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Gera organizacija.
Norintiems numirti.
Tik dabar susiprato.
Dar viena savaitė.
Bijo dievo, bet bijo ir velnio.

Rašo /A. BIMBA

N a c i o n a 1 i s S v e t u r g i m i a m s 
Ginti Komitetas išleido bro
šiūrą “The Deportation Ter
ror.” Joje surandame gerų 
faktą apie diskriminaciją ir 
terorą prieš sveturgimius.

Paskutiniais laikais bando
ma deportacijomis sudemora- 
lizuoti sveturgimių organizaci
jas. Iš lietuviu nemalonėn jau 
pateko V. Andrulis. Minėtas 
Komitetas rūpinasi jo apgyni
mu.

Sveturgimiams Ginti Komi
tetas yra gera, naudinga or
ganizacija. Jo veikla užsitar
nauja visų pažangos mylėtojų 
paramos.

Dr. Goldwater suteikia ge
rų informacijų tiems, kurie 
nebenori gyventi, bet negali 
numirti.

Jis sako: Aš duodu ligo-
* niui vaistų ir sakau jam: Jei

gu paimsi tik vieną piliukę, 
viskas bus gerai, gerai išsi
miegosi. Bet jeigu paimsi jų 
keletą, nebepabusi iš miego!

Aišku, ligonis susipranta ir 
paima visą tuziną piliukių. Ir 
taip pats baigia šios ašarų pa
kalnės kančias!

Daugelis gydytojų taip 
patarnauja savo nelaimin
giems klientams, nebenorin- 
tiems gyventi.

Niekas prie jų negali pri
kibti.

★
Jau per 55 metus veikia 

“American Bowling Con
gress.” Prie jo negali pri
klausyti negrai.

New Yorko valstijos proku
roras Goldstein pareiškė, kad 

< šiai organizacijai šioje valsti-
• M joje vietos nėra. Ji turi sa-j

vo kromą užsidaryti, arba sa
vo duris visiems amerikie
čiams lygiai atidaryti.

Gerai, kad nors dabar šis 
prokuroras susiprato. Seniai 
reikėjo ne tik New Yorke, bet 
visoje Amerikoje Bowling 
Congresą pamokyti papras
čiausio žmoniškumo.

Jau tik viena trumputė sa
vaitė bepaliko iki Laisvės šė- 
rininkų suvažiavimo. Ypatin
gai Brooklyno ir priemiesčių 
šėrininkai ruoškitės dalyvauti. 
Netoli atvažiuoti ir iš New 
Jersey.

Tą dieną, sausio 29-tą, vis-
• ką kitą padėkite į šalį. Iš pat 

ryto pribūkite į Kultūrinį 
Centrą. Pietus pavalgysite 
čia. O vakare bus didysis 
dienraščio metinis bankietas.

Visa diena bus praleista 
naudingai ir draugiškai.

♦ Lietuviai barberiai yra 
smarkūs vyrai. Tokią išva
dą padariau aną dieną užė-

. jęs pas vieną iš jų.
Jo radijo ąparatas veikia 

gerai. Jis klausosi diskusijų 
Jungtinių Tautų ’ Saugumo Ta
ryboje. Tik už tai tūli žmo
nės- jį skaito net “raudonuo
ju.” Ale tiek to„ jis sako. Su 
tamsiais žmonėmis pyktis ne
apsimoka.

Saugumo Taryboje tik buvo 
balsavimas Maliko pasiūlymo 
mesti laukan čiango atstovą 
Tsiang. Anglija susilaikė nuo 
balsavimo. Visi pradėjome jos 
užsilaikymą analizuoti. Gra
žiausia ir geriausia išaiškino 
tas geras, smarkus lietuvis 
barberys.

Jis sako: Jos pozicija yra 
lygi pozicijai to nelaimingo 
žmogaus, kuris ėjo per labai 

VŽihj griovį labai siauru lieptu. 
Jis žinojo, kad jį gali pastū
mėti ir nuversti arba dievas 
arba velnias. Tai žmogelis 
ėjo ir kartojo: Dievas yra ge
ras, bet neblogas ir velnias!

Kam vienam iš jų nusidė
ti ir pražūti? Kam Anglija
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KONGRESMANAI ATMETĖ 
NAUJĄ PARAMĄ PIETŲ 
KORĖJOS VALDŽIAI
Amerikos Valstybės Sekretorius Įspėjo, kad Pietinės 
Korėjos Valdžia Žlugs, jei Negaus bent $60,000,000

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 193 bal
sais prieš 191 atmetė valdi
nį bilių, kuris ragino pas
kirti dar 60 milionų dolerių 
pietinei Korėjai paremti. 
Bilius atmestas, nepaisant, 
kad Amerikos valstybės se
kretorių Achesonas gąsdi
no, jog dešinioji pietų Ko
rėjos valdžia žlugs per po
rą - trejetą mėnesių, jeigu 
Jungtinės Vasltijos neduos 
jai naujos pagalbos.
. Prez. Trumanas pradi
niai reikalavo pietinei Ko
rėjai 120 milionų dolerių. 
Kongresmanų komisija už- 
gyrė tiktai 60 milionų, bet 
ir tie atmesti pačiame At
stovu Rūme.c

Prieš naująjį pinigų sky
rimą pietinei Korėjai balsa
vo 61 demokratas, 131 re- 
publikonas ir vienas dar- 
bietis — Marcantonio.

Kalbėtojai nurodė, jog 
dolerių pylimas į pietinę 
Korėją yra bergždžias da
lykas, kuomet kinų komu
nistai - liaudininkai užval
dė *Kiniją. Kai kurie kong- 
resmanai lėmė, jog Čiang 
Kai-šeko kinai tautininkai 
neatsilaikys ir Formozos 
saloje.

Tito Neįleisiąs Lėktuvų 
Iš Rytinių Demokratijų

Belgrad, Jugoslavija. — 
Amerikiniai korespondentai 
praneša, kad Jugoslavijos 
Tito valdžia ketina užginti 
Sovietų, Čechoslovakijos, 
Vengrijos ir kitų rytinių 
demokratijų lėktuvam skri
sti į Jugoslaviją arba per 
ją. Čia kalbama tik apie 
keleivinius - prekinius tų 
kraštų lėktuvus.

Hanover, Vokietija. —Fa- 
šistuojanti Vokiečių Veiki
mo organizacija reikalauja 
atkurti jų' armiją vakarinė
je Vokietijoje.

Sovietai Boikotuoja Čiangą 
Jungtinių Tautu Komisijose

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų delegatas Jakovas 
Malikas apleido Jungt. Tau
tų Atominės Kontrolės Ko
misijos posėdį, kuomet ko
misija atmetė Maliko reika
lavimą pašalint Čiang Kai- 
šeko kinų tautininkų atsto
vą. *

•*
Geneva, šveie. — Sovietų 

atstovas reikalavo pavaryt 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų ’ delegatą • iš Jungt. 
Tautų komisijos globoja
miems kraštams. Komisija 
atmetė reikalavimą, tad So
vietų atstovas ir išėjo iš 
komisijos posėdžio.

turėtų nusidėti Amerikai, ar
ba patrotyti investmentua Ki
nijoje? Todėl ji sako: Ame
rika yra gera, bet nebloga ir 
komunistinė Kinija!

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c 
PRICE 5c
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BULGARIJA REIKALAUJA, KAD JUNGTINES 
VALSTIJOS ATSIIMTŲ SAVO ATSTOVĄ

(Pietinėje Korėjoje vyks
ta plati partizanų kova 
prieš amerikonų globojamą 
to krašto valdžią.)

Seoul, Korėja. — Pietų 
Korėjos valdžia “nusiminė 
iki apsvaigimo”, kad Jungt. 
Valstijų Kongreso Atstovų 
Rūmas nutarė neduoti jai 
naujos paramos, kai]) rašo 
New Yrorko Times kores
pondentas.

Rytine Vokietija 
Smerkia Jankius už 
Stoties Užgrobimą

Berlin. — Vakarinio Ber
lyno policija su jankių pa
galba užėmė geležinkelio i 
centro rūmus, kurie pagal 
sutartį turėjo priklausyti 
karinei Sovietų valdybai 
rytinėje Vokietijoje, —nors 
tie rūmai yra amerikinėje ' 
Berlyno dalyje.

Rytinės Demokratinės 
Vokiečių Respublikos valdi
ninkai pasmerkė tą ameri
konų veiksmą ir pareiškė:

— Amerikonai padarė | 
pavojingą provokaciją ir ti
pišką amerikinių gengste- 
riu žygį-

Užgrobus amerikonam tą 
geležinkelio centrą, apšlubo 
traukinių judėjimas tarp 
vakarinės Vokietijos ir 
Berlyno.

Trumano Diplomatija 
Link Angliakasių

Washington. — Prezid. 
Trumanas sakė korespon
dentam, kad tai esąs ne jo 
dalykas, jog valdinė Darbo 
Santykių Komisija per savo 
advokatą Robertą Denha- 
mą reikalauja teismo in- 
džionkšino prieš streikuo
jančius angliakasius ir
prieš dirbančius tik 3 die
nas per savaitę.

Kartu Trumanas prisipa
žino, jog kalbėjosi su Den- 
hamu pirma, negu šis krei
pėsi į teismą dėl indžionkši- 
no, kur reikalaujama įsa- 
kyt, kad visi mainieriai 
dirbtų pilną laiką. '

Denhamas yra paties pre
zid. Trumano paskirtas, bet 
Trumanas nuduoda, būk ne
galįs duoti Denhamui pa
tvarkymų.

FBI Šnipinėjo Jungt. Tautų 
Ir Ambasadų Telefonus

New York. — Politipėje 
byloje prieš brooklynietę 
Judithą Coplonaitę ir so
vietinį inžinierių Valentiną 
Gubičevą buvo įrodyta, jog 
slaptoji Amerikos policija 
FBI šniukštinėjo ne tik Co- 
plonaitės ir Gubičevo pasi
kalbėjimus per telefoną, bet 
šnipinėjo ir Jungtinių Tau
tų delegatų ir įvairių šalių 
atstovybių’- ambasadų tele
fonus. , u j

- U. / . .J

Washington. — Bulgari
jos valdžia pareikalavo, kad 
Jungtinės Valstijos tuojaus 
atšauktu savo atstovą Do
naldą Heathą iš Bulgarijos.

Manoma, kad Jungtinės 
Valstijos dūkto sutraukys 
diplomatinius ryšius su 
Bulgarija.

Ginčai del Amerikinių Laivų, 
“Parduotų” Kinam Tautinink.

Hong Kong. — Prekybi
nio Kinų Laivyno kompani
jos viršininkai Jr jūreiviai 
Hong Konge neseniai atsi
metė nuo Čiang Kai-šeko 
kinų tautininkų ir nutarė 
pervesti 13 savo laivų į Ki
nijos Liaudies Respublikos 
kontrole.

Tame skaičiuje yra ir ke
li amerikiniai laivai, ku
riuos Washingtono val
džia “pardavus” kinam tau
tininkam. Pasirodo, kad 
tautininkai dar nieko nebu
vo mokėję už tuos laivus.

Amerika 1947-48 metais 
“pardavė” tautininkam 42

Sovietai Žino Hydro- 
geno Bombos Sekretą

New Yorko Daily News 
rašo, jog Sovietai, matyt, 
žino, kaip ’ pasigaminti ir 
naujausią atominę hydroge- 
no (vandenilio) bombą.

(Apie tokį žinojimą liudi
ja jau pirmiau išleisti So
vietų Sąjungoje raštai.)

Washingtone eina gan
dai, kad Amerika jau pra
dėjus gaminti hydrogeno 
bombą, kuri būsianti 1,000 
kartu smarkesnė už seną
sias atom-bombas ir galė
sianti vienu žygiu “nušluot 
100 ketvirtainiu mvliu plo
tą.” \

Vėliausios Žinios
WASHINGTON.—Visų karinių Amerikos jėgų sek

retorius Louis Johnson atsišaukė į Kongresą, kad pra
tęstų įstatymą dėl verstino rekrutavimo armijon. Da
bartinis drafto įstatymas išsibaigs ateinančią vasarą.

Johnsonas sakė, kad esamasis draftas padėjęs “su
laikyt komunizmą vakarų Europoj.” 
________ »

NEW YORK. — Valdžios byla prieš Algerį Hislą, 
buvusį valdininką, jau pavesta džiūrei spręsti. Vienin
telis prieš jį “svietkas” buvo nusimelavęs šnipas Whit. 
Chambers. Tas šnipas pasakojo, kad Hiss nešęs jam 
valdžios sekretus Washingtone, girdi, kad Chambers 
perduotu juos vadinamiem “Sovietu agentam.”
___ L_ “ ( ' ” ’"IV

JERSEY CITY. — Per gaisrą sename mediniame 
name Varick St. sudegė 4 žmonės.

PITTSBURGH. — Unija vėl ragino streikuojančius 
mainierius grįžti darban. Bet jie atsisako dirbti be su
tarties su kompanijomis. Sykiu streikieriai kartoja: 
“Mes neiname prieš Lewisą (unijos pirmininką). Mes 
pasitikime juo.”

Tik Dešinieji Dalyvaus 
Graikijos Rinkimuose
x Athenai. — Graikijos mo
narcho - fašistų premjeras 
Theotokis atidėjo neva vi
suotinus seimo rinkimus 
nuo vasario 19 iki kovo 5 d.

Rinkimuos^ bus leista 
tiktai dešiniosioms parti
joms dalyvauti.

Bulgarų valdžia įtarė, 
jog tas Amerikos atstovas 
palaikė ryšius su Bulgari
jos išdavikais - šnipais, pla
navusiais nuversti demok
ratinę bulgarų valdžią. Iš
daviku vadas Tr. Kostovas 
už tai buvo nusmerktas ir 
pakartas pernai gruodžio 
16 d.

prekinius laivus. Dabar gi 
valstyb. departmentas Wa
sh ingtone nusprendė atgau
ti laivus, kad jie nepakliūtų 
į kinų komunistų rankas.

Anglų valdžia? Hong Kdn-' 
ge dar nežino, ką daryti su 
tais čiangininkams “par
duotais” amerikiniais lai
vais, kuriuos kinų kompani
jos viršininkai ir jūrinin
kai pavedė naujajai Kinijos 
respublikai kontroliuoti.

Respublikos premjeras 
Čou En-lai įspėjo Hong 
Kongo anglų valdžią, kad 
neleistų dingti Kinijos nuo
savybei Hong Konge.

Jankių Oficieriai pas 
Kinų Tautininkus

Hong Kong. — Į Hainan 
salą pas kinus tautininkus 
atvyko du Amerikos lakūnų 
oficieriai. Jie duoda Čiango 
tautininkams patarimus, 
kaip iš amerikinių lėktuvų 
bombarduot Kinijos Liau
dies Respublikos miestus.

Kinų liaudininkai suėmė 
amerikinį lėktuvą su trimis 
lakūnais, kuomet jie nusi
leido į mažą salą netoli 
Hainano. Tautininkai' gyrė
si, būk patys pilnai valdą 
tą salą. Bet pasirodė, kad 
sala jau liaudininkų užim
ta.-

Hong Kong. — Praneša
ma, jog kinų tautininkų la
kūnai, bomba rduodami 
liaudiškos Kinijos uostą 
Kantoną, užmušė 23 žmo
nes ir sužeidė 10.

Kairo, Egjptas. — Nauju 
Egipto premjeru tapo Ang- 
lijos bičiulis Musatfa Na- 
has Paša, wafdistu partijos 
vadas.

Saigon. — Vietnamo pre
zidentas Ho Či Minh atsi
šaukė į visas pasaulio val
džias, kad pripažintų viet
namiečių respubliką.

ORAS.—šalta giedra.
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ACHESONAS PERŠA 
PILNUS RYŠIUS SU
FRANKO ISPANIJA
Žada Medžiaginę Paramą Franko Valdžiai; Siūlo Kviest 
Franko. Atstovus į Speciales Jungtinių Tautų Įstaigas

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dean Acheson pareiškė:

— Jeigu bus įneštas Jung. 
Tautoms pasiūlymas iš nau
jo sumegsti pilnus diploma
tijos ryšius su« Ispanijos 
Franko valdžia, tai Ameri
ka rems tą pasiūlysią.

Taip Achesonas sako sa
vo laiške demokratui sena
toriui Tomui Connally’ui, 
pirmininkui senato užsieni
nių reikalų komisijos.

Kinai Džiaugiasi 
Naująja Valdžia, 
Sako Kveikeriai

Philadelphia. — Religinė 
Amerikos Kveikerių Drau
gija pasiuntė prezidentui 
Trumanui laišką, kuriame 
sako:

— Kinijos žmonės su 
džiaugsmu pasitiko naują 
liaudiškąją valdžią.

Kveikerių Draugijos ko
mitetas užginčijo pasakas, 
būk Sovietų Sąjunga užke
rus savo “pastumdėlių val
džią” Kinijai.

Pastaraisiais metais 400 
kveikerių dirbo labdarybės 
darbą Kinijoje. Tie labda
riai ir raportavo savo drau
gijos komitetui Philadelphi- 
joj apie kinų entuziazmą 
link naujosios respublikos.

Kveikerių komitetas įspė
ja prez. Trumaną, kad ne
remtų Čiang Kai-šeko tau
tininkų valdžios Formozoje 
prieš Kinijos Respubliką.

Liaudiškoji Kinija 
Pripažino Vietnamą

London. — Naujosios Ki
nijos žinių agentūra prane
šė, jog Kinų Liaudies Res
publika pripažino Vietna
mo Liaudies Respubliką 
Indo-Kinoje, o Vietanamas 
pripažino naująją .^Kinijos 
respubliką.

(Francijos valdžia tebe
laiko Vietnamą francūzų 
koloniją ir paskyrė jam sa
vo pastumdėlį “karalių” 
Bao Dai. Demokratiniai 
Vietnamo respublikiečiai y- 
ra atkariavę daugiau kaip 
pusę to krašto nuo francū
zų.) ‘

Peking Kaltina Prancūzus
Už Žmogžudystes

Peking. — Kinijos liau
dies valdžia per radiją kal
tino francūzus, kad jie kai
po koloniniai Indo-Kinos 
valdovai terorizuoja ir net 
žudo Kinijos piliečius, gy
venančius Indo-Kinoje.

Jungtinių Tautų seimas 
1946 metais nutarė, kad jos 
turi atšaukti vyriausius sa
vo atstovus - ambasadorius 
iš Ispanijos. Tai buvo pa
smerkimas fašistinei Fran
ko valdžiai. Tad Amerika, 
kaip ir įvairūs kiti Jungti

nių Tautų kraštai ir atšau
kė aukštuosius savo atsto
vus iš Ispanijos. .

Dabar gi Trumano vals
tybės sekretorius Acheso
nas perša ne tik pilnai pri
pažint Ispanijos Franko 
valdžią, bet dar sako:
Achesono Pasižadėjimai 

Frankui
— Amerika rems rezoliu

cijas, siūlančias įtraukti 
Ispaniją į speciales Jungti
nių Tautų įstaigas.

Jungtinės Valstijos galės 
priimti Ispaniją į Marshallo 
planą, kai bus šiek tiek “pa
taisyta” jos valdžia.

Jungtinės Valstijos pa
geidauja, kad Amerikos 
bankai ir įvairūs kiti versli
ninkai laisvai bizniautų su 
.Ispanija. _ * .

Ispanijos valdžia gali 
drąsiai prašyti paskolų iš 
Amerikos valdinio Ekspor
to - Importo Banko.

Jungtinės Valstijos pri
valo sumegsti artimus ry
šius su Franko Ispanija to
dėl, kad Franko valdžia yra 
komunizmo priešas ir todėl, 
kad Ispaniia yra svarbi ka
rinė pozicija paliai Vidur
žemio Jurą, — sako Ache
sonas.

Pietų Korėjos Žandarai 
Žudo Kaimiečius

Seoul, Korėja. — Kalėdų 
išvakarėse pietinės Korėjos 
policija nužudė bent 86 
valstiečius kaime arti Mun- 
gyong miesto. 'Toje srityje 
smarkiai veikia partizanai 
prieš dešiniųjų valdžią. Tad 
žandarai ir žudo kaimie
čius, kuriuos nužiūri kaip 
partizanų rėmėjus.

Policiniai žmogžudžiai iš , 
savo pusės skleidžia išmis
tus, būk partizanai žudą 
kaimiečius.

(Pietinės Kofejos valdžia 
yra amerikonų kontroliuo
jama.)

Japonų Komunistai Priima 
Kominterno Kritiką

Tokio, Japonija. — Keli 
japonų Komunistų Partijos 
vadai neseniai buvo atmetę 
Kominformo kritiką. Da
bar gi įvyko 200 vadovau- ' 
j ančių elaponijos komunistų 
susirinkimas, užgyrė Kom
informo kritiką ir nutarė 
taisyti savo politiką.

Kominformas kritikavd 
Japonijos komunistus / už 
nuolankavimą amerikonąm 
okupantam; suprantama, 
jog papeikė komunistų va
dus už browderinius nukry
pimus. , ' j#
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Hydrogen bomba — naujas žaislas
Atominė bomba jau atgyveno savo dienas. Dabar visi 

rašo ir šneka apie vandendario (-‘hydrogen”) bombą. Ji 
esanti ar būsianti visą tūkstantį sykių smarkesnė už da
bartinę atominę bombą. Tik viena bomba galėsianti viską 
sunaikinti per penkiasdešimt ar šimtą mylių aplinkui! j 
Taip esą sugalvoję mūsų mokslininkai. Jie laukia ’ tik ; 
prezidento Trumano žodžio: daryti tokią bombą, ar ne- i 
daryti. O prezidentas, sako, tebesąs nenusprendęs, ką ' 
daryti.

Šitokios istorijos prapliupo iš Washingtono. Komerci
nė spauda pilna žinių ir propagandos apie šitą naują 
bombą. Reakcijonieriai jau vėl šaukia: Rusija tokios j 
bombos pasidaryti negali ir negalės. Prisidarykime “hy- i 
drogen” bombų ir ištaškykime visą Tarybų Sąjungą.

Tokios pat lygiai beprotiškos kalbos, *kaip ir prieš tai, i 
kol pasaulis sužinojo, kad jau seniai atominę bombą gali i 
pasigaminti ir Sovietai.

Bet vienas dalykas aiškus: Jeigu Amerikos mokslinin
kai gali padaryti bombą iš vandendario, tai reikia tikė
ti, kad tokią pat bombą gali padaryti ir socialistinės že- ( 
mės mokslininkai. Daug sykių mes sakėme, kad nebėra 
tokio dalyko, kaip mokslinė paslaptis. Skaudžiai apsivils I 
tie, kurie tikės pasakomis, kad tik mūsų šalies moksli-1 
ninkai turi galvas ant pečių, o kad visų kitų šalių moks
lininkai tik miega kepurėse.

Bus ar nebus vandendario bomba, blaiviam protui se
niai aišku, kad reikia uždrausti visus masinio žudymo j 
ginklus. Jie neturi jokio pateisinimo. Jie priešingi taikai i 
ir visiems žmoniškumo principams.

Šį. rašinėlį buvau parašęs tuoj, sugrįžus 
iš LMS nacionalio suvažiavimo, bet ne
daviau spaudai, norėdamas palaukti, kol 
spaudoje tilps suvažiavimui pateikti 
LMS Centro raporte i, priimtos rezoliuci
jos ir 1.1.

Lietuvių Meno Sąjungos Vienuoliktas 
Suvažiavimas įvyko lapkričio 26 - 27, 
1949 m., Cleveland#. Suvažiavimas, kaip 
žinoma, buvo šauktas atskirai nuo kitų 
organizacijų suvažiavimų ir be didelių 
meninių iškilmių. Jo tikslas, kad pagrin
diniai peržvelgti, išnagrinėti LMS orga
nizacinį stovį ir jos meninę veiklą. Na, 
ir pastatyti šią organizaciją ant tvirtes
nių* kojų būsimam meno-kultūros darbui.

Delegatų dalyvavo apie 40, laikyta dvi 
sesijos ir baigta (sekmadienį) su kon
certu. Suvažiavimo dviejose sesijose pa
brėžta, kaip svarbi yra' LMS prganiza- 
ciją, kad jos meninė veikla yra pirmaei
lė. Suvažiavimas, žinoma, įpareigojo 
LMS naują centro komitetą tarimus vy
kinti gyvenimam LMS Centro Komite- 
tas, jos raštinė palikta Chicagojh.

Valdžia ir angliakasiai
Nacionalės Darbo Santykių Tarybos vedėjas kreipiasi ’ 

į teismą ir reikalauja indžionkšino prieš mainierius. Jis I 
kaltina mainierių uniją nesiskaityme su Tafto-Hartiey j 
įstatymu. Unija nenorinti susitarti su kompanijomis. Jos , 
reikalavimai esą nepagrįsti.

Taip ir eina visa kaltinimų litanija. Mainieriai — vėl- j 
niai, o anglies baronai — aniolai. Juos mainieriai skriau- ‘ 
džią. Valdžia turi gelbėti juos nuo unijos!

Ponas Robert N. Denham, Tarybos vedėjas, yra pa- ' 
virtęs visos Tarybos diktatorium. Jam nereikia visos l'a-1 
rybos nutarimo. Jis tiesiog ir sako, kad tik jis vienas "i 
sugalvojo ieškoti teisminio indžionkšino prieš mainie-1 
rius.

Iš kur šis piktas sutvėrimas atsirado? Jis yra prezi
dento agentas. Be prezidento leidimo ir sutikimo jis ne
galėtų terorizuoti organizuotus darbininkus.

Prezidentas teisinasi nieko nežinąs apie indžionkšiną 
prieš mainierius. Jis nedavęs tokio leidimo. Bet Den
ham sako, kad jis buvo pas prezidentą ir kalbėjosi su juo 
apie anglies pramonės padėtį. Jeigu prezidentas būtų už
draudęs 'Denhamui ieškoti indžionkšino prieš mainierius, 
šis ponas būtų tylėjęs. Kaip diena aišku, kad prezidentas 
Trumanas davė savo sutikimą.

Tai supranta ne tik John L. Lewis, bet ir Green su 
Murray. Tačiau jie tebegarbina prezidentą ir perša jį 
darbininkams už draugą ir prietelių.

Šypsenos
i‘Jei tamsta pavargai šok

dama, tai galima sėsti pasil
sėti, prie te-te-a-te-te.”

“Labai ačiū, aš po tokios 
sočios vakarienės daugiau 
nieko negaliu valgyti.”

Konspiracija
Autorius: — Aš persitik

rinau, kad spausdinto j ai 
sudarė konspiraciją prieš 
mane.

Dratigas: — Kodėl tu 
taip manai?

Autorius: — Visas tuzi
nas jų atsisakė spausdinti 
mano parašytą apysaką.

Įvertinimas knygos
Du vyrai karštokai ginči

jasi dėl knygos vertybės, 
vienas iš jų, būdamas auto
rius, sako antram:

“Ne, Jonai, tu negali ‘į- 
vertinti jos, tu nesi jokios 
knygos parašęs.”

“Ne,” mitriai tarė Jonas. 
“Aš nesu padėjęs nei kiau
šinio, bet daug geriau nusi
manau apie kiaušinienę, ne
gu višta.”

Balso galybe
Sopranas: — Ar tu patė- 

mijai, kaip mano balsas pa
siskleidė ore po visą svetai
nę pereitą naktį?

Kontraltas:— Taip, mano 
brangi, aš patėmijau, kad 
daug žmopių apleido salę, 
kad palikti vietos tavo bal
sui. I. U.

Bendrai kalbant, LMS suvažiavimas 
praėjo sklandžiai, jo delegatais buvo pir
maeiliai mūsų meno veikėjai, veikėjos, 
kurių didžiuma dar jauni, Amerikoj gi
mę, lietuviai-liętuvaites. Savo forma, or
ganizuotumu, LMS suvažiavimas mažai 
kuo skyrėsi nuo kitų mūsų kultūrinių 
organ i zac i j ų s u va ž a v i m ų.

LMS suvažiavimui programą pateikė 
LMS Centras. Ji buvo labai plati, būtent: 
Meninės veiklos įvertinimas, ideologiniai 
reikalai, organizacijos reikalai, meno 
grupių tinklo plėtimas, grupavimas in
strumentiniu muzikantų ir dailininkų, 
įtraukimas čiagimių meno veiklon ir va
dovybėm, vaikų organizavimas į kalbos 
ir meno veiklos grupes, meno kūrinių pa
ruošimas ir išleidimas, kontestų vedimas 
paakstinimui kūrėjų, kūriniai, gaunami 
iš Lietuvos, meninės mokyklos — jų 
svarba iv metodai, chorų, šokių mokyto
jų ir režisierių reikalas.

Tai* gera ir labai didelė suvažiavimui 
programa. Kiekvienu klausimu gali būti 
referatas, diskusijos. Bet tai progr’amai 
Centras paskyrė tik dvi sesijas! Vienos 
sesijos reikia tik suvažiavimo suorgani
zavimui, Centro ir vienetų raportams. 
Greitai pastebėta laiko stoka, kad suva
žiavimo programą bent kiek nuodug- 

■ niau nagrinėti. Be to, Centro buvo pat
varkyta ir pavesta vienam asmeniui visą 
suvažiavimo programą referuoti.

Žinoma, LMS Centro sekretorius L. 
Jonikas davė platų raportą meninės sa
viveiklos klausimu. Vincas Andrulis vie
name referate “padengė” visą suvažia- 

•vimo programą. Nepaisant, kaip refera
tai būtų gerai paruošti, jie negalėjo 
duoti konkrečius atsakymus į iškeltas 
problemas. Taip pat referatai nedavė 
analyzio, kodėl pirmesnio suvažiavimo 
tarimai nebuvo įvykinti, bet jie vėl buvo 
iš naujo pasiūlyti suvažiavimui priimti.

Kitoks vargonininkas
“Koks tavo užsiėmimas?”
“Aš buvau vargoninin

kas.”
•“Kodėl dabar nebevargo- 

nininkauji?”
“Kad mano beždžionė nu

mirė.” /_____
Muzikališka laimė

. “Mano dukters muzikos 
pamokos tai didi laimė dėl 
manęs.”

“O kaip tai?”
“Jos suteikė man progą 

nupirkti dvi kaimynų stu- 
bap už pusę kainos.”

__ \
Apmokėtas tuaeris

“Madam, aš piano tune- 1 
ris.”

“Aš nepageidauju jokio! 
piano tūnerio.”

“Taip, aš žinau, kad ta-' 
mista nepageidauji, bet kai- i 
mynai mane samdė.”

2 pu*>» -Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—- šeši., Sausio 21, 1950

REIKIA DAUGIAU KONKRETUMO

Kaip pirmesniem, taip ir šiam meni
nės saviveiklos suvažiavimui trūko kon
kretumo. Kaip kiti, taip ir šis LMS su
važiavimas buvo tik formalis. LMS su
važiavimai paliečia specialius meninės 
veiklos klausimus — muziką, draminius 
veikalus, liaudies šokius, ideologinį kūri
nių turinį. Lietuvių Meno Sąjunga ne 
tik organizuoja meninės veiklos grupes, 
bet ji yra ir pildytoja, kūrėja (leidėja) 
tos medžiagos (dainų, operečių, drami
nių veikalų), kurią meno grupės ir pa
vieniai artistai pildo scenoje. Kitaip sa
kant, LMS yra meninės saviveiklos or
ganizatorius, meno kūrinių leidėjas ir 
tų kūrinių pildytojas scenoje. Ji privalo 
surasti ir išleisti tinkamų dramų, kome
dijų, operečių, dainų ir kitos medžiagos. 
Dar daugiau, LMS suvažiavimai, kaipo 
aukščiausia organizacijos įstaiga ir jos 
centrinis komitetas, privalo duoti inicia
tyvą, vadovybę ne tik organizacijos vei
dui, bet ir aktualiai meninei veiklai, tos 
veiklos turiniui.

Kad LMS suvažiavimai būtų su ini
ciatyva, informacija ir vadovybe mūsų 
meninei veiklai, tai juos reikia rimtai ir 
apgalvotai suruošti. Čia re'ikia ne vieno 
asmens referato visais veiklos klausi

mais, bet eilės žmonių ir komisijų priren- 
gimui suvažiavimui specifiškų klausimų 
ir jų pateikimui. Ne savaičių ar dienų 
reikia suvažiavimui prisirengti, bet kelių 
mėnesių, jei mes norime turėti tikrai 
kultūrinius meno organizącijęs suvažia
vimus. Reikia ir specialistų, kurie veikia 
muzikos, dramaturgijos, choryedystės, 
režisūros srityse.

Bet tai mes netaikome pereitam LMS 
Centro Komitetui. Jam stokavo patyri
mo, iniciatyvos ir veiklumo. Šis klausi
mas liečia visą mūsų meno -organizaciją. 
Mes kalbame apie tolimesnę LMS veik
lą, jos ateitį. Jei mes norime, kad LMS 
tikrai kiltų, kaipo meno-kultūros organi
zacija, tai turime giliai leistjis jos veik
lon. Nuo įprastų generalizacįjų turime 
pereiti į konkrečius meno veiklos‘dirvo
nus.

“Geriau Vėliau 
Negu Niekados”

Savo pasižadėjimą pradė
ti leisti periodinį LMS leidi
nį su sausio mėnesiu nebe- 
ištesėjome. Seniai laukia
mas LMS organas pasiro
dys vasario mėnesį.

Leidinio užvardinimui 
Centras gavo tiek daug ge
rų pasiūlymų, jog ir po il
gų diskusijų negalėjome iš
spręsti, kuris jų geriausias. 
Dėl to pirmas numeris lei
dinio išeis be vardo. Jame 
bus paskelbti visi pasiūly
mai ir konkursą tęsime dar 
vieną mėnesį. Nauji pasiū- 

1 lymai vardo irgi bus ima
mi atydon. Pavadinimas 
privalo būti reikšmingas ir 
lengvai tariamas abiejose 
kalbose.

Labai mažai vienetu te
atsiliepė į paraginimą pri- 

i siųsti korespondenciją apie 
savo veiklą ir menininkus. 
Leidinys, kaip nutarta su
važiavime, bus leidžiamas 
dviejose kalbose — angliš
kai ir lietuviškai. Prisiųs
tus raštus spausdinsime ta 
kalba, kuria parašyti, ne
bent būtų pareikalavimas 
padaryti vertimą.
Leidinys Bus Platinamas 
ir Prenumeratos Keliu

Pavienės kopijos LMS or
gano parsiduos po 25 cen
tus. Prenumeruojant me
tams bus $2; pusei metų 
$1.25. Jei LMS vienetai, pa
vieniai menininkai ir kul
tūrinių organizacijų litera
tūros platintojai gerai pasi
darbuos, į trumpą laiką, su- 
kelsime ganėtiną skaitlių 
apmokėtų prenumeratų, 
gausime antros klasės per
siuntimo privilegijas ir 
sutaupinsime nemaža lėšų. 
Tas duos galimybę padaryti 
leidinį tikrai vertu lietuvių 
liaudies meno mėgėjų orga
nu.
Mūsų Pareigos ir 
Jūsų Talka

Nacionalis suvažiavimas 
įpareigojo Centro komite
tą leisti periodinį meninin
kų organą. Techniškos de
talės palikta Centro komi
teto nuožiūrai. Kokio for
mato, kaip tankiai leisime, 
kaip užvardinsime, spaus
dinsime spaustuvėje ar du- 
plikuosime ant mimiografo 
— palikta išspręsti suvažia
vimo išrinktam veikiančia
jam komitetui.

Tos problemos rimtai iš- 
diskusuotos Centro komite
to posėdyje ir nutarta:

Žurnalą leisime kas mė
nesi. Spausdinsime , moder
nioje spaustuvėje ir tech
niškai apdirbsime kaip ge
riausiai galima.

Imant atydon, jog nau
jam leidiniui labai sunku į- 
sikurti, labai daug vilčių 
dedame — ir nenusivilsi
me— ant skaitlingo būrio 
lietuvių liaudies meno mė
gėjų. Prisipažįsime, be jūsų 
talkos platinime ir bendra
darbiavime, vienas Centro 
komitetas greit gali suklup
ti. Negalime neįvertinti to 
fakto, jog ir praeityje yra 
buvę pasimojimų leisti įvai
rius žurnalus, bet retas jų 
ištesėjo pasilaikyti bent 
kiek ilgesnį laiką. LMS 
Centro komitetas turi tokį 
didelį pasitikėjimą skait
lingoje liaudies meno mėgė
jų minioje, kad apie pajėgi- 
mą leisti pastovų periodinį 
leidinį neturime mažiausios 
abejonės.

Viskas, kas centre dar 
kvaršina galvas, tai, ar pa
jėgsime leidinį padaryti to
buliausiu, ant kiek galima, 
lietuvių menininkų organu. 
Čia tai ir priklauso nuo jū
sų, draugai menininkai, tal
kos.

Platinimas ir bendradar
biavimas žurnale-—du svar

Idėjinė Meno Veiklos Pusė
Idėjinė meno veiklos sritis vienuolik

tame LMS suvažiavime buvo aiškiai pa
brėžta. Tai pabrėžė LMS Centro sekre
torius savo raporte, Andrulis referate ir 
delegatai savo kalbose. Tai ir gerai, 
rausvu rūžu pagražinta LMS veidas. Bet 
būtų dar geriau ,kad ir visas kūnas būtų 
ružavai pagražintas. Buvo laikai, kada 
LMS veidas buvo raudonesnis, bet kūnas 
buvo dar baltesnis, negu dabar.

Kur pasireiškia mūsų meninės savi
veiklos ideologinė esmė? Žinoma, ji yra 
meninės saviveiklos sieloje — dramose, 
operetėse, dainose, mūsų spektakliuose, 
apšvietus vakaruose. Ne formaliam pa
sisakyme, bet turinyje glūdi meninės sie
los kokybė. Kaip eilėje mūsų meninės or
ganizacijos pirmesnių jų suvažiavimų, 
tai}) ir praėjusiame nebuvo laiko iš es
mės turinio klausimas panagrinėti. Mes 
neturėjome nė tinkamų planų pateikti, 
kaip ši sritis gerinti.

Suvažiavime nebuvo laiko ir, mato
mai, niekas nebuvo pasiruošęs padaryti 
pagrindinę peržvalgą bent tos medžia
gos, kurią LMS Centras išleido laikotar
piu nuo dešimto suvažiavimo. O išleista 
apie šeši veikalai. Jei jie tinkami vaidi
nimui, tai pilnai pakanka trijų metų pe
riodui mūsų teatro vaidybai. Išleista ge
ras pluoštas ir dainų.

Iš to seka išvados, kad mūsų meninė 
organizacija apima labai platų lauką 
mūsų meniniam - kultūriniam darbe. Čia 
spektakliai, dainos, muzika, dramos, liau
dies šokiai, dailė ir 1.1. Vienok susidomė
jimas tokiu' suvažiavimu, kuris liečia kū
ną ir sielą mūsų kultūrinio judėjimo, bu
vo menkas. Iš kolonijų ir veikėjų prieš 
suvažiavimą nepasirodė dėmesio nė spau
doje, ne susirinkimuose-. Tubmet negali
ma kaltinti Centrą, kad jis tinkamai ne- 
suruošė suvažiavimo.

Suvažiavimo Gražus Koncertas
Suvažiavimo koncertą išpildė suvažia

vę delegatai ir vietiniai. Koncertas davė 
gražaus įspūdžio, bet pilnesnį jo artistų 
įvertinimą turėjo padaryti vietiniai re
porteriai, koncerto ruošėjai.

Rytus suvažiavimo koncerte atstovavo 
Amelija Jeskevičiūtė-Young. Clevelan- 
diečiai taip pat davė savų talentų. Chi- 
caga, iš, atvykusių, davė daugiausia. Ry
tus Amelija tinkamai atstovavo. Jeske- 
vičiūte — pilno stovio solistė, nuo pir- 
miaus girdėto jos išstojimo, Amelija pa
darė žymią pažangą dainavime. Jos kūri
niai, pildyti koncerte, klasiški, nelengvi. 
Cleveland# Amelija padarė gerą įspūdį.

Taip pat ir Aldona Klimaite-DeVets- 
co, pasirodė gerai, kurią mes dar skaito- 

t me rytiete, nes Aldona savo dainavimo 
karji-erą pradėjo New Yorko apylinkėje. 
Mums, rytiečiams, ji gerai pažįstama. 
Aldona dainuoja gerai, nuo laiko, kuo
met ją teko girdėti New Yorke, padarė 
žymią pažangą. Dabar Aldona gyvena 
Clevelando priemiestyje.

Chicagiečiai suvažiavime turėjo gerą 
atstovybę meno veikėjų ir artistų. Ten 
buvo Daratėlė Yuden, Nancy Roman, 
Helen Misevick, Richard Misevick, Olga 
Martin, Ruth Juodaitytė, J. Misevičius, 
J. D. Bendokaitis, K. Stanevičienė, A. 
Dočkienė ir kiti. Detroitas taipgi gerai 
buvo atstovautas. Rytai taip pat buvo 
gerai atstovaujami. Tik Mass, valstijos 
menininkai neturėjo savo atstovybės.

V. Bovinas.

biausi veiksniai, garantuo
ją leidinio pasisekimą. Ko 
pageidaujame iš Chorų, 
Dramos grupių, kultūros 
organizacijų? Rašykit apie 
savo vieneto veiklą. Duoki
te svietui žinoti, ką veikia 
ar planuoja nuveikti jūsų 
Choras, Dramos grupė. Pa
skelbkite svietui, ko pagei
daujate iš LMS Centro. Kas 
jūsų kolonijoje geriausiai 

j atsižymi plėtime ir auklėji
me lietuvių liaudies meno 
ir t.t.

O tą atlikę, užsibrėžkite 
sau užduočia, kad kuo pla
čiausios minios Amerikos 
lietuvių sužinotų apie jūsų 
veiklą ir atsiekimus. Tą at
sieksite kuo plačiausiai pa- 
skleisdami naują periodinį, 
nuolatinį Amerikos lietuvių 
menininkų organą.»

Užsakymus siųskite: Li
thuanian Fine Arts League, 
Iric., 3116 S. Halsted St., 
Chicago 8, Ill.

Oakland, Cal.
Senutė Kalėjime už 38 Centus

Teismo dar nebuvo. Niekas 
dar nežino, kaip ištikrąjų bu
vo su puse svaro sviesto, ver
tės 38 c., tačiau 88 metu 
amžiaus Margaret Russell už 
tai jau išbuvo 4 dienas kalė
jime, ir nežinia, kaip ilgai 
būtą dar ten buvusi, jeigu 
jos sūnus nebūtų apie tai iš
girdęs ir išėmęs ją už $200 
užstato.

Senutė buvo sulaikyta išei
nant iš krautuvės, kaltinimu, 
būk ji tą sviestą pavogusi. Ji 
tikrino, kad ji užmokėjo. Ka
dangi ji atsisakė pasirašyti 
esanti kalta, ją buvo nusiuntę 
į kalėjimą.

žymus advokatas Rupert G. 
Crittenden pasiūlė ją ginti ne
mokamai, išreikalavo jai 
d žiūrės teismą..

Pas tą patį teisėją Hardie 
sekamą dieną buvo atvesta 
Mrs. Sadie Fisher, 34 metų, 
motina 7 vaikų, kaltinama, 
kad ji iš Pay Less krautuvės 
pavogusi $22 vertės drabužių 
kūdikiui.

Moteriškė sakėsi neturėjusi 
tikslo vogti, tik užsimiršusi 
jau išsirinktus drabužius pa
dėti, kuomet ji staiga atsimi
nusi, jog jos kūdikio prižiū
rėtojai laikas išeiti, bėgusi 
prie telefono jai skambinti.

Didėjant nedarbui, daugės 
vaikams drabužių, pieno ir 
duonos bylos. T. L.,

Newark, N. J.
Pasikorė Žylnus Smetonininkas

Sausio 17 d. laidoj Newark 
Star Ledger pasirodė žinia, 
kad iš desperacijos, čionai at
vykęs tik prieš keturius mė
nesius iš Vokietijos, pasikorė 
Antanas Dovidauskis, 72 me
tų amžiaus, gyvenęs 142 De
lavan Ave.

Su lyg velionio dukters Mrs. 
Vanda Dargas pranešimu, An
tanas Dovidauskis buvęs ga
na stambus finansierius prie 
Smetonos valdžios.

Tai, mat, ir bagotoj Ameri
koj buvę stambūs Smetonos 
finansieriai, biznieriai negali 
prisitaikyti prie amerikoniško 
gyvenimo.

Laisvės Reporteris.

Montello, Mass.
PADĖKA

Širdingai ačiuoju už mano 
gimtadienio netikėtą paminė
jimą, kuris įvyko sausio 13 d., 
mano namuose, 90 Upland 
Rd. Didelis ačiū rengėjom> 
Teresei Gevenauskienei ir H< f 
Ienai Ridzevičienei už tokį di
delį darbą, taip pat giminėms 
ir visoms draugėms už dova
nas ir už skaitlingai dalyvavi- 
mh. Nepamiršiu, kol gyva bū
siu.

Marijona Tamuleviiienė.



I

ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
11-3-49 —49—

(Tąsa)
— Nieko nebus, Dora! Man dabar rūpi kiti rei

kalai — biznio reikalai. Saitai, rišę mudu, nutrū
ko tuomet, kai jūs nuėjote su Kašėta prie altoriaus. 
Kunigas Kibiras jus surišo. Tegu jis rūpinasi.

— Aš prie altoriaus, o jūs — pas Lyšienę ir su 
jos nesveiko proto vyru — į biznį! Che, che, che! — 
—Ji nusikvatojo tokiu sarkastišku, aitriu ir gilian
čiu tonu,'kuris mane sukrėtė. — Aš prie altoriaus, 
o jūs — į saliūną! ... Kai aš prie komunistinių idė
jų, jūs — prie buržuazijos!. ..

— Pavydit man, e? — kvatojaus! ir aš, bet jau
čiau, jog mano juokas buvo netikras.

Išleidusi pro savo perlinius dantis keletą dūmų, 
moteriškė atsakė:

— Ne! Pasakysiu, Maiki, atvirai: mačiau, kur 
nuėjo mano tėvų biznis,* mačiau kur link nuvedė 
biznis mano neva vyrą. Abie j i negarbingai sukniu
bo, subliūško. Nuo dabar biznis manęs nevilios ir 
viską darysiu, kad panašių biznių saugotųsi mano 
duktė. Aš pradėjau galvoti naujoviškai. Pradėjau 
ieškoti ir suradau kelią, kuriuo, man atrodo, pats 
kadaise ėjai, ir kuris yra teisingas ir teikia valios, 
Įkvėpimo, noro gyventi ir už gyvenimą nesibijoti 
kentėt ir net mirti! Mano kelias nuo dabar yra dar
bininkų klasės kelias, — kelias, vedąs į socializ
mą !. ..

— Dabar komunizmą, ar ne? Che, che, che! —- 
Kaip Rusijoj!

Juokitės!... Taip, į komunizmą! Mažai aš jį 
dar suprantu, bet gžfl būt ateityje suprasiu dau-

Dora man pasakojo, kaip ji dabar lank,o mokyk
lą, kaip vaistininkas Žemaitis, Balandis ir kiti dės
to joje “Komunistų Manifestą,” “Valstybę ir Revo
liuciją” ir kitas knygas, populiarizuojančias Mark
so mokslą. Priminė jos pasakojimai man anuos, se
nuosius laikus, kai 
bet dabar visa tai 
nuobodi no.

ir aš lankiau panašią mokyklą, 
manęs neįdomino, o tik migdė,

— Aš gailiuosi, Dora, praleidęs tiek laiko tose 
mokyklose. — Jeigu aš būčiau pagal jas gyvenęs, 
argi būčiau prasisiekęs iki dabartinio laipsnio!

— Vadinasi, kunigo Kibiro patarimai jum iš
tik rų jų eina sveikaton,—nusišypsojo moteriškė. — 
Laiminu! Jei prieš keletą metų man būtų tai kas 
nors sakęs, niekad nebūčiau tikėjusi!

Dora kilo eiti, nes matė, jog aš pradedu žiovauti. 
Pasiūliau jai francūziško konjako, siūliau kitokių 
gėralų, kurių pas mane nestigo, bet moteriškė griež
tai atsisakė imti jų bent vieną lašelį.

— Negeriu, Maiki. Aš jums tai kadaise sakiau.
Na, ir ji apleido mano butą.
— Good night, Maiki!
— Good night, Dora!
Pasispaudėme rankas. Prieš išeisiant, Dora per

žvelgė mano butą, šaltai su varstė savo žavingomis 
akimis mane skersai ir išilgai, ir pasileido tankiais, 
skubiais žingsniais koridorium linkui keltuvo.

Likęs vienas, iškilmingai nusikvatojau ir nusi
džiaugiau, kad, pagaliau, pavyko atsikratyti ta mo
terimi, kuri, buvau manęs, po jos vyro tragiškos 
mirties, nebeduos man ramiai gyventi.

IV.
Grožinio Toniko Korporacija teikė mums dides

nius pelnus nei kada nors galėjome svajoti. Mūsų 
produktus naudojo ne tik eilinis Vandenxniescio ir 
apylinkės pilietis, naudojosi jais ir valdininkai, ir 
fabrikantai, ir klebonijos. Priviso mieste slaptų kar- 
čiamų tiek, kiek niekad niekas nebuvo tikėjęsis. Gė
rė viduramžiai, gėrė seni ir jauni, gėrė vyrai ir mo
terys, ir net mažamečiai. Tiesa, tūlos spikizės gami
no savo produktus, bet alkoholį jos daugiausiai tu
rėjo pirktis iš mūs.

Pirmiausiai mes nusitarėme pasisamdyti žymiau
sią Vandenmiestyj advokatų firmą, kad ji mums 
tarnautų, padedant taikytis prie naujo, blaivybiško 
įstatymo, arba, atviriau: kad pritaikytų įstatymą 
prie mūsų biznio.

Pirmajame pasikalbėjime su advokatu Andersonu 
mes gavome įsakymus, ką ir kaip daryti, kad išsau
gojus savo biznį ir kailį.

— Visa padėtis dabar yra tokia, — šaltai, atsar
giai, kiekvieną sakinį pasverdamas, kalbėjo ponas 
Andersonas: — Federalinis įstatymas draudžia ga
minti ir pardavinėti alkoholinius gėrimus — jie te
galima gaminti ir parduoti tik su valdžios leidimu, 
su laisniu; juos tegali pirktis tik su gydytojo re
ceptu vaistinėse. Mūsų valstija tokio įstatymo pra- 
vedusi netdri. Tačiau, federalinė vyriausybė lieka
si federal i ne vyriausybe: jos tenka klausyti, nes jos 
įstatymų vykdytojai gali bet kurią dieną atvykti į 
Vandenmiestį, suimti visą nelegaliai išvirtą degtinę 
ir be jokio atlyginimo savininkams supilti į upę, į 
ežerą arba gatvę, o gamintojus sukišti į kalėjimą, 
cypę, ir jiems bylą sudaryti. Mūsų krašto preziden
tas yra republikonas, miesto majoras — taipgi. Ne
žinau, kiek išgeria prezidentas, bet republikonas 
majoras maukia, kaip jautis! Su majoru galima 
draugiškai visą reikalą išspręsti ir jis gali būti tvir
tu jūsų produktų sargu. Jum būtinai reikalinga 
miesto valdžios talka, — ne pro šalį būtų pasitarti 
ir su pačiu gubernatorium, — jis taipgi sukalbamas 
žmogus, tik reikia mokėti prie jo prieiti... Dar ga-

Rochester, N. Y
Dėkui J. B. Morkevičiams

J. B. Morkevičiai iš Berke
ley, Kalifornijos, prisiuntė la
bai gražią vaisių beskę ir lie
pė visiems draugams pasida
lyti juos. Naujų Metų pro
ga mes suruošėm 
sukvietėm, kiek 
sus jų draugus, 
batos ir visokių 
Pasigrožėję tais 
skaniais vaisiais,
nutarėm varde draugų Morke- 
vičių parinkti aukų draugui 
V. Andruliui ginti, kad tuo- 
mi pagerbti d d. Morkevičius 
ir padėkoti už dovaną. Aukų 
surinkom $14, Moterų Klubas 
pridėjo $11, viso pasiuntėm 
V. Andruli^ bylos

“parinkę” ir 
galėjom, vi- 
Turėjom ar- 
skanu'mynų. 
gražiais ir 

pasivalgę jų,

vedimui

Bridgeport, Conn
Matosi Laisvėje parašyta iš 

kitų miestų LLD ir LDS veiki
mo, 
irgi 
siu 
tik.

DETROITO ŽINIOS

Aukavo:
110 kuopa ir 
$11.

B. Duobai,

Moterų

Mockus,

LLD
Klubas

Po $1: 
ciai, S. Gendrėnai, J.
Mr. & Mrs. G. M. Savage, A. 
L. Bekešiai, G. Vaitai, Mrs.

Po 50 centų : A. Duobienė, 
S. Vaivodienė, D. Jokubonie- 
nė, K. Severinienė, K. Žemai
tienė, M. Sass, E. Čereškienė, 
A. Leck, C. Giedraitis, J.

kalbėjosi 
su jaunu- 
buvo už- 

atsakyti, 
geras, tik

kiekvienoje
Kiekvienas

Shopiai.
Po 25 c.: V. Bullienė, 

Greibienė, D. Vaitas, A. 
savičienė.

Parengimai
Politiško Kliubo 

įvyks sausio 28-tą, 
Svetainėje.

1950-tų Metų Pradžios 
Žieminiai

Piliečių 
pažmonys 
Gedemino

Gedemino Draugystės vaka
rienė rengiama 11 dieną va
sario, pagerbimai draugo G. 
švedo, kuris išbuvo valdyboje, 
visokiuose darbuose, 25 me
tus.

Moterų Kliubas rengia ap- 
vaikščiojimą 10 metų nuo su- 
sitvėrimo. Įvyks vasario 25 
dieną, Gedemino Svetainėje.

LDS 11-ta kuopa rengia va
karienę kovo 11 d., 
no Svetainėje, 575 
Avė.

Visi rochesteriečiai

Gedemi-
Joseph

prašomi 
dalyvauti šiuose parengimuo- 

Užtikrina’m, turėsite sma- 
pobūvius ir paremsite 

organizacijas. L. B.

se. 
gi u s 
šias

So. Boston, Mass
dienraščio Laisvės 

šaunus baliuš-pietūs 
sekmadienį, sausio 

dieną, 
Bostone.

Mūsų 
naudai 
įvyks 
(Jan.) 22-rą, 2 vai.
318 Broadway, S. 
Bengia bendrai ALDLD 2-ros 
kuopos moterys 'su Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubu.

Draugės moterys prašo šei
mininkių negamint namie savo 
virtuvėse valgių-pietų tą die
ną. Vieną sykį pasiliuosuoki- 
te save iš virtuvės. Atsives
kite savuosius pokilin, kur 
bendrai visi pavalgysit ska
niai pagamintus pietus ir tuo 
paremsite laikraštį Laisvę.

Taipgi bus muzikalė pro
grama. Dainuos: Ignas Ku
biliūnas, Broadway Kvartetas, 
ir tt.

Kviečia visus laisviečius,
Komitetas.

J. Karsono Kojoms
ALDLD apskrities konfe

rencija nutarė padėti d. Kar- 
sonui įsigyt naujas kojas. Pas 
mus pirmas atsiliepė Klubas, 
iš iždo aukavo $10. Surink
ta aukų šiaip: Po $1: A. 
Dambrauskas, A. Kupstis, M. 
TJzūnas, Watson, J. Usevi- 
čius, J. Gustaitis, P. Niukas, 
J. Bedalis, J. Matulevičius, J. 
Naujokaitis, L. darutis. Smul
kiais $1.50, viso $12.50, su 
klubo auka viso $22.50.

ALDU) 2 kuopos metinis 
stisirinkimas įvyks penktadie
nį, sausio 27 d. vakarą, 318 
Broadway, So. Bostone. Drau
gai, įsitėmykite dieną, atsi
lankykite pasiimti knygą “Pe
tro Cvirkos Apysakos,” iš
rinkti šiems metams valdybą. 
Taipgi yra kitų svarbių rei
kalų. Aist.

Mes, bridgeportiečiai, 
nemielam, čia pažymė- 

mūsų veiksmus paimant 
nuo 18-tos gruodžio.

LDS 74-tos ir jaunųjų sky
riaus kuopų pasidarbavimu 
buvo surengta, vaikučiams Ka
lėdų “parė.” Tai buvo gražus 
parengimas: kaip mažų, taip 
didelių svečių prisirinko pil
na svetainė, visiems buvo už
kandžių ir gėrimų veltui.

Buvo gražu pasižiūrėti į 
gražiai parėdytą didelę egliu- 
kę, kuri švietė visokių spal
vų šviesomis ir visokiais žibu
čiais žavėjo jaunučius, mūsų 
ateities organizacijos darbuo
tojus. Labai buvo įdomu, kaip 
Kalėdų Diedukas 
(per garsiakalbį) 
čiais. Kiekvienas 
klaustas ‘ir turėjo 
kad jau dabar bus 
tada gavo dovaną.

Panašūs parengimai turėtų 
būti rengiami 
LDS kuopoje,
progresyvių parengimas iš
traukia vis daugiau jaunuolių 
iš tamsos į šviesą.

Mes pradėjome 1950 me
tus su naudingais darbais. 
LLD 63-čios kuopos susirinki
me, apsvarsčius organizacijos 
reikalus, išklausius metinio 
raporto, pasirodo, kad mūsų 
draugija visuomet paaukoja 
geriems tikslams. Ji gelbsti 
ginti draugus, kurie yra pa
gauti į reakcijonierių tinklą. 
Mes gerai žinome, kad mūsų 
darbuotojai nėra prasikaltę 
prieš šios šalies įstatymus, tik 
už progresy viską veikimą, už 
pažangias pažvalgas vedžio
jami nuo Ainošiaus prie Kai- 
pošiaus, reikalaujami išsiža
dėti savo idėjų. Draugai at
sako reakcijai: “Atsitrauk, 
šėtone! Ne tau, ne tavo bo
sui priklauso teisės ir laisvės, 
jos priklauso visiems žmo
nėms.”

Perskaičius atsišaukimą 
nuo Amerikinio Sveturgi- 
miams Ginti Komiteto, drau
gai ir draugės suaukavo, pa
gal savo išgalę, keliolika do
lerių.

Tai neviskas. Už dienos atsi
buvę LDS 74-tos kuopos meti
nis susirinkimas. Pirmininkui 
perskaičius anglų' kalboj atsi
šaukimą, jisai priimtas? Pa
aukota iš iždo ir, geros va
lios nariams prisidėjus, vėl su
sidarė keliolika dolerių. Ma
nau, kad jie jau pasiųsti, kur 
reikia.

Iš LDS metinio 
sirodo, kad buvo 
mo. Turto ižde 
dėl to, kad buvo 
geriems tikslams,
torius J; J. Mockaitis rapor
tavo, kad narių 
visai mažai, bet 
daugiau. Jeigu 
tikrų keblumų,
jeigu būtų galima priimti na
rius į pašalpos skyrių iki 55 
metų senumo, gautume dau
giau narių. Rodos, pačiame 
drūtume žmonės, neatrodome 
tokiais senais, kokiais mus or
ganizacija perstato. Gal LDS 
Pildomoji 
reikalauti 
partmento 
priežastys
nau, kad priėmimas tokių na
rių būtų didelis pageriniimas 
organizacijai ir kad ateinantis 
visuotinas suvažiavimąs tą už- 
girtų. )

Iš LLD 52 Kuopos Veikiimo 
1949 Metais

Mūsų 52-rą kuopą priskai- 
tome prie didžiųjų kuopų. 
Mano nuomone, ji galėtų būti 
net pirmutinė iš didžiųjų, jei
gu visi nariai prisidėtų tru
putį daugiau prie jos augini
mo.

Mes kiekvienas turime gru
pę pažįstamų, kurie su mielu 
noru įstotų, jeigu su jais pa
sikalbėtume.

Kadangi šiais metais sukan
ka 35 metai nuo susitvėrimo 
mūsų Literatūros Draugijos, 
tai aš matau galimybę pasta
tyti mūsų kuopą pirmoje vie
toje. Jeigu tik 3 nariai 1949 
metais prirašė 15 narių,, tai 
manau, kad šiais jubiliejiniais 
metais mūsų kuopa galėtų pa
sirodyti pirmoje vietoje, žino
ma, su pasitarnavimu kiekvie
no nario.

Padarykime tą žygį!
Dabar paimsiu trumpą per

žvalgą mūsų kuopos finansi
nės padėties už 1949 metus. 
Darau tą per spaudą dėl to, 
jog negalima tikėtis tokio 
būklo, kad visi nariai ant 
būtų susirinkime. Tokiu 
du daugelis nežinos apie
dėtį. Reikia tam panaudoti 
mūsų spaudą. Visiems na
riams reikalas yra žinoti or
ganizacijos stovį.

Mūsų LLD 52 k p. per metus 
turėjome sekamą apyvartą:

Įplaukų $669.69, išlaidų 
$599.99, kurios, trumpoje su
traukoje, pasidalina sekamai:

sumokėta į kuopą 
centrui išmokėta

Per kuopos narius 
aukų Civil Rights

ste-

b ti
pą-

Duoklių 
$306.60, 
$281.15. 
surinkta
Kongresui $63.05, priduota į 
CĮĮC $73.05. Nartai suauka- 
vo į Lit. Fondą $8.15. Kito
kiems tikslams įplaukė aukų 
$7.45. Už literatūrą įplaukė 
$69.20, sumokėta $66 (dar 
randasi už ją išmokėjimų, 
nes panošėme nuostolių).

Buvo keturi parengimai: du 
vien tik kuopos ir du bendri. 
Nuo jų įplaukė $215.24.. Iš
laidos (svetainės renda, nau
ja šėpa, aukos ir-k i tos smulk
menos) $180.79. Balansas 
1950 metams likosi $142.61.

Neblogas vaizdelis.' Bet jis 
galėjo būti daug geresniu, 
jeigu visi nariai būtų prisidėję 
truputį daugiau prie to darbo, 
kurį atliko tik nekurie.

Pageidauju, kad kiekviena 
narė ir narys tuojau, iš pat 
pradžios metų, susimokėtų 
savo duokles, nes tas diųfes 
man'daugiau laiko kitiems vi
suomeniniams reikalams. Pa
geidauju, kad kiekvienas gau
tumėte nors 
narį į mūsų 
kykite, kad 
nes tas bus 
dauju, kad 
lankytų

į riuose iškyla svarbūs gyveni
mo klausimai. Pageidauju, 
kad daugiau būtų surengta

sueigų svetainėje arba per va
sarą laukuose išvažiavimų, 
kurie- neša kuopai ir visuome
nei naudą. Ir, užbaigai, iš 
pat pradžios šių metų pakel
kime šūkį į centrą, kad pa
darytų šių metų — 35 metų— 
jubiliejinį leidinį, na, kad ir 
kun. 
dinį, 
poms

Demskio raštų visą lei- 
prie kurio gal ir kuo- 
reikėtų prisidėti.

J. Danta..

Bridgeport, Conn
Sekmadienį, sausio 15 d., P. 

Baranausko stuboj susirinkę 
keletas draugų ir draugių pri
siminė pasveikinti Laisvės šė- 
rininkų suvažiavimą. Kad 
sveikinimas nebūtų sausas, 
prisidėta su auka. Baranaus
kai, Kajeckai, Griškėnai, Ge
čienė ir Stripeikis po $1, Moc- 
kaičiai—$5. Viso—$10. *

Lai gyvuoja Laisvutė!
J. J. Mockaitis- t

raporto pa- 
daug veiki- 

nesu krovėm 
išlaidos, vis

Organiza-

prirašyta ne 
galėjo būti 
nebūtų tam 

pavyzdžiui,

Taryba. galėtų pa- 
iš Apdraudos De- 
paaiškinti, kokios 
to neleidžia. Ma-

Mums atrodą/ lęad mūsų 
kaimynų NewQlavene progre
syvių veikimas silpnas iš dar
bininkiško atžvilgio. Reikia 
paminėti spaudoje ir teatrų 
pastatymus. Tas priduoda 
vaidintpjams daugiau energi
jos gabiau atlikti savo už
duotis ateityje. Neatsižvel
giant, kam yra vaidinama, bL 
le tik būna pilna svetainė pu
blikos, kiekvienas vaidinimas 
palieka tam tikrus įsitikini
mus, pripratina publiką skait- 
lingiau lankyti progresyvių 
parengimus.

Kaip apskričių suvažiavi-

muose nutariama, kad tik me
niški veikimai gali būti pa
sekmingi dabartiniu blogo oro 
laikotarpiu, taip ir spaudoje 
reikia to nepamiršti, kad rei
kia doleris paaukoti geriems 
tikslams.

Prisiminus, kad dar tik ne
tolimoje praeityje bridgepor- 
tiečiai jūsų publiką palinks
mino ir gailesčio pridavė dra
moje, norisi pastebėti, x jog 
apie tai nutylėta. Jeigu gar
siname vienus, tai ir kitus, 
nors nupeikite, bet neužtylė
kite. A., P. R.

tai: kojų, rankų, pusiau spran- 
mėšlungumą, traukymą, tirpi- 
nesveikumą sąnarių (museles), 
užsišaldymo ir aštraus kosulio

ir tt. Ši mostis visuo-

IŠMINTINGAS ŽMOGUS, 
KURIS Iš ANKSTO APSI
RŪPINA PATS SAVO IR 

ŠEIMYNOS SVEIKATA
Tėmykite atydžiai,’ Nelaukite kol 

apsirgsite ir reikės gulėti lovoje 
arba eiti ligoninėn. Taš jums atsi 
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 
do, 
mą, 
nuo
ir nuo peršalimo. Kaina $1.25.

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

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

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

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

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

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sla. A 

Hartford, Conn.
Vietiniai galite gauti vaistinėje 

po 158 Park St., Hartforde.

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796 ’

SKELBKITĖS LAISVĖJE

po vieną naują 
kuopą; ir nesa- 
negalima gauti, 
netiesa. Pagei- 
nariai dažniau

susirinkimus, k u -

Tel. AV. 2-4026

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.
495 Columbia Rd.

DORCHESTER, MASS.

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, 
j krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

XXTELEVISION
SHUFFLE BOARD

4 CHARLES J. ROMAN

30c 
su

---------------------------------------- ----------- -  - - ------------- ----- ~

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily).—• Šeštų Sausio 21t 195C(

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110



NwYorko^MsfeZinim
Niujorkas — 
Skersai-Išilgai

Trečiadienį, sausio 
Liberty Auditorijoj 
svarbus susirinkimas, 
kviečiami visi ALDLD, 
kitų organizacijų bei 
veikėjai. Bus s 
mai diskusuota. 
džia: 7:30 v. ' 
čiami dalyvauti.

įvyks 
kurin 

I /DS i r 
grupių 
klausi-

Visi k vie- !

Brooklyne gimęs kunigas 
James H. Griffiths trečiadienį 
St. Patricks Katedroje, prie 
iškilmingų ceremonijų, tapo iš- 
šventintas vyskupu —- Gazos 
vadovu ir ‘'mih’tariniu delega
tu” prie kardinolo Spellma- 
no. Iškilmėse dalyvavo trys 
arkivyskupai. 52 vyskupai ir 
apie 100 prelatų.

Aukštesnysis teismas ( A p-i CiioJfnnLn 
Hate Division) patvarkė, JUMlUUKCpo 11 ate ____

jog šv. Nicholo Rusų Stačia
tikių Katedra, esanti po num. 
15 E. 97th Stt.. Manhattane, 
legaliai priklauso tai rusų 
bažnyčios šakai, kuri yra val-

Gen. Eisenhower, Columbia 
Universiteto prezidentas, iš
vyko j pietines valstijas porai 
sa va iči ų atost ogų.

Pora retų šunų atsklido 
Niūjorkan lėktuvu iš Tibeto— 
tai Dalai Lamos (to rašto 
šventojo valdovo) dovana tū
lam asmeniui iš New Jersey. 
Tibetas — atsilikusi, bet dide
lė geografiniu plotu Kinijos 
provincija, kurią Kinijos liau
dies valdžia ryžtasi neužilgo 
išlaisvinti. Kai Tibetą valdys 
liaudis, tuomet gal vietoj šu
nų lėktuvu mums ką nors gu
resnio prisius.

Brooklyno tiltas sekmadienį 
bus uždarytas visokiam trafi- 
kui nuo 8 iki 4 v. po pietų. 
Matininkai ruošiasi tiltą vi
sapusiai išmatuoti, nes per ji 
bus nutiesta dar pora ar dau
giau pravažiavimų (kelių) 
automobiliams.

Viduramžis vyras puolė po ! 
traukiniu Bowery stoty.i praė-1 
jusi trečiadieni ir tai ilgokai 
sulaikė trafiką. Traukinio už
muštas žmogus kol kas neat
pažintas; jo kišenėje rastas 
toks raščiukas: “My name is 
Larsen.” (Mano vardas — 
Larsenas). /

Teisėjas Ambrose J. Had
dock reikalauja sau ir ki
tiems miesto teisėjams (ma
gistrates) $3,000 per metus 
algą pakelti, šiuo metu Had
dock gauna $12,000, bet 
skundžiasi, jog negalima iš
tiek pragyventi, nes tefika fe- Į 
deralinei valdžiai aukšti tak
sai mokėti.

Dienraščio Laisves

BANKETAS
Sausio 29 January

Geri Valgiai ir šokiai
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORCHESTRA

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

Vakarienė 6:30, šokiai nuo 7 P. M

Vakarienė $2.50, Vien tik šokiams 75c

Laisvės Direktorių
Tarybos Mitingas

d., 
di-

ŠĮ pirmadienį, sausio 23 
Įvyks Laisvės bendrovės 
rektorių tarybos susirinkimas,

I pradžia 7:30 vai. vakare, 
| Kultūriniame Centre.

Kviečiame ir alternatus da
lyvauti šiame susirinkime, nes

Mitingo pra-j reikės pagalbos prie bankie- 
to ir turėsime pasitarti suva
žiavimo reikalais.

/Laisves bankieto
sausio 29 - tą 
kietų. Prašome 
rie gali tikietų 
įsigyti^jų daugiau 
vaitę 
Jiams.

Laisviečiai! šeštadienį ir 
sekmadienį įsigykite metinio 

*________ (įvyksiančio
dieną) Li
tuos, ku- 
paplatinti, 
ir per sa- 

larduoti savo priete- 
Subruskime visi, nes 
kieto laiko tepasiliko 

nedaug, tik viena savaitė!

civiliškai
susituokė Petras Jonušas su 
Ona Kvietkiene. Jaunave
džiai yra laisvų pažiūrų ir 
darbininkiško .judėjimo rėmė
jai. taipgi Laisvės skaitytojai. 
Ona Kvietkiene priklauso Mo
terų Apšvietos Klubui.

lankiu jaunavedžiams sma
gaus ii- linksmo šeimyninio 
gyvenimo, F. K.

Tiems, Kurie Nori 
Vakarais Mokytis

Central Evening High School, 
Nostrand Ave. ir Halsey St., 
Brooklyne, praneša, kad re- 
gist ra vim asis pavasari n iam
semestrui jau prasidėjo. Mok
slas šioje vakarinėje vidurinė
je mokykloje yra nemokamas. 
Be kitko, mokykloje mokoma : 
valdiniams darbams — civil 
service, — taipgi komerci
niams; pa.'iruošimai seselių 
(nurses) mokyklai ir kolegi
jai; paišyba, komercinė pai
šyba; svetimos kalbos, anglų 

! kalba, matematika, istorija,

FILMOS-TEATRAI
Newsreel Teatruose, kaip 

paprastai, rodomos įdomios 
filmiškos žinios: iš Anglijos, 
iš 'Ijj-kfy, Prancūzijos, Indo
nezijos, Indo-Chinijos, taipgi 
amerikinės žinios, taipgi įdo- 
jnios filmos iš kelionės ir 
sportinio pasaulio.

Strand Teatre pradėta ro
dyti “The Hasty Heart,” 
Warner Brothers drama, pa
remta John Patrick’s veikalu. 
Dalyvauja: Ronald Reagan, 
Patricia Neal, Richard Todd; 
režisuoja Vincent Sherman.

Be to, šią savaitę Strand 
Teatre gyvoji programos da
lis yra patraukianti.

Hiss o Teismas 
Baigiasi

Alger 
besitęsianti fede- 

teismo

Ilisso 
dien ą 

kad

šiuos žodžius rašant, 
Hisso byla, 
ratiniame teisme Niujorke, 
baigiasi. Prokuroras savo kal
bą baigė ir teisėjas Goddard 
duoda instrukcijas džiūrei.

Menama, kad šeštadienį gal 
bus žinoma, ką džiūrė pasa
kys: išteisins Hissą ar suras 
kaltu. O gal bus taip, kaip 
pirmoje jo byloje, — 
nesusitaikys.

žiūrėsime!
Praėjusį p e n k t a d i e n į 

advokatas užėmė visą 
savo kalbai, įrodant, 
Hissas nėra kaltas, kad jis jo
kių slaptų dokumentų Cham- 
bersui nedavė, kad Chamber- 
sas yra melagis ir serga tokia 
liga, kuri akstiną jį meluoti 
ir bloga daryti. Adv. Cross 
sako : darydami savo sprendi
mą, jūs privalote tikėti vie
nu ąr kitu: Iliss’u ar Cham- 
bers’u. Kitaip šios bylos iš
spręsti negalėsite.

Hiss’as, kaip žinoma, yra 
rooseveltietis, Naujosios Daly
bos šalininkas ir dėl to reak
cininkai nori jį sukompromi
tuoti ir nubausti.

Bouleriai Negali Būti 
Organizacijoj Tik Balti

Niujorko valstijos generali
nis prokuroras Nathaniel L. 
Goldstein pradėjo žygius, 
kuriais norima uždrausti A- 
merican Bowling Congress 
(bou 1 i n i n k ų organ i z a c i j ai)
ruošti turnamentus ir plėsti 
kitokią veiklą šitoje valstijo
je.

Prokuroras pažymi, jog ši 
sportininkų organizacija, gy
vuojanti 55 metus, turinti apie 
1,900,000 narių ir 1,500 vie
netų, apsiribojo taip, kad jos 
nariais tegalį būti tik baltvei- 
džiai vyrai.

Toks šios organizacijos nu
sistatymas prieštarauja Niu
jorko valstijos įstatymams. 
Sportas, pasak prokuroro, ne
gali būti tik baltiesiems; ja
me turėtų lygiateisiai 
vauti ir juodveidžiai, 
pastaruoju metu šiam kraštui 
davė tokius žymius sportinin
kus, kaip Joe Louis, Jesse 
Owens, Jackie Robinson ir kt.

daly- 
kurie

Protiniam Žmonių 
Gydymui Konferenciją

Mental Health, 
pradžia 10 v.

sako atsišauki- 
m i este suserga

šeštadienį, sausio 21 d.,
Central High School of Nee
dle Trades salėje, Manhatta
ne, įvyks konferencija proti
niai nesveikų žmonių sveika
tai aptarti. Konferenciją šau
kia Committee for the Im
provement of 
Konferencijos 
ryto.

Kas metai, 
mas, Niujorko
proto liga 40,000 žmonių, ta
čiau mažai kas jais tesirūpi
na. Asmeniui, sergančiam 
protine liga, tenka išlaukti 
tris mėnesius, kol jis gali įeiti 
į miestavą ligoninę bei klini
ką.

Konferencijoje sakys kalbas 
eilė žymių psychiatristų ir vi
suomenininkų, siūlančių pro
jektus, kaip gelbėti protiniai 
sergančiuosius.

Su sausio 21 d. pasibaigs 
pirmas žiemos mėnuo. Ligi 
šiol, sausio 20 d., Niujorke 
per šį mėnesi nebuvo nei snie
go, nei didelio šalčio, nei 
smarkaus lietaus. Miestie
čiams toks oras labai geras ir 
žmonės džiaugiasi, bet neži
nia, kaip jis geras apylinkės 
farmeriams. Be to, ir mūsų 
didmiesčiui lietaus stoka su
darė rūpesnio dėl vandens 
stokos.

LENINO MIRTIES
MINĖJIMAS NIUJORKE

šiemet Niujorko darbinin
kai neturėjo vieno didžiulio 
mitingo, kokį turėdavo praė
jusiais metais Madison Square 
Gardene, Lenino mirties at
žymoj imu i. šiemet tam tiks
lui nebuvo galima Madison 
Sq. Gardeno gauti.

Todėl šiemet Įvyko visa eile 
mažesių mitingų Manhattane, 
Brooklyn!.*, Bronkse, ir kitur, 
kur kalbėtojai nušvietė Leni
no atliktus darbo žmonėms 
nuopelnus.

Šių motų sausio 21 d., beje, 
sukako 21 motai, kai Leninas 
mirė. N.

šąla, 
o tėvai jų 

Rallos yra 37 metų 
jūrininkas, o žmona 
bet juodu nelabai te
si šeima gyvena Sta-

Arthur Rallos ir jo žmona, 
Rita, tapo suareštuoti ir kal
tinami už žiaurvi apleidimą 
savo vienuolikos vaikų, 
jų, mažyčiai, nedavalgę 
sako kaltinimus, 
nepaiso, 
amžiaus, 
34 metų, 
sutinka, 
ten Islande.

Keturį ADF 
tai duonkepiai, 
tuoti ir paleisti 
la; jie kaltinami
ant Maurice Gottfried, 
com Baking korporacijos pre 
zidonto.

nariai, u n i j iš
tapo suareš- 
po $500 bč- 

užpuolimd 
Hans-

Angliško savaitraščio “The 
Worker”, platintojai baigia 
saVb" vajų, kuriame užprenu
meravo tūkstantiems žmonių 
laikrašti.

Kuro išvežiotojai, priklausą 
savo 
buvo 

nuo 40 
Be to, 
yra iš- 

daubuose 
savaites 
kas me-

ĄDE unijai, atšaukė 
streiką, kuomet jiems 
pažadėta pakelti algos 
iki 75 centų dienai, 
tie išvežiotojai, kui 
dirbę dabartiniuose 
10 metų, gaus tris 
apmokamų atostogi 
tai.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-9770

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Mewes St.

BROOKLYN, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi 
kiam reikmenys, įvairūs daikte 
liai, 
nys

ligonių kambariui reikme- 
— už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G. 
Tel. EVergreen 7-6288

TELEPHONE
STAGG 2-5043

•'06^

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.

LLD Centrui ir Laisvei 
Reikia Talkos

Visi geri ir apystiprūs mūsų 
prieteliai prašomi susirinkti 
šio šeštadienio rylą, sausio 
21-mą, savanorių talkon pa
dėti sukrauti sunkvežimin ir 
iškrauti likusius senojoje Lais
vės patalpoje LLD Cenlro ir 
Laisvės reikmenis. \

Sunkvežimis pribus 8 vai. 
ryto, tad ir talka prašoma tuo 
laiku ar ankstėliau. Norime 
greit dirbti, kad nereikėtų 
daugiau sunkvežimių samdy
ti ir kad galėtume baigti vi
są perkrausfymą.

Prašome susirinkti j seną 
Laisvės patalpą, 427 Lorimer 
Si. Vėliau iš ten dalį darbi
ninkų pervešime automobiliais 
i ♦ naują vietą.

'9-11) D. M. Šolomskas.

Clearview Golf Course gol
fin in k ai šiemet turės naują 
klubbousę, •— vietą persiren
gimui, — nes miestas nutarė 
baigti taisyti tą dviejų aukštų 
namo pastatą, kurį kadaise 
pastate WPA darbininkai. 
Per karą jis stovėjo tuščias, 
nebaigtas.

Dr. Charles W. Mueller ta
po inauguruotas prezidentu 
Kings County Gydytojų Drau
gijos.

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 

KAMBARYS
Dėl Moters ar Merginos

.švarus, gerai apšildytas,, arti mau
dynės. Randa labai prieinama, pri
vet iškoje 
Beach i 
Station, šaukite telefonu 
dieną po G vai. vakare.

i nedėlioj bile valandą.
‘ Telephone DE 9-1885 
Peters.

Randa labai prieinama, 
šeimynoje. Arti Brighton 
netoli nuo BMT Avė. U 

bile darbo 
Subatoj ir

Klauskite
(10-11)

I )r. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 K
Valandos: g

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

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS ‘ 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

•'3G'*

Apie Ligonius
Ona Kalvaitienė po operaci

jos sėkmingai sveiksta. Sau
sio 21-mą sugrįžta iš ligoni
nes. Bent per porą savaičių 
ilsėsis priežiūroje dukters, 
Mrs. Keras, 55-03 69th Place, 
Maspethe.

Petras Cibulskis išeina į 
Swedish ligoninę, Brooklyne. 
pasiduoti operacijai, kurios ti
kisi gal 23-čią ar 24-tą sau
sio. Tai vis pasikartojimai vi
sokių kęsmų dėl buvusio anais 
metais pavojingo apdegimo 
darbe.

šias žinias telefonu prane
šė Mrs. May Merk.

World Tourists Prezidentas
Sugrįžo iš Sovietų Sąjungos

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

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

WORLD TOURISTS
1845 BROADWAY 
Telephone:

Matthew A
BITUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

TT DID 411 GRAND STREETZjLJ I I O 15 Al t BROOKLYN, N. Y.

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

DEGTINES - VYNAI - ALUS

S4-”29 TELEVISION

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET, 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

4 pusi.-—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Sėst., Sausio 21, 1950

RES. TEL.

HY. 7-8631

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS 
I 

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Atdara dienų ir naktį 7 dienas savaitėje

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

Pažangiųjų Organiza 
ciju Veikėjams

Lietuvių Kultūros Klubas 
kviečia Brooklyno ir apylin
kės lietuvių pažangiųjų orga
nizacijų — ALDLD, LDS, Ai
do Choro, Liaudies Teatro ir 
kt.—veikėjus i pasitarimą.

Pasitarimas Įvyks Liberty 
Auditorijoje trečiadienį, sau-' 
šio 25 d. Pradžia 7:30 v. v.

Kviečiame visus susirinkti 
laiku; laiškais pakvietimai 
sinuntinėjami nebus.

Turėsime svarbias diskusi
jas svarbiais klausimais.

(10-12) 1 Šaukėjai.

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

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

REIKALAUKITE PASIKALBĖJIMO 9-5 KASDIEN *

I N C.
(60th ST.), NEW YORK 23. N. Y.

Luxemburg 2-05 9 0

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave., 

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

r
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

į——————————————

Į S. S. Lockett, M. D.
Į GYDYTOJAS
Į 223 South 4th Street
Į BROOKLYN, N. Y.
’ Valandos: 1

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

I

' Telefonas EVergreen 4-0203
I I




