. Jie veikia, kalba ir 
rašo atvirai. Niekam jokių 
duomenų apie juos nereikia 
ieškoti.

Bet būtų labai įdomu, jei
gu kas patiektų paskutinių 
keleto metų biografinių duo
menų apie tokius Čižiūnus! 
Kam jie tarnavo prie Smeto
nos ir per karą?

į “bile šalį”, kad greitai 
pristatytų Ispanijai pusę 
miliono tonų kviečių, rugių 
ir kukurūzų (kornų). Žada 
užmokėti amerikiniais dole
riais ir iškasamais Ispani
joje metalais — gyvsidab
riu, wolframu.

Franko valdžia prašo dar 
75 milionų dolerių paskolos 
iš New Yorko Chase Natio
nal Banko. Tas bankas jau 
pernai paskolino Ispanijai 
25 milionus dolerių.

Franko politikieriai pa
skleidė gandus, kad Ispani
ja kreipėsi ir į Sovietus, 
prašydama parduoti jai 
grūdų mainais už svarbius 
metalus. Nužiūrima, jog 
Franko valdžia gandais a- 
pie “planuojamą” prekybą 
su Sovietų Sąjunga stengia
si pagąsdinti amerikonus, 
kad jie paskubėtų duoti Is
panijai kviečių ir paskolų.

ORAS.—Giedra, šalta.
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PITTSBURGH. — Tiktai 21,000 angliakasių sugrį
žo darban pagal unijos pirmininko Lewiso paraginimą. 
Kiti 60,000 nusitarė ir toliau streikuoti Pennsylvanijoj 
ir 5 kitose valstijose.

WASHINGTON. — Valdinis gyvenamųjų namų di- 
rektor. T. Woods, atrado, jog tose vietose, kur panai
kinta rendų kontrolė, savininkai labai smarkiai išpūtę 
rendas.

Woods sako, nepasitvirtina pranašavimai, būk rendos 
apsistosiančios vidutiniame lygyje, jei bus pašalinta 
rendu kontrolė. • į

NEW YORK. ■— Vietinis rendų kontrolės direkto
rius Ira Schiller patrauktas teisman; kaltinamas, kad 
iš namų savininkų paėmė $2,000 kyšių, už kuriuos lei
do rendas pakelti.

WASHINGTON. — Jungt. Valstijų vice-prezidentas 
Alben Barkley reikalauja daugiau išvietintųjų (dipu
kų) Amerikon priimti.

WASHINGTON. — Slaptosios policijos FBI direkto
rius J. Edgar Hoover pripažino, kad jo agentai šnipi
nėja 170 telefonų ir gaudo kalbas, girdi, nužiūrimų 
kaip “neištikimų” žmonių.

FBI šnipai prijungia savo vielas prie telefonų laidų, 
klausosi ir į plokšteles rekorduoja tų žmonių pasikal
bėjimus.

LONDON. — Anglijos valdininkai kalbėjosi su Tibe- 
.->to buddistų “popiežiaus” pasiuntiniu. Jisai sakė, kad 
Tibetas su anglų-amerikonų pagalba tapsiąs nepri
klausoma valstybe.

Kinų Liaudies Respūblika kartotinai pareiškė, jog 
Tibetas buvo ir bus sudėtinė Kinijos dalis.

WASHINGTON. — Prez. Trumano baptistų /bažny
čios kunigas Ed. H. Pruden smerkė popiežių, šaukusį 
protestantus į katalikų bažnyčią. Pruden vadina kata
likų religiją totalitarine.

Thailando Auksas
Amerikon Siunčiamas

New York. — Thailando 
(Siamo) valdžia gabena a- 
merikiniais lėktuvais dau
giau kaip 40 tonų aukso į 
New Yorko bankus, sau
giam laikymui. Tas auksas 
— apie 50 milionų dolerių 
buvo japonų užgrobtas karo 
metu, bet paskui atgautas.

Thailando valdžia bijo 
auksą namie laikyti, kad jis 
netektų “komunistams”, 
jeigu sukilėliai nuverstų 
valdžią.

Sveikatos Apdraudos 
Įstatas N. Y. Valstijoj

Albany, N. Y. — Guber
natorius Tomas Dewey pa
sirašė New Yorko valstijos 
seimelio nutarimą įvesti 
darbininkam apdrąudą ligo
je. ,

Šis apdraudos įstatymas 
žada sergantiems darbinin
kams mokėti pusę jų algos, 
bet ne daugiau kaip $26 sa
vaitei ir ne ilgiau kaip 13 
savaičių per metus.

Ligos pensiių mokėjimai 
prasįdės nuo liepos 1 d.

Iš darbininkų algų iki 
lien. 11 d. bus atskaitoma po 
2 iki 6 cent, per savaitę į 
šios apdraudos fondą; to
liau bus imama pusė nuo
šimčio savaitinės algos, bet 
ne daugiau kaip 30 centų 
per savaitę.

Gaunantis sveikatos ap
draudos pensiją negalės tuo 
pačiu laiku gauti ir nedar
bo pensiją.

... ............  1 r "*■- - ~ -

Fort Benning, Georgia.— 
Nukrito karinis sklandytu
vas su 20 lakūnų. Žuvo 12 
JOT-

65 Nuskendo su 
Anglu Submarinu

Chatham, Anglija. —Ofi
cialiai pranešama, jog su 
Anglijos submarinu Tru
culent žuvo 65 jūrininkai ir 
oficieriai.

Submariną prakirto ir 
nuskandino Thames upės 
žiotyse žibalinis Švedijos 
laivas Divma, 643 tonų. 
Pats submarinas buvo 1,010 
tonų.

Anglai sulaikė Švedijos 
laivą ir tyrinėja, kas kaltas 
dėl tos nelaimės.

Sniego Audrose

REPUBUIKONAI ŠAUKIA 
VISOMIS JĖGOMIS GINT 
FORMOZĄ NUO KINIJOS
Vadina Formozos Salą Svarbia 
Pozicija Karui prieš Sovietus

svarbą Formozos salos, pa
skutinės Čiang - šeiko kinų 
tautininkų tvirtovės.

Sen. Conally priminė, 
jog prezidentas Trumanas 
ir valstybės sekretorius 
Dean Achesonas atrado ir 

kad Formoza

Washington. — Senato 
užsieninių reikalų komisija 
nutarė apklausinėti apsigy- 
nirfio sekretorių Louisą 
Johnsoną ir karinių štabų 
vadą gen. Omarą Bradley, 
kiek svarbos turėtų Formo
za, jei kiltų karas tarp'nusprendė, 
Jungtinių V dstijų ir Sovie- būtų beveik bevertė atsiti- 
tų Sąjungos.

Vado vau;’* itis demokra
tas senatorius Tom Conally Republikonas senatorius 
priešinosi reikalavimams • 
kvosti Johnsoną ir generolą 
Bradley kas liečia karinę

kime karo tarp Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos. *

Amerika Atšaukia
Konsulą iš Kinijos

Washington. — Kinijos 
liaudininkų valdžia Pekin- 
ge užėmė vieną Jungtinių 
Valstijų konsulato'patalpą. 
Amerikos vyriausybė dėl to 
kietai užprotestavo ir įsakė 
savo konsului Edmundui I 
Clubbui ir visiems kitiems 
jankių valdininkams grįžti 
namo.

Pranešama, jog kinų liau
dininkų valdžia taipgi užė
mė Francijos ir Holandijos 
diplomatų patalpas Pekin-

Amerika Užgiria Anglijos 
Ginklus Arams

Washington. — Valstybės 
sekretorius Achesonas pri
pažino, kad Anglija vėl 
siunčia ginklus Jordanui, 
Egiptui ir kitiems arabiš
kiems kraštams.

Achesonas atmetė protes
tus, kad arabų kraštai nau
dos tuos ginklus panaujinti 
karui prieš Izraelį. Jis pa
sakojo, kad tie ginklai tai
komi prieš komunizmą.

Styles Bridges, kalbėdamas 
Senate, ragino Kongresą 
atmesti Trumano - Acheso- 
no politiką link Formozos. 
Jis šaukė “pilnai ir drą
siai” remti Čiang Kai-šeką 

) lemiamoje, mirtingoje ko
voje dėl Formozos.”

Sen. Bridges kartu smer
kė Trumano valdžią, kad ji
nai, neatsiklausdama Sena
to, girdi, “apleidžia For
mozą.”

Sen. Bridges nutylėjo, kad 
Trumano valdžia prigrūdo 
bombanešių ir tankų Čian- 
gui į Formozą ir urmu siun
čia jam vis daugiau ginklų 
ir amunicijos.

Republikonai senatoriai 
Taftas ir Vandenbergas 
taipgi reikalavo, kad Sena
to užsieninių reikalų komi
sija pašauktų į kvotimus • 
generolą Bradley ir visų 
ginkluotų jėgų sekretorių 
Johnsoną. t Republikonai 
bandys jiems įkalbėti, kaip 
esą “svarbu” išlaikyti For
moza Čiang Kai-šeko ir a- 
merikonų rankose dėl pra
našaujamo karo su Sovietų 
Sąjunga.

SYRIJOS GENČIŲ MŪŠIS
Syrija. — Įvyko kruvinos 

kautynės tarp dviejų Syri- 
jos genčių dėl nepasidalina
mo žemės ploto dykumoje. 
40 žmonių užmušta ir daug 
sužeista iš abiejų pusių.

Žuvo 52 Asmenys I Anglų Imperijos Ministrai
Chicago. — Per šalčius ir 

pūgas šiaurvakarinėse ir vi
durinėse valstijose žuvo jau 
42 žmones, o Kanadoje 10.

Sniegų audros ir šalčiai 
aršiausiai kliudė Oregono 
ir Washington© valstijas, 
bet taipgi palietė Nebraską, 
Dakotas, Minnesotą, India- į zijoje. 
ną ir kitas vidurvakarines ’ 
valstijas.

Kinija Sako, jog Amerika 
“Meluoja” apie Formozą

Hong Kong. — Kinijos 
Liaudies Respublikos radi
jas sakė, jog prez. Truma
nas “melavo”, pasakoda
mas, būk Amerika kariniai 
neremia Čiang s Kai-šeko 
tautininkus Formozos salo
je.

Anot to radijo, Jungtinės 
Valstijos tebeveda užpuoli
mo politiką Formozoje 
prieš Kinijos liaudį ir visais 
garais ginkluoja kinų tauti- 
niųkus toje saloje.

Geidauja Pacifiko Pakto
Colombo, Ceylon. — Ang

lų imperijos užsieninių mi
nistrų konferencija nutarė 
išvien veikti, kad pastotų 
kelią komunizmui pietinėje 
ir pietiniai - vakarinėje A-

Konferencijoje dalyvavo 
Anglijos užsienio reikalų 
ministras Bevinas, Austra
lijos, Indijos ir kitų savi- 
valdinių imperijos dalių 
užsieniniai ministrai.

Jie, tarp kitko, nutarė, 
kad “geistina” būtų suda
ryti Pacifiko vandenyno ša
lių santarvę, panašią į ka
rinį Atlanto kraštų paktą 
prieš Sovietų Sąjungą; jie 
sakė, jog į Pacifiko santar
vę turėtų būti įtrauktos 
Jungtinės Valstijos ir vaka
rinė Vokietija.

Ta anglų imperijos mini
strų konferencija nutarė 
ypač veikti “prieš komuniz
mą” Burmoje, Indonezijoje, 
Thailande (Siame), Angli-

jos kolonijoje Malajoje ir 
francūzų kolonijoje Indo- 
Kinoje (kur Vietnamo res- 
publikiečiai kariauja dėl 
pasiliuosavimo nuo Franci- 
jos).

Kartu jie planavo, kaip 
kelti anglų imperijos kraštų 
biznį varžytinėse prieš 
Jungtinių Valstijų prekybą 
užsienyje.

Mirė Gen. H. H. Arnold
•Sonoma, Calif. — Netikė

tai nuo širdies ligos mirė 
generolas Henry H. Ar
nold, 63 metų amžiaus, bu
vęs Amerikos oro jėgų ko- 
mandierius praeitame kare<

Washington. — Amerikos 
valdžia pyksta, kad Švedija 
ir Norvegija “per daug” 
prekybos veda su Sovie
tais. •
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KAM PER AKIS 
MELUOTI?

Naujienų redaktorius per 
akis meluoja, kalbėdamas 
apie Tarybų Sąjungoje par
lamentarinius rinkimus. 
Tai negražu netgi menše
viku laikraščio redaktoriui.
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Jis rašo: “Sbvietų Rusi
joje kandidatus ‘į parla
mentą’ parenka valdančio
sios partijos komitetas... 
Tiktai už tuos monopolinės 

i partijos kandidatus žmo- 
nes 

sausio

Militarizmo aukos __ ___________
Nuskendo anglų povandeninis laivas “Truculent”. Ant! n®s tegaliu balsuoti, 

jo užplaukė nedidelis švedų laivas Anglijos vandenyse. I kitokių nėra (N., f

“Kandidatas turi būti no
minuotas kokios nors so
cialinės organizacijos, dar
bininkų draugijos, Komu
nistų partijos organizaci
jos, darbo unijos, koopera
tyvo, jaunimo arba kultūri- 
*ųės draugijos, socialinių or
ganizacijų centralinės ta
rybos, apskričių adminis
tracijų arba masinio darbi
ninku, valstiečiu susirinki- v 7 v

m o, arba armijos grupės.
“Potvarkiai nustato, kad

(Tęsinys nuo šeštadienio)
Sekami vajininkai pakilo 

punktais su atnaujinimais: 
O. Girnienė ir M. Kazlaūs-

ai- 
į>e- 
'ąt'

kienė, • Binghamton, N 
(moterų kp.); Geo. Shi 
tis, Brockton, Mass., P. 
eis - F. Klaston, Gi 
Neck, N. Y., D. P. Lekavi
čius, Pittsburgh, Pa. (LLD 
4-ta apskr.); J. J. Mockai- 
tis, Bridgeport, Conn., A. 
Žemaitis, Baltimore, Md., 
S? Kuzmickas, Shenandoah, 
Pa., J. Grybas - A. Zaruba

Šiuos žodžius rašant, dar nežinoma, Įliek bus žuvę jau
nų vyrų. Gali būti keletas desėtkų.

Prie dabartinių imperialistinių sąlygų povandeniniai 
laivai naudingi tik vienam dalykui, būtent, karui. Jeigu 
gyventumėme socialistinėje gadynėje, tai tie laivai galė
tų patarnauti mokslo ir progreso reikalams. Dabar jie j nurodo’: 
tarnauja tik karo dievaičiui. i . . . .( . . .

Kai Jungtinių Tautų Asamblėjoje buvo pakeltas suma- C. Į)Otval Sia?’
žinimo apsiginklavimo klausimas, Anglijos darbiečių vai- |sianciieri paskelbti, paiupi- 
džios atstovas balsavo prieš. Dabar tėvai bei giminės 
'jaunų vyrų, žuvusių “Truculent” nelaimėje, turėtų “pa- 
dėkavoti” valdžioje sėdintiems militarizmo g 
tojams. Tik abejotina, ar jų ašaros pajudintų Beviną ir 
Attlee.

Betgi The New York 
Times korespondentas Har
rison E. Salisbury rašo a- 
pie rinkimus iš Maskvos ir

jeigu kandidatas turi šias Norwood, Mass., C. K. Ur- 
pamatmes kvalifikacijas ir ban> Hudson, Mass., E. 
yra nominuotas atitinka- Kaspąrienė, Wilkes - Bar-

Hudson, Mass.,

mos grupės, jo vardas eina 
ant baloto... Tuq būdu rin-

re, Pa., P. Šlajus ir A. Lip- 
Eddystone, Pa., P.cinu ucuvnu... uuau uh- C1Ug, iLCtCtyStOUe, 1 a., 1.

kiminių potvarkių nuosta- Šlekaitis, Scranton, Pa“ St. 
tai nereikalauja, kad kan- 'Tvarijonas, Detroit, Mich., 

būtų Komunistų j Simutis, Nashuadidatas I
Partijos narys...

“Sovietinių rinkiminių į- 
statų tekstas parodo, kad

i rinki-! na, kad kiekvienas Sovietų kiekvieno distrikto ___
pilietis gali būti kandidatu kaį gap nominuoti tiek kan- 

gaibinto- deputatus, jeigu j'is^ yra didatų, kiek jie nori. Pagal

“Kritiškas momentas”
Žurnalo “The Nation” leidėja Freda Kirchwey bara 

prezidentą Trumaną ir sekretorių Acheson už nesiskai
tymą su tikrove linkui Kinijos. Ji teigia, kad mūsų šalies 
politikoje linkui Kinijos išmušė labai “kritiškas momen
tas”. Tarybų Sąjunga ir jos talkininkės jau pripažino Ki
nijos Liaudies Respubliką. Taip pat pripažino Anglija ir 
visa eilė kitų šalių. O kodėl delsia Jungtinės Valstybės? 
Juk niekas nebeturi vilties Čiango režimą išgelbėti ir 
nugabenti atgal Kinijon ant žmonių nugaros?

Mūsų nepripažinimas Kinijos Liaudies Respublikos 
muša tik mus pačius. Viena, tai žemina amerikiečių var
dą Kinijos žmonių akyse. Kita, tai kenkia Amerikos 
prekybiniams interesams.

Freda Kirchwey supratimu, Trumanas ir Achesonas 
tai puikiai žino, bet delsia tik dėl baimės. Jie bijo Ame
rikos reakcijonierių. Jie bijo kongresmanų abiejose se
nosiose partijose, kurie taip triukšmingai dabar reika
lauja Amerikos įsiveržimo į Formozą. Bet, ji sako, jeigu

pasiekęs 23 metus amžiaus, griežtą įstatų raidą gali 
neatsižvelgiant į jo rasinę septyni arba septyniolika 
ir tautinę kilmę, lyti, reli
giją, mokslines kvalifikaci
jas, gyvenimo vietą, socia
linę kilmę, nuosavybės sto- te.
vi ir pirmesnę veiklą.

ir tautinę kilmę, lytį, reli- kandidatų vienas prieš ki
tą išstoti duotame distrik- 

,” (The N. Y. Times, sau
sio 11 d.)

į S. Sharkey, Easton, Pa., V. 
Padgalskas, Mexico, Me., S. 
Kirslis, Bridgewater, Mass., 
A. Valinčius, Pittston, Pa., 
Geo. Stasiukaitis, Cliffside 
Park, N. J, (77 kp.); J. 
Didjun, New Haven, Conn., 
J. Adams, Grand Rapids, 
Mich., Vera Smalstis, Det
roit, Mich., J. Žilinskas, Le
wiston, Me., A. P. Damb
rauskas, Haverhill, Mass., 
M. Slekienė, Gardner, Mass.

Kazio Bevardžio Surankioti Margumynai
Žymusis amerikietis Ben

jamin Franklin, rašydamas 
laiška savo bičiuliui M. Le- 
roj 17819 metais, baigdamas, 
pažymėjo:

— Turėkite omenyje ir tą 
faktą, kad šiame pasaulyje 
nėra nieko užtikrinto ar 
amžino, apart mirties ir 
valdžiai taksų.

Laimingiausiu Amerikos 
istorijoje generolu yra lai
komas Sherman, kariavęs 
Civiliniame kare 1862 me
tais. Per 2 dienas po gene
rolu Shermanu buvo 
šauti 4 arkliai, o jis 
nesužeistas.

n li

Garsusis amerikietis apy- 
* prezidentas ir sekretorius visiškai nusileis tiems mili- sakų ir juokingų posakių 

turistams, tai amžinai “žlugs Tolimuosiuose Rytuose pro-' autorius Mark Twain yra 
tingos politikos viltis.” '/ ' j pasakęs:

------------------------ ' — Suprasti žmonių gyve-
Lai pats valstybes sekretorius kalba |nimo padėčiai turtuolis yra

Menševikiška ir klerikališka lietuvių spauda prisimy- j didelis ignoi antas (nežine- 
gus tvirtina, kad Jungtinės Valstijos nedavusios reika- i _ 7,

. lingos paramos Čiango režimui, todėl jis susmukęs ir tik|^a‘ 
todėl komunistai įsigalėję. Bet visiems jiems gerą atsa
kymą suteikia pats mūsų valstybės sekretorius Dean 
Acheson. Jis pripažįsta, kad mūsų vyriausybė visomis 
jėgomis bandė Čiango kliką išgelbėti.

Sekretorius Acheson kalbėjo Washingtone National 
Press Club susirinkime sausio 12 d. Tarp kitko, jis pa
reiškė;

“Platus vaizdas yra toks, kad po karo Čiang Kai-šekas 
iškilo kaipo neginčijamas Kinijos žmonių Vadas. Tik- 
viena grupė, komunistai, pasislėpę kalnuose,' prastai 
ginkluoti, visiškai maža militarinė jėga, buvo pasiryžus 
jam priešintis. Jis turėjo milžiniškai nusveriamą milita- 
rinę jėgą, didesnę militarinę jėgą, negu kada nors viso
je Kinijos istorijoje yra turėjęs kuris nors valdonas.

“Jis turėjo galingą Jungtinių Valstybių ekonominę ir 
militarinę paramą ir pritarimą. Jis turėjo visų užsienio 
kraštų pripažinimą... Ir štai jis buvo tokioje pozicijoje, 
bet ką surandame po keturių metų?
^“Mes surandame, kad jo armijos ištirpusios. Jam pa
rama savo krašte sutirpus. Jam parama užrubežyje be
veik visai sutirpus, o jis pats randasi ant mažos salos 
šalia Kinijos pabėgėliu su savo jėgų likučiais.”’

> (prabangos) gyveni
mą; o biednuolis supranta 
visų luomų gyvenimo ap
linkybes.

Paskutinė ir gražiausia 
Marko Twaino parašyta no
velė yra “Mano’ Dukters 
Jean’ės Mirtis.”

Jo duktė mirė 1909 me
tais kalėdų išvakarėse, nuo
maro ištikta besimaudant.

Mark Twain (kurio tik
ras vardas - pavardė Samu
el L. Clemens) mirė 1910 
metais.

Nuo šių metų sausio 25 
d. įeis galion įstatymas, kad 
darbininkams būtu moka
ma ne mažiau, kaip po 75 
centus už darbo valanda, v

PADE DR. J J. KAŠKIAUČIUI

Jungtinių Valstijų 
nes sunaudoja proporciona- 
liai daugiau kavos, negu bet 
kurio kito krašto gyvento
jai. Per metus šioje šalyje 
suvartojama 2 bilionai ir 
700 milionų svarų kavos.

zino-

Amerikiečiai tyrinėtojai 
praeitą vasarą apipkmukio
jo “Deep Sea Trawler” lai
vu Alaskos vandenynų pa
kraščius ir patyrė, kad ten 
yra stebinanti daugybė 
puikiausių žuvų, ir niekas 
jų negaudo.

Pragyvenimas ir mokslas 
Harvardo Universiteto stu
dentui, nors ir šykščiai 
skaičiuojant, atsieina $1,300 
per metus. Taigi darbinin
kų šeimų vaikams Nr prie 
geriausių norų toks moks
las neprieinamas.

Apskaitliuojama, kad vie
no kalinio užlaikymas šioje 
šalyje lėšuoja valdžiai po 
$3.13 centų per dieną, vidu
tiniai imant.

Rockefeller Centro rū
mai - pastatai New Yorke 
apima 549,856 ketvirtainių 
pėdų žemės plotą. Tos že
mės savininkas yra Colum
bia Universitetas. Rockefe
ller Centras - tą žemę nuo 
universiteto nuomoja. Nuo
mavimo kontraktas pasi
baigs 2015 metais.

Reiškia, pagal 
legendų spėliojimus, 
svieto pabaiga įv 
kankant 2000 metų 
Kristaus gimimo, 
tos sutarties negalės įvyk
ti, nes minimas kontraktas 
dar nebus išsibaigęs.

religinių 
kad 

yks, su- 
nuo 

tai dėl

Buvau susirgus labai skau
džiai ir netikėtai, net svetur, 
nuvažiavus Į LMS suvažiavi
mą, Clevelande, Ir tik apie 
pora savaičių atgal, kada jau 
netekau kantrybės ir pasiti
kėjimo savo gydytojui, krei
piausi pas dr. J. J. Kaškiau- 
čių, nupasakodama ligos 
simptomus. Greitai gavau 
nuo dr. Kašklaučiaus širdin
gai raminantį laišką, kuriame 
nurodė, kokius vaistus įsigyti 
ir kaip greičiau sustiprėti.

Už kelių dienų dingo įky
rūs skausmai, kurie buvo ma
ne kankinę virš keturias sa
vaites. ! O aš jau maniau, kad 
Su manim darosi kas baises
nio, ne vien uždegimas nervų 
viduriuose. Mano gydytojas, 
išleisdamas mane iš ligoninės, 
šaltai pasakė, kad vaistų nuo 
tos ligos nėra, kad turiu pati 
priveš tą ligą kovoti ir kad už

kokių trijų mėnesių būsiu 
sveika. Gi pradėjus vartoti 
dr. J. J. Kaškiaučiaus vais
tus, rodosi, mane iš karsto iš
traukė.

Todėl, brangus daktare, 
širdingai jums ačiuoju už su
teiktą man pagalbą. Pora sa
vaičių atgal mažai pakildavau 
iš lovos, dabar, rašant šiuos 
žodžius, jau jaučiuosi gana 
tvirta ir rengiuosi keliauti 
Floridon. Pasitikiu, kad ten 
pabuvus pilnai atsibudavosiu 
ir vėl būsiu naudinga mūsų 
judėjimui. . K. Abekiene.

Keleivinis Anglijos laivas 
“Queen Mary-’ perplaukia 
Atlanto Vandenyną per 4 
paras. Per tą laiką jis su
naudoja 28,800 statinių ži
balo kaipo kuro.

Kas 24 valandos Jungti
nėse Valstijose pagamina
ma po 205 milionus galionų 
žibalo. Kas metai žibalo ga
myba auga, bet ir jo naudo
jimas didėja.

Kai kuriem storžieviam 
politikieriam jau dabar yra 
rūpesčio dėl newyorkinio 
demokrato kongresmano ,F. 
D. Roosevelto, velionio pre
zidento sūnaus, pilietybės.

'Mat, jaunasis . Roosevel- 
tas gimė Campo Bello salo
je, New Brunswick, Kana
doj. Ten jo tėvai turėjo va
sarnamį, kur ir gimė tas 
Rooseveitukąs.

Republikonai kalba, jei 
kada Rooseveitukąs pano
rėtų kandidatuot į Jungti
nių Valstijų prezidentus, 
tai, girdi, remiantis Konsti
tucija, galima būtų sustab
dyt jo kandidatūrą, nes jis 
Kanadoje gimęs.’

Demokratai, iš antros 
pusės, taipgi pagal Konsti
tuciją aiškina, kad Roose- 
veltukas turi teisę kandida
tuoti į prezidentus.

H. Žukienė, Binghamton, 
N. Y., J. Žebrys, Cleveland, 
Ohio.

Punktai nuo miestų aukų 
priskaityti.

Aukų nuo pavienių ir org. 
gauta sekamai:

Per Charles Anuškis, Ne
wark, N. J., (vardai tilpo) 
$28.00.

Po $10.00:.A. Klepacky, 
Cranford, N. J., J. Raulu- 
šaitis, Worcester, Mass., A. 
Galkus, Phila., Pa., ALDLD 
136 kp. (per V. Žilinską), 
Kearny, N. J.

Po $5.00; Mrs. C. Gro- 
zan, Lake Worth, Fla., Mi
ke Kraujalis, Brooklyn, N. 
Y., Frank Yakštys, B’klyn, 
N. Y., Motiejus ir Petronė
lė Paulauskai, Pittsburgh, 
Pa., D. P. Lekavičius, Pitts- 
bugrh, Pa., Chas. Ruck, E- 
lizabeth, N. J., Z. Stasiūlis, 
Elizabeth, N. J., F. S. Ą. G., 
Binghamton, N. Y., K. Z. 
S. M., Binghamton, N. Y., 
Juozas Levanavičius, 
Scranton, Pa., Joseph Kru- 
velis, Philadelphia, Pa., 
John Aukshunas, New Bri
tain, Conn., Wm. Cherney, 
Rochester, N. Y., P. Was- 
sell, Hoboken, N. J., Peter 
Vasiliauskas, Cleveland, 
Ohio.

Po $4.00: J. Urbaitis, B’
klyn, N. Y., M. Nixin, Hart
ford, Conn., B. Praslaus- 
kas, Worcester, Mass.

Po $3.00: V. Padgalskas, 
Mexico, Me., J. Baranaus
kas, Plainfield, N. J., J. Ra- 
manas, Mexico, Me., Vy
tautas Navašinskas, Miami, 
Fla., J. Glodianius, Mexico, 
Me., Kearnės dr-gė; M. To
torius, Rochester, N. Y., P. 
Budrunas, Bridgewater, 
M ass., Pr. Ragauskas, 
Pittsburgh, Pa., Joseph 
Kulis, Rochester, N. Y., J. 
Daubaras, Athol, Mass., Ig
nas Urmonas, Chicago, Ill., 
John P.' Koch, Detroit, 
Mich., Felix Yokubonis, 
Bellerica, Mass., Ch. Da
niels, Villas, N. J., E. Kati
nas, Bethlehem, Pa., K. 
Mažeikienė, ’ Cliffside Park, 
N. J., Anna Žilinskaitė, 
Lawrence, Mass., W. Ado
maitis, Meriden, Conn., An
na Krasnickas, Coventry, 
Conn., J. Krauzaitis, Man
chester, Conn., John Che- 
lus, Perth Amboy, N. J., P. 
Nalivaika, Elizabeth, N. J., 
J. Deksnys, Worcester, 
Mass., J. Pavilonis, Chica
go, Ill., P. Pėstininkas, 
Scranton, Pa., M. ir J. Vo- 
goniai, Phila., Pa., Ona Pa-1

Mrs. J. Mataitis, Phila., Pa., 
Povilas Kamarauskas, So. 
Barre, Mass., GedeiViino Gi- 
žialis, Rochester, N. Y., J. 
Salamanas, Rochester, N. 
Y.‘, Charles Motejunas, Wil
liamstown, N. Y., E. Use-
vage, Rochester, N.t Y., M. -Jk 
Zunaris; Dorchester, Mass., W
Geo. Mockevičius, Roches
ter, N. Y., Mrs. W. :C. Cas
per, Newark, N.» J., J. Ren- 
kevičius, Rochester, N. Y., 
Juozas Stankus, • Emmaus, 
Pa., P. Gavėnas, Courtland, 
Ont., Ch. Valaitis, Vanessa, 
Canada, J. žiulys, Toronto, 
Canada, Stella Labok, Cen
terville, Mo., J. Palskis, 
Scottville, N. Y., B. Yusai- 
tis ir V. Vaznis, Bridge
port, Conn., J. Butnoris, 
Bridgeport, Conn., O. Kli
mas, Brockton, Mass., Anna 
Krusman, Linden. N. J., 
Connie Miller, Hartford, 
Conn., F. Kodienė, Methuen, 
Mass., Jonas V^inorius, 
Pittsburgh, Pa., A. ’Gustai
tis, B’klyn, N. Y., A. Riktc- 
raitis, Maspeth, N. Y.

Po 50c.: J. Medelis, Mi
nersville, Pa., Anna Skid
more, Whittier, Calif. 0

Aukų biudžeto sustiprini
mui iki šiol gauta sekamai: 

$408.75 
365.50 
228.60

192.29

147.25
131.33

1 96.50

Philadelphia, Pa. 
Hartford, Conm . 
Waterbury, Conn. 
Brockton, Mass. . 
Worcester, Mass. 
New Haven, Conn 
Elizabeth, N. J. . 
Lawrence, Mass.
Wilkes - Barre, Pa. .. 91.14 
Bridgeport, Conn 
Newark, N. J. .. 
Rochester, N. Y. 
Chicago, Ill.........
Pittsburgh, Pa. .
Binghamton, N. Y. .. 61.25 
Baltimore, Md...........
Detroit, Mich.............
So. Boston, Mass. ... 
Scranton, Pa. ....... 
New Britain,- Conn. . 
Los Angeles, Calif. . 
Bayonne, N. J...........
Stamford, Conn.........
Seattle, Wash.............
Cliffside Park, N. J. 
Shenandoah, Pa. ... 
San Francisco, Calif. 
Easton, Pa................
Mexico, Me................
Hillside, N. J..............
Kearny, N. J. ............
Great Neck, N. Y. ... 
Bridge water, Mass. . 
Miami, Fla................ .
Shenandoah, Pa.........
New Kensington, Pa. 
Paterson, N. J.........
Grand Rapids, Mich.. 
Girardville, Pa.........

.. ----------- 7 —, ---- .Haverhill, Mass.........  
pienė, B’klyn, N. Y., J. Mi- Norwood, Mass.........
1 •! “OH-l____ XT XT ta .i u nr

90.25 
86.00 
84.00
73.50 
72.00

61.25 
61.00 
56.50 
39.50
38.20 
38.00 
36.50 
32.00

K

Redakcijos Atsakymai
Jaunučiui. — Jūsų felje

tonėlis apie Kauno ponią 
labai mažos visuomeninės 
vertės, todėl netilps. Vis 
tiek ačiū už rašinėjimą.

2pu>i.—Laisvi (Liberty, Lith. Daily)—- Antr., Saufeio 17, 1950

Pagal valdinės Public 
Health Service ‘ (Sveikatos 
Įstaigos) apskaitliavimą, 
1948 metais nuo įvairių 
priežasčių mirė viso 1,449,- 
000 žmonių šioje šalyje.

Antrojo pasaulinio - karo 
laiku šioje šalyje buvo pra
vestas 1,480 mylių ilgio 
vamzdis žibalo plaukimui 
nuo Beamont, Texas, iki 
Linden, N. Jersey. Tai il
giausias iki šiol tos rūšies 
įrengimas Jungtinėse Val
stijose.

Apskaitliuota, kad šiuo 
laiku 65 milionai amerikie
čių bent kartą per dieną 
valgo restaurantuose. 25 
procentai visų valgomųjų 
produktų suvartojama res
taurantuose.

70 milionų Amerikos 
žmonių naudoja akinius, tai 
beveik pusė šios šalies gy
ventojų. Sakoma jog akinių 
vartotojų skaičius kas- me
tai didėja.

Valdinis žemdirbystės de- 
partmentas apskaičiavo, 
kad vienas tonas anglies 
duoda tiek šilumos, kaip 200 
galionų kūrenamojo žibalo.

Nuo 1924 mątų New Jer
sey valstijos 13-tą distriktą 
atstovauja Jungtinių Vals
tijų „ Kongrese Mary T. 
Norton’ienė, d e m okratė 
kongresmanė. Jau pernai 
suėjo 25 metai jos tarnybos 
Kongrese. 1

Kiti kongresmanai ren
giasi pagerbti Norton’ienę, 
suteikiant jai dekano titu
lą už ilgų 1 metų kongresi
nę "tarnybą.

kaila, B’klyn, N. Y.
M. Svinkūnienė, Water

bury, Conn., $2.50.
Po $2.00: Juzė Vienckie- 

nė, Mexico, Me., S. Budre- 
vičienė, . Norwood, Mass., j Hudson, Mass. ..

J. Zove, Mexico, Me., K., Rumford, Me. ... 
ir O. Brazauskai, Hartford, Nashua, N. H. .. 
Conn., V. Milišauskas, Me- į širdingiausia 

visiems,

Portlandį Me. . 
Lewiston, Me. . 
Gardner, Mass. 
Milwaukee, Wis 
Pittston, Pa. ..

28.00 
20.00 
19.50 
18.00 
18.00 
15.00 
15.00 
15.00 
14.00 
14.00 
12.00 
11.00 
10.79 
10.00 
10.00 

9.00 
9.00 
6.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 

dėkojame 
kurie dalyvavote

Valdinis InforAiacijų Biu
ras skelbia, kad Danijoj ir 
Islandijoj nėra beraščių 
visi tų šalių gyventojai, a- 
part mažamečių kūdikių, 
moka skaityti ir rašyti.

Į New YorKo apylinkę 
kasdien atskrenda ir iš
skrenda 800 komercinių or
laivių, neskaitant šimtų 
mažųjų privačių lėktuvų.

Praeituose New Jersey 
gubernatoriaus rinkimuose 
republikonai išleido $37,344 
agitacijai už savo kandida
tą, o demokratai — $24<- 
087. Republikonai daugiau 
pinigų išleido, tad k rinki
mus jų kandidatas laimėjo.

Kazys Bevardis
Kalkutta, Indija.—Prane

šama, jog Kinijos liaudinin
kai sudarė savo valdžią Ti
betui.

xico, Me., A. Pocius, Ba 
yonne, N. J., Ig. Kamaraus- vajuje ir tiems, kurie padė
kas, Chicago, Ill., J. Motu- jote savo vajininkams gau- 
zas, Mexico, Me., P. Katie- ti dienraščiui naujų skaity- 
nė, Waterbury, Conn., A. 
Gailiūnas, Philadelphia, Pa., 
A. Ramanauskai, Almont, 
Pa., Kazys Vikanis, Phila., 
Pa., J. Thomas, New Ken
sington, Pa., F. Navardaus- 
kas, Phila., Pa., Frank ir 
Pauline Walant, Phila., Pa., 
A. Balčiūnas, Montreal, 
Canada, John Semkus, 
Trossacks, Canada, Adam 
Mineikis, So. Boston, Mass., 
Sylvester Bagurskas, Ali
quippa, Pa., John Žukas, 
Portland, Oregon.

L. ir M. Trukiai, Scran
ton, Pa., $1.50.

A. Kaziukaitis, ' Kearny,

tojų.
Mūsų dienraštis gavo 

gražios materialės paramos 
aukomis šiuom vajum. Pra
šome priimti mūsų širdin
gą padėką ir už aukas.

Persikraustymas su spau
stuve į Kultūrinį Centrą 
mums labai trukdė patar
navimą vajininkams. Prašo-. 
me dovanoti, darėme kaip 
geriausia galėjome.

Laisvės Administracija

Po $1.00: V. Paužienė, 
Rochester, N. Y., J. Vilkai
tis, Rochester, N. Y., C. 
Banios, Phila., Pa., J. Pabi- 
janskas, Rochester, N. Y.,

NEDARBO PENSIJAS . 
VIS DAUGIAU BEDARk 
BIŲ IŠBAIGIA

Albany,'N. Y. — Praeitą 
savaitę išsibaigė 85,800 be
darbių valdinės pensijos 
New Yorko valstijoje, 
pačią savaitę 493,877 
darbiai buvo užsirašę 
darbo pensijoms.

Tą

; i

0
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ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
11-3-49 APYSAKA -45-

Worcester, Mass.

(Tąsa)
— Taip, su juo! Juk tu manęs nenorėsi. Prisipa

žinsiu, aš klaidą padariau per greit ir per artimai 
su tavimi susiartindama. Dabar tu manai, kad aš 
nedora, pasileidėlė, neištikima. Manyk, kaip sau 
nori!

Aš bandžiau teisintis ir aiškintis, drauge teisin
damas Amiliją, tačiau širdyje galvojau panašiai, 
kaip ji sakė.

— Bet kodėl gi jūs man, Maiki, nieko neprisime
nate apie Dorą ir josios reikalus?

— Ką aš galėčiau jums sakyti? Jūs pati daugiau 
žinote. Ji man svetimesnė už jus.

— Atspėjote... Aš tur būt daugiau apie ją ži
nai!. Neskaitėte rytmetinio laikraščio?

— Ne!
— Štai, jis, pasiskaitykite!
Ir ji man atvertė puslapi su Kašėtos-Cash nuo

trauka, įdėta po didžiule antrašte: “Pasikorė stam
bus Vandenmiescio biznierius Cash!”

SKYRIUS AŠTUNTAS

t

I.
Sveriant Ijetuviška svarstykle,’ aš jau buvau pa

siturįs žmogus. Apart to, kad eilėje Vandenmiescio 
bankų turėjau pasidėjęs sūtaupų, buvau savininku 
ir kai kurių kompanijų akcijų, taipgi paskolinau ir 
p r i vačiams asmenims. Už visa tai vyriausias nuo
pelnas priklausė Amilijai Lyšienei, kurios inicia
tyva ir pastangomis buvau priimtas Lyšio partne
riu.

Gc<liu pasigirti, jog ir aš pats tuomet buvau tau
pus, santūrus, be reikalo pro šalį cento niekur ne- 
paleidau. Gyvenau kukliai, vieno kambario bute, 
gėriau nedaug, po naktines pakampes nesitrankiau 
ir su išlaidingomis panelėmis reikalų turėjau kuo 
mažiausiai. Kiekvienas gautas doleris buvo mano 
prieglobstyj budriai saugomas, nes tuo laikotarpiu 
mano vyriausias tikslas buvo: pralobimas.

Buvau turėjęs ir nepaprastų išlaidų, susijusių su 
mano ryžtu išsigelbėti nuo stojimo į kariuomenę, 
nuo buvimo karo metu pasiųstu i Francūziją. Šis 
reikalas gerokai lėšavo, bet išgelbėjo mane nuo ka
rio uniformos vilkėjimo!

Kariuomenėn mane šaukė 1918 metų pavasarį. 
Mačiau, jog neišvengiamai turėsiu stoti, nes buvau 
sveikas. Teko ieškoti žmonių^ galinčių išsaugoti ma
no kailį, o drauge ir biznį. Bet kaip? Vienintelis ke
lias buvo per gudrius politikierius, kurių užeidavo 
mano saliūnan. Pasirinkau iš jų senos amerikiečių 
šeimos advokatą, man tikrinusį, jog yra 95 nuošim
čiai šansų, kaęl man neteks matyti kario uniformo
je Francūzijos, jei darysiu, kaip bus įsakyta, ir ne- 
šykštėsiu patepti “ten, kur girgžda.”

Kai aš su juo pradėjau rimtai apie tai kalbėti, 
advokatas šitaip dėstė:

,— Kariuomenėn, karan turėtų būti imami tik 
tie vyrai, kurie nieko neturi, o ne tamstos kalibro 
verslininkai. Biznieriai yra mūsų krašto smegenys,
— kas būtų, jei jie, palikę savo biznius, eitų ka
riauti? Kur link mūsų šalis atsidurtų? Tik Rusijos 
bolševikai nepaiso biznierių, todėl matome, kas ten 
viešpatauja!...

Advokatas, taigi, šį reikalą svėrė, vadovaudama
sis principu: biznieriai, turtingieji, privalą sėdėti 
namie, biznį vesti, o skurdžiai, darbininkai ir kito
kie, kurie nieko neturi, teeiną kariauti, kaizerio 
mušti, demokratiją ginti.

— Bet kaipgi išsisukti? — nekantravau aš.
— Kaip? Yra spragų, pro kurias galima išeiti, 

tik netenka gailėtis dolerių, — tvirtai atsakė jis.
— Doleriai suras naujų skylių ir jas praplės. Rem
kitės doleriu* o jis jūsų neprapuldys!

Mano prietelius turėjo gerų pažinčių su daugeliu 
žymių žmonių. Jis galvojo, teiravosi, planavo. Pa
galiau buvo sutikta ties tokia formule: kai aš bū
siu pašauktas pas gydytoją, turiu pas jį eiti gerai 
prisilakęs. Gydytojas surasiąs mane nesveiku ir 
paliksiąs 90-čiai dienų išsveikimui. Praėjus 90 die
nų, aš ir vėl šaukiamas pas gydytoją,—ir vėl einu 
prisimaukęs ir šlubuoju dešine koja, sakydamas, 
būk man ją kažin kas traukia. Gydytojas ir vėl pa
lieka mane 90 dienų išsveikimui. Trečią kartą — 
ta pati istorija: nueinu girtas ir šlubas, -esu palei
džiamas 90 dienų. Tuojau baigiasi karas; kaizerio 
armijos pasiduoda. Karo paliaubų dieną žmonės 
džiaugiasi pergale. O aš sveikas ir laisvas! Mano 
advokatas juokiasi, maukdamas konjaką.

— Ketvirtą kartą,—sako jis, — nebūtų tamstos 
paleidę “sveikatai pataisyti.” Būtų reikėję ieškoti 
kitokios formulės. Bet lai būva dalykas pamirštas,
— niekam nė žodžio!

Tik dabar aš gražiai įvertinau dolerio galybę!
(Bus daugiau)

Užsiprenumeravo “Kelias į Laimę”
K- Plačenjs (ir $1 aukojo), A. Adams, A. Vaitkevičius, 

M. Norbutas, M. Kulienė, E. Mikalauskienė, J. Dementis, 
Charles Mačys, C- Banius, D- Kajeckienė, Juozas Mamonis, 
J. Milkevičius, Anton Bubol; per kenošietį P. Sprindį: J. 
Baubonis, M. Vėprauskas, A. Ruseckas, P. Sprindis.

Lyg ir Raportas iš L. P. B. 
Klubo Veik! os 1949 Metais

Jau pabaigoje 1948 metų 
klubas nusitarė, kad pažam 
giųjų lietuvių radijo pusva
landis Massachusetts valstijo
je yra renltinas. Tam reika
lui rūpinosi suruošti bankie- 
tą, kuris įvyko sausio 16 d., 
1949 m., su' gražia dainų ir 
kalbų programa. Pelno liko 
$90 ir visas radijo reikalui 
atiduotas.

Civilėms teisėms konferenci- 
jon ir į masinį pikietą, Wash
ingtone, sausio 17 d., klubo 
rūpesniu, susidėjus sti kitomis 
organizacijomis, buvo pasiųs
tas delegatas. Juomi buvo 
Agnes Vosilienė, kuri išdavė 
gerą raportą .

Dienraščio Laisvės 30 metų 
sukakties jubiliejų klubas pa
sveikino su $10.

Balandžio 10 d. klubas gra
žiai dalyvavo P. ‘P. metinia
me bankiete, kur, klubo rū
pesniu, Aider Choras davė 
puikią dainų programą.

Liepos 17 d. klubas suren
gė didelį pikniką. Programo
je turėjo,' tarpe kitko, kalbė
toją, Iiogr. Part, vykdantįjį 
direktorių Walter O’Brien iš 
Bostono. Piknikas buvo di
džiai pasekmingas, pelno da
vė $100. Tokiu būdu, kada, 
pradžioje rugpjūčio mėnesio, 
Gintarų Radijo pusvalandis 
atsidūrė finansiniame krizyje, 
klubas galėjo iš savo iždo pir
mutinis ateiti į pagalbą su 
$25, nes mes supratome, kad 
oro bangomis pažangioji kul
tūra — menas, kalbos, ypa
tingai žinios iš Lietuvos, — 
nepavaduojamas dalykas pro
grese. Juo labiau programa 
atrodė palaikytina, kad tuo 
laiku išsipildė klubiečių, kaip 
ir daugelio kitų, pageidavi
mas, radijo garsintojų tapo 
A. Taraška. Tuojau klubas 
pasimojo surengti vien radijo 
naudai pikniką, kuris įvjrko 
trečią sekmadienį rugsėjo 
mėnesio. Tame piknike publi
ka matė naują dalyką, mote
riškų futrų parodą. Ją da
vė A. Vasaris. Piknikas bu
vo tikrai sėkmingas. Visas 
pelnas, $170, atiduota radijui.

Miestavuose rinkimuose klu
bas veikė bendrai su P. P. 
Keletas agitatyviškų ir infor
macinių raštų tilpo Laisvėje 
rinkimų reikalais. Rinkimams 
išleista $40, surengta pirm- 
rinkimihis mitingas, davęs (su 
aukomis) arti $30 paramai P. 
P. kandidato.

Gruodžio 18-tos susirinkime 
paaiškėjo,' kad worcesteriete 
jaunuolė kelyje iš jaunimo 
konferencijos, Clevelande, li
kosi sužeista automobilių ne
laimėje. Jai suteikta paramos 
$5, Ir J. M. Karsono kojų 
fondui $5.

Tai nedidelis visų metų dar
bas, tačiau ir nemažas, nes jis 
buvo pravestas tik kelių as
menų rūpesniu. Su apgailes
tavimu prisieina pasakyti, kad 
klubo sekretorius per ištisus 
metus tik dviejuose susirinki
muose tedalyvavo. .. Stam- 
biausios draugijos atstovai 
veikė silpniausia, net darbo
tvarkių jau nededama klubo 
veikimo reikalas.. Tikriau pa
sakius, kada reakcija labiau 
kelia galvą, tai mūsų kovos 
veiklieji draugai supasyvėja. 
Tiesa, kad dalis mūsų kovos 
laimėta, Lietuva laisva. Vie
nok kova prieš kurstytojus 
naujo karo ir vietiniai darbo 
klasės reikalai tebepasilieka 
tie patys. Dėl ko jų nepaiso
ma ? v

Kaipo buvęs pirmininku 
veik per trejus metus, tai yra 
nuo pat LPB Klubo susifor
mavimo, šiuomi prašau, k a d 
susirinktumėt į pirmą šiemeti
nį Lietuvių Progresyvių Bal
suotojų Klubo susirinkimą 
sausio 22 d., 10:30 vai. ryto, 
seni ir nauji draugijų atsto
vai ir pavieniai1 P. P. nariai. 
Turėsime išspręsti klubo gy-' 
vavimo reikalą ir išsirinkti 
naują valdybą.

\ D.. G. Jusius.

Sausio 20 d., 7:30 vąka-

ro, 29 Endicott St., įvyks pa
silinksminimo vakaras (Mili
tary Whist Party). Tai intere
singa žaismė, 
gas dovanas, 
d žiu su šilta 
šyvių Partija
dalyvauti. įžanga 50c.

Duos vertin- 
taip pat užkan- 
kava. Progre- 

kviečia visus

Sausio 29 d., 2 vai. po pie
tų, 29 Endicott St., įvyks 
Worcesterio ir apylinkės Pro
gresyvių Partijos konferenci- 

or- 
jon 
pat 
mi-

ja. Visokios pažangios 
ganizacijos kviečiamos 
prisiųsti atstovus. Tos 
dienos vakarą bus masinis 
tingas. Kalbės P. P. Mass,
valstijoje pirmininkas Oliver 
Allen. * D. J.

Detroit, Mich
Apie Suvažiavimus ir
Susirinkimus

Vasario 24, 25 ir 26, 
land Auditorijoj, 328 S. 
land, Chicago, Ill., 
Progresyvės Partijos naciona- 
lis suvažiavimas.

Penktadienį, bus delegatų 
užregistravimas, 
vai. ryto 
7:30 vak.
posėdis.

Lietuvių 
rioms jau
lagystė demokratų su republi- 
konais, turi imtis už darbo 
pasiuntimui ten savo delega
tų.

DETROITO ŽINIOS
Detroito Trumpos Žinutės

Detroito seni gyventojai Ga
reliai, galų gale, paliko vieni 
gyventi, nes antrasis sūnus, 
Edwardas, apsivedė su Harri
et Sumner iš Battle Creek, 
Mich.

ligoninėje padėta tyrinėjimui, 
dabar randami namuose.

Pažangos Klubo 
gali

Draugės 
nares, turėdamos laiko, 
ją aplanketi namuose.

mo-

PRANEŠIMAI

Ash- 
Ash 

atsibus

nuo 10-tos 
per visą dieną, o 
prasidės atidarymo

organizacijos, ku- 
aiški pastovi me-

Detroito Progresyvės Parti
jos Lietuvių Klubas 1 aikys 
savo susirinkimą nedėlioj, 
sausio 29-tą dieną, 2:30 vai. 
popiet, Draugijų Svetainėj, 
4097 Porter. Nariai turi ne
pamiršti apie tą susirinkimą.

Progresistas.

Baigęs universitetą su laips
niu “Master,” jis gavo darbą 
New Yorko mieste, tai su sa
vo moterim iškeliavo atgal į 
New York, N. Y., po vestuvių, 
kurios atsibuvo pas pačios tė
vus, Battle Creek, Mich.

Ant nelaimės, Edwardo tė
vas negalėjo savo sūnaus ves
tuvėse dalyvauti, nes Juliana 
Gavelienė susirgo, tai ir Ste
ponas Garelis turėjo palikti 
namuose su savo gyvenimo 
drauge.

Jonas ir Marė Povilaičiai 
likosi granddady ir grandma. 
Jų duktė Violet, kuri vedusi 
su Pranu Adomaičiu, susilau
kė 8 svarų dukters Pranas 
Adomaitis, sūnus Antano A- 
domaičio, neseniai mirusio, po 
tėvo mirties, po 
susilaukė 
džiaugsmo,
tė, po visko, 
Tuom pat syi 
maitienė, po 
perleistos nelaimės,
savo gyvenimo draugo Anta
no, likosi atlyginta, nors 
laukdama sau anūkės 
jaunesnio savo sūnaus, 
mingo jaunajai pilietei 
nimo!

Jenny Vainalavičienė, 
toris Alfonso, Detroito Lietu
vių Klubo manadžerio, atida
rė restoraną ant Scotten, už 
kampo nuo Porter gatvės ir 
Draugijų Svetainės.

Dabar mūsų visi Clark parko 
patriotai turės sau lietuvišką 
'■ ietą užeigai dėl užkandžio- 
valgio. Mat, galės gauti ir 
lietuviškų kopūstų, ko negau
davo pas Ilill-Billy restora
nuose.

Policija jau kvočia kelias 
dienas ir naktis be sustojimo 
sarga, kuris surado tą dinami
to bombą prie nacionalės U. 
A. W. - C. I. O. buveinės.

liūdesio, 
savo gyvenime, 

Motina ir dūk-' 
jaučiasi gerai, 

ir Ona A do
tavo neseniai 

netekusi

Teko dasižinoti, kad 
Waitiekuniene serga.

su- 
nuo 
Lai- 

gyve-

i
' Z

Ona
Buvo

W 1
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“PAPARČIO ŽIEDAS”
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia Sietyno Choras 
šeštadienio vakarą

Sausio 21 January, 1950
LietuviŲ Svetainėje

180 New York Ave., Newark, N. J. 
Prasidės punktualiai 7:30 vakaro. 

Įžanga tik vienas doleris.
Bus suvaidinta visiškai nauja operetė “Paparčio 

Žiedas” per Brooklyno garsius Aido Choro artistus- 
mėgėjus, su visu choru.

k Sietynas taipgi duos iš operetės “Sylvia” gražių 
| vaizdelių - dainų koncertą.
| Po vaidybų, — smagūs šokiai iki vėlios nakties.
| Visus, visas kviečia, SIETYNAS.
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Dovanai Puikus 
Kalendorius

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

Yra 5 rūšių gyduolės, kurios gelb
sti nuo daugybės įvairių skirtingų 
ligų. Kalendoriuje rasit platesni ap
rašymą apie ligas ir kaip vartoti 
vaistus. Išmintinga ir būtinai rei
kalinga kiekvienoje šeimynoje turė
ti tokių gyduolių, kaip M. J. Svil- 
pa’s Miracle Ointment. Jų vardai:

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

No. 2. Reumatiškų ir įvairi ų 
skausmų

No. 3. Odos
gelbsti 
feet”, 
burnos

No. 4. Nuo
“poison ivy”, 

No. 5. Mostis nuo 
veikia ant “ 
jusiu ar naujų, pagelbės be 
pjaustymo, jei dar nėra iš
sivysčiusios į vėžio ligą.
Kaina tik ................. ,....... 2.50

Su užsakymu siųskit ir money 
order ar čekį. Adresuokit:

1.25
įvairių nesveikumų, 

nuo “rash”, “athletes 
“sinus” nosies ir 
nesveikumo ........ 1.25
niežėjimo odos, ar 

“rectum”. 1.25 
“piles”, greitai 

piles”, užsisene-

M. ŠVILPA, P. O. Box 73, Stu. 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit ateiti 607 Broad 
Hartford.

A,

St.,

SKELBKITĖS LAISVĖJE

N

CLEVELAND, OHIO
Linksmas parengimas sužaislais ir 

šokiais. Rengia LLD 22 kuopa, sau
sio (January) 21 d., šeštadienio va
kare; pradžia 6 vai., po 1035 E. 79 
St. Gaspadinės žada pagaminti ska
nių užkandžiu. Taipgi bus ir skanių 
įsigėrimų. Geriausiai atsižymėję Žai
dime gaus dovanas^ todėl, gerbiamie
ji draugės ir draugai, visi clevelan- 
diečiai esate kviečiami į šį linksmą 
vakarėlį, ir nepamirškite ateiti, pasi
žymėkite ant kalendoriaus dieną, 
kad paskui nereikėtų gailėtis 
Rengimo Komisija. (7-8)

Tas sargas, Thomas, buvo 
Įpuolęs į nusiminimą ir norėjo 
nusižudyti pasismaugimu. Jis 
sako, kad jį pastoviai sekioja 
elinamitininkai.

Nors po atradimo dinamito 
buvo jam duotas “melagystės 
bandymas,” kuris jį paliuosa- 
vo, bet dabar policija jį iš- 
iiaujo kvaršinę]a su savo tre
čiu laipsniu—“third degree.”

Baisiai kankinantis būdas, 
nes ir nekalti prisipažįsta prie 
kaltės, nepanešdami to.

Galų gale, susilaukėm ir 
mes žiemos. Tyras, šaltas 
oras su sniegu apsupo Detro
itą. Daug geriau visi pradė
jo jaustis, kada Kalifornijos 
oras iškeliavo sau. Jau dau
gelis buvo sumanę Nojaus ar- 
>as budavoti, su garsiais 
vamzdžiais, kad nesusimušus.

Rep.

Matthew A 
BUYUS
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

(Ęuyauskas)

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

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 t.t. . . J

Nuo vandeninės ir širdies ligų

$1.00 
1.00 

.85 

.75 
. 1.25

. .75

.75

. 1.00

$2.00

. 1.75 
.75

ŽOLES GAUNAMOS SVARAIS
Pelunas (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 jipie 300 skirtin
gų žolių.

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

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

j NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796 ’

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

elegantiški 
viršai, su kryžium 
Šventųjų, visų metų 
Lourdes stebuklų

ir lekcijų knyga 
Kapitonas, 3-jų tomų

4.00
4.00

3.75
3.00

1.75

SANDĖLIS KNYGŲ
Aukso Altoriukas, maldų kny

ga, Tilžei spaudos, gražiais 
celuloido viršais . . . $1.75

Vainikėlis, mažesnė, jaunimo 
knygutė . . . .

Maldų Didysis Šaltinis, graži 
popiera, stambus raštas, 

tinkama seniems ir mažai 
matantiems, 
gražūs

Gyvenimai
Franci jos

knyga
Evangelijų
Velnias

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, su paveiks.
Vaidelotka, apyska iš lietuvių 

papročių, su paveikslais 
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 .

Karves, 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, 
334 Dean St., 
Spencerport, N. Y. ___

1.0C

2.50

2.00
1.75

.50

. .75

.35

.75

25

.60

.75

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

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 ML Vernon St 
Philadelphia, I*M.

Tel. Poplar fllO
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NewYorko^^g^^Zinktt
Niujorkas — 
Skersai-Išilgai
jorko piliečiai sutaupė 70,- 
000,000 galionų vandens. 
Dauguma vyrų tą dieną nusi
skuto ir kitaip vandenį taupė, 
sako miesto pareigūnai.

Carrol Schilling, patsai žy
miausias Amerikos jockey 
(lenktyninių arklių jojikas) 
rastas negyvas prie . Belmont 
arklinių lenktynių paiko. Jis 
buvo senas, labai suvargęs, 
biednas. O kadaise šis vy
ras uždirbdavo dideles pinigų 

Jo pelningiausi ir gar
bu vo 1907- 

jis mirė “na
šu laukes 60

sumas.
bingiausi metai 
1912. Sakoma 
tnrale mirtimi,’ 
m. amžiaus.

Anton Wegerbauer, 56 m. 
amžiaus, gyvenąs 81-17 Don-Į 
gan Ave., Elmhurst, žiauriai 
pasmaugė savo žmoną Auna. 1 
Tuomet jis pašaukė policiją 
ir pasakė: Užmušiau savo 
pačią, sodinkit mane į elek
tros krėslą, nes aš norių grei
čiau eiti pas ją. Pirmiau ne
gu sodins į elektros krėslą, 
policija atidavė šį žmogų į li
goninę jo protui ištirti.

Michael Kagan, 65 m. 
žiaus brooklynietis, 
tapo užmuštas viršutinio 
kinio Bronkse praėjusį 
virta dieni.

CARLO TRESCA-KAS JĮ UŽMUŠĖ?
Atsimename. ♦ \
Tai buvo 1943 m, sausio 11

Gyviau Ruoškimės Laisves
B-vės Akcininkų 

Suvažiavimui

Geras Lietuvių Literatū
ros D-jos 1 Kp. Mitingas

Visi Didžiojo Niujorko -lie
tuviai — vyriausiai, pažangūs 
lietiniai, — privalo gyviau su
sirūpinti Laisvės bendrovės 
akcininkų suvažiavimu.

Suvažiavimas įvyks š. 
sausio 29 dieną;
laiko beliko mažiau

m.
vadinasi, 
nei dvi

Bet ligi šiol, gal 
to, kad per tūlą 
v ė neišėjo

jų centrų, apskričių ir kuopų 
valdybos turėtų tuojau pagal
voti ir ką nors (taryti, kad 
pasiuntus suvažiavimui, sveiki
nimų.

Tai reikia daryti tuojau.
Pavieniai veikėjai taipgi 

privalo imtis darbo ik rinkti 
dienraščio suvažiavimui svei
kinimus.

Prašome tai atlikti tuojau, 
nedelsiant.

Tą patį galime priminti ir 
kitų kolonijų draugams ir 
draugėms.

Siųskite suvažiavimui 
kinimus ir dovanas !

Stengkitės dalyvauti 
žiavime patys!

Padarykime šį suvažiavimą 
istoriniu !

Po suvažiavimo įvyks ban- 
kietas, kurio pelnas taipgi eis 
Laisvės naudai.,

Į bankietą įėjimas vienam

būt dėl 
laiką Lais-

(dėl persikėlimo 
naujon vieton), mūsų suvažia
vimas buvo lyg ir pamirštas.

Daugelio organizacijų mi
tingai praėjo, tačiau juose ne
buvo iškeltas klausimas, kad 
reikia pasiųsti suvažiavimui 
sveikinimų ir dovanų. O do
vanų šiemet Laisvei reikia 
daugiau nei kada nors, nes su 

. 1 persikėlimu ii turėjo ekstravu 1 I 1 
išlaidų labai daug.

Bet dar nėra vėlu šiuo svar
biu klausimu susirūpinti.

Mūsų nuomone, organizaci-1 asmeniui tik $2.50.

Tarp Lietuvių

svei-

šuva-

am- 
dirbant 

trau
ke t-

Nellie Venta jau parvyko 
iš ligoninės, kur ji susilaukė 
pirmagimio sūnelio ir išbuvo 
savaitę laiko. Jos sveikata 
dar ne stipriausia, turi ramiai 
ilsėtis namie.

Moterys Kongresistės 
Kviečia j Bazarą

Pereitą ketvirtadienį sena
jam Laisvės name turėjome 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
1 kuopos susirinkimą. Tiesa, 
lietingas oras sulaikė daug 
narių nuo atėjimo į susirinki
mą, bot susirinkus grupelė la
bai rimtai apsvarstė organiza
cijos reikalus. Plačiai kalbė
tasi apie Draugijos 35 metų 
jubiliejaus atžymėjimą. Mū
sų kuopa dieno bus pirmutine 
tuo reikalu susirūpinti.

Mes marfome. kad visoms 
Brooklyno LLD kuopoms rei
kėtų kas -nors didelio bendrai 
surengti jubiliejaus proga. 
Tuo rūpintis išrinkome komi
siją iš veiklių žmonių. Jon 
įeina Šolomskas, Thomsonas 
ir Gužas. J>o greitoje ateity
je šauks visų LLD kuopų val
dybų pasitarimą del jubilie- ( 
jaus. Gavusios pakvietimus, 
valdybos turėtų bendram po
sėdyje dalyvauti. Temykite 
Laisvėje pranešimą.

Kada nors vasario menesi 
kuopa surengs masini mitin- 

bci prakalbas Williams- 
daug į kjfe 
iškilę

Carlo Tresca, italų tautybės 
žmogus, anarchistu' besįvadi-. 
nąs, bet dirbęs--išvien su so- 
cial-demokrataiS, j kur tai ėjo, 
ir, pasiekus jąpi Penktosios 
Avė ir 15-tos gatvės kampą, 
Manhattano, buvo ten 
tas revolverio .šūviais.

Kas jį nušovė?
Tuojau buvo paleisti 

t. v. social-demokratų
inercinė spauda, kuri pradėjo 
garsiai bliauti: “Carlą Tresca 
nušovė komunistai!...”

Social-demokratų lyderiai, 
tokie, kaip Norman Thomas, 
kaip David Dubinsky, ir kiti, 
kartojo tą pačią maldelę: 
“Tresca nušovė raudonieji.”

nusau-

darban
ir ko-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN

Molerų Apšvietos Klubo metinis 
susirinkimas įvyks sausio 19-tos va
karo 8 valandą, ketvirtadienį, Liber
ty Auditorijos patalpose, kampas

i At lantic Avė. ir 1111 h St., Richmond 
visos

Tūli primetė kaltę italui ko
munistui Carlos Contreras’ui 
—girdi, jis tą darbą atliko!

O Carlos Contreras, kurio 
tikroji pavardė “Vittorio Vi
dai! (jis dabar yra Trieste va
dovas komunistinio judėjimo) 
tuomet, kai Tresca buvo nu
šautas, gyveno Meksikoje, 
kaip tremtinys, kaip pabėgė
lis nuo Mussolinio fašistinių 
teroristų.

Buvo sudarytas “Trescos 
Minėjimo komitetas,” kuriam 
vadovauja Norman Thomas, 
šis komitetas plepėjo tas pa
čias kvailybes: “Tresca nušo
vė komunistai.’ ’

Ir taip buvo kartojami me
lai nuolat ir nuolat.

Bet štai, neperseniai, dien
raštis Brooklyn Eagle” pa
skelbia :

a

kom-Izraelitus nauja laivų 
panija nupirko nuo Isthmian 
Steamship Co. du prekybinius 
laivus, kurie plaukios tarp 
Niujorko ir Izraeli aus. Laivų 
įgulą sudarys žydai jūreiviai, 
kurių dalis atlėkė lėktuvu iš 
Tel Aviv. Laivai pradės veik
ti neužilgo.

Staiga sunkiai susirgo Ste
fanija Cedronienė. šiuos žo
džius rašant, tebesirado na
mie.

Mrs. May 
bant telefonu, 
siskundė, kad 
bėra pašlijusi 
mažai

žinokite, kad šią savaitę, sau
sio 17 ir 18, nuo 12 dieną iki 
9 vakaro, bus vykdomas ba
varas centralinėse New York o 
organizacijos patalpose, 1133 
Broadway, Room 1115, New 
Yorke.

Kviečia visus. Įvertinantieji 
moterų darbą, kurio vyriausia 
sritimi yra kova taikai išsau
goti ir mūsų vaikų ir jaunimo 
gerovė, prašomi paremti ba- 
zara ne vien tik atsilankymu, 
bet

i Ilill. Turime svarbių reikalų, 
j esate prašomos dalyvauti.
' Va Idyba. (7-8)

S

Baigiant griauti St. Nicho
las .bažnyčią (5th Avė. ir 48 
St.) surastas švininis baksas, 
kuriame buvo laikraščių, bro
šiūrų ir biblija; 
jo bakse po 
18.69 metų.

Merk, pasikal- 
aną dieną nu

jos sveikata te- 
ir kad dėl to

tegalėdama bent kur 
išeiti labai__yra išsiilgusi drau
gių ir draugų, su kuriais svei
ka būdama dažnai 
pramogose.

susieidavo

ir dovanėlėmis.
Kongresiste.

MIRĖ

visa tai stovė- 
bažnyčia nuo

mėnesiui” 
j Floridą 

bičiu-

“Antram medaus 
pereitą penktadienį 
išvyko žinomų Laisvės 
liu Juozo ir Onutės Zeidat
sūnus Juozas su savo žmone
le Blanche ir sūneliu Gariu.

CIO ir ADF 
jorke nusitarė 
politiniai ir 
Labor 
buosis 
niuose 
laikai,
griežtai atsisakė nuo bet ko 
kio politinio darbo.

vadovai Niū- 
išvčen veikti 

sudarė United
Committee, kuris dar- 
1950 metu c 

rinkimuose, 
kai ADF

kongresi-
O buvo 

vadovai

Miesto Taryboje pradeda
mas diskusuoti bilius, pagal 
kurį turės būti pakelta važi
nėjimui taksiais kainos. Drau
ge su kainų pakėlimu, ma
noma, bus pakeltas ir taksių 
vairuotojams atlyginimas už 
darbą.

Aukščiausio N. Y. valstijos 
teismo teisėjas Henry Clay 
Greenberg pripažįsta, kad 
Niujorko valstijoje įstatymai, 
reguliuoją divorsus (ištuokas), 
nėra geri, nėra tobuli. Bet 
jis pareiškia, jog tol nebus 
išleista nauji, geresni įstaty
mai, kol visuomenė nereika
laus. Katalikų ir/ anglikonų 
bažnyčia divorsams labai 
priešinasi, todėl įstatymdaviai 
ir bijosi divorsavimąsi leng
vinti.

10 mėnesių amžiaus kūdikis 
Arthur Ohlman (445 E. 179 
St., Bronkse), "buvęs pagul
dytas arti radiatorio, mirtinai 
užtroško nuo štymo (garo).

Charles Eltertch, 63 metų 
amžiaus, sakoma, nusinuodi- 
no savb dirbtuvėje, 187 La
fayette St., New Yorke. Prieš 
nusižudysiant, žmogus paliko 
savo seseriai tokį raščiuką: 
“Mano kraujas patapo van
deniu, o mano smegenys pa
virto koše.”

Petronėlė Simėnienė lankėsi 
Kalifornijoje. Kelyje atgal, 
apsistojusi pasidairyti Arizo
noje? Ne lihksmauti ji važi
nėjo. Ilgai sirgusi pastaruoju 
laiku, išvažiavo pasidairyti, 
gal ras kur jos sveikatai prie
lankesnę vietelę gyventi.

Turėjusios atostogas Flori
doje, Helen Jeskevičiūtė ir 
Amelia Young sugrįžo paten
kintos proga pasigauti saulės 
viduržiemiu, pasimatymu su 
draugais Pakalniškiais, Za- 
blackais, Paukščiais, pas ku
riuos atostogavo, taipgi su 
Sliekais, Valilioniais ir kitais 
ten apsigyvenusiais buvusiais 
rytiečiais. , Ž. R.

Moteriškė Reikalavo 
Ir Gavo Atlyginimą

Mrs. Loretta Schwartz, iš 
Sunnyside, dirbo prie gele

žinkelių — tikriau: Pennsyl- 
vanijos geležinkelio “jarduo
se” ji valė vagonus. Darbe 
buvo sužeista dėl prastos dar
bininkams sveikatos saugoji
mui įtaisos.

Mrs. Schwartz buvo sužeista 
1947 metų rudenį. Kompani
jos agentai prašė moteriškę, 
kad ji padarytų raštišką pa
reiškimą, skelbiantį, jog kom
panija dėl jos sužeidimo yra 
nekalta. Bet darbininkė atsi
sakė tokį pareiškimą darytie
ji reikalavo atlyginimo.

To pasėka buvo tokia, kad 
šiomis dienomis ji laimėjo: 
gavo atlyginimą $2,250.

korespondentas 
buvo žino- 

Niū jorko 
slėpė!
yra fašistų

“Tresca buvo nužudytas 
įsakymu Italijos fašistų, kurie 
sumokėjo $500,000 krimina
listų sindikatui, veikiančiam 
Niujorke ir kituose Jungtinių 
Valstijų miestuose. . . ”

Laikraščio
rašė, jog šis faktas 
m as k ome reide i 
spaudai, bet ji tai

Vadinasi, Tresca
kriminalistų nušautas, o poli
cija ir spauda, pasikvietusi 
social-demokratų lyderius, dar 
ir po šiai dienai ieško jo 
užmušėjų, kur jų nebuvo ir 
nėra.

Tai daroma tyčia, kad pa- 
šmeižti komunistus ir, žino
ma, kad padėti Trescos žudy
tojams.

Tai skandalas, koks tik gali 
įvykti ten, kur viešpatauja 

-melas ir politiniai - moralinis 
prasi radini as!

Biznieriai, Skelbkitės Laivėje

Dienraščio Laisves

Alice Bonjonio, 42 m.
žiaus. Gyveno 260 Seigel St., 
Brooklyne. Mirė sausio 13 d., 
namuose. Kūnas pašarvotas 
grab. M. P. Bieliausko koply
čioje, 660 Grand St., Brook
lyne. Laidotuvės įvyks sau
sio 17 d., šv. Jono kapinėse. 
Velionė paliko nuliūdimo mo
tiną, dvi 
ir kitas

seseris, 
artimas

am-

tris brolius 
gimines.

gų 
burge. Dabar labai 
svarbių klausimų yra 
tiek Amerikos, tiek pasaulinės 
politikos reikalais. Svarbu lie
tuviams susieiti ir pasikalbėti.

Beveik' visa senoji kuopos 
valdyba palikta toliau tęsti 
savo pareigas. Tik protokolų 
raštininkė atsisakė palaikyti 
kandidatūrą, tai jos vieton iš
rinktas Jonas Gužas? Kiti 
valdybos nariai yra šie: pir
mininkas J. Thomsonas, finan
sų sekretorius Jurgis Ware- 
sonas, iždininkė Rušinskienė, 
knygius A. Mūre i k a. .

Labai karštai raginame 1 
kuępos narius tuojau moketis 
duokles už šiuos metus.f Gali
te savo duokles priduoti bi
le kuopos valdybos nariui, 
šiemet reguliarė duokle jau 
du doleriai. Šeimos duokle 
pasilieka ta pati — tik 25 
centai per metus.

Vasario mėnesio kuopos su
sirinkimas įvyks tam pačiam 
senajam name, 419 Lorimer 
St. Rep.

C. BROOKLYN
LDS 46 kuopos susirinkimas 

į trečiadienį, sausio 18 d., 7:30 vai.
I vak., Lietuvių Neprigulmingo Klubo 
; name, 269 Front St. Visi nariai bū-

> ,yra svarbių reikalų, kuriuos 
atlikti. Taipgi nominacijos 

sekantiems
Sekr.

reikės
LDS Centro valdybos 
dvejiems metams.

(7-8)

įvyks

RIDGEWOOD-BROOKLYN,

LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 17 d., 8 vai. vak., Shapolo ir 
Vaiginio salėje, 147 Thames St., 
Brooklyn, N. Y. Nariai ateikit į šį 
susirinkimą ir jau pradėkim duokles 
mokėti už 1950 metus. Taipgi turime 
ir kitų svarbių tarimų.
P. Babarskas, ‘sekr. (6-7)

Dr. A. Petriką i
DANTŲ GYDYTOJAS g 

221 South 4th Street | 
BROOKLYN, N. Y. • g

Tel. EVergreen 7-6868 • g
Valandos: 0

9—12 ryte; 1—8 vakare 0
Penktadieniais uždaryta g

H

H

I a

fl

n

New York. — Komunistų 
Partija reikalauja nedarbo 
pensijos bedarbiam išti
siems metams.

BANKETAS
Sausio 29 January

Geri Valgiai ir šokiai f
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORCHESTRA

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

Vakariene 6:30, šokiai nuo 7 P. M.

Vakariene $2.50, Vien tik šokiams 75c.

t

* F

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 4-0203

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę BarbenaiGeri Pietūs!

Kada norite gerų pietų, 1 
kreipkitės 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.

EVergreen 4-7729 
Telefonas

7T TDD^C DAD 411 GRAND STREET Z UI 1 O O AK BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

DĖMESIO!
LDS Centro ofisas dar vis 

yra po 419 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y. Neadresuo
kite Laisvės nauju adresu!

L. Adm.

73 m. am-Josefa
žiaus. Gyveno 284 Devoe St., 
Brooklyne. Mirė sausio 14 d., 
St. ' Catherine’s 
Kūnas pašarvotas 
liausko koplyčioje, 
St., ’ Brooklyne. 
įvyks sausio 17 d 
kapinėse.
liūdime dvi dukteris, 
kus ir kitas artimas

Bastian,

ligoninėje, 
grab. Bie- 
660 Grand 
Laidotuvės 
, Šv. Jono

Velionė paliko nu- 
tris anū- 
gimines.

m. am-
Union

Mirė sau-
Kūnas

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.
Anna Armon, 61

žiaus. Gyveno 252 
Avė., Brooklyne. 
šio 14 d,, namuose.
buvo išvežtas į Brockton, 
Mass., sausio 16 d. Laidotu
vės įvyko sausio 17 d., Mel
rose kapinėse. Velionė pali
ko nuliūdime vyrą Peter, sū
nus Edward ir Peter ir kitas 
artimas gimines.

Virš minėtų trejų laidotuvių 
apeigomis rūpinosi grab. M. 
P. Bieliauskas- Ballas.

Visoki 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. 2-8342

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

z IR ALUS
32 TEN EYCK STREET, 

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

SHALINS
(Shalinsk^s)

FUNERAL HjOME 
‘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

<^9Cz»

*06*

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-3631

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 BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

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