
Kongresas Nepasisekęs.
Neiti Klaidingu Keliu!
Lenkijoj.
Čechoslovakijoj.
Kasyklose.

Rašo R.. MIZARa

Adv., Ant. Olia b,u, daboja, 
jog įrąėjtičį rudenį Hįūjęrke 
įvykusia “Visuotinai Kongre
sas” (šmetofiininkų. klerikalų 
ir socialistų) nebuvo “vhiškAi 
pasisekęs. ”

Finansų “Lietuvei vadavi
mui” ten buvo sudėta $8,000, 
na, O “kelionei ir viešbučiams 
delegatai išleido apie $49,- I 
OOO...”

“Mes turime žinoti, rašo p. 
Olis, ak»d klaidingu keHu net 
ir vardan vienybes nereikia 
eiti!” (“Dirva,” š. m. sausio 
12 d.)

Vadinasi, kurie vyko į “vi
suotiną kongresą,” vyko klai
dingu keliu.

Kongresas buvo nereikalin
gas. Jokios naudos jis ne
davė niekam, apart geležin
kelių, aviacijos kompanijų ir 
New Yorker viešbučio.

★ ★ ★
Mes pasakysime p..01iut ir 

kitiems dar ir tai: visas jūsų 
keliamas triukšmas neva dėl | 
“Lietuvos išlaisvinimo” nėra 
ir nebus pasisekęs..

Kodėl ?
Todėl, kad 

vą išlaisvinti 
liaudies, nuo

Kur tai girdėta?!
Jūs tikitės atomo bombos 

siaubu grąžinti Lietuvon velt
ėdžius, engusius lietuvių tau
tą per ilgus amžius.

To nepasieksite.
Atsiminkite, ponai: Lietuva 

su šiais metais, atrodo, bus 
baigusi sukolektyvinti visą 
žemės ūkį.

Ekonominiai ir kultūriniai ji 
pakils kur kas aukščiau. Vi
sa liaudies buitis žymiai pa
gerės.

Na, ir kaip jūs drįstate net 
galvoti apie grąžinimą Lietu
von to, kas liaudžiai ir visai 
tautai yra žalinga, pragaištin
ga?!

Jūs, ponas Oli, kaip ameri
kietis, turėtumėt blaiviau gal
voti už kitus smetonininkus, 
sugūžėjusius Amerikon.

jūs norite Lietu- 
nuo Lietuvos 

lietuvių tautos.

Niujorko “Herald Tribune” 
korespondentė M a r g u e r ite 
Higgins rašo iš Varšuvos:

Po trejų metų nebuvimo ta
me mieste, kai jin sugrįžo, 
beveik miesto nebepažino. 
Varšava sparčiai ir gražiai 
atsistačiusi, žmonės sočiai pa
valgę, gerai apsirengę, links
mi, pasitenkinę.

Jie pilni ūpo ir vilties, jog 
jų naujas gyvenimas rytoj dar 
bus gražesnis, šviesesnis, kul- 
tūringesnis.

Aleksander Werth, savait
raščio “The Nation” kores
pondentas, esąs Pragoję, ra
šo :

Čechoslovakijos darbo žmo
nės yra sočiai pavalgę, gerai 
apsirengę.

Jei Čechoslovakija taip žy
giuos pirmyn, kaip žygiavo 
praėjusiais metais, tai jokia 
Vakarų Europos šalis jai ne
gales prisilyginti, žymi Werth.

William Pearson, generali
nis Škotijos Angliakasių Fe
deracijos sekretorius, grįžęs iš 
Tarybų Sąjungos, pasakė:

“Tarybų Sąjungos angliaka
sių gyvenimo sąlygos yra kur 
kas geresnes nei Britanijos 
angliakasių.”

Be to, Tarybų Sąjungos an- 
gliakasyklos labiau mechani
zuotos, tobulesnės, na, ir 
kia didesnę gamybą nei 
tų angliakasyklos.

Pearson su grupe kitų 
gliakasių buvo nuvykęs į T. 
Sąjungą specialiai studijuoti 
to krašto angliakasių padėtį.

tei-
Bri-

an-

Panašiai darbo žmonių gy
venimas gerėja ir Lietuvoje ir 
kitose T. Sąjungos respubli-

Uį..

MOKSLININKAI ATSISAKĄ GAMINI 
MIRTINGI AUSI Ą HYDROGEN© BOMB|

Kol Saug. Taryba rems Ciangą, 
tai Sovietai nedalyvaus joje

Ta bomba būtų, girdi, 1,000 sykių 
smarkesne už senųjų atom-bombą

Washington. — Praneša
ma, jog Trumano valdžia 
planuoja gaminti naują, 
tūkstantį kartų smarkesnę 
atominę bombą, jeigu So
vietų Sąjunga vis dar at
mes amerikinį planą dėl se
nesniųjų atom-bombų kont
rolės.

Naujoji bomba būtų ga
minama iš Vandenilio-hyd- 
rogeno dujų. Jinai lėšuotų 
bent 2 ,bilionus dolerių (du 
tūkstančius milionų).

Senatas Ginčijasi dėl 
Margarino Taksų

Senatas 
laiko iš- 

dėl tokio

Washington. — 
jau tris savaites 
eikvojo ginčams 
mažo klausimo, kaip taksai 
dirbtiniam sviestui, oleo- 
margarinui.

Valdžia ragino panaikinti 
tuos taksus; taip Kongreso 
Atstovų Rūmas ir nutarė 
jau praeitoje sesijoje.

Bet senatoriai iš “kar- 
viškų” - pieniškų valstijų 
kelia lermą, visaip manev
ruoja, kad ir toliau taksais 
varžyti dirbtinio sviesto ga
minimą ir pardavinėjimą.

Mitybos mokslininkai liu
dijo, kad dabar į oleomar- 
gariną yra dedama tinka
mų vitaminų, taip kad jis 
esąs beveik toks geras mai
stui, kaip ir tikrasis svies
tas.

Kiny Liaudininkai Nušlavė 
140,000 Čiango Banditų

Peking, Kinija. — Kini
jos Liaudies Respublika pa
skelbė, kad ji sunaikino bei 
šuėmė daugiau kaip 140,000 
Čiang Kai-šeko banditų vi
durinėje Kinijoje. Tie tau
tininkų banditai skerdė 
liaudiškus kinus, plėšė gy
ventojus, ardė geležinkelius 
ir varė visokį sabotažą prieš 
naująją respubliką.

(Jungtinių Valstijų Kon
gresas yra paskyręs milio- 
nus dolerių slaptiems veiks
mams iš vidaus prieš liau
diškų demokratijų val
džias.)

10 Procentų Amerikiečių 
Esą Proto Ligoniai

New Haven, Conn. —Vie
nas iš kiekvienų 10 ameri
kiečių serga šiokia bei to
kia protlige, kaip tvirtino 
Yale Universiteto profeso
rius Leo. W. Simmons.

Jisai sake, reikia dar 10,- 
000 psichiatrų - daktarų, 
kad galima būtų tinkamiau 
gydyti proto ligonius, ku
rių skaičius kaskart didėja.

koše.
Na, ir akiregyj to, p. Oli, 

jūs čia eikyojatės ir kalbate 
apie grąžinimą Lietuvon seno
vės, fašizmo, kuriuo lietuvių 
tauta atsipalaidojo prieš de
šimt metų !
• Tai didžiai klaidingas ke
lias!
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Vėliausios žinios
NEIŠIRTŲ JUNGTINES TAUTOS

Kartu teigiama, jog žy
miausi atominiai moksli
ninkai atsisako gamin t to
kią begaliniai pražūtingą 
bomba. Dėl mokslininku at- 
sisakyųio pasitraukęs ir 
David E. Lilienthal, valdi
nės Atomų Jėgos Komisijos 
pirmininkas.

Vandenilis - hydrogenas 
yra viena dviejų dujų, iš 
kurių vanduo susidaro. Ki
ta duja yra deguonis - oksi- 
genas.

Daug Čiango Laivų 
Tenka Liaudininkam

Hong Kong. — Trylika 
Kinijos Navigacijos kompa
nijos laivų nuplėšė kinų 
tautininkų vėliavas nuo sa
vo stiebų ir iškėlė Kinų 
Liaudies Respublikos vėlia
vas. Kompanijos viršininkai 
ir jūrininkai nutarė tuos 
laivus pervesti naujai res
publikai.

Vienas kompanijos virši
ninkas sakė, jog dar 80 pre
kinių jos laivų pereis į 
Liaudies Respublikos pfisę.

MacArthur Prašo Daugiau 
Armijos ir Karinių Laivų

Washington. — Genero
las MacArthur, karinis a- 
merikon. gubernatorius Ja
ponijoj, kartotinai prašė 
Washington© valdžią pa
skirti jam daugiau kariuo
menės ir atsiųsti dar dides
nį skaičių karo laivų į Ja
ponijos - Kinijos sritį.

MacArthuras turi 120,- 
000 jankių armijos Japoni
joje. Tuzinai karinių Ame
rikos laivų sutelkti į'arti
mus Japonijai vandenis. Bet 
MacArthurui vis negana.

Rendos be Kontrolės 
Pakilo net 40 Procentų

Washington. — Valdinis 
gyvenamųjų namų direkto
rius Tighe Woods skundė
si, jog tose vietose; kur bu
vo panaikinta rendų kont
rolė, tai namų savininkai 
greitai pakėlė rendas 26,- 
35 ir net iki 41 procento.

Bet paties Woodso pa
tvarkymais buvo , nuimta 
kontrolė nuo daugiau kaip 
2,000,000 namų-apartmen-

Teismas Įgalina Valdžią
Nejleist Įtartinų Ateivių

tokių 
val- 

arba

Washington.— Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų 
Teismas 4 balsais prieš 3 
nusprendė, jog valdžia gali 
be jokių teisminių tardymų 
neįleisti šion šalin 
ateivių, kurie atrodys 
džiai “nepatikimi” 
“rizikingi.”

Madras, Indija. — Badas 
kankina šią Indijos provin
ciją.

ŠVEICARIJA taipgi pripažino Kinijos Liaudies Res
publiką.

WASHINGTON. — Robertas N. Denham, vyriau
sias advokatas valdinės Darbo Santykių Komisijos, ' 
nusprendė reikalauti teismo indžionkšino, kad įsakytų 
Mainierių Unijai dirbti penkias dienas per savaitę vie
ton dabar dirbamų trijų dienų.

PITTSBURGH. — 74,000 angliakasių visiškai strei
kuoja 8-se valstijose; nepaiso, kad'unijos pirmininkas 
Lewis šaukė dįrbti 3 dienas per savaitę.

Streiko pikietininkai automobiliais apvažinėja įvai
rias kasyklas ir traukia dirbančius mainierius strei
kam

HONG KONG. — Pranešama, kad Kinijos Liaudies 
Armija pasiruošė plačiam įsiveržimui į Hainan salą.

Čiang Kai-šeko tautininkai garsinasi, kad jie, nau
dodami amerikinius bombanešius, sudaužę daug valčių 
ir laivų, kuriais liaudininkai ruošėsi plaukti j Kama
ną.

Liaudiški partizanai jau atėmė iš tautininkų plačius 
Hainan salos ruožtus.

ESSEN, Vokietija. — Mirė Gustav Krupp von Boh
len, 7l9 metų, buvęs galva didžiausių amunicijos - gink
lų fabrikų Vokietijoje. Jis pasižymėjo kaip piniginis 
Hitlerio rėmėjas ir nacių ginkluotojas karui.

Talkininkų teismas po karo buvo įkaitinęs Gustavą 
Kruppą kaip karinį kriminalistą, bet paskui išrado, 
būk Kruppas “nekompetentiškas” teisman stoti.

BONN, Vokietija. — Vakarinės Vokietijos premje
ras Konrad Adenauer reikalauja, kad Francija sugrą
žintų Vokietijai Saar sritį, turtingą angliakasyklomis 
ir kitomis pramonėmis.

BONN.— Vakarinė Vokietija nori praplatinti pre
kybą su Demokratine Vokiečių Respublika rytuose. 
Anglai - amerikonai varžo tokią prekybą.

FRANKFURT, Vokietija.—Vakar. Vokietijos Valdžia 
kartoja pasiūlymus rekrutuoV vokiečių armiją ir pra
šo, kad Jungtinės Valstijos ją apginkluotų.

Čiangas Pageidauja
Amerikos Karininkų

Tapei/Formoza. — Čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų 
valdžia Formozos saloje 
geidžia, kad Jungtinės Val
stijos atsiųstų jankių gene
rolus bei kitus aukštus o- 
ficierius. čiangininkai tiki
si, kad tie oficieriai palenk
tų Trumano valdžią vis 
smarkiau ginkluoti Formo
zos salą prieš Kinijos Liau
dies Respubliką.

Čiango tautininkai giria
si, kad jie planuoja iš For
mozos net atgal įsiveržti į 
Kinijos sausžemį.

Miestai reikalauja daugiau 
savivaldos teisių

Albany. — New Yorko 
valstijos miestų majorų su
važiavimas reikalavo mies
tams daugiau savivaldybės 
dėl vietinių taksų ir kitų 
piniginių reikalų; skundėsi, 
kad valstijos valdžia per 
daug kišasi į miestų reika
lus.

Anglų Liberalai Dalyvauja 
Seimo Rinkimuose

London. — Anglijos Li
beralų Partija taipgi stato 
savo kandidatus ateinan
tiems seimo rinkimam. O 
Churchillo konservatai - to
riai pirmiau tikėjosi, kad 
liberalai išvien su jais eisią 
rinkimuose prieš darbie- 
čius - socialistus.

—*——————
London. — Anglijoje da

bar gyduolėms suvartoja
ma antra tiek daugiau o- 
piumo, negu pirm poros me
tų.

Italijos Protestantai 
Reikalauja Laisvės

Neapolis, Italija.—Kelios 
protestantų bažnyčios iš
leido atsišaukimą į Ameri
kos žmones, kad priverstų 
Italijos valdžią duoti religi
nę laisvę protestantams. 
Atsišaukimas nurodo, jog 
Italijos valdovai, persekio
dami protestantų religijas, 
laužo taikos sutartį su tal
kininkais.

Italijos vidaus reikalų 
ministerija neseniai sakė, 
kad protestantų veikimas 
toje šalyje “padedąs komu
nistams.”

Protestantai griežtai 
ginčijo tą įtarimą.

tį z-

Su-

GESO DARBININKŲ 
STREIKAS BRIDGE- 
PORTE

Bridgeport, Conn. — 
streikavo Gas Light kompa
nijos darbininkai, reika
laudami senatvės pensijų į- 
vedimo samdytojų lėšomis.

Geso darbininkų streikas 
gali-apšlubinti kai kurias 
pramones šiame trečiame 
didžiausiame Connecticut 
valstijos mieste.

VIETNAMAS PRIPAŽINO 
NAUJĄJĄ KINIJĄ

Saigon, Indo - Kiną. —- 
Vietnamo respublikiečių 
valdžia pripažino Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Vietanamiečiai kariauja 
dėl pasiliuosavimo nuo 
Franci jos imperialistų.

Boston. — Trys apsimas- 
kavę banditai išplėšė iš Ko
telio Statler $47,000 pini
gais ir čekiais.

Lake Success, N. Y. — | 
Amerikiniai- diplomatai ‘‘bi
jo, kad neiširtų Jungtinių 
Tautų organizacija,” kaip 
teigia United Press, ir ban
do suversti kaltę ant Sovie
tų Sąjungos.

Sovietų Sąjungos, Lenki
jos ir čechoslovakijos at
stovai nedalyvauja jokiuose 
Jungtinių Tautų tarybų bei 
komitetų posėdžiuose dėl 
to, kad, amerikonams va
dovaujant, Saugumo Tary-

Palestinoje Bijoma 
Karo Pasinaujinimo

valJeruzalė. — Izraelio 
džia pradėjo registruoti 
tautos tarnybai vyrus nuo 
18 iki 49 metų amžiaus ir 
bevaikes moteris iki 34 me-

Pakilo išgąstis, kad gali 
pasinaujinti karas tarp a- 
rabiškų kraštų ir Izraelio 
valstybės.

(Anglija jau viešai siun
čia ginklus ir amuniciją 
Jordanui, Egiptui ir ki
tiems arabiškiems Izraelio 
kaimynams.)

Kongreso Sekretai Vis 
Daugėja ir Didėja

Washington. — Kongreso 
komisijos kas kartą vis la
biau slapsto savo pasitari
mus nuo publikos. Slapty
bėmis apsupti ir svarstymai 
lėšų, kurių prez. Trumanas 
reikalavo savo sąmatoje 
(biudžete) sekamiems me
tams, kaip rašo New Yor
ko World-Telegram kores
pondentas M. McNeil.

Nei Kongresas nei val
džia nepaiso 1946 metų į- 
statymo, kuris įsakė lėšų 
skyrimus viešai svarstyti.

Aukščiausias Teismas 
Aprėžia Pikietavimą

Washington. — Jungtin. 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas užgyrė Floridos valsti
jos įstatymą, kuris kietai 
varžo streiko pikietus.

Tas įstatymas sako, 
drausta bet kur toliau 
kietuoti, kaip tik prie 
užstreikuotos darbavietės.

uz- 
pi- 
pat

Konsulas Ward Užginčija 
Achesono Pasaką

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Ache- 
sonas praeitą ketvirtadienį 
nupasakojo Spaudos Klu
bui, būk .Sovietų Sąjunga 
ruošiasi prijungti sau Man- 
džuriją ir tris kitas Kini
jos provincijas.

Bet Angus W&rd, buvęs 
Jungtinių Valstijų konsulas 
Mandžurijoj, užginčijo A- 
chesono pasaką ir pareiš
kė:

— Aš nemačiau jokių 
ženklų, kad rusai planuotų 
prijungti sau Mandžuriją.

| bos daugumas užgyrė Čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų 
pasiuntinį Tsiangą.

Lake Success, N. Y.—So
vietų atstovas Jakovas Ma
likas sausio 13 d. formaliai 
siūlė pašalint Čiang Kai- 
šeko kinų delegatą T. F. 
Tsiangą iš Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos.

Amerikonų vadovauja
mas, Saugumo Tarybos 
daugumas atmetė Sovietų 
pasiūlymą. Tad Malikas ir 
apleido tarybos posėdį, pa
reikšdamas :

— Sovietų Sąjunga ne
pripažins jokių Saugumo 
Tarybos nutarimų, kurie 
bus padaryti, dalyvaujant 
Čiango delegatui; ir kol 
Čiango pasiuntinys bus ta
ryboje, tol Sovietai nedaly
vaus jos posėdžiuose. Nes 
Čiango pasiuntinys neatsto
vauja Kinijos žmonių — jis 
yra tik siauros reakcinių 
tautininkų šaikos agentas.

Prieš Sovietų reikalavi
mą pavaryt Čiango delega
tą iš Saugumo Tarybos bal
savo atstovai Jungtinių 
Valstijų, Francijos, Kubos, 
Ekuadoro, Egipto, na, ir 
paties Čiango.

Už Sovietų reikalavimą 
pašalinti Čiango delegatą 
balsavo Sovietai, Jugoslavi
ja ir Indija.

Nuo balsavimo susilaikė 
Anglijos ir Norvegijos de
legatai, nors Anglija ir 
Norvegija sutraukė diplo
matinius ryšius su kinų tau- 
tinink. valdžia ir pripažino 
Kinijos Liaudies Respubli-

Taryba Beveik Pusiau 
Pasidalinus

Saugumo Taryba suside
da iš 11 narių. Penki, na
riai pripažįsta' Kinijos 
Liaudies Respubliką — tai 
Sovietai, Anglija, Jugosla
vija, Norvegija ir Indija. 
Kiti penki vis dar užgiria 
Čiang Kai-šeką ir jo delega
tą Tsiangą, kuris už save 
balsuoja. ,

Amerikonų bloko parem
tas, Tsiangas yra Saugumo 
Tarybos pirmininkas šiam 
mėnesiui pagal taisyklę, 
kad tarybai paeiliui pirmi
ninkauja josios nariai.

Sovietų atstovas Malikas, 
apleisdamas Saugumo Ta
rybą, užreiškė:

— Amerika ir jos sekė
jai sužiniai neteisėtai el
giasi, užginami kinų tau-, 
tininkų delegatą Tsiangą. 
Tokiu būdu minimos šalys 
ardo Saugumo Tarybos į- 
taką ir pakerta Jungtinių- 
Tautų autoritetą, šis balsa
vimas parodė, kad Jungtin. 
Valstijos stato saumyliškus 
savo politinius ir karinius 
siekimus aukščiau už Jung. 
Tautas.

Jungtinių Valstijų atsto
vas Ernest Gross sakė, kad 
Saugumo Taryba galinti 
veikt ir be Sovietų dalyva- 
vimb.

ORAS.—Lietus, nešalta.
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Sveikiname Laisves platintojus
Gražiai užbaigėme vajų gavimui dienraščiui Laisvei 

naujų skaitytojų. Puikus skaičius apšvietą branginančių 
žmonių — vyrų ir moterų — dalyvavo vajuje. Geroką 
skaičių gavo naujų skaitytojų ir surinko keletą tūkstan
čių atsinaujinimų dienraščio Laisvės prenumeratos.

Mūsų dienraščio vajininkams darbas, platinti dienraš-1 
tį, šiemet buvo sunkus. Daugelis žmonių jau skundžiasi j 
dėl nedarbo. Nusenimas anksčiau imigravusių lietuvių 
kas metai darosi vis žymesne kliūtim gavimui naujų 
skaitytojų. Kas metai vis po žymiai didesnį skaičių mūsų 
dienraščio prenumeratorių miršta. Dirva siaurėja ap
švietos platinimui.

Naujieji imigrantai — “dipukai" — šiek-tiek atpildo 
vietas išmirusiųjų, tačiau ne pilnai. Iš gautųjų šiuom va
jum naujų skaitytojų, yra keliolika “dipukų”. Jų atsiras 
vis daugiau, kurie pamylės skaityti dienraštį Laisvę, nes 
gyvenimas juos ves prie to. Dauguma iš jų yra geri žmo
nės. Bet dar dabar daugelis iš jų yra įtakoje blogų ele- 

Znientų, buvusiųjų smetoniniu valdininkų, kurie prieš pa
žangą ir demokratiją skleidžia bjaurius melus. Tačiau 
fašistinių melų burbulas neišvengiamai trūks ir skaitlin- 
gesniems būriams naujųjų imigrantų atsidarys akys. 
Jie pamatys šviesą ir atsistos laisvieeių eilėse.

Kad šiemet mūsų dienraščio vajus pasisekė geriau, ne
gu buvo galima tikėtis, tai turime širdingiausia dėkavoti 
savo vajininkams už jų dideles pastangas. Galime džiaug
tis ir didžiuotis, turėdami taip skaitlingą būrį inteligen
tiškų vyrų ir moterų, kurie savo gabumus ir talentą au
koja apšvietos platinimui. Dėka jų pasiaukojimo tam gra
žiam tikslui, mes galime džiaugtis, turėdami dienraštį 
Laisvę, tą nepaprastai svarbų žinių ii\ apšvietos šaltini.

Visa pažangioji Amerikos lietuvių visuomenė didžiai 
įvertina dienraščio Laisvės platintojus ir gerbia juos, 
kaipo apšvietos platinimo didvyrius. Dėkodami jums, 
draugai ir draugės vajininkai, už didelį ir-labai svarbų 
darbą vajuje, prašome jūsų, vajų baigus, nenuleisti ran
kų, bet tęsti dienraščio platinimą.

Laikai sunkūs. Infliacija irjnedarbas baisiai sunkina 
dienraščio išleidimą. Turėsime1 stipriai susikoncentruoti 
visas savo pajėgas ir veikti įvairiais būdais, kad išsilai
kyti su dienraščiu.

Gausios finansinės' paramos visuomenė suteikė persi
kraustymo kaštų padengimui. Tai irgi yra ženklas stip
raus savo dienraščiui patriotiškumo. Finansinės para
mos aukomis ir įvairiais parengimais, labai reikės šiais 
metais. Visi dienraščio platintojai, visi aukotojai būkite 
malonūs turėti mintyje savo dienraščio finansinę padėtį. 
Kur tik esame, apsidairykime, 
galime turėti savo.dienraščiui tuom momentu.

Širdingiausia sveikiname visus vajininkus,

Belgijoj vis dar tebeveda
ma kova dėl karaliaus. To 
klausimo negali išspręsti 
nei vyriausybė, nei parla
mentas. Taip maždaug rašo 
Chicagos Draugas pernai 
spalio 29 d. Ir jau tą pačią 
dieną, to paties Draugo 
antroje dalyje 'V. Liulevi
čius siūlo ir kandidatą i ka
ralius — Kristų. V. Liulevi
čius, reikia manyti, buvo 
pasišovęs rašyti vaikams 

į pasaką: Buvo daug garsių 
Į karalių. Pradėjęs nuo Egip
to faraonų, lengvai peršo- 

| ko per piramides ir Komos 
i imperiją, pasisukinėjo apie 
j Čingis - Chaną, suskaitęs 
!jo išvaikščiotų kilometrų 
i milijonus, pažymėjo, kad 
! Napoleonas šeimininkavo 
'Europoje, išskyrus Angliją, 
kaip savo kambaryje, ir V. 

; Liulevičius baigė Hitlerio 
i laikais, apie kuriuos tega
ilėjo (mums matosi, nusimi
nęs) pasakyti: “Mūsų aky
se buvo išaugusi Vokietijos 

i galybė — mūsų akyse ji ir 
sukrito.” Šitoje vietoje V. 
Liulevičius, atsiminęs Hit
lerio galybę ir jo demokra
tiška kilme ir tai, kad Hit- 

jleris, bijodamas, kad žydai 
už’gražius darbelius jo ne
nukryžiuotų, patsai nusižu
dė; ir yra kalbančiųjų, kad 

[jau ir iš numirusių prisikė
lė. Šitoje vietoje V. Liule
vičius 
Kristų.

■ mokratiškesnio

pasiūlė į karalius 
<ėra ir nebus de- 

valdovo, 
kaip jis. Kas užsinori pa
saulieti karalių pamatyti, 
reikia daug pastangų, kad 

įgautų audienciją. Kristus 
karalius diena ir naktį bu
di bažnyčiose, kad pas jį at
eitu, su juo maldoje šneke- 

i tusi, tartusi. I
Ar ne puikus būtų kara

lius! Keikia kurio krašto 
prezidentui ar ministeriui 
su, pavyzdžiui, Belgijos 

; karaliumi, Kristumi pasi
barti. Nueina tas preziden
tas, ar . ministeris artimiau
sion bažnyčion, sėdasi suo- 
; lan ir tariasi. Bet turi ne- 
i užmiršti tasai prezidentas 

kokią finansinę naudą ! ar ministeris, kad Kristus, 
nors i

visus au-į karalius, bet reikia prieš jį 
komis parėmusius dienraštį vajaus laiku ir visus, kurie keliais pulti, nes V. Liule- 
padėjote savo vajininkams gauti naujų skaitytojų. Va- vičius rašo: jei su pagarba

sodinęs sa ir demokratiškiausias ^onos

padėjote savo vajininkams gauti naujų skaitytojų.
jaus pasekmės gražios.

Dėkui visiems, kas tik kuomi prisidėjote prie šio va-j ralius, tai su kokia didele
jaus. ' Laisvės Administracija. . pagarba turime suklupti

lenkiamos prieš žemes ka-

CIO International Longshoremen’s & Warehousemen’s 
- Unij os narys August L. Goevenlinger nuimamas pirštų 

nuotraukas The Dalles, Texas, policijos nuovadoje. Jį 
ir 16 kitų kaltina kurstyme “riaušių” dėl to, kad jie 
pikietavo HaWajuose skebų prikrautus laivus, atga
bentus su “karštais”-skebiniais ananasais. Tos pat ko
vingos unijos visasai iškas viršininkas, padėjęs Havvajų 
laivakroviams laimėti tą streiką, 'Hajgry Bridget, kaip 
žinia, dabar taipgi tampomas teisme Ipanaujinto/je de
portacijos byloje,kuri jau seniau buvo kelis kart ko
vota, laimėta, užbaigta. Ginti darbininkų reikalus, 
kaip pridera tikram unijos viršininkui, dabar, mat, 

skaitoma didžiausiu prasikaltimu.

prieš Kristų karalių. Ir taip 
keliais puolęs prezidentas 
turi bažnyčioje laukti. Mes 
manome, kad jam ilgai par
puolusiam neteks būti, nes 
prie jo prieis tos bažnyčios 
•klebonas, pąkiš aukai lėkš
tę ir duos reikalingų nuro
dymų ir patarimų, nes V. 
Liulevičius rašo: Kristus 
galingu balsu per bažny
čios vadus - kunigus šau
kia. Tai gi Kristus, nors ir 
labai “demokratiškas”, bet 
pats nesiteikia net su vals
tybių prezidentais kalbėtis, 
o tik per savo vadus-kuni- 
gus šaukia.

Kai pasauliečiui valdovui 
nusikalsta valdinys, tai su
silaukia įvairiausių, 'bai
siausių bausmių. Jei Kris
tui nusidedame '— jis lau
kia mūsų klaidos prisipaži
nimo ir pažado taisytis.

Žinoma, prisipažinti ir 
žadėti taisytis rhes turime 
Kristaus vadaiųs — kuni
gams, Mes iš istorijos pus
lapių žinome, kad' ne vie
nam prisipažinusių jų buvo 
ne tik akys išluptos, bet 
tūkstančiams ir-liežuviai iš
rauti. Mačiau aš didįjį šeš
tadienį,’ bažnyčios zakristi
joje ašaromis papludusiąją 
moterį. Atėjo ji pas Kris
taus vadą - kunigą pasi
guosti, evangelijos žodžių 
prisiklausiusi, lyg ta atgai
laujanti Marija Magdalena

— atgailauti. Ją kunigas 
atstūmė ir balsiai tarė: — 
Tu esi susimetėlė! Ta mote
ris atėjo prisipažinti ir pa
žadėti pasitaisyti, bet Kris
taus bažnyčios vadas - ku
nigas neprileido jos prie sa
vo karaliaus ir neleido jai 
įkurti savo širdyje „Kris
taus karaliaus sostinės.”

Apie Kristaus karaliaus 
bausmes, jo vadai mums ki
taip nušneka, negu V. Lių- 
levičius. Mums kalbama a- 
pie amžiną ugnį pragare, a- 
pie degančios dervos stati
nes, — panašiai, kaip Hitle
rio krematoriumuose. I

Apie Kristaus vadų-kuni- 
gų politikos amžinumą ir 
nesikeitimą taip pat V. 
Liulevičius šį dalyką neiš- |tis visų galimų priemonių pri- 
studijavęs. Jis galėtų rasti 
per 1949 metus daug įvyku
sių pasikeitimų. Tie pasi
keitimai vyko ir vyksta ne 
vadų*- kunigų geru noru,— 
tai. y ra nuopelnas tų žmo
nių, 'kurie, gerojo Kristaus 
vadū - kunigų deginami, 
šaukė: žemė vis gi sukasi!

Štai iš senovės despotų ir 
baudžiavos sunkūs metai. 
Lietuvoje badas ir maras. 
Bakūžės - grįčios sulinku
sios, dūmais prarūkusios. 
Tik baltuoja dvarų rūmai,' 
tik kyla bokštais baudžiau
ninkų rankomis statytos 
bažnyčios. Ankstų rytą, 
prieš saulei tekant, vienin
telę poilsio dieną - sekma
dienį, pėkščiomis, vyžuoti ir 
basi, palinkę, vaikais vedi
ni, baudžiauninkai eina 
bažnyčion, sakytum Kris
tui pasiguosti. Bažnyčios 
sode, klebonijoje, langai žė
ri šviesomis — ten dar ne- 
gulta. Ten klebonas, Kris- 

į taus vadas - kunigas, ištisą 
naktelę, gurkšniuodamas 
krupnikus ir vynus, su caro 
tarnais priątavais ir zems- 
kiais kortoja. . Bažnyčioje 
keliais, kryžium parpuolę 
vargdieniai šaukiasi Kris
taus karaliaus, gieda: “Pul
kim ant kelių”... Bažnyčion 
atėjęs išpurtusiu veidu ku~, 
nigas, arčiau altoriaus su
sodinęs <savo sėbrus, iš am- 
___  ___ist. vardu šaukia: 
Kas ciesoriaus — atiduoki- 

ite ciesoriui! Kiekviena val
džia iš dievo pareina! Klau
sykite savo ponų ir jų per- 
dėtinių, sąžiningai jiems 
dirbkite ir jūsd bus dan
gaus karalystė! Prie alto
riaus pasipūtę sėdėdami 
dvarponiai ir caro tarnai 
šypsojosi, gi baudžiaunin
kai — dar žemiau galvomis 
nusviro, dar giliau jų vei
duose kančia įsmigo.

Bet atėjo kitos dienos. 
Jos atėjo ne per dvaro bal
tus rūmus, ne per puotau
jančią kleboniją, 
bažnyčių aukštus bokštus. 
Griuvo carų sostai. Per 
dvarus — revoliucijų lieps
nos praūžė. Daug geriausių' 
liaudies sūnų padėjo savo 
gyvybes, gindami revoliuci
jų barikadas, nešdami beda
liams — geresniąją dalią, 
prispaustiems — atvangą, 
retežiais sukaustytiems — 
laisvę. Tada Kristaus va
dai - kunigai, pasikėlę su
tanas, pasigrobę bažnyti
nes, vargšų sudėtas, gery
bes — spruko su ponais ir 
caro tarnais — vėl tarnauti 

kapitalui, 
nori pa- 

kl'updyti vargšų milijonus, 
kad bučiuotų ■ Komos sta
bams batelį, tiems stabams, 
kurie prisidengia legendo
mis, veržias žemėje kara
liauti, vargšams dangaus 
karalystę žadėdami. , Toms 
pasakoms atėjo galas! Lais
vą žmogų, sąmoningą, susi
pratusį — V. Liulevičius 
neužliuliuos pasakomis apie 
karalius.

Atsibuvo Gruodžio 18-tą, 
1949, Cambridge, Mass.

Suvažiavimą atidarė organi
zatorė V. Taraškienė, 11 vai. 
ryto- Mandatus sutvarkyti pa
skirtos K. Čereškienė, V. Matli-

pasveikini-
Literatūros

Komiteto

Kol mandatai buvo tvarkomi; 
buvo perskaitytas 
mas nuo Lietuvių 
Draugijos Moterų
(bus išspausdintas Laisvėje at
skirai). Vėliau sveikino suva
žiavimą pirm. V. Taraškienė, J 
Stigienė, II. Tamašauskienė, N, 
Grybienė, A. Sheputienė, Y. 
Niaurienė, V. Kvietkauskienė, 
K. Beniulis, G. Shimaitis.1 Visi 
kalbėjo dienos klausimais: apie 
kovas už darbo liaudies reika
lus, kaip išsaugoti taiką, ir im-

paliktas valdybai.
Nutarta rengti vasarinį mo

terų suvažiavimą. Tokiu būdu 
gal bus galima dažniau susieiti 
ir lengviau ryškinti klausimus, 
daugiau draugių įtraukti į 
mūsų eiles. Dalyvavusios suva
žiavime turėtų savo atstovau
tiems klubams - kuopoms pra
nešimuose plačiau paaiškinti 
apie mūsų būsimą suvažiavimą 
ir kokiam tikslui tas 
romą, turėtumėm visos 
dirbėti..

Nutarta pinigiškai
jaunuolį, kuris iš Mass, valsty 
bes važiuos į meno 
Clevelande.

Priimta rezoliucija 
ro- pavojų ir nutarta
šokiais būdais taikos sutvirti
nimui-

Sekanti konferencija įvyks 
Cambridge, Mass., lapkričio’ 
(Nov.) mėnesį.

Valdybon išrinktos: pirm, V. 
Taraškienė, vice-pirm.. N. Gry
bienė, užrašų rašt. C. Valange
vičienė, finansų rast. H. Ta
mašauskienė, kasįerė Y. Niau
rienė.

Konferencija uždaryta 5 vai- 
Pirm. V. Taraškienė, 
Sekr. C. Valangevičienė.

yra da- 
tam pa-

paremti

mdkyklą,

prieš ka- 
dirbti vi-

ne per .

ciesoriams ir
Šiandien vėl jie

traukti daugiau moterų į mūsų 
eiles..

Dalyvauja 23 delegatės nuo 8 
kuopų bei klubų.

Pinu., išrinkta Taraškienė, 
pagelbininke Stigienė, užrašų 
raštininke C. Valangevičienė; j 
rezoliucijų komisiją — K. Če
reškienė, Grybienė, T. Niukienė-

Praėjusio suvažiavimo proto
kolas skaitytas ir priimtas, su 
pataisa. Finansų raportas pri
imtas. Kasoje nuo praėjusių 
metų pinigų buvo $192.25.

Skaityti pasveikinimai su au
komis :

LLD 2
Moterų

Norwood,
LLD 6
LLD 37 kp., Lawrence, $5.
Birutės Pašalpinė Draugija, 

Montello, $5.
Stoughtono Lietuvių 

Klubas $5.
Cambridge Moterų
Moterų Apšvietos

Montello, $5-
Nuo asmenų: po. $2:

Mrs- S. Paura, Marijona Gu- 
tauskienė, Karolina Zlotkienė; 
po 1: Elena RandzeviČienė, P. 
Skiotienė, 
Smulkių 
$47.

Metinių
Sąryšio

90.
Viso metinių pajamų $122.90. 

Nuo praėjusių metų buvo 
$192.25. Sykiu $315.15.

Išlaidu Buvo: 
4-

Apšvietos reikalams $25.
’Civilinėms teisėms ginti .j
Vilniai $10.
Laisvei $10.
Liaudies Balsui $10.
LLD Centrui $10.
Dėl radio $25.
Meno reikalams $10..
Meno mokyklai $10.
KarSono kojų fondui $25.
Brazilijos draugams $10.
Viso $180. .
Komiteto kelionės lėšoms 

mokėta: C. Valangevičienei 
$1.50, N- Grybienei $1, Y. Niau- 
rienei $2, V. Taraškienei $2. 
Viso $6.50.

Klubus Atstovavo
Cambridge Moterų Klubą : V. 

Kvietkauskienė, A. 'Kvietkaus
kienė, M.. Vassil, B. žaingde- 
lienė, V. Matulis, P. Turackie- 
nė, A., A.

Montellos Apšvietos Klubą? 
K. čereškienė, T- Geveniaus- 
kienė.

Montellos
Kavolienė.

Montellos
Draugiją:
Stigienė.

Norwoodo Apšvietos Klubą:
S. Budrėvičienė, M.. Trakimavi- 
čienė, N. Grybienė.

Norwoodo LLD 3 kuopą: A. 
Valmienė.

Bostono LLD 2 kuopą: T. 
Niukienė, M. Dambrauskienė.

Lawrence LLD 37 kuopą: K. 
Čiuladienė, J. Zinkienė, A. šu- 
petrienė.

Nauji Sumanymai
Nutartą rengti pikniką Law

rence, Mass., birželio (June) 
mėnesį (praėjusių metą pikni
kas davė pelno $95).-

Taipgi nutarta rengti koncer
tą ten, kur bus galima. Darbas

kp.; So. Boston, $5.
Apšvietos Klubas,

kp., Montello, $5..

Moterų

Klubas
Klubas,

Mr. ir

B.
$1. Viso konf.

/ Gutkauskieąė. 
aukų

mokesčių $8.. 
konderto pelnas $67.

dos teisėjui.
Antrą dieną Naujų Metų 

giltas policmanas tvarkė auto 
mašinas, važiuojančias nuo 
spardomosios bolės žaismo, 
buvo pašauktas pas čyfą, ku
ris davė jam papūst į “drun- 
kometerį,” guminę pūslę, ku
ri užregistruoja, kiek , buvo 
prisilakęs alkoholio.

Tūlas ugniagesių pareigū
nas “išfajeruotas” už girtuok
lystę ir nedabojimą pareigų.

Didelė turtinga šeima iš 
New Yorko, vengrų kilmės, 
kuri nusipirko mano namą, 
skundėsi man, kad pusiau gir
tas nenaudėlis, vairuodamas 
zigzagais mašiną, sužalojo jo 
auto mašinos visą šoną ir su
žeidė žento kairę ranką. Esą, 

daug 
Yor-

čionai, jūsų Miamėj, 
pavojingiau, negu New 
ke.

Visoki pasivažinėjimai 
ties laiku yra
Atsargiai vairuojant 
galima labai daug 
išvengti.

nak- 
pavojingiausi.

mašiną, 
nelaimių

V. J. Stankus.

Newark, N. J

likę

Miami, Fla.
Žinios iš Saulėtos Padangės

Mūsų valstija yra garsiau
sia, ypač žiemos laiku, nes 
čia nėra žiemos. Rašant šiuos 
žodžius, net ir garsiąją Kali
forniją užvertė sniegas^ o 
Montanos kalnuose speigas 
termometrus nukrėtė 50 laips
nių žemiau zero.

žiemos laiku į čia suvažiuo
ja visoki aktoriai, ypač ak- 
torkos gražuolės pademons
truoti savo blauzdas ir keltas 
krūtines. Unijų lyderiai ir vi
sokios organizacijos, legijo- 
nieriai, atlaiko konferencijas, 
o priedui gerai paūžia, pabą- 
liavoja, patriukšmauja. Ypač 
kliūna visokių epitetų Sovietų 

‘Sąjungai, visokių pagązdini- 
mų atomo bombomis ir pana
šiai.

Prezidentas 
kelintu kartu 
gavo, žuvavo 
Miami ir Key 
kelias savaites
senis vice-prezidentas 
Barkley parodyt 
jauną pačiukę. Spauda poną 
Barkley vadina Veep, lietuviš
kai išeitų kaip ir senis vepe- 

i lis.
Kalėdos šauniai praūžė, visi 

biznieriai gerai pasišienavo ir 
daug nereikalingų prekių at
sikratė. Bet žmonės, kostu- 
meriai, su dovanomis tūli ne- 

į labai džiaugėsi, nes gavę 
iš-[daug tokių dalykų, kurie tin

ka tiktai išmetimui. Iš tos 
priežasties po Kąlėdų kyla 
audra pasiliežuviavimo.

Naujų Metu lauktuvių 
karą miesto centre buvo 
rengtas didelis paradas, 
lyvavo 30 benų-kapelijų,
nios svieto stebėjo paradą. 
Tarpais iškrito lietaus ir pu
sėtinai visus sušlapino. Kuo
met New Yorke trūksta lie
taus ir vandens, tai pas mus 
gausiai lija po kelius kartus 
į dieną, oras šviežias, šiltas ir 
malonus.

Tą patį vakarą LLD 75 
kuopa buvo surengusi lauktu
ves Naujų Metų, su užkan
džiais. /

Dabar pas mus rok uolumas 
sezono laikas, „daug -Turistų 
privažiavo, iš šiaurinių valsti
jų, 
ir 
PO
kius gaudo, o teisėjai be pa
sigailėjimo baudžia. Du jauni 
policmanai visokius trafiko 
prasižengėlius paleisdavę už 
kyšius, bet tas jų raketas bu
vo susektas, ir vargšai polic
manai patalpinti’ į daboklę. 
Paleisti už paranką. Turės 
paprakaituot pakol išsispavie-

Pirmas Šiais Metais 
Sietyniečių Vakaras

Skambės dainų ir muzikos 
melodijos, kaip iš gausybės 
rago, neužmirštamai aidės 
ausyse visiems tiems, kurie 
atvyks Į Sietyno Choro ren
giamą smagų melodijų vaka
rą sausio 21-mą, šeštadienį, 
7:30 vakaro. Lietuvių Salėje, 
180 New York Ave., Newar- 
ke.

Per 
Aido 
Jurgio

g kam 
legenda, 

lietuviams 
kas do

Lietuvoj 
tačiau 
nėra 

paslap- 
Atvy-

Trumanas jau 
čionai atosto- 
ir konferavo 

West. O prieš 
atlapnojo ir 

ponas
mums savo

va- 
su- 

Da- 
mi-

LLD 6 kuopa: K.

Pašalpinę Birutės 
B. Navickienė, J.

Tūli labai girtuokliauja 
ša auto mašinomis laksto 

miestą. Policmanai to-

garsųjį brooklyniečių 
Chorą, vadovaujamą 

Kazakevičiaus, bus 
suvaidinta dar visai nauja,
tik prieš keletą mėnesių gi
musi, bet jau gerai subręndu- 
si operetė, vadinama “Papar
čio žiedas.”

Paparčio žiedas — tai gal 
jau d a u 
girdėta 
iki šiol 
išaiškinta,
tis to paparčio žiedo, 
kite visi iš visos plačios New 
Jersey į sietyniečių vakarą ir 
ten jūs pamatysite paparčio 
žiedo paslaptis.

Sietynas, vadovaujant mūsų 
gabiam mokytojui Walter 
Žukui, duos gražią peržvalgą 
iš operetės “Sylvia.” /

Bus šokiai ir įsigert pagal 
jūsų norą. Įėjimas tjk vie
nas doleris.

Sietyno Reporteris.

Worcester, Mass
Apie Lietuvą ir Dipukus

Vietinio A. L. 1-me nume
ryje, šių metų, J. K. šalavie
jus parašė tiradą kas link di
pukų ir Lietuvos likimo. Tai 
“šventų” Kalėdų pietūs jo 
plunksną išjudino. Skaitai 
žmogus ir negali atsistebėti to 
žmogaus atsivertimu prie 
smetonizmo.

[ Ot, tai tiko A. Taraškos, 
Gintarų Radijo garsintojo, 
kalba sausio 8 d.v žinios iš 
Lietuvos, tai kaip tikslus at
sakymas Lietuvos šmeižikams, 
įrodymas to, kas šiandien Lie
tuvoje dedasi. Tai parody
mas to, ką šalaviejus biaurio- 
ja.

A. Taraška yra pasakęs per 
radiją labai interesingų kalbų. 
Ir Zcivienės kalba Kalėdų 
dieną labai gera. Jas.reikė
tų išspausdinti Laisvėje. Da
bar Gintarų Radijo pusvalan
dis tikrai darosi populiarus.

Geneva. — čechoslovaki- 
jos valdžia įsakė išsikraus/ 
tyt Tarptautinės Pabėgėlių 
Organizacijos atstovams, 
kaip imperialistų šnipams.

Pittston, Pa. — Frank 
Wyckoff, 79 metų, užmušė 
savo pačių todėl, kad ji nuo* 
lat jį ujo ir niekino, kaip jis 
sako policijai.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Sausio 18, 1950
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Atvykome pas jus, Mister Kilpa, su labai rim-

ROJUS MIZARA

Kelias | Laime
(Tąsa)

II.
Prohibicijos išvakarėse aš nesnaudžiau, o plana

vau, kaip kiekvienas apdairus biznierius, prie jos ' 
“prisitaikyti.” Kiekvienam buvo aišku, kad 18-tojo 
konstitucijos papildymo pravedimas ištroškusiųjų 
nepagirdys, alkoholikų nepagydys ir besimoj an tiems 
gerti burnų neuždarys. Žmonės gers, kaip gėrė, tik 
ne saliūnuose, palaikomuose su valdžios žinia, su 
laisniais. O jeigu žmonės gers, tai kiti jiems gėralą 
gamins ir pristatys vienokiais ar kitokiais keliais 
ir priemonėmis. Gers eilinis pilietis, gers biznieriai, 
gers valdininkai, gers dvasiški ja ir laimingi bus tie, 
kurie suras priemones gėralui pagaminti ir paskai-

alvojau aš, šitaip galvojo kitfi mano pa
žįstami ir bičiuliai, kurių aš turėjau Vandenmies- 
čio valdininkuose ir biznieriuose.
Aš ėmiausi darbo. Pirmiausiai už tūkstančius dole

rių supirkau degtinės ir ją suslėpiau saugiose vie
tose, — daugiausiai užmiestyj. Nepraėjus nė vie- 
neriems metams po prohibicijos įstatymo pravedi- 
mo, kai pinigai man pradėjo grįžti su dideliais pel
nais. Už degtinės butelį, lėšavusį man porų dolerių, 
aš jau gavau po keturis ir net po šešis! Šitaip, lyg 
pasakoje, augo mano tūkstančiai.

To neužteko. Atsidariau spikizę, pasisamdžiau 
žinovus, kaip virti degtinę ir alų “namie” ir, su 
policijos talka, pradėjau varyti biznį savo pastogė
je. Dabar tik aš pilnai įvertinau tuos ryšius, tas pa
žintis su žmonėmis, kurias Įgijau kadaise vežioda
mas duoną ir alų! Vandenmiestis man buvo žino
mas, kaip mano dešinėsės penki pirštai. O tai da
bartiniame mano biznyj reiškė viską!

Vieną vakarą ateina pas mane du džentelmenai: 
Kostelis ir Murfis. Abu mano geri pažįstami. Mur
fis — miesto policijos viršininko sūnus ir miesto 
majoro Driskolio žentas. Kostelis — prieš karą tar
navęs miesto valdžioje kaž kokiu inspektorium, bu
vęs kare, Francūzijoj-e sužeistas ir apdovanotas 
aukštais medaliais-ordinais vyras. Abudu juodu 
Vandenmiestyje ginę, augę ir mokęsi,—baigę ko
legijas vyrai.

Po trumpo pokalbio apie smulkmenas, juodu pra
dėjo kalbą apie tikrąjį reikalą. Pirmuoju buvo Kos-

— Fabriką steigiame, — norime jus gauti part
neriu, — rimtai atsakė Murfis.

— Fabriką?’ Mane partneriu? Ar man neužten
ka to, ką turiu?

Aš tuojau supratau, kokios rūšies fabriką juodu 
turi galvoje.

— Kaip ilgai jūs savo biznyje galėsite būti? — 
ironiškai klausė Kostelis. — Kur gausite degtinei 
spirito? Ar nematote, kad smulkiam biznieriui šian
dien velniškai sunku gauti alkoholio? Ateityj bus 
dar kebliau.

— O iš kur ir kaip jūs manote jo gauti daugiau?
Tuomet'Murfis įsimaišė, — jis buvo iškalbinges

nis, — aiškindamas daug maž šitaip: Mieste, arti 
geležinkelio, stovi apleistas mūro pastatas, — tuš
čias, bet dar drūtas. Jame, taigi, mes galime įtaisy
ti tokią degtinės varyklą, iš kurios gėralą gabentu
me bačkomis, aprūpindami juo ne tik Vandenmies- 
ti, o ir apylinkinius miestus. Jeigu padaro taip ki
ti, kodėl ne mes?

— Iš kur alkoholio gausime?
— Nesirūpinkit, — atkirto Murfis. — Mes ir čia

turime gatavą braižinį, pagal kurį vykdysime savo 
užmojį. Įkarsime tonikų plaukams dabinti fabriką, 
jiems gausime alkoholio tiek, kiek reikia, na, tuo
met ... 1

— Tuomet tegu pijokai laka! — nusikvatojo Kos
telis, net užsikosėdamas.

’ Po ilgesnio pašnekesio, man abiejų vyrų projek
tas patiko. Tik buvo neaišku, kodėl juodu mane sie
kias! įtraukti į šį biznį?

— Todėl, — atsakė Murfis, — kad, viena, jūs 
turite pinigų, galite duoti pradžiai, — mums jų 
trūksta. Antra: jūs turite plačių pažinčių su vie
tos lietuviais, lenkais, rusais—galėsite surasti mū
sų produktams platesnes rinkas.

Aš dar vis teiravausi informacijų:
— Kaip ilgai mes galėsime valdžią apgaudinėti, 

veikdami jūsų sumanytuoju plačiu baru?
— Į tai nieks tikrai negali atsakyti, bet metus- 

kitus galėsime laisvai veikti, — aiškino Murfis. — 
Atsiminkite: miesto majoras — mano uošvis, o 
miesto policijos viršininkas — mano tikrasis tėvas! 
Juodu mus saugos nuo federalinės valdžios žaban
gų, •— saugos, kaip budrūs piemenys aveles nuo. vii- 
kf). y

Abu vyrai džentelmeniškai pasipuošę ir pas ma
ne atvyko naujuoju lincolnu. Murfis buvo jau pli
kąs, smaila nosimi, gan’aukštas, bet liesokas vyras. 
Kostelis — juodbrūvis, garbinuotais plaukais, su 
pakirptais po trumpa nosyte ūseliais, vidutinio ūgio 
žmogus, — petingas ir diržingas.

Juodu atsivežė ir rašytą naujam fabrikui pro-

New Britain, Conn

per praleistą laiką 
į. politiką, jis tik 

draugijose tepri-

Apie Ilgamečius Gyventojus
Nedaug randasi tokių lai

mingų žmonių, gyvenančių 
porose iki tenka sulaukti sa
vo auksinis vedybinis jubilie
jus gerojo sveikatoje, darbš
tume.

čionykščiai ilgamečiai gy
ventojai Juozas ir Ieva Mali
nauskai 7 d. sausio, š. m., su
laukė tos progos, 50 metų 
jiedviejų bendro gyvenimo.

Tuo laikotarpiai jiedu išau
klėjo gražią šeimą.

Sukakties proga, senieji jų 
draugai bendrai pasiuntė jie
dviem malonius linkėjimus, 
kad dar ilgus metus gyventų 
ir kad visi kartu galėtume 
darbuotis dėl darbo liaudies 
gerovės.

Šis įvykis prisieina atžymėti 
spaudoje, nes vienas iš jubi- 
liejautų gražiai yra užsitarna
vęs to.

Juozas 
nesigilino 
savišalpos
klausė, būtent: Lietuvių Ap
švietus Draugijoje ir Lietuvių 
Piliečių Klube. Pasidarbavi
mas jo buvo toks, jog per ei
lę metų ėjo maršalkos parei
gas Klube. Tačiau jo žmona 
Ieva yra daug veikus ir dar 
nepailsus, pilna energijos.

Ji iš Lietuvos atvyko 13 
metų amžiaus būdama. Esant 
jaunai, teko griebtis už sun
kaus darbo, bet darbas jos ne- 
nugązdino. Ji tuoj suprato, 
kad, būnant tamsuole, teks 
visas gyvenimas sunkiai dirbti 
ir daugiau nieko nematyti. 
Todėl ji, veltui brangaus lai
ko negaišinus, griebėsi švies
tis, pradėjo skaityti laikraš
čius, knygas, prisidėjo prie 
LSS vietinės kuopos, atlikinė
jo įvairius organizacinius 
darbus iš nurodymų laikraš
čio Kovos. Ji mielai ir dabar 
prisideda prie parengimų ir 
ne sausai. Kai kada su skanė
siais iš valgomų daiktų, o kai 
kada numezgus kokį gražme- 
nį padovanoja sukėlimui fi
nansų dėl pažangiosios spau
dos ir kitiems reikalams.

Daugel metų atgalios, ji su 
kitomis moterimis įkūrė Lie
tuvių Moterų Birūtos Draugi
ją, kuri 
vi šalpos 
Bet jau 
valdyta 
kurioms

Jė_\įa daug darbavosi ir pa
žangiose meno grupėse, kaip 
buvusiame Vilijos Chore, vė
liau Mergaičių Chore ir visu 
laiku LLD 27 kuopoje. La
biausiai mėgdavo
surengti pelningas organiza
cijoms vakarienes.
josios vardas išsigarsėjo, kai
po geros vakarienių rengimo 
specialistės. Net neprielan
kios pažangiečiams organiza
cijos kreipdavosi prie jos, 
kad ji apsiimtų 
priruošti maista 
tvarką. Bet ji 
kitiems apsiėmė 
energiją dėl savųjų, pažan
giųjų organizacijų.

Dar senais laikais, tenka 
priminti, kartą buvo surengta 
prakalbos,, o tūli tamsuoliai 
buvo užsimoję jas išardyti. 
Tačiau jjosios drąsa, tvirtu
mas, tuomet prisidėjo prie 
atsteigimo tvarkos. Prakalbos 
įvyko, tamsuoliai likos nu- 
maskuoti. Nors tas Ievai kai
navo, buvo užgauta, ale jai 
nebuvo sunku panešti skaus
mai : bile tiesa ėmė viršų, tas 
jai buvo didžiausiu džiaugs
mu. Ir nuo to laiko tamsuo
liai gėdinosi pažangiečių pa
rengimam trukdyti.

levai teko tris kartus lan
kytis Lietuvoje pas savo seną
ją mamutę, tai ir ten ji matė 
savo akimis žiaurų Smetonos 
režimą, rtiujmet sunkų Lietu
vos da^bo liaudies gyvenimą. 
Pasitaikius progai, ir .dabar 
ji pavažinėja bent jau po šią

išaugo į tvirtoką sa- 
reikalams draugiją.
ši draugija, yra už- 
per tokias moteris, 
pažanga nepakeliui.

prigelbėti

metėsi darban prie Raudonojo 
Kryžiaus, atlikdama. tūkstan
čiais valandų darbo. Ir už 
tai ji yra aplaikius gražiau
sius komplimentus. Karas ir
gi laimėtas.

Malinauskai yra seni dien
raščio Laisvės skaitytojai, o 
Ieva lanko LLD kuopos susi
rinkimus, ir kitakalbių pobū
vius.

Pas juos nuėjus į namus, 
randi juos skaitant laikraš
čius arba Ievą ką nors gra
žaus mezgant. Ypač vasaros 
laiku pas juos labai jauku. 
Aplink namą ir gėlių darželis 
pilnas gėlynais apsodintas. Iš 
po darbo grįžus, poilsiui vie
ta irgi gražiai paruošta pra
leisti maloniai laiką prie žy
dinčių gelių.

Malonu matyti, kad abudu 
dar. gražiai išrodo, sveikata 
tvirta, tai geras ženklas, kad 
ilgus metus gyvens. Todėl 
mes, senieji jūsų draugai, 
draugės, vėlindami jums tvir
tos sveikatos, ilgo laimingo 
gyvenimo, šia proga dėkoja
me už gražų organizacijose 
darbavimąsi dėl darbo žmo
nijos labo. Tikimės, kad dar- 
buositės ateityje. V. Ž.

Tuomi

prie 
vakarienėms 
ir pravesti 
labai mažai 
dirbti, taupė

Antram pasauliniam karui 
iškilus; draugė gerai žinojo, 
kad jei nedėsime pastangų 
jam. laimėti, fašizmas apsiaubs 
pasaulį, bus pavergta darbo 
žmonija. Nieko, nelaukus.

Lowell, Mass

mc-

Kaip Mes Praleidome 
1-mą Dieną Naujų Metu

Pirmoji diena šių 1950 
tų buvo pasitikta puikiu ban-
kietu. Ne/ vien tik skanus 
dešrų valgis ir įsigėrimai sve
čius patenkino, bet graži mu
zika, dainos, kurias pati pu
blika gausiai teikė, pridavė 
daug malonumo.

Turėjome gražių svečių ir 
iš toliau, ko nebuvome tikėję
si, nes tokią dieną, daugiau
sia, žmonės patjrs pas save tu
ri parengimus. Atvyko dd. 
Vilkauskai ir Egeriai iš Nash
ua, Lukai ir Bakšiai iš Worces
ter, S. Penkauskas, B. čula- 
dai, P. Milius ir M. Dovidonis 
iš Lawrence. Tas pridavė 
daug įvairumo mūsų b auk i e- 
tui. Greta kitų, buvo malonu 
susitikti dd, Bakšius, nes pir
mą kartą lovvelliečių parengi
me, klubo nuosavam name, 
susitikome. Drg. Bakšys smar
kiai ir daug darbuojasi pažan
giųjų lietuvių judėjime, ypač 
dienraščio Laisvės reikalais.

Bankietas labai gerai pavy
ko, materialiai ir moraliai 
daug kas atsiekta.

dailiai 
mas. 
viams
ti ir pasidžiaugti sekmadienių 
rytais.

Programos vedėjo adresas: 
Alex Trask, 37 Brook Road, 

Reikale

Sausio 8 d. Lietuvių Piliečių 
Socialiu Klubo susirinkimas 
buvo geras, jame konstrukty
viai svarstyti bėgantieji die
nos reikalai. Vienu iš tų bu
vo tarimas tapti nariu Gin
tarų žemės (Amberland) 
Radijo pusvalandžio, pasimo
kant metinės duoklės $5.

Amberland Radio pusvalan
dis yra girdimas kas sekma
dienio rytą, prasideda 9 vai., 
iš stoties Framingham, 1190 
kilocycles.

Alekas Taraška labai tin
kamai tvarko ir veda tą pus
valandį. Taipgi Naujosios 
Anglijos menininkai gausiai ir

vykdo dainų progra- 
Šios apylinkės Uetu- 
yra kuo pasigrožė-

Milton 87, Mass, 
kreipkitės pas jį.

Socialis 
po bis-

Lietuvių Piliečių
Klubas, 14 Tyler St., 
kį vis gerina savo įstaigą. Na
riai ne tik atsilankymu pasi
vaišinti, bet ir kasdieniniu 
rūpestingumu, darbu priside
da prie geresnio įstaigos iš
laikymo. Iki šiol visos jų 
darbo valandos buvo paauko
tos — be atlyginimo — klubo 
naudai. Tai gražus draugų- 
gių solidarumas.

Sunkios dienos po biskį iš- 
sigyvena. Vienok dar daug 
reikia gerinimo ir, dėl to, gra
žios vienybės — organizaty- 
vės vienybės tarpe draugų. 
Tada ir pašaliečiai į imus ge
riau atsineš ir mūsų klubas 
augs viskuo: nariais ir visokiu 
pritarimu.

Gerai,
imti minkštus gėrimus 
Liudviko Pulausko, kurio to- 
niko išdirbystė randasi 573 
Lawrence St. Lai gyvuoja tas 
obalsis: savas pas savą. Pas 
mus yra daug klubiečių, kurie 
mėgsta įsigerti tik toniko. Y- 
patingai jaunesnieji ir mote
rys nemėgsta sunkesnių gėri
mų. J. Klubietis.

kad klubas nutarė
nuo

So. Boston, Mass
Dienraščio Laisvės metinis 

bankietas, su gražia koncerti
ne programa, įvyks sekmadie
nį, sausio (Jan.) 22 dieną. 
Pradžia lygiai 2 vai. po pie
tų. Vieta—318 Broadway.

Kadangi bankietas yra ren
giamas pietų laiku, tas šei
mininkėms sutaupys daug 
sunkaus darbo, nereikės na
mie gaminti pietų, nes mūsų 
gaspadinės prigamins 
riaušių skanumynų, 
galima visiems 
pasivaišinti, 
draugais.

čia taipgi 
gražių dainų,
duos garsusis 
Kvartetas, vadovybėje 
Pauros. Taipgi dainuos se
niai girdėtas, visų mylimas 
dainininkas Ignas Kubiliūnas. 
Svečių dalyvaus ir iš tolimes
nių kolonijų.

Šį šaunų bankietą rengia 
net trys organizacijos:

LLD 2-ros kuopos moterų 
skyrius;

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas, ir

LLD 2-ra kuopa.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

atsilankyti. Rengėjai.

įvai- 
čia bus 

drauge skaniai 
pasimatyti su

side kapinėse, Woodstown, N. 
J. Iš graboriaus Cool šer
meninės buvo išlydėta. 2 vai.

Draugė Ona paliko nuliūdi
me vyrą Rapolą, du sūnus — 
Albertą ir Andriejų, vieną se
serį, ir tolimesnius gimines. 
Reiškiu jiems užuojautą.

Ona Viržienė buvo laisva 
moteris, Laisvės skaitytoją ir 
jos mylėtoja. Visi laisviečiai 
liūdime jos.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Linksmas parengimas sužaislais 
22 kuopa, sau- 
šeštadienio va- 
po 1035 E. 79 
pagaminti ska-

ir
šokiais. Rengia LLD 
šio (January) 21 d., 
kare; pradžia 6 vai., 
St. Gaspadinės žada 
nių užkandžių. Taipgi bus ir skanių
įsigėrimų. Geriausiai atšižymėję žai
dime gaus dovanas, todėl, gerbiamie
ji draugės ir draugai, visi clevelan- 
diečiai esate kviečiami į šį linksmą 
vakarėli, ir nepamirškite ateiti, pasi
žymėkite ant kalendoriaus dieną, 
kad paskui nereikėtų gailėtis 
Rengimo Komisija. (7-8)

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kuopos metinis

Rimas įvyks, sekmadienį, 22 sausio, 
2 vai. po piet, pas draugus Bakšius, 
1622 Fillmore St. Ant šito Metinio 
susirinkimo visi nariai privalo atsi
lankyti, išgirsti delegatų raportą iš 
6-tos apskrities konferencijos. Pa
siimsite knygas, kurios jau yra pri
siųstas. Taipgi kurie dar neturite šių 
metų Vilnies kalendoriaus, tai ant 
šito susirinkimo galėsite 
savęs ir savo draugų? 
Fin. Sekr., Win. Patten.

susirin-

gauti dėl

(8-9)

PA.PHILADELPHIA
EKSTRA susirinkimas ALDLD 10 

kuopos, įvyksta nedėlioj, 22 d. sau
sio, kaip 5 valandą vakare, Rusų 
name, 735 Fairmount Avė. Tai me
tinis susirinkimas, turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti. Valdybą 
perrinkti ir 1.1. Labai svarbu pasiųs
ti delegatą į būsiantį dienraščio 
Laisvės suvažiavimą. Mes esame šė- 
rininkai, o mūsų dienraštis jau nau
joj vietoj. Tai svarbu aplankyti nau
jai įsikūrusius laisviečius. Taipgi pa- 
simokėti duokles ir atsiimti knygas. 
Būkime visi ir laiku. ..Komitetas.

(8-9)

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 atsl 
eitų labai brangiai. Bet tą galima 
išvengti, jeigu iš anksto apsisau
gosi, naudodami Miracle Ointment 
(Mostis), Tai geriausias ginklas 
prieš Įvairias ligas. Yra 5-kių rūšių 
vaistų. Prašome pasiskaityti.

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

No. 2—M. J. S. Salve for Exter
nal pains. Mostis, kuri maloniai šil
do ir prašalina Įvairius skausmus, 
kaip tai: kojų, rankų, pusiau spran
do, mėšlungumą, traukymą, tirpi
mą, nesveikumą sąnarių (museles), 
nuo užsišaldymo ir ąštraus 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, bums, 
sores, 
met pagelbsti. Gelbsti, jeigu kojos 
kaista, nuo nesveikumo nosies ar 
burnos ir dėl kitų Įvairių odos ligų. 
Kaina $1.25.

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

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

Ši mostis prašalina Piles j 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 čeki. Siun
čiant C.O.D., reikia prisiųst 30c 
ekstra pašto ženklelių (stamps) su 
orderiu. Adresuokite. .

M. J. ŠVILPA, 
P. O. Box 78, Sta. A 

Hartford, Conn.
( Vietiniai galite gauti vaistinėje 

po 158 Park St., Hartforde.

ir tt. Ši mostis visuo-

pasiklausysite
kurias mums

Broadway
St.

Woodstown, N. J
Apie Velionę Oną Viržienę

Nelaboji mirtis išplėšė iš 
mūsų draugę Oną Viržienę. Ji 
mirė 6 dieną sausio, 1950 m. 
Palaidota 10 d. sausio, Lawn-

NEWARK, N. J
5ZC2ZZZ2ZZZZZZiZ2551

OPERETĖ

“PAPARČIO ŽIEDAS” 
KONCERTAS IR ŠOKIAI 

Rengia Sietyno Choras
šeštadienio vakarą

Sausio 21 January, 1950
Lietuviu Svetainėje

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

Įžanga tik vienas doleris.
į pus suvaidinta visiškai nauja operetė “Paparčio 
i Žiedas” per Brooklyno garsius Aido Choro artistus- 
? mėgėjus, su visu choru.

H Sietynas taipgi duos iš operetės “Sylvia” gražių 
vaizdelių - dainų koncertą.

Po vaidybų, — smagūs šokiai iki vėlios nakties.
* Visus, visas kviečia, SIETYNAS.

HARTFORD, CONN.
^panešimas

Lietuvių Namo Bendrovės šėrinin- 
kų metinis susirinkimas įvyks sau
sio (Jan.) 22 d., 1950 m., Laisvės 
Choro svetainėje, 155 Hungerford 
St. Pradžia kaip 1:30 vai. po pietų. 
Todėl visi šėrininkai net būtinai da
lyvaukite, nes bus daug svarbių rei
kalų aptarti ir naujos valdybos rin
kimas. * Kviečia Valdyba.

(8-9)

HARTFORD, CONN. 
Pranešimas

ALDLD ir LDS Apskričių, dėl 
spaudos piknikas įvyks sekmadienį, 
liepos (July) 16 d., 1950, Sąryšio 
Parke, Glostonebury, East Hartford, 
Conn. Todėl prašome Conn, valstijos 
visų didmiesčių ir organizacijų jsi- 
tėmyti, kad minėtą dieną 
rengimų, kad nepakenkti 
tam piknikui. F.
B. Muleranka

vengti pa- 
vienas ki- 
J. Repšys, 

(8-9)

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796 ’

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-9770

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ARUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

IX“.TELEVISION
' SHUFFLE BOARD

0 CHARLES J. ROMAN
LAID0TUV1Ų
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Sausio 18, 195Q
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Niujorkas — 
Skersai-Išilgai

Liberty Auditorijos restora
nas didžiuojasi savo virėja, 
ktitia yta OnA Globičiehė. Ji 
išverda puikiuš pietus ir va
karienę. Restoranas atdaras 
nuo hietų iki vakaro VėlUinos.

Per praėjusiu metų antrąją 
pusę Niujorko subvės ir iškel
tieji traukiniai turėjo $2,000.- 
000 nuostolių, ^ūli jau plepa 
apie tai, kad reikėtų, girdi, 
pakelti važiu otės f eras iki 15 

šiuo metu niujorkiečiai 
10 c. f erą.

C.
moka

Daly, milijonierka, pa- 
išsituokti nuo savo da

bartinio vjto Nikola Perazic; 
ištuoką jį mano gauti Virgin 
salose, ši bagota poniutė jau 
yra ištekėjusi už šešto vyro, 
nuo kurio dabar bandys atsi- 
divorsuoti!

Lee 
siryžo

7 —

Išleistuves Itidonežijon
Charles Bidierh yra-indohe« 

žas. Jis gyveno Niujorke per 
apie 20 metų. Jis kovojo už 
Indonezijos laisvę., Jjs orga- 
nižayo čia visokią Indpnežijoš 
liaudžiai, veikiančiai už saVd 
krašto nepriklausomybę, pa
galbą.

Dabar valdžia pasiryžo ,J>i- 
diomą išdoporiuoti. ĮJet k a* 
dangi jis. Charles . Ėįjieinas. 
sutiko savanoriai išvykti, tai 
jam ir buvo leista tai pada
ryti

Bidiem įieužilgo išvyks, nuts 
.io kelionė nebus tiesi. Jis tu
rės keliauti per kitas šalis, 
kol pasieks Indonezijai O kai 
ją pasieks, Bidiemas ryšis ko
voti prieš Hollandijos:imperi
alistus. kurie ton vis tebevieš- 

for- 
pa-

patauja. nežiūrint, kad 
malini Indonezija tapo 
skelbta nepriklausoma.

American Committee 
Indonesian Independence 
šia Bidiemui išleistuvių 1
ią, kuris įvyks sausio 19 d. 
Irving Plaza salėje, 17 living 
Place, New York. Pradžia 8

for
ruo-

Kas Naujo
Pas Kriaučius?

Tenka girdėti daugelį 
Čijį teiraujantis, kada 
lokalo 54-lo skyriaus* 
įtąstaš susįrinkirpas?

kriau- 
įvyks 
riepa- 
vieni 

kalba it aiškina kitiems, kad 
jau įvykp susirinkimas ktorth 
5-tos bažnytinėje sVotainėjo. 
Antri aiškina, būk kur nors 
kitur įvyko kriaučių susirinki
mas.

kerbiamieji krįaučiai ir 
knaulkos 1 
pasakomis 
čių lokalo 
sirinkimas

Netikėkite tomis 
ir plepalais. Kriau- 
54-to skyriaus su- 
dar neįvyko nie-

31

Leitenantas Straus

Leon Straus antrojo pasau
linio karo metu buvo antrasis 
leitenantas. » ., I

Kai J1|S buvo paleistas iš ka
riuomenės. jis pasiliko Armi
jos Pėstininkų Rezerve, kaip 
leitenantas.

Civiliniame gyvenimo, išėjęs 
i.š kariuomenės, Leon Straus 
dirbo CIO Fdr Dressers and

Pasimeldęs, Sūnus Pri
sipažino Nužudęs Tėvus

Senukai Camilo Leyra it 
žmona Katrina — jis 74 me
tų, ji 80 rh. amžiaus - 
nužudyti jų 
3 roo klyne, 
žudyti rrią.
Laisvėje rašyta.

Senis Camilo buvo .biznie
rius p ari h ory stoję su kitu.

Policija, įirądūjo rūpintis: 
kas Užmušė senukus?,

Pagaliau juodvijų palaikai 
buvo palaidoti su katalikiško^ 

palaidoti

buvo 
pačiu namuose 

Juodu buvo nu* 
Apie tai buvo

mis apeigomis, - 
ov. Jono kapinėse.

Per laidotuves 
sūnus,
žmona New 
meldėsi už tėvų vėles, 
pasimeldę stf policijai

Lenkų Gdynia - American 
Shipping Ko. yra traukiama 
teisman tūlos anglės Patricia 
Medcalf Penny. Pastaroji sa
ko, ji 19 19 m. susižeidusi ko
jytę minėtos kompanijos laivo 
“Batory,” na, ir už tai reika
lauja $150,000!

Kviečiami dalyvauti organi-

visuoniene.

Praėjusį gruodžio mėnesį 
Niujorke buvo 5,395 asmenys 
imantieji miestavas pašalpas 
daugiau nei lapkričio mėnesį. 
Iš viso pašalpas ėmė 328.469 
asmenys. Vadinasi, miestas 
vis didėja biednuomene, pa
siekusia dugną savo išteliaus.

“Roll Call for Peace” 
Masinis Mitingas

kaip

buvo 
susi- 
Joint

užmuštųjų 
Čamilo, gyvenęs • su 

Jersey, karštai 
Po to, 

prisi pa
lis savo tėvus nu-

ismete is ar-
Paskui jis ga-
reikalu, bet

Pirmoji Niujorko valstijos 
1950 metų komunistų legisla- 
tyvinė konferencija, .šaukiama 
sausio 21 d., šeštadienį, Stuy- 
v’esant Casino salėje. Ji pra
sidės rytmetį. šaukiami visi 
Kompartijos vienetų pareigū
nai, skelbia S. W. Gerson, be
sirūpinąs legislatyviais reika
lais. \

Ketvirtadienį, sausio 26 d., 
Manhattan Center, Manhat
tane (pradžia 8 v. v.j, įvyks 
didžiulis masinis mitingas, ku
riame, be kitų, kalbas sakys: 
O. John Rogge ir Johannes 
Steel.

Juodu abu žada iškelti daug 
svarbių faktų, rodančių, kaip 
yra nacinama Vakarų Vokie
tija ir kokią tuo 
lę vaidina mūsų

Masinį mitingą 
Fase i st R e f u g e e

įžanga
siems lygiai — vienas doleris, 
įskaitant ir taksus.

klausimu ro- 
šalis.- 
šaukia Joint 
Komitetas.

mitingą — vi-

Max Zaritsky^ United Hat
ters, Cap and Millinery Work
ers International unijos prezi
dentas, pareiškė, jog jis kitam 
terminui prezidentauti neapsi- 
imsiąs, nes jau sulaukęs 65 
metų amžiaus, o unijos kons
titucija draudžia 'lo amžiaus 
žmogui būti unijos preziden
tu. Paminėtoji unija turi apie 
40,000 narių. Jos suvažiavi
mas įvyks š. m. geg. 1 d. Niu
jorke.

MIRĖ
Peter Kaye-Katkevich, 39 

metų amžiaus. Gyveno 133- 
01—96th St., Ozone Park, L. 
I. Mirė sausio 16 d., Green- 
point ligoninėje. Kūnas pa
šarvotas J. Garšvos koplyčio
je, 231 Bedford Ave. Laido
tuvės įvyks sausio 19 d., Long 
Island National kapinėse, 
Pinelawn, L. I. Velionis pali
ko nuliūdimo tris brolius, dvi 
seseris.

Kardinolas SpeHman priėmė 
nuo Knights of Columbus or
ganizacijos $20.000, skiriamų 
New York Foundling 
mestinukų) Ligoninei.

(pa-

Anthony Yench-Yančiauskas, 
53 m. amžiaus. Gyveno 174 
Roebling St., Brooklyne. Mi
rė sausio 17 d., Greenpoint li
goninėje.

Nežinomas vyras subadė 
peiliu tūlą Robert L. Crad- 

. dock, Chicagos biznierių. Pa
starasis buvo apsistojęs Hotel 
Shelton, — ten jį ir su varstė. 
Dabar Craddock yra ligoninė
je, o jo sužeidėjas ieškomas.

Bedford 
įvyks sausio 20 d., 
kapinėse. Velionis 
liūdime du sūnus,
anūkų ir daugiau artimų gi
minių, 
mas per 
“Prienų”

Kūnas pašarvotas 
koplyčioje, 

Avė.
231 

Laidotuves 
Kalvarijos 
paliko nu- 

podukrą,

Miesto šalpų (Welfare) de- 
partmento viršininkas Hilliard 
pareiškė, kad jis daro braiži- 
nį-planą, pagal kurį biednie- 
ji, imą pašalpas iš miesto, bū
tų naudojami “produktingam 
darbui.” Kitais žodžiais: gal
vojama taip, kad imantieji 
miestąvas pašalpas asmenys 

ų priversti jas užsidirbti.

Jis taipgi buvo žino- 
daugelį metų kaipo 

’ Barberys.

Tamalionis, 34
Gyveno

me-
145

Mirė

ase National Bankas pa- 
ė, kad jis 1919 metais 
bo 11 nuoš. daugiau, 
1948 metais.

Ketvirtadienį įvyksiantis 
Lietuvių Moterų Klubo susi
rinkimas (Liberty Auditori
joj) bus įdomus tuo, kad jis 
įvyks prieš Laisvės akcininkų 
suvažiavimą ir bankietą. Mū
sų klubietės visuomet nuošir
džiai . prisideda prie laisviškų 
parengimų.

lokalo valdybos ka- 
tautininkus, o apie 
žmones kalbėjo ir 

jtį nebeliko nei no-

Ji sudaryta iš 
tautininkišku 

o gruodžio 
ir

lokalo 
žmo- 

katali- 
žmo- 

14- 
gla- 
bal- 
visą

duoti 
kiek-

labai

Leon Straus yra pažangių 
minčių žmogus,—jis toks bu
vo ir kariuomen’ėje.

Dabar Leon Straus skaito 
komercinėje spaudoje, kad 
Adjutant General Washington 
ne jį. Strausą, 
mijos rezervo, 
vo laišką tuo
laiške nepasakoma priežasties 
jo pašalinimo.

Straus nebegali suprasti * už 
ką jis buvo išmestas?

Straus spėja, kad jis buvo iš 
ten pašalintas dėl to, kad jis 
gynė Paul Robesoną praėju
siais metais, kai\fašistai - ku- 
kluksklanininkai ir kitokie už
puolikai buvo pasimoję Peeks- 
killyj (Itobesono koncerte) 
suruošti baisias skerdynes.

Tuomet Straus pasiuntė 
laišką adjutantui generolui, 
reikalaudamas paaiškinti, kam 
jį išmetė iš armijos rezervo?

Jis 
menę 
kai; 
prieš 
volas
nantą po to, kai jis baigė ka
rinę mokyklą; jis atlikdinėjo 
visas'"pareigas, uždėtas jam 
kariuomenėje.

Jis buvo paleistas iš armi
jos su garbingu požymiu — 
honorable discharge.

Dabar Straus be niekur nie
ko paleidžiamas •!

Bus įdomu matyti, ką jam 
atsakys generolas.

Jis atvyko iš New Jersey ir 
sustojo pas tūlą savo draugę 
merginą Lee Adamski, iš ten 
nuvyko pas tėvus ir su jais, 
išgėręs arbatos, susibarė del 
biznio — Westley Carbon and 
Ribbon Co-, Manhattane. Jis 
norėjęs, kad tėvai, jam perves-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN

Moterų Apšvictos Klubo metinis 
susirinkimą!; įvyks sausio 19-tos va
karo 8 valandų, ketvirtadienį, Liber
ty Auditorijos patalpose, kampas 
Atlantic Avė. ir 111th St., Richmond 
Hill. Turime svarbių reikalų, 
esate prašomos dalyvauti.
Va.klyba.

visos

(7-8)

nurodė, jog jis į karino- 
buvo įstojęs savanoriš- 
jis dalyvavo mūšiuose 
nacių armijas; j j gene- 
Bradley pakėlė į leite-

Matthew A 
BUYUS 

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

C. BROOKLYN
LDS 46 kuppos susirinkimas 

trečiadienį, sausio 18 d., 7:30 vai. 
vak., Lietuvių Neprigulmingo Klubo 
name, 269 Front St. Visi nariai bū
kite ,yra
reikės atlikti.
LDS Centro valdybos 
dvejiems metams.

(7-8)

įvyks

svarbių reikalų, kuriuos 
Taipgi nominącijos 

sekantiems 
Sek r.

j:* Dr. A. Petriką i
8 DANTŲ GYDYTOJAS g 
g 221 South 4th Street | 
8 BROOKLYN, N. Y. g

8 Tol. EVergreen 7-6868 n
« Valandos: S
w 9-—12 ryte; 1—8 vakare ę 
q Penktadieniais uždaryta g

Joint Bordo rankose. Kaip 
jie patvarkys, ir kada susi
rinkimas įvyks, bus visiems 
pranešta.

Vieną dalyką turime su
prasti, kad bus šaukiamas su
sirinkimas unijos svetainėje ir 
unijos nanai galės ateiti į su
sirinkimą tik su unijos korte
lėmis, — tie, kurte priklauso 
54 lokalui, ir su kortelėmis, 
parodant, kad Jų mokestys 
yra užvilktos ne ilgiau, 
už tris menesius, Tik 
bus įleisti į susirinkimą.

Gal būl kur nors ir 
susirinkimas, bet tokių 
rinkimų šaukėjai yra
Bordo pasmerkti ir nelegališ- 
ki. Mes visi žinome, kad 
Buivydas, Glaveckas turi iš
sirinkę komitetą iš dviejų sro
vių žmonių, kurie ir griauna 
mūs, lietuvių, lokalą. Tuodu 
vyrai yra praradę unijos na
rių pasitikėjimą, tai bando ki
tokiais būdais į savo politinį 
krepšį narius įkišti. Ar čia 
seniai Buivydas ir Glaveckas, 
būdami diktatoriais lokale, iš- 
arpavo iš 
talikus ir 
kairesnius 
rašė, būk
lio pas kriaučius?

Kokių gi dabartinė 
valdyba yra pažvalgų 
nių ?
kiškų ir 
nių. Na, 

’tą dieną buivydiniai 
Iveckiniai suriko nesavu
su: “Meskime laukan 
lokalo valdybą, nes tai komu
nistai!” Jeigu kas nors įro
dytų dabartinėje lokalo val
dyboje nors vieną komunistą, 
tokiam sutinku dovanų 
100 dolerių. Gera proga 
vienam pasinaudoti.

Dabar Amerikoje yra
madoj, jei ko nors neapkenti 
ir nori įsibriauti. į kokią orga
nizaciją, tai senąją valdybą 
apkrikštyk pirmiausia “rau
donaisiais” ir baigta.

Noriu priminti tiems kriau- 
čiams, pas kuriuos yra atvy
kę iš Europos jaunuolių ir 
pas kriaučius dirba, kad jų, 
kriaučių, pareiga yrą jaunuo
liams paaiškinti tą “dortiną” 
buivydinių politiką. Jei lietu
vių lokalą išdraskys, tai pa
tiems jaunuoliams bus nesma
gumų . ir reikės prisitaikyti 
prie svetimtaučių unijos 
darbavietės.

Simon 
tų amžiaus. 
Grand St., Brooklynė. 
sausio 15 d., namuose, ten ir
kūnas pašarvotas. Laidotuvės 
įvyks sausio 18 d., Holy Tri
nity kapinėse, Wilkes-Barre, 
Pa. Velionis paliko nuliūdime 
motiną, seserį ir du brolius.

Viršuj minėtų trejų laido
tuvių apeigomis rūpinasi gra- 
borius J. Garšva.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Pranešimas Organizacijoms
Lietuvių švento Jurgio Draugystes 

metinis balius įvyks vasario (Feb
ruary) 18 dieną, Grand Paradise 
svetainėj, 318 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Todėl prašome kitų organiza
cijų virš minėtą dieną nerengti pa
rengimų, kad neįvyktų kokie nors 
nemalonumai /Vieniems ar kitiems.

Baliaus Sekretorius J. Vaznys.
(8-9),

ir 
Seniai jau yra 

apsipratę, tai jiems tokio pa
vojaus nėra. J. S.

Gruodžio mėnesi Jungtinių 
Valstijų muitinė Niujorke ga
vo pajamų veik $4,000,000 
mažiau, kaip 1948 metų gruo
džio mėnesį.

SH ALINS
(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-LB. Shalins 
Tel. Virginia 7-4499

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor. Hewes

Street 
st.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

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

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

• Savininkas
417 Lorimer Street' 

Laisves Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiajrspypgi daržovių ir 

pieninių Valgių gražus ; 
pasirinkimas.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
, BROOKLYN, N. Y. ,.

Tel. ST. 2-8X42.. ..

RE8. TEL.
HY. 7-8631

*36*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTONįBALTRŪNAS, Manager 

(Lalsniuotas Balsamuotojas)
LiūdSsio ^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.

•tu biznio akcijas, bot jie atfi- 
sake. Kai sems tėvas išėjo 
nusipirkti rytinio laikraščio, 
tuomet sūnus užmušė savo 
motiną. Palaukęs, kai tėvas 
grįžo, nugalabino ir jį.

Tuomet sūnus nuvyko antru 
kariu pas Adamskaitę ir ten, 
persirengęs nauja* eilute, — 
seną, kruviną, išmėtė. Susi
siekęs su biznio kompanija, 
nekaltai kiauše, ar ton Jfra Jo 
tėvas. Kai buvo, pasakyta, 
kad jis dar neatvyko, tuomet 
sūnus “dėl Visų ,Kq” nuvyko 
antru kartu į, tėvų b^tą ir 
‘‘rado juos negyvus.” Prane
šė policijai ir .reiškė “didelio 
susirūpinim.0.”

Kai policija pradėjo tykinė
ti, ji suprato, jog seniai buvo 
nužudyti kieno nors artimo, 
nes stovėjo bute trys arbatos 
stiklai dar neišplauti,
kai paklausė sūnaus, kur jo 
senas siūtas, jis negalėjo pri
rodyti . .

ai&fcu. i j
jauha&4 $*£a tn| 

amžiauš, seniau butfo triš k&Ą 
tus baustas už Visokiuš šmul- 
kius nusižengimus.

Tai, ką atlieka doleris!

Be to,

Paul - Henri špaak, būVęš 
Belgijos premjeras, atvykus Į 
Niujorką laivu “Qtieen Ma* 
Py,” pareiškė: Europai Marša- 
lo planas dar vis reikalingas. 
Kitais . žodžiais: Špaall reika-. 
ląvo, kad Amerika ir toliau 
piltų bilijonus dolerių “Vaka* 
rų Europai,” lead ji galėtų) 
“nuo komunizmo apsisaugo^-

r. -f 4-^ T • , į
prašome' t jsiTĖrti Vr į

Dienraščio Laisvės Bendrovės, dai 
lininkų kęnvenclja ir Laišvėš bahį 
kietas įvyks sekmadiėnį, šaušięį 
(Jan. 29 d. Konvencija prasidės 11 
vai. ryto. Bankietas — vakare, 6:30 
vai. (P.M.) šokiai tuojau po vakaj 
Pienės. ,

Konvencija įr bankietas bus LR
I bert y Auditorijoje,. 110-06 Atlantic*

Na, ir tuomet buvo|Ave.t Richmond Hill, N. Y. z (8-9y

Dienraščio Laisves

BANKETAS
Sausio 29 January

Geri Valgiai ir šokiai
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORCHESTRA

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

Vakariene 6:30, šokiai nuo 7 P. M.

Vakariene $2.50, Vien tik šokiams 75ę.

TONY’S
UP-TO-DATE -J

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
• Gerai Patyrę Barbenai

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

N

tjT TDD^C DID 411 GRAND STREET : 
£iUl I O DAit BROOKLYN, N. Y.

I

Joseph Zeidat Jr», prop. ■
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN į

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS Į i
EVergreen 4-7729
Telefonas TELEVISION ■:

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE . .

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko 

4 SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS 
Kiekvieną dieną yrą^dideljyTasirinkima^vis^kių valgių 

Atdara dieną ir naktį 7 dienas saVaiteje

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