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Kalbant Apie Motinas. 
Ar Žinote?
Jiems “Rupi” Klaipėda.
Bet Ji Laisva.

Rašo R. MIZARA

Mūsų bendradarbis J. P. 
laiške redakcijai rašo:

“Artėja Motinų Diena. Be
veik kiekviena kolonija rengs 
jos atžymėjimą. Bot kiek 
man teko tos rūšies pramogo
se dalyvauti, tai niekur nebu
vo tinkamai pavaizduota mo
tina.

“Laisvėje nebuvo tuo klau
simu tinkamų raštų, kuriuos 
mūsų kolonijų veikėjai sueigo
se - pramogose galėtų per
skaityti, q iššauktas pakal
bėti vienas kitas draugas, ne
pasiruošęs, negi pavaizduos 
tinkamai’... Aš renku tam 
reikalui medžiagą, bet tai ne
reiškia, kad aš vienas -tą klau
simą padengsiu...”

Dieną atžymė- 
pačioms mote-

Tai senovė!

Gerai, gerb. P.: ruošk me
džiagą, parašyk straipsnį!

Bendrai, pas mus “priimta,” 
jog motinas minėti arba Tarp
tautinę Moterų 
ti tinka tik 
rims.

Tai klaida!
Motina brangi lygiai sūnui, 

kaip ir dukrai. Motina—visos 
žmonijos motina.

Visuomeniniai moterų rei
kalai lygiai svarbūs vyrams, 
kaip ir joms pačioms. Tuo 
būdu privalome visi išvien ne 
tik dirbti, o ir visuomeninėje 
veikloje dalyvauti.

Atsimename Vincą Kapsu
ką - Mickevičių. Kaip jis mo
kėjo rūpintis lygiai Vyrų ir 
moterų darbininkių reikalais!

Ar jūsų organizacija jau 
nutarė pasiųsti Laisvės ben
drovės akcininkų (šėrininkų) 
suvažiavimui pasveikinimą?

Jei ne, tai prašome šią sa
vaitę daryti ką nors, kad . ji 
tai atliktų.

Suvažiavimas, atsiminkime, 
Įvyks sausio 29 dieną.

Sausio 15 d. Čikagoje, kaip 
rašo Naujienos, “buvo suruoš
tas 27 metų Klaipėdos krašto 
.grįžimo prie Lietuvos minėji
mas.”

Ten kalbėjo daug “garsių 
žmonių.”

Kadaise buvęs Klaipėdos 
gubernatorius pasakė, jog 
“Klaipėda. . . tai Lietuvos 
plaučiai, ir valstybė be jos 
negalinti gyventi.”

Kiti sakė: jog Klaipėda yra 
. “Lietuvos langas i pasaulį.”

Šimutis sakė, kad “Ameri
kos lietuviai jautriai supranta 
Klaipėdos reikalą.”

Grigaitis pripažino, 
“Klaipėdos ir apskritai 
Lietuvos dalykas esąs 
svarbus... jog ta 
reikią plačiau garsinti.

jog
Maž.
toks

Mitingo aprašyme nei žo
deliu nėra paminėta, jog 193.9 
m. Smetona su smetoninin- 
kais tą kraštą atidavė! Hitle
riui !

šiandien tie patys smetoni- 
ninkai draugiškai biciuliuoja- 
si su Grigaičiais ir šimučiais.

Šandien jie visi išvien dir
ba sugrąžinimui Lietuvon tos 
pačios “demokratijos”—sme- 
tonizmo!
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.Bet ne viskas!
Šitie ponai nei žodeliu, ma

tyt, neprisiminė (nes aprašy
me nėra paminėta), jog 1945 
metais Klaipėda buvo Lietu
vai grąžinta!

Klaipėda šiandien yra neda
loma Lietuvos respublikos da
lis.

“Lietuvos langas į pasau
lį,” “Lietuvos plaučiai,” šian- 

y*(Iien, taigi, yra Lietuvoje.
Ir Klaipėda nūnai nėra 

“autonominė,” nėra tokia, ko
kia buvo, kai ten siautėjo na
ciai ir žiauriai žemino lietu
vius, *juos 
lu.”

Klaipėda

vadindami “mėš-

šiandien yra Lie- 
i •

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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K0NGRESMANA1 ATMETĖ SIŪLYMĄ, 
KURIS MOJOSI PASMAUGT! 
PILIETINIU TEISIU BILIUS
Bet Demokratų Vadai Atidėlioja 
Bilius del Pilietines Lygybes

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas 236 balsais 
prieš 183 atmetė pasiūlymą 
taip pakeisti taisykles, kad 
kongresmanų taisyklinis 
komitetas galėtų sulaikyti 
ir palaidoti nepatinkamus 
komitetui sumanymus.

Tas komitetas susideda iš 
12 narių, ir daugumas jų 
mojosi pasmaugti 
sumanymus:

Išleisti teisingos 
įstatymą, nedarant 
mo dėl žmonių 
tautybės ar religijos; už
drausti baltiesiems linčiuo
ti negrus; panaikinti• taksų 
ėmimą už teisę balsuoti fe- 
deraliuose rinkimuose.

šitokius

samdos 
skirtu-

PADVIGUBĖJO SAVIŽU- 
DYSTĖS JAPONIJOJE

Tokio, Japonija. — Karo 
metu kasdien nusižudydavo 
po 10 japonų, o dabar nusi
žudo po 20.

Laikraštis Asahi 
jog savižudystės padvigu
bėjo dėl nedarbo ir dėl pini
gų pralošimų ant dviračių 
lenktynių.'

rašo,

Iš Naujo Reikalauja 
Pinigų Piet. Korėjai

Washington.— Prez. Tru
manas ir valstybės sekreto
rius Dean Acheson apgai
lestavo, kad Kongreso At
stovų Rūmas atmetė val
džios pasiūlymą duoti pieti
nei Korėjai dar 60 milionų 
dolerių, atspirčiai prieš ko
munizmą.

Valdžia iš naujo reika
lauja, kad Kongresas užgir- 
tų tą sumą pinigų dešinia
jai pietų Korėjos valdžiai, 
kuri amerikonų kontroliuo
jama.

Pirmasis valdžios pasiū
lomas buvo atmestas praei
tį ketvirtadienį 193 kong
resmanų balsais prieš 191.

Mirė Bulgarijos , 
Premjeras Kolarov

PoSofija, Bulgarija. — 
ilgos ligos mirė Bulgarijos 
premjeras Vasilius Kolaro- 
vas, žymusis komunistų va
das; buvo 72 metų amžiaus.

ITALUOS MINISTRŲ 
KABINETO KRIZE

Roma. — Italijos premje
ras de Gasperi vis dar ne
pajėgia sudaryti naują mi
nistrų kabinetą. Net deši
nieji socialistai ir liberalai 
atsisakė eiti j tą kabinetą.

tu vos uostas.
Miestas, kaip skelbia spau

da, sparčiai atsistato. Moder
niškas uostas veikia, lietuviš
ka kultūra Klaipėdos mieste 
klesti, kaip niekad pirmiau!

Akiregyj to, susirinkę Či
kagoje žmonės kalbėjo taip, 
tarytum jie to viso nežinotų!
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VIŠINSKIS SAKO, ACHESON
ŠMEIŽIA SOVIETINĘ
POLITIKU LINK KINIJOS

Prieš tokį taisyklių pa
keitimą balsavo 171 demok
ratas, 64 republikonai ir 
darbietis kongresm anas 
Marcantonio. O už sauvalią 
taisykliniam komitetui pa
davė balsus 98 republikonai 
ir 85 demokratai.

Taigi dabar Kongreso 
Atstovų Rūmas galėtų lais
vai svarstyti ir užgirti bi
lius, reikalaujančius teisin
gos samdos ir pilietinių tei
sių lygybės.

Bet valdinių demokratų 
vadas Sam Rayburn, kong
resmanų rūmo pirmininkas, 
pranešė, kad jis nesiskubins 
tuos bilius svarstymui im
ti. Jis atranda “greitesnių” 
reikalų.

Pavaromi Tito Atstovai

Sofija. — Bulgarija rei
kalauja, kad Jugoslavija 
tuojau atsiimtų savo atsto
vus iš Bulgarijos, 
vyriausybė sako:

Jugoslavų Tito 
ambasadorius J.

valdžios

neralis konsulas Sv. Sa- 
v/ič veikė išvien su bulgariš
kais išdavikais, kurie suo- 
kalbiavo išžudyt atsakingus 
Bulgarijos valdininkus, nu
verst demokratinę bulgarų 
respubliką ir prijungt Bul
gariją Jugoslavijai.

Karo Laivas “Missouri” 
Tebėra Suklimpęs

Norfolk, Va. — Didžiulis 
Amerikos karo laivas Mis
souri tebėra “prisvilęs” 
prie dumblo. Keliolika stip
rių trauklių - laivų (tug
boats) mėgino ištempti Mi
ssouri iš dumblyno, bet ne
pavyko.

Dabar laukiama vasario 
2 d., kada ypač aukštai pa
kils jūros vanduo ir padės 
ištraukti Missouri iš klam
pynės.

Išteisinti “Stebėtino”
Automobilio Žadėtojai

Chicago.— Federalio teis
mo džiūrė atrado nekaltais 
Prestoną Tuckerį ir 7 jo 
bendrus, kurie žadėjo sta
tyti naujus “stebėtinus” au
tomobilius. Tucker ir bi
čiuliai buvo kaltinami, kad 
apgavingai išsuko iš žmo
nių ir išeikvojo 27 milionus 
dolerių.

Džiūrė nusprendė, kad 
tai buvęs “teisingas bank- 
rutas”.

BANDĖ IšSPROGDINT 
FRANKO AMBASADĄ

Roma. — Policija suėmė 
italą Giuseppe de Liisi, ku
ris taikėsi dinamitu iš- 
sprogdint Ispanijos amba
sados rūmus. Policija sako, 
kad jis anarchistas.

Maskvai. — Sovietų užsie
nio reikalu ministras And
rius Višinskis pareiškė, jog 
Amerikos valstybės sekre
torius Dean Acheson “gru- 
bijoniškai” apšmeižė Sovie
tų politiką linkui Kinijos.

Achesonas, kalbėdamas 
Nacionalės Spaudos Klube, 
pasakojo, būk Sovietų Są
junga užvaldžius Išlaukinę 
Mongoliją, beveik užėmus 
Mandžuriją ir būk Sovietai 
taipgi siekią
Kinijos ir prijungti sau Vi
dujinę Mongoliją ir Sinki- 
ango provinciją.

Višinskis sakė, jog to
kiais rupiais šmeižtais prieš 
Sovietus Achesonas mėgina 
pridengti amerikinės politi-

Stalinas ir Mao Tse-tung 
Lenino Sukakties Minėjime
Buvo Pabrėžtas Taikos Reikalas

Maskva. — Minint 26 me
tų sukaktį nuo Lenino mir
ties, dalyvavo Sovietų Są
jungos premjeras Stalinas 
ir Kinų Liaudies Respubli
kos prezidentas Mao Tse- 
tung ir jos užsienio reikalų 
ministras Chou En-lai. Le
nino paminėjimo susirinki
mas įvyko Didžiajame Te
atre. Taip pat dalyvavo 
Molotovas, įvairių liaudiškų 
demokratijų atstovai ir kt.

Vadovaujantis kalbėtojas 
P. N. Pospelov, Sovietų ko
munistų laikraščio Pravdos 
redaktorius, pareiškė, jog 
kapitalizmas ir komuniz
mas galėtų taikiai sugy
venti, kaip kad Leninas mo
kė. Tuo mokymu vadovau- _______  ____
jasi ir šiandieninė Sovietų j si su dešiniosios 
Sąjungos politika.

Kuomet kalbėtojas prisi- > 
minė Kinijos liaudies lai
mėjimus, publika audringai 
sveikino čia esančius kinų 
komunistų vadus Mao Tse- 
tungą ir Chou En-lai.

Pospelovas nurodė, kad

Vėliausios Žinios
WASHINGTON.— Prez. Trumanas siūlė Kongresui 

kad numuštų tiesioginius taksus tūliems pirkiniams ir 
kelionių tikietams, bet kad pakeltų taksus korporaci
joms ir uždarytų “skyles”, pro kurias daugelis pa
sprunka nuo taksų mokėjimo už įplaukas. Tokiu būdu 
valdžia galėtų gauti bilioną dolerių daugiau taksų per 
metus, sako įteiktas Kongresui prezidento apskaičia
vimas.

WASHINGTON. — Republikonų vadas senatorius 
Taftas taip pat reikalauja, kad Kongresą^ paskirtų 
60 milionų dolerių dešiniajai pietinės Korejbs valdžiai 
stiprinti prieš komunizmą. '

PITTSBURGH. — Daugiau kaip 54,000 angliakasių 
neklauso unijos pirmininko John Lewiso pašaukimo 
dirbti 3 dienas per savaitę ir tęsia streiką. Jie siunti
nėja pikietininkus, bandydami ištraukt laukan ir ki
tus mainierius, kurie dirba 3. dienas per savaitę. Ragi
na streikuoti, iki kompanijos padarys naują sutartį su 
unija.

Peking. — Kinų Liaudies Respublikos radijas pakar
tojo, kad Tibetas vis bus sudėtine Kinijos dalim, nors 
anglai-amerikonai planuoja atskelt Tibetą nuo Kini
jos ir paskelbt jį nepriklausoma valstybe.

KABUL, Afganistan. — Pranešama, kad Afganista
nas, nusivylęs angįais-amerikonais, ieškos artimesnių 
ryšių su Sovietų Sąjunga.

kos susmukimą Kinijoje, 
kur Amerika bergždžiai su
kišo bilionus dolerių, rem- 
dama Čiango reakcininkų 
karą prieš Kinijos liaudį.

Višinskis priminė, jog 
pats Angus Ward, neseniai 
buvęs Amerikos konsulas 
Mandžurijoj, užginčijo pa
sakas apie Mandžurijos pa
jungimą Sovietam. Višins
kis taipgi nurodė diploma
tinius Sovietų Sąjungos ry- 

atskirti nuojšius su Išlaukine Mongolija 
kaipo savistovia valstybe. 
Kartu jis pareiškė:

— Visi normalūs žmonės 
žino, jog Mandžurija, Vidu
jinė Mongolija ir Sinkian- 
gas tebėra Kinijos žemės 
dalis.

ir 6 bilionai amerikinių do
lerių nepajėgė sumušti ko
munistų vadovaujamą kinų 
liaudį. Panašiai susmuks ir 
atominė Amerikos politika, 
sakė jis.

Pospelovas, be kitko, at
žymėjo būklės gerėjimą 
žmonėms Sovietų Sąjungo
je, iš vienos pusės, ir didė
jančią krizę Jungtin. Val
stijose, iš antros pusės.

Jis taipgi kreipė dėmesį į 
faktą, jog 71 procentas A- 
merikos iždo pajamų eina 
karinėms išlaidoms ir tiktai 
2 procentai apšvietai ir 
sveikatai.

Jakarta, Indonezija. — 
Liaudiški partizanai kauja- 

; indonezų 
valdžios kariuomene ir poli
cija Bandoengo provincijoj 
ir kitur.

Boston. — Dar neužtikta 
jokių tikrų pėdsakų linkui 
plėšikų, kurie pagrobė $1,- 
500,000.

AMERIKONAI SUGRĄŽINO SOVIETAM 
BERLYNE GELEŽINKELIŲ CENTRĄ, 
KURJ BUVO UŽGROBĘ
Berlyno Spauda Sako, tai Y ra 
Sovietų Politikos Laimėjimas

Berlin. — Amerikonų ko- 
mandierius gen. Maxwell 
D. Taylor įsakė sugrąžinti 
sovietinei ‘geležinkelių val
dybai stotį, kurią ameriki
nės Berlyno dalies policija 
buvo užgrobus.

Gen. Taylor pareiškė, jog 
ta stotis neverta tiek, kad 
Sovietai dėl jos trukdytų 
traukinių važinėjimą tarp 
Berlyno ir vakarinės • Vo
kietijos.

Minima stotis yra ameri
kiniame Berlyno ruožte, 
bte ji buvo pavesta Sovie
tams naudoti pagal sutartį. 
Tjk pati sutartis pripažino 
sovietinę valdybą visiem 
Berlyno geležinkeliams.

Generolas Taylor aiškino,

Wherry Perša Tuojau 
Užgiri Hydro--Bombą / *

Washington. — Republi- 
konas senatorius Kenneth 
Wherry šaukė Kongresą 
negaišuojant nutarti ga- 
mint hydrogeno (vandeni
lio) bombas, kurios, sako
ma, būtų daug smarkesnės 
už senąsias atomu bombas.

Wherry tvirtino, kad hy
drogeno bomba būtų “ge
resnė apsauga” Amerikai 
prieš Sovietus, negu milio
nų dolerių šinkavimas 
Formozai, Korėjai bei ki
tiems kraštams.

Bulgarija Įtaria Jankius 
Kaip Šnipų Ginkluotojus

Sofija, Bulgarija. — Bul
garijos valdžia įtarė Jung
tinių Valstijų agentus ir 
Graikijos monarcho - fašis
tus, kad jie ginkluoja pa
bėgėlius bulgarus ir slap
tai siunčia juos atgal Bul
garijon, kaip šnipus ir sa- 
botažninkus prieš liaudiš
kąją Bulgarijos valdžią.

Bulgarijos vyriausybė sa
ko“, jog Amerikos karinin
kai Graikijoje padeda suda
ryti ištisas tokių banditų 
teroristų gaujas, o graikų 
fašistai daro karines provo
kacijas, laužydami Bulgari
jos rubežių.

Kišeniniu Peiliu Atrakino
7 Brinks Banko Duris

Boston. — Policijos de
tektyvas Arthur Ahearn 
kišeniniu peiliuku atrakino 
7 duris, pro kurias plėšikai 
išsinešė milioną dolerių pi
nigais ir pusę mil. dolerių 
čekiais iš Brinks kompani
jos banko. Tuom jis įrodė, 
kaip silpnai kompanija sau
gojo pinigus.

Brinks kompanija biz
niauja kaipo pinigų per- 
siuntinėtoja saugiais šar
vuotais automobiliais. .

Miami.—Susikūlus dviem 
privačiam lėktuvam ore vie
nam į kitą, žuvo trys as
menys.
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kad, girdi, jam nežinant, 
amerikinio ruožto policija 
ir kariuomenė užėmė tą sto
tį. O stotyje yra telefonų- 
telegrafo įrengimai, ku
riais tvarkomas traukinių 
judėjimas.

Jankiams ir jų policijai 
užgrobus stotį, todėl, tuo
jau sušlubavo geležinkelių 
veikimas tarp Berlyno ir 
vakarinės Vokietijos.

Kad jankiai turėjo sugrą
žint stotį į Sovietų žinybą, 
tai yra rimtas diplomatinis 
amerikonų prakišimas,—sa
ko laikraščiai vakariniame^ 
ir rytiniame Berlyne.—V;W? 
karinis Berlynas užimtas 
anglų - amerikonų ir fran- 
cūzų, o rytinis Sovietų kon
troliuojamas.

Socialistinės Vienybės 
Partijos laikraštis Neues 
Deutschland (Naujoji Vo
kietija) dėl to rašo:

— Šis sovietinis pasiseki
mas parodo, kaip galia pa- 
svyro į taikios Sovietų poli
tikos pusę prieš provokaci
nes ir. karą kurstančias jė
gas, vadovaujamas ameri
kinio imperializmo.

Siūloma Čiangui dar 
106 Milionai Dolerių

Washington. — Demok
ratas senatorius Tom Con
nally perša suteikti dar 106 
milionus dolerių Čiang Kai- 
šeko kinų tautininkų val
džiai Formozos saloje.

Connally, Senato užsieni
nių reikalų komisijos pirmi
ninkas, sako, tie pinigai jau 
anksčiau buvo paskirti Či
angui, tik dar nepervesti 
.jam.

(Čiang Kai-šeko pati šau
kė Ameriką, kad atsiųstų 
karinius savo patarėjus į 
Formozos salą.) •.

Vengrija Greit Teis 
Amerikonų Vogelerį

Viena.— Pranešama, jog 
Vengrija netrukus pradės 
teisti amerikoną Robertą 
Vogelerį. Jis, Tarptautinės 
Telefonų - Telegrafo kom
panijos pareigūnas, yra 
kaltinamas kaip vadas šni
pų ir kenkėjų, veikiančių 
prieš Vengrų Liaudies Res
publiką.

Vengrijos vyriausybė at
metė Jungtinių Valstijų 
reikalavimus paleist ZVoge- 
lerį.

Teismas “Gailestingai” 
Tėvo Nužudytojai

Bridgeport, Conn.— Pra
sideda teismas prie| Carolę 
Paight, 20 metų merginą, 
kuri “iš pasigailėjimo” nu
šovė policininką savo tėvą, 
nes jisai skaudžiai kankino
si nepagydomu vėžiu.

ORAS.—Nešalta, lietus.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO

klerikaline I 
balsu ir be1

FORMOZA IR 
KLERIKALAI

Visa lietuviu 
spauda vienu 
sustojimo reikalauja “ginti
Formoza”. Smerkia Truma- 
ną, kam jis pasakė, kad tuo 
tarpu Amerikos valdžia ne
siūs Čiango gelbėjimui ar
mijos.

Kartu su visa Amerikos 
reakcine spauda, Draugas, 
Amerika ir Darbininkas 
norėtų atimti iš Kinijos 
Formoza ir ginklais ją gin- 
ti, nors tas reikštų pradžią 
naujo pasaulinio karo. Tai, 

’! girdi, nesvarbu. Svarbu, 
kad “Formoza mums yra 
svarbi strateginiai”, nors ji 
randasi lygiai už v6,500 my
lių nuo mūsų žemės.

Tai pasiteisinimas visų 
Jis sako, kad mesi plėšikų. Juk jeigu Formoza 

Jungtinėse Tautose stovėsime už tai, kad būtų nuimtas'svarbi strateginiai 
nuo fašistinės Ispanijos tarptautinis boikotas. Tegul, gir-1 Amerikai, 
di, kiekviena šalis sprendžia savo atsinešimą linkui dik- sykių 
tatoriaus Franco.

Dar daugiau: Su tikslu, aišku; kad sustiprinti Franco 'Antra 
režimą, ponas Achesonas savo pareiškime viešai teigia,' 1ŪŪ mylių nuo Kinijos saus- 
kad šis boikotas nieko gera nedavęs, nepadėjęs Ispanijos Į žemio.
demokratinėms spėkoms kovoje prieš fašistinę diktatūrą, j ^4 pasakytų 
tik dar sustiprinęs Franco viešpatavimą. Tai sakoma ta- į 
da, kada visi daviniai rodo, jog Franco režimas ’

United States, per year .
United States, per 6 months
Queens Co., per year ..........
Queens Co., per six mos........

SUBSCRIPTION RATES
.... $7.00 Į Canada and Brazil, per year $8.00

$3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
.. $8.00 Foreign countries, per year $9.00
... $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3, 1879.

Priminimas mūsą prieteliams
Jau kelios dienos beliko iki Laisvės bendrovės šėrinin- 

kų suvažiavimo. Labai prašome šėrininkus ir skaitytojus 
tuo reikalu susirūpinti. Stengkitės skai liūgai dalyvauti 
suvažiavime. Parinkite suvažiavimui pasveikinimy su au
komis. Šiuo tarpu labai reikalinga dienraščiui finansinė 
parama.

I ralinio pasiryžimo. Jis ra- nistų pasitarnavimai Ame
rikai, pagal minėto straips
nio autorių, tai iškėlimas 

i persekiojamų mažumų gy~ 
jiiimo ir darbo unijų. Argi 
Ine komunistai pirmutiniai 
taip aukštai pastatė klausi
mą gynimo negrų ir svetur- 
gimių? Argi ne komunistai 
taip daug dirbo ir dirba dėl 
organizavimo neorganizuo
tų darbininkų į darbo uni
jas? Už tai visa Johnson 
atiduoda komunistams kre
ditą.

“Jaunas amerikietis žino 
iš patyrimo, jog labai retas 
atsitikimas, kad demokra
tas arba rępublikonas su
tiktų kentėti sužeidimą, į- 
kalinimą arba net pačią 
mirtį už savo partijos idė- 

i jas, tuo tarpu retas atsiti
kimas, kad komunistas nuo 
tokio pasiaukojimo atsisa-

Dar kiti du dideli, komu-

TAIP ATRODO
neminės padėties mūs šaly 
1950 metams, taipgi ir to
liau.

Dauguma “ekspertų” nu- 
• j rodo, kad šalies ekonominė 

- - 2 j padėtis neturi pagrindo eiti 
^afa' |bl°Syn- Tūli nurodo, kad .eis 

''geryn.
Taip, gal būt, tūliems eis 

geryn padėtis, o labai dide- 
Amerika, iįei didžiumai, kaip atrodo, 

jeigu Kinija pradėtų kalbė- eis blogyn.
T.v.— .... s vos tik ti, kad jai strateginiai'

laikosi, jog jis ėdamas nepagydomo vėžio. Toks Achesono syal'ūi Long Island
• z* # s/ . . • _ -r-. ' i\lnni mfi i cri Iri i c? i <

Amerikos vardo žeminimas
Valstybės sekretorius Acheson pareiškė, kad ši šalis 

pakeičia politiką linkui Ispanijos.

Labai daug yra visokios pamatysime tikruosius kal- 
rūšies spėjikų kas link eko- tininjais.tininfcus.

i mums, | 
tai ji tūkstantį j 

į svarbesne Kinijai.1 
Viena, kad ji Kinijos s

yra
l. b eilei u Į 

planuotų ginklais ją iš Am
erikos atimti?

Paimkime dar aiškesni ir 
nanrastesni pavyzdi. Kiek- 

pasa- 
labai 

turėti

netiesos skelbimas yra puikiausia fašistinė Franco pro
paganda. Kai jis pats giriasi, mažai kas klauso. Bet kai 
mūsų valstybės sekretorius pradeda už jį kalbėti, jau 
visiškai kas kita.

Acheson dar pridūrė, kad Amerika pasirengusi prie 
pirmos progos atsteigti normališkus ryšius su fašistine 
Ispanija ir sugrąžinti Amerikos ambasadorių į Madridą.

Labai galimas daiktas, kad mūsų valstybės balsas bus 
išgirstas Jungtinėse Tautose, nes kurios gi Marshall Pla
no šalys galės jam pa&ipiiešinti. Tai ii piasidės nauja į sįaįgU> Ypač svarbu, kad už į“!
/“era” mūsų politikoje. Niekas nė žodžiais nebeisdris kal
bėti prieš fašizmą.

Kinijoje tebesilaikome įsikibę susmukusio diktatoriaus įįžiai taksų. Ką klerikalai iš 
Čiang Kai-šeko. Ispanijoje atsiklaupiame prieš fašistą praUg0 K Darbininko pa- 
diktatorių Franco. Graikijoje didžiuojamės sutriuškinę Į sakytų, jeigu laisvieji Ame- 
demokratines liaudies jėgas, štai prezidento ir valstybės! rikos lietuviai pradėtų kal- 
sekretoriaus gairės. ‘ <

Bet kiekvienas pasakys, kad šis<naujas pasukimas lin
kui fašistinės Ispanijos suduos dar vieną smūgį pasau
lio pažangiosios žmonijos akyse Amerikos vardui ir gar
bei. Tik atsiminkime, kaip prieš Ameriką nustatė Kini
jos liaudį klaidinga politika linkui Čiango režimo. Kaip 
kitaip Kinijos žmonės žiūrėtų į Atneriką, jeigu mūsų ša
lis nebūtų rėmus Čiango!

vienas laisvamanis 
kyš, kad jam būtų

tus, kuriuose butų galima 
pristeigti daug apšvietus į-

bažnyčias ir klebonijas ku
nigai nemoka jokiu vai-

Nejaugi pagal "Maskvos muziką?”
Šiandien pasaulis pilnas visokių teorijų ir filosofijų. 

Bet gal iš visų kvailiausia bus The N. Y. Times kores
pondento Hamiltono teorija. Jis teigia, kad Tarybų Są
jungos užsilaikymas Jungtinėse Tautose, jos pasitrauki
mas iš Saugumo Tarybos susirinkimo ir iš visos eilės ko
misijų tik todėl, kad ten sėdi susmukusio Čiango režimo 
atstovas, turi vieną tikslą: Kiršinti Kiniją prieš Ameri
ką, neleisti Amerikai komunistinę Kiniją pripažinti!

Tai išeina, kad Amerika, komunistinės Kinijos nepri
pažindama, tiesiogiai šoka pagal “Maskvos muziką”! Ne
jaugi šis korespondentas, nežino Washingtone prezidentb 
ir valstybės sekretoriaus adreso, jog jiems nepasiunčia 
tos savo teorijos? Klausimas, automatiškai išsispręstų: 
komunistinė Kinija būtų pripažinta ir prezidentui su se
kretoriumi nebereikėtų šokti pagal “Maskvos muziką.”

Komercinės spaudos plunksnabraižos prikepa visokių 
nesąmonių. Jas nė suvaikyti nebegalima.

Atgal į kapitalistinį raistą
' Jugoslavijos titojiečiai jau ir of iciališkar pradėjo likvi
duoti tuos žygius, kurie buvo padaryti linkui socializmo. 
Iš Belgrado praneša, kad jau nutarta decentralizuoti pra
mones kontrolę. O po žodžiu “decentralizacija” slypi pra
mones atvisuomeninimas. Palaipsniui ji bus sugrąžinta 
seniesiems savininkams.

Tiktai tokiais darbais Tito galės pilnai prisigerinti ka
pitalistinių kraštų valdovams ir susilaukt iš jų pilnos pa
ramos.

Šypsenos
Pilietybės žinovas

Čionai keli klausimai ir 
atsakymai, kurie buvo nu
girsti Natūralizacijos Biu
re: . ,

“Kur yra Washingto- 
nas?” '

. “Jis jau miręs”.
“Aš klausiu, kur Jungti

nių Valstijų kapitolius?”
“Oh, jie paskolino jį veik 

visą Europai.”

“Ar tu prižadi užlaikyti 
šios šalies Konstituciją?”

“Aš? Kaip tai galima? 
Aš turiu žmoną ir dar še- 
šius vaikus, kuriuos turiu 
užlaikyti.”

Irgi dainavimas
“Niekas neprilygsta link

smumui, aš gėrėjuos kiek
vienu, kuris dirbdamas 
smagiai dainuoja.”

“Ragai tokį supratimą, 
tai tau. labiausiai patiktų 
uodas.” I. U.

2 pu»i.—Lauve (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Sausio 24, 1950

ibėti apie ginkluotą kleboni
jų ir bažnyčių atėmimą iš 
kunigų? Nereikia nė abejo
ti, jog Šimutis ir Urbonavi
čius liptų ant sienų iš pa- 

I siutimo.
Laisvamaniai dar gali sa

kyt, kad jie kadaise klausė 
kunigų, priklausė prie pa
rapijų ir prisidėjo prie kle
bonijų ir bažnyčių pastaty
mo. Bet kokią teisę į For- 
mozą turi kita šalis, apart

pir-

Philadelphia, Pa,

jam

prie 
kaip 
Yot- 
kad

pradėjo plaukti prie 
Ir užsibaigus aukų pin
ant stalo buyo virš

ele- 
pa-

Jei- 
kuri

MASINIS, ENTUZIASTIŠKAS ĮVYKO VINCUI 
ANDRULIUI GINTI MITINGAS

Kurie atvykome į šią šalį 
apie 40 metų ir viršaus at
gal, jau sparčiai mažina- 
mės. Kaip matyt iš spau
dos, visose kolonijose mūs 
draugai bei draugės maži- 
nasi. Jie miršta viens po ki
tam. Tai yra natūralūs da
lykas. Ateina mūs eilė. •

Daug yra tokių žmonių 
lietuviškose kolonijose, ku
rie mūs draugijose nepri
klauso. Bet savo laiku jie 
buvo tų draugijų nariai ar
ba taip sau laisvamaniai.

Jie miršta. Giminės ar 
pažįstami turi jais rūpinus. 
Žinoma, reikia, kad kas 
nors pakalbėtų prie karsto 
laidotuvių laike. Na, ir 
kreipiasi prie tų, kurie vei
kia darbininkiškose organi
zacijose. Kreipiasi /ypatiš- 

u | kai. Reikia , patarnauti.

Publikos Virš 600, Suąukauta Virš $700, Didelis Skaitlius 
Jaunimo Dalyvauja, Trys Chorai Pildo Koncertinę Programą

Vinco Andrulio Gynimo Ko- svarbiam politiniam mitingui, 
miteto suruoštas masinis mi- Įvertindama, publika visiems 
tingas užprotestuoti prieš kė- gausiai plojo, 
sinimąsi deportuoti Andrulį ir 
apie 140 kitų ateivių, visapu
siai pavyko. Apie pirmą va
landą popiet būriais rinkosi 
žmonės ir attėjus 2-raį valan
dai neteko laukti publikos, 
kad atidarius susirinkimą, 
Ashland Auditorijos salė jau 
buvo pilnutėlė. Sėdynės pil
nos ir dar apie šimtas paša
liais stovėjo.

Antro pasaulinio karo vete
ranas, žymus pažangiųjų lie
tuvių veikėjas V. Yotka, trum
pai paaiškinęs mitingo tikslą, 
pakvietė Roselando Aido Cho
rą, kuris pirmiausiai uždaina-' 
vo Amerikos ir Lietuvos him
nus, publikai atsistojus. A- 
part to, dainavo “Manoji Lie
tuva.”

Garsingais aplodismentais 
nuly dėjus 
pakvietė 
llindnian 
atsistojus, 
džia 
ūgio, 
sigando mūsų šalies 

pirmininkui

Visi jie ir užsi
pelno pagarbos, parodant, 
kad menas irgi tarnauja liau
dies kovai prieš persekiojimą, 
prieš laisvių varžymą.

Pati paskutinė kalbėjo vėl 
mažo ūgio, bet didžiai kovin
ga Mildred Treffman. Tai 
vietinė Ateivių Teisių Gyni
mo sekretorė. Ji sveikino 

' lietuvius už toį<į skaitlingą 
atsilankymą į šį taip svarbų 
mitingą. Sveikino už tai, kad, 
vietoj nusigąsti deportacijų is
terijos ir dipukų puolimo (ji 
buvo ir tame mitinge, kada 
dipukai pikietavo ir šturma
vo), jie parodo kovingą drą
są stoti prieš reakciją, kaip ti
kri demokratijos gynėjai.

DidelęMalį publikos sudarė 
mūsų jaunimas. Apart cho
ruose dalyvaujančių, buvo 
daug ir kitų. Buvo nemažai 
karo veteranų. Ta? puiku.

Daugeliui, be abejo, norish 
žinoti, ar dipukai ir vėl pi
kietavo ir bandė ardyti mi
tingą. Nieko panašaus. Jie, 
veikiausiai, nusimanė, kad jų 
“didžioji brigada” čia būtų 
neilgai išlaikiusi. Buvo vien 
tik generolas be armijos, “po
nas” Budginas, kuris kamanda- 
vojo savo pulką prie Lietuvių 
Auditorijos. Bet čia jis 
durų visą laiką stovėjo 
nekalta avelė. Pirm. V. 
ka, pastebėjęs publikai,
jis ten stovi, davė jam su
prasti, kaip pažangieji ameri
kiečiai, ypač karo veteranai, 
žiūri į stormtrūperiu veiklą. 
Kas tai iš publikos sušuko: 
“Meskit jį laukan.” Pirminin
kas atsakė, kad mes, demo
kratiniai amerikiečiai , lietu
viai, to nedarome; lai ateina 
pas mus, kas nori. Bijoti jų 
nėra ko.

Draugas 
priderėjo, 
kalbėtojas.

chorą, pirmininkas 
kalbėti Catherine 
iš Gary, Ind. Jai 
pirmininkas nulei-

garsiakalbj sulyg jos 
“Štai, kokios moters iš- 

val do
nai... pirmininkui prisieina 
nuleisti garsiakalbį,” pastebė
jo kalbėtoja pradedant savo 
kalbą. Išdėsčius savo visą 
gyvenimą Amerikoje nuo še
šių metų amžiaus, kada čia 
atvyko, kalbėtoja sako:

“Kai kas manęs klausia, ko
dėl aš negrįžtu, iš kur atvy
kau. jei čia man negerai gy
venti? Man čia labai patin
ka gyventi, aš myliu šią šalį... 
kitos aš veik nežinau, bet aš 
jiems atsakau sekamai 
gu kas gyvena stuboj, 
visokeriopai gera, tik stogas 
prakiuręs, juk tenka prašyt 
sąvininko užtaisyti stogą, ykad 
būtų galima gyventi. Jei sa
vininkas pasako išeiti, vištiek 
stogą reikia užtaisyti. Tad ir 
man, kad ir patinki Amerika, 
bet matau joje daug trūkumų, 
kuriuos reikia taisyti.”

Kalbėtoja baigė ragindama 
susirinkusius veikti prieš de
portaciją, prieš visus negeru
mus ir gerinti žmonių būklę 
šioje gražioje šalyje.

' Pakviestas Ciceros Moterų 
Choras šauniai sudainavo 
“Eina Garsas nuo Rubežiaus,” 
“Gyvuok Brangi Mano” ir 
“Būkit Sveiki.” Vėl garsūs 
aplodismentai.

Perstatant advokatę Pearl 
Hart, pirmininkas praneša, 
kad ji tiesiai iš ligoninės, nuo 
sergančios sesers lovos, atvy
ko į šį mitingą. Rūpesčius 
padėjus į šalį, advokatė savo 
rimtu, šaltu tonu perstato de
portacijų isterijos besiplėto- 
jimą ir jos priežastis, pažy
mėdama, kad ne tie, kurie 
areštuojami šiandien, yra sub- 
versyviai ir laužo Konstituci
jos priedą — Teisių Bilių, bet 
tie valdžios pareigūnai, kurie 
pasimoja užgniaužti žmonių 
civiles laisves. Ir kada jie 
bus visiškai užmiršti, tokie, 
kaip V. Andrulis ir kiti, kovo
janti už demokratines teises 
ir Teisių Bilių, bus įrašyti is
torijoj kaipo garbingi žmonės. 
Ji sakė, kad yra teisėjų, kurie 
palaiko Teisių Bilių, ir ačiū 
tam, galima tikėtis, kad visos 
deportuojamų bylos bus lai
mėtos, tik visus ragino pa
reikšti savo protestą ir siųsti 
rezoliucijas, telegramas ata
tinkamom įstaigom. Nuo žmo
nių veiklos, daugiausiai pri
klauso mūsų laimėjimas.

Jai užbaigus, pakviestas J. 
Jokubka. Jis gražiai ir įtiki
nančiai perstatė reikalą au
kauti Andrulio bylos vedimui. 
Jam pasakius paskutinį žodį, 
aukos 
stalo, 
kiniui, 
$700.

Publikai vėl nusiraminus, 
LKM Choras užbaigė koncer
tinę programos dalį uždainuo
jant dvi dainas: “Vakaras” 
ir “Kalviai.” Puikios spalvos 
pridavė visi trys chorai šiam

Savu laiku buvo paskelb
ta spaudoj, kad 1947 m. iš 
60 milijonų už algą dirban
čiu darbininku, 70 nuošim- V 4. Z

tis uždirbo mažiau 3 tūks
tančių dolerių į metus. Ta 
skaitlinė buvo paimta iš In
ternal Revenue skyriaus.

Dabar vėl paduota skait
linė, taip pat pagal Inter
nal Revenue skyriaus, apie ; 
mūs biznierius ir abelnai - 
piliečius. i

Štai kaip rašo: Daugiau | 
negu 98 nuošimčiai ameri-; Kartą pasitaikė susirgti, 

tūlas draugas kreipėsi, kad 
pasakyčiau prakalbą prie jo 
mirusio draugo. Nors pa- 
ąiškinau, kad negaliu iš 
priežasties ligos, bet jis vis- 
tiek man išmetinėjo po tam.

Matote, tas sudaro ne
smagumų. Ar nebūtų ge
riau, kad mūs organizacijų 
kuopos,. sakysiu, IjDS ir 
LDL tuom susirūpintų? 
Kuopos parinktų keletą tin
kamų draugų bei draugių, 
kurie galėtų patarnauti’ sa
vo organizacijų nariams, o 
jei reikalas būtų — ir ki
tiems laisvamaniams, kurie 
mirdami, visai niekur, nė-i 
priklauso.

Prieg tam, tokių laisva
manių lieka giminės, ku
riuos būtinai reikėtų į- 
traukti į LDS ir LDL,

Ką manote, kolonijų 
draugai, apie tai?

Dar turiu priminti. Mirė 
tūlas žmogus, kuris nepri
klausė mūs organizacijose. 
Prisiėjo pasakyti prakalbą 
laidotuvių laike. Mirusio 
sūnus iteikė 10 dolerių. Ka
dangi niekad savo gyveni
me nesu ėmęs pinigų už to
kius įvykius arba taip už 
draugišką patarnavimą, 
prisiėjo davėjui pinigai

Kiečių, kurie išpildė 1947 
income tax raportus, paro
do, kad pavieniai biznierė- 
liai, taipgi partneriai turė
ję žemiau 10 tūkstančių įei-

Dar daugiau, iš tos skait
linės net 93 nuošimčiai tu
rėję mažiau 5 tūkstančių į- 
eigų.

Pagal šituos faktus, pasi
rodo, kad tik 2 nuošimčiai 
mūs šalies piliečių gyvena 
pertekliuje. Tas nuošimtis 
piliečių yra tikrais valdo
nais, ekonominiai ir politi
niai mūs šaly.

Dar to neužtenka. Jie pa
teikia planus ir užsieninei 
politikai.

Jau vėl pranešėjai žinių 
per radiją ir spaudą pradė
jo gąsdinti šios šalies pilie
čius. Vėl atominė bomba 
turės didelės reikšmės. Bet 
ta bomba bus tūkstantį kar
tų galingesnė, negu ta bom
ba, kuri sprogo Hiroshima 
apylinkėj.

Mat, tokią atominę bom- 
. jau

“IDĖJOS SPĖKA 
NENUGALĖSI”

Komunistų Partijos 
mininkas William Z. Foster
plačiai lukštena Gerald W. 
Johnsono straipsnį, tilpusi 
“Harper’s” žurnale. Jis gi
ria straipsnio autorių už iš
reikštas sveikas mintis dėl 
gynimo Amerikos žmonių 
konstitucinių teisių. John
sono straipsnis pavadintas 
“Why Communists Are Va-Į’bą, kokią mes turime, jau 
luable”. Vienoje vietoje jis.ir Sovietai turi. Ka dabarluable”. 
rašo:

“Aš nepaisau, kas. atsi
tiks su komunistais, bet aš 
paisau, kad atsitiksiu kon
stitucija. Jeigu per aukšto 
užstato šiandien bus reika
laujama iš komunisto, rytoj 
to paties galima bus reika
lauti iš demokrato, ir ilgai
niui taip .atsitiks.”

Toliau Johnson pasmer
kia tuos, kurie mano idėjas 
nugalėti jėga. Komunizmas, 
jis teigia, yra idėja ir 
“prieš ją kardas yra bejė
gis.” Tai labai sveika min
tis, labai teisinga mintis. 
Visa istorija ją paremia.

Johnson mano, kad ko
munistų buvimas yra nau
dingas daiktas Amerikai. 
Buvimas komunistų, jis tei
gia, “privertė vidutinį a- 
merikietį daugiau ir giliau 
galvoti apie pirmutinį prin
cipą, negu jis galvojo per 
visą gentkartę.” Antra, 
komunistai yra kupini mo-
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daryt? Nagi, skelbia, jei 
bus reikalas, padarysime 
tūkstantį kartų galingesnę 
už dabartinę.'

Ramina patys save, o 
bando gąsdinti kitus, ypa
tingai tų šalių varguomenę, 
kuri kovoja už savo šalių 
ir liaudies likimą.

Sviete yra tokių žmonių, 
kurie visą kaltę verčia ant 
komunistų už visus ir visur 
blogumus. Dar neužtenka, 
kad juos kaltina, bet pasi
ryžimas yra, kad juos vi
sokiais būdais- spausti iš vi
sų pusių. O kad tą atsiekus, 
duoti pagalbą tiem, kurie 
tuo darbu užsiima.

Na, tai kur ta artimo 
meilė; penktas “neužmušk” 
prapuolė.

Jeigu tokiu būdu norima 
išrišti pasaulines proble
mas, tai nereikia kaltinti 
kitų, bet reikia pasižiūrėti 
į veidrodį. Ten, be abejonės,

Bet vėliau pamaniau, jei 
LDS ar LDL kuopos tuomi 
susirūpintų, be abejonės, 
būtų ne pro šalį tuos pini
gus sunaudoti apšvietos 
reikalams arba liktų drau
gijoms. Pranas.

PAGAMINTAS NAUJAS 
ELEMENTAS

Berkeley, Calif. — Cąli- 
fornijos Universiteto ciklo- 
tronas (atomų skaldymo 
mašina) pagamino naują, 
patį sunkiausią, iš visų žino
mų elementų ir davė 
num. 97.

Naujasis, dirbtinis 
mentas veikiausiai bus 
vadintas “Berkelium”.

Manoma, kad elementas 
num. 97 netiks atominei 
bombai gaminti.

V. Andrulis, kaip 
buvo paskutinis 

Jo kalba buvo iš
sami ir atitiko tikslui. Jam
stojus prieš garsiakalbį,, pu
blika urmu atsistojo ir ilgai 
plojo. Tas kiek sujaudino 
kalbėtoją, bet jis, nors ir 
silpnoj sveikatoj' esantis, savo 
užduotį puikiai atliko.

Citatoms jau vietos stoka.
Baigiant, tenka pastebėti, 

kad pirmininko V. Yotkos 
įžanginė prakalbėlė ir pasta
bos perstatant kalbėtojus, su- 
darė^ iš viso gerą prakalbą, 
kas dasidėjo prie mitingo pa- 
sekmingumo tuom atžvilgiu.

Rep.

Serga John Mačėnas, dien
raščio Laisvės skaitytojas. 
Turėjo operaciją sausio 9 d., 
Jefferson ligonbutyje. Ope
racija sėkmingai pavyko, ge
rai sveiksta, šiuo tarpu jau 
randasi namie, 3527 Oakmont 
Street.

Serga d. U. Šapranauskienė, 
plačiai žinoma veikėja ir 
dienraščio Laisvės vajininkė, 
didelės slogos tapo paguldyta 
lovon.

Draugai ir pažįstami, atlan
kykite ligonius ir priduokite 
jiems energijos laimingai su- 
sveikti. To linkiu jiems.

P. Walantiene.

Wallace Seniai Nurodė 
Čiang Kai-šeko Silpnybę

Washington. — Henry A. 
Wallace, būdamas Jungt. 
Valstijų vice - prezidentu, 
lankėsi Kinijoj ii> 
1944 metais raportą* 
vo prez. Rooseveltui, jog ’ 
žli?gs Čiang Kai-šeko tauti
ninkų valdžia, kuriai “trūk
sta išminties ir politinės sti
prybės.” *

Tik dabar aikštėn iškel
tas tas Wallace’o raportas
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DETROITO ŽINIOS
KEISTAS DETROITAS

(Tąsa)
žmogus, tik reikia mokėti prie jo prieiti... Dar ga
liu pridėti: tiek Washingtone sėdintieji, tiek New 
Yorke, tiek Čikagoje, tiek Vandenmiestyj aukšti ir 
vidutiniai ponai nūnai geria daugiau, kaip kitados; 
tik mokėkite savo produktą gerai pagaminti, o jis 
bus atitinkamai įvertintas, žinoma, jei pristatysite. 
Kas šiandien nelaka? Laka aukštieji valdininkai, la
ka Įstatymdaviai, laka teisėjai, dvasiškiai, laikraš
čiu redaktoriai, laka ir eilinis pilietis, jei tik turi 
už ką pirkti. Visi laka ir lakdami kalba api-e blaivy
bes dorybę! Nesakau jums: darykit šitaip ar anaip. 
Ne! Aš nesu įstatymų leidėjas nei jų vykdytojas. 
Esu tik advokatas, jums visuomet pasiryžęs ištiki
mai patarnauti. Pakliuvę j bėdą, ar abejoja dėl 
kokio nors įstatymo netikslumo bei neaiškumo, vi
suomet kreipkitės pas mane.

Murfis iškėlė advokatui rimtų klausimų:
—Mieste N. atsirado panaši mūsiškei įstaiga ir 

ji painiojasi po kojomis, bandydama mums pakenk
ti. Ką su ja daryti?

_— Ar ji savo produktus parduoda pigiau, kaip 
jūs? •

— Taip, pigiau, — aiškinau aš.
— Amerika, ponai, laisva šalis: gudresnis ir ga- 

r Ii ilgesnis silpnesnį jį nugali ir pats gyvuoja. Jūs gi, 
man rodosi, esate gan galingi. Aš poną Kostelį pa
žįstu iš seniai. Juk jis...

— Taip, — pertraukė Kostelis advokato kalbą, 
— aš jau turiu sugalvojęs planus, kaip tuos skun- 
kes suvaldyti!

— Kas do planai?
Kostelis ryžosi aiškinti, bet Murfis jam kumšte

lėjo pašonėn ir jis nutilo. Tai matydamas, advoka
tas nusišypsojo:

— Aš manau, jog galėčiau atspėti jūsų planus. 
Dieve padėk jums, vyrai! Tik būkit apdairūs! Per- 
drąsiai nesekit Kaponio keliais. Beje, norėdami 
miesto majoro talkos, nepamirškite, kad neužilgo 
bus rinkimai: jam reikės gauti piliečių balsų. Kas 
gali jam geriau padėti, jei ne jūs,--kuriems jis tiek 
daug padeda! Rinkimų kampanija, ponai, beje, rei
kalinga krūvos pinigų. Ar jūs tai žinote? .,.

Susamdytieji mūsų produktų išvežiotojai buvo 
diržingi, ‘tvirti vyrai, visuomet ginkluoti revolve
riais, šautuvais, o kai kada, darydami pavojinges-

* nę išvyką, pasiimdavo ir kulkosvydžius, parūpintus
* Kostelio.

Smagu buvo stebėti gatvėmis riaumojančius sunk
vežimius, prikrautus mūsiškio gėralo, bet išlaukyj, 
ant sunkvežimio dangtuvės skelbiančius: “Grožinio 
Toniko Korporacijos produktai, — pirkite, jei no
rite būti gražūs!”

Drebėjo prieš mus mažyčiai, kakrotiški spikizi- 
ninkai, o su tvirtesniais mes žadėjome suvesti są
skaitas taip, kad jie niekad nepasirodytų rinkoje! 
Vieną dieną Murfis pasakė:

— Mes esame Vandenmiesčio valdžia. Kiekvienas 
rakai is, kuris nenori mums tai pripažinti, privalo 
būti pamokytas!

O Kostelis pridėjo:
» Palikit man. Aš tuo pasirūpinsiu!

Beplaukiant mano kišenėn stambesnėms paja
moms, iškilo klausimas, kur dėti pinigus? Advoka
tas man rimtai patarė vesdinti juos į nejudomą nuo
savybę. Tai saugiausia ir pelningiausia, nurodė jis. 
Pirkit namus! Jei atsiranda pirkėjų, kurie daugiau 
už juos siūlys, negu mokėjai, parduokit ir pirkit 
kitus. O jei neparduosit, — pakelkit gyventojams 
nuomas ir jie jas mokės. Žinokit, jog Vandenmies
tyj stokuoja žmonėms gyvenamųjų butų!

* Praėjus porai metų, aš buvau savininkas beveik 
ištiso blioko, esančio tarp lietuviškos bažnyčios ir 
geležinkelio. Tiesa, ne mūro buvo namai, — papras-

f ti, mediniai, kai kurie jau aplūžę, apirę, bet vis tik 
namai. Stambūs politikieriai man sakė, jog neuž
ilgo ten būsią steigiamas kažin koks didžiulis fab
rikas, kuris, supirkdamas namus, sumokės tiek, 
kiek norėsiu.

Pasisamdžiau agentą — real estate agentą, — 
kuris vedė mano nejudomosios nuosavybės biznį j 
su advokatu atlikdamas visus reikalingus legalius 
privalumus, man tik po jais pasirašant.

Su lobimu, kilo mano vardas aukštesnėjėje drau
gijoje, kaip ant mielių. Priklausiau keletui klubų, 
kurių nariais tegali būti tik parinktiniai piliečiai, 
susipažinau su laikraštininkais, su miesto valdinin
kais, su teisėjais, žymiais dvasiškiais. Policijos vir
šininką jau drįsau vadinti pirmuoju vardu. Mikas 
Kilpa jau buvo pirmaeilinis Vandenmiesčio pilietis, 
fabrikantas. Jam durys visur atdaros. Mano pa
vardė pradėjo dažnai rodytis vietos spaudoje.

Įvyks kur nors didesnis gamtos sukrėtimas, aš
tresnis visuomeninis sąjūdis, darbininkų streikas 
ar kas nors, tuojau mano telefono varpelis ir skam
ba: “Ką ponas Kilpa manote dėl šio reikalo?” “Ko
kia jūsų nuomonė?” “Ar gerai policija padarė, dau- 

f žydama galvas streikieriams?” Mano atsakymai bu- 
I vo užfiksuoti spaudoje, kaip nuomonė, pareikšta 

J “žymaus mūsų miesto pilięčio, Miko Kilpos ...”
/ Suskamba durų varpelis, įeina vietos dienraščio 

korespondentas.

Taip, pagarsėjęs Detroitas 
labai keistas. Taip lygiai jo 
gyventojai, su visais valdinin
kais.

Nakties laike apie 60 laips
nių šilimos; užšvito saulutė ir 
ledas ant vandens užšąlą per 
dieną.

Vyrai viens po kitam mirš
ta, o moterys tik serga.

Tinginiai, nenorėdami veik
ti, suranda sau irgi visokių li
gų, bet prie butelio ir kozy- 
rių—visos ligos išdulka., Svei
kučiai - sveikučiausieji.

Rinkimuose visokie valdi
ninkų įstaigoms kandidatai 
pridaro visokių prižadų. At
siranda daug žioplių, kurie 
jiems tiki.

Praėjo rinkimai. Užgiedo
ta nauja giesmė. Taip ir 
su mūsų transportacija, rei
kės, pagal nutarimą naujo 
majoro Cobo, mokėti 15 c. už 
transportacija.

Dar to negana. Vėliau bus 
daugiau, nes išleis naujus bo
nus, su didesniais nuošimčiais, 
ta transportacijos sistema bus 
galutinai pavesta didiesiems 
bankieriams. Net ir vaikai tu
rės mokėti daugiau važiuoda
mi į mokyklą (su 21 d. vasa
rio). Prie to, dar norima pa
dalinti miestą Į zonas - dalis, 
kuriose iš naujo reikės mokė
ti kitą transportacijos kainą.

Kada tas viskas bus atlikta, 
tada tą transportacijos siste
mą atiduos bankieriams už 
tuos nuo jų prisiskolintus 40 
milionų dolerių.

Puikiai tada bankieriai už
dirbs.

Bėda ir su mūsų policija. 
Visokie sukčiai palaikomi. Bu- 
vusis Van Antwerpas grąžino 
atgal darban vieną ir po to, 
kai policijos teismas jį pra
šalino. žinoma, Vieną kitą 
nuteisia, jie darban negrįžta, 
bet juk reikia ką daryti, nes 
tada visj nebepasitikėtų tai 
mūsų miesto policijai.

Pastoviai bėda ir su polici
jos moterų skyriumi. Mat, 
ten randasi už galvą to de
partment© viena reakcionierė, 
Hunter, tai ten nuolat skan
dalas. Bet ar kas daroma? 
Nugi—nieko!

Taip, mes turime gerą po
licijos sąstatą: taip gerą, kad 
net vagys juos “kidnapina.” 
Na, ir pavyzdys:

Policijos patrolka sugavo 
automobilių vagį. Vienas po- 
licistas $ėdo į tą vogtą auto 
su tuo kaliniu, o patrolkos ka
ras sekė iš užpakalio. Beva
žiuojant, kalinys išsitraukė 
revolverį, pridėjo policistui 
prie šono ir pasakė: pamesk 
savo pasekėją, o jeigu ne, tai 
nušausiu. Ką kitą bedarys 
policistas Keenan, paliko pa
sekėjus. Toli nuvažiavus, va
gis policistą paleido atėmęs iš 
jo amuniciją.

Tai tau mūsų policijos gu
drumas! Užpuldinėti ant ne
kaltų, beginklių žmonių jie 
labai gudrūs.

Draskos tarpe savęs ir po
litikieriai. Mat, nedarbas di
dėja, tai kiekvienas nori bū
ti prie lovio.

šių metų rudenį bus rinki
mai gubernatoriaus ir seime
lio. Dabar prasideda visokie 
kivirčiai tarpe tų, kurie turi 
vietas prie valdžios lovio, ir 
tų, kurie randasi ant “bread
line.”

Mūsų gubernatorius Soapy 
Williams nors ir demokratas, 
bet be nugarkaulio. Prižadai 
ir jo palieka tik prižadais 
taip, kaip Trumano. Jeigu jis 
turėtų tikrą supratimą ir są
žinę, jis galėtų apstatyti Dan
singą su tais puse miliono be
darbių ir seimelis turėtų ką 
nors daryti taip, kaip padarė 
Stanley Novak’ui būnant se
natoriumi, kuomet 1935-tais 
metais gavo iš seimelio 2 mi- 
lionus dolerių bedarbių pa
šalpai.

Bet nelaukite gero iš po
litikierių. Jie to nedarys. Iš 

jų tik prižadai.
Tačiau piliečiai neturėtų su

versti visos bėdos ant atomi
nių bombų sproginimų arba 
saulės taškų. Hoovervilles - 
Trumanvilles vistiek turėsime, 
jeigu nepradėsime savo protą 
vartoti savo naudai. Juo grei
čiau, juo geriau tai pradėti.

Politicos.

New Haven, Conn. Rockford, III.
Mūsų Kolonijos Judėjimas
LLD 32 kuopa laikė savo 

susirinkimą 17 d. sausio. Na
rių atsilankė nedaug, bet at
silankiusieji visi pasimokėjo 
naujai nutartas duokles. Val
dyboje nebuvo pakaitų, likosi 
visa buvusioji praėjusiais me
tais.

Nelaimė ištiko Joną Petkų. 
Gruodžio 30 d., einant namo 
susipirkus valgius Naujiems 
Metams, automobilius par
bloškė ant gatvės, užgavo ko
ją ir galvą. Bet jau sveiks
ta. Greito pasveikimo!

Marė Bėkšienė buvo nuvež
ta ligoninėn, padarė Imažą 
operaciją. Dabar randasi na
muose, 60 Anderson Ave., W. 
Haven. Draugai linki greit 
pasveikti.

★
Lietuvių Bendrovė turėjo 

metinį 1950 metams sulaukti 
vakarą. Parengimas gerai 
pavyko. Bendrovėn susispie
tė daugelis draugijų, kurios 
mato reikalą palaikyti draugi
jas ilgam laikui ateityje.

Biznierių padėtis ne kokia, 
visi pradeda skųstis, kad žmo
nės neturi pinigų. O kas kal
tas? Šalis turtinga, o žmo
nes neturi už ką pirkti reik
menų. Verta pagalvoti, kas 
paruošia darbo ‘žmonėms tą 
nedateklių.

Teko kalbėtis su praėjusio 
karo veteranu. Paklausiau, 
kodėl nedirba. Buvo atsaky
mas: mane, veteraną, palei
do, o D. P. paliko. Vetera
nas labai pasipiktinęs tokia 
sistema.

Mūsų mieste policija paga
vo du vagišėlius: vienas 12, 
o antras 13 metų amžiaus. 
Vaikėzai apvogę 13 vietų, pa
vogę 300 dolerių pinigais ir 
daiktų. Viską atlikę nakties 
laiku. Kas bus iš jų, kada 
pasieks vyrų amžių ?

New Havcno pirmeiviai rei
kalauja partraukti iš Brook- 
lyno j veikalą, jeigu nebūtų 
per dideli iškaščiai.

J. S. K.,

Rochester, N. Y.
Lietuvių Draugiško Politiško 

Klubo atsibuvo metinis susi
rinkimas 13 d. sausio, Gedi
mino Draugijos salėj. Susirin
kimas atidaryta per pirm. P. 
Bugailiškį 8 vai. vakare. 
Skaitlingas būrys narių daly
vavo ir rimtai diskusavo klu
bo reikalus.

Šiems metams klubo valdy
ba randasi išrinkta sekamai: 
pirmininkas Peter Anderson, 
vice-pirm. Jurgis švedas, fi
nansų raštininkas Jurgis Dau- 
kas, prot. fin.- raštininkas Pe
tras Baronas, protokolų rašti
ninkas Petras Yurkštas, kasi
ninkas Charles Pauža, iždo 
globėjai Joseph Miller ir John 
Andrus, sargas Antanas Bar- 
tašius. Korespondentas Jonas 
Baronas. Knygų peržiūrėjimo 
komisija C. (Zlatkus ir J. 
Miller. Petras' Bugailiškis, 
buvęs klubo pirmininku per 
daugelį metų, trumppj su
traukoj paaiškino klubo per
gyventus įvykius ir perstatė 
naują pirmininką Peter An
derson, linkėdamas jam lai
mingai vesti klubo reikalus.

Yra rengiama metinė va
karienė, kuri įvyks sausio 28 
d. Vakarienės rengimo ko* 

misijoj randasi šie nariai: C. 
Zlatkus, V. Lekavičius, P. Ba
ronas ir P. Yurkštas. Po va
karienės bus galima pašokt 
prie geros orkestros. Bilietų 
kaina $1. Nariai gaus chipsų, 
50 c. vertės. Kviečiame vi
sus, senus ir jaunus, dalyvau
ti.

Vieta: Gedimino salėj, 575 
Joseph Ave. Prasidės 6;30 
vakare.

Koresp. J. Baronas.

MIRĖ VINCAS ŽUKLIS
Mirė gruodžio 31, 1949 m., 

netikėtai, neatsikėlė iš miego. 
Palaidotas sausio 2-rą, Green
wood kapinėse, dalyvaujant 
didžiam skaičiui palydovų. 
Albinas Petronis pasakė atsi
sveikinimo kalbą prie jo kapo. 
Išlydint, koplyčioje, kalbėjo 
ministeris.

Liko liūdinti žmona Bene
dikta, dukterys Nelly Vella ir 
Jean Collitti, taipgi anūkai.

Velionis iš Lietuvos buvo 
atvykęs į Scranton, Pa. Rock- 
fordan persikėlė . 1921 metais. 
Buvo LDS narys ir lietuvių 
dienraščio Vilnies skaitytojas.

R.

Helsinki. — Pranešama,, 
jog Suomijos valdžia atmes 
Sovietų reikalavimą išduoti 
300 priešsovietinių karinių 
kriminalistu, v

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Detroito Liet. Org. Sąryšio susi
rinkimas yra šaukiamas šeštadienį, 
sausio 28 (Jan.), kaip 8 vai, vakare, 
Draugijų svet., 4097 Porter Str. Visi 
delegatai, seni ir nauji .būkite šia
me svarbiame susirinkime. Pereitais 
metais Sąryšis gerai dirbo .šiemet 
suėję nutiesime planus dar daugiau 
ir geriau atsižymėti šiame svarbia
me darbe. Sąryšio Valdyba.

(12-13)

HARTFORD, CONN.
Šeštadienį, 28 d '.sausio, 1950 m., 

kaip 8 vai. vakare, 155 Hungerford 
St., Laisves Choro svetainėje įvyks 
didelis susirinkimas. Tai bus Out
standing Russian Movie. The now 
well known speaker. Įžanga tik 35 
centai. Rengia United Labor Press 
Committee. Dalyvaukite visi .kurie 
galite. (12-13)

PITTSBURGH, PA.
PASKAITA

Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Tai 
labai pamokinanti, labai svarbi pa
skaita, “Vis Tie Mūsų Viduriai.” Pa
skaita bus laikoma 28 d. sausio, 1950, 
prasidės 8 vai. vakare, LDS 142 
kuopos name, 3351 W. Carson Str., 
Pittsburghe, prie pat McKees Rocks, 
Pa? LDS nariai ir ne nariai daly
vaukite, pasinaudokite gera proga 
dėl savo sveikatos.

Kviečia LDS 142 Kp. Komitetas.
(12-13)

SANDĖLIS KNYGŲ 
Aukso Altoriukas, maldų kny

ga, Tilžės spaudos, gražiais 
celuloido viršais . . . 511.75

Vainikėlis, mažesnė, jaunimo 
knygutė.............................. 75

Maldų Didysis Šaltinis, graži 
popiera, stambus raštas, 

tinkama seniems ir mažai 
matantiems, elegantiški 
gražūs viršai, su kryžium 4.00

Gyvenimai Šventųjų, visų metų 4.00 
Francijos Lourdės stebuklų 

knyga............................... 3-75
Evangelijų ir lekcijų knyga 3.00
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų 

knyga.............................1.75
Raktas į Laimingesnį Gyveni

mą, atidaryk duris, nuo ta
vęs užslėptas .... 1.0C

Biblija, tai yra pilnas švent
raštis, apie 1,100 puslapių, 
apdaryta...........................2.5C

Biblija, kritikos, su apie 375
paveikslų ..... 2.00

Naujas Didysis Sapnininkas 1.75 
Naujas Savizrolas, su paveiks. .50 
Vaįdelotka, apyska iš lietuvių 

papročių, su paveikslais 
aukūro-pilies.....................75

Lengvas būdas išmokti anglų 
kalbos be kito . pagalbos .35

Dainų Rinkinys, apie 120 gra
žių dainų  ....................75

Planetų nuspėjimas rašant pai
kutes .................................. 25

Nebijok mirties, nes nuo jos 
neišbėgsi, su paveikslais, 
kaip ji visur ieško . . . .60

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

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

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

M. ŽUKAITIS, 
331 Dean St., 

Spencerport, N. Y.

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796 ’

CLEVELANDO ŽINIOS
Menininkų Veikimas

Paskiausias vietinės meno 
grupės susirinkimas buvo ga
na skaitlingas ir šį tą žadan
tis ateičiai. Jame tapo, išduo
ti raportai iš mėlio sąjungos 
suvažiavimo bei laike suva
žiavimo įvykusio koncerto. Vi
sų tų įvykių pasekmės neblo
giausios.

Daug kalbėta apie suvaidi- 
nimą kokio nors veikalo. Pa
sirinkta naujasis drg. Mizaros 
veikalas “Nesusipratimas.” 
Drg. J. Krasnickas apsiėmė 
režisuoti, žinant jo gabumus 
tame darbe, galima tikėtis 
gražaus pastatymo. Komisija 
darbuojasi surinkti tinkamus 
aktorius ir, jeigu tik suras ak
torius, visi pasiruošimai eis 
pirmyn ii' veikalas bus suvai
dintas dar šią žiemą.

LDP Draugijos Pobūviai
L. Darb Pašai pine Dradgija 

rengia net dvi pramogas ir vi
sai arti vieną prie kitos.

šeštadienio vakarą, sausio 
(Jan.) 28 d., Lietuvių svetai
nėje, 6835 Superior Avenue, 
įvyks linksmos vakaruškos, 
kur bus rodoma ir filmos — 
krutami paveikslai. Įžanga 
visiems dykai.

Vasario 5 d., Malynkos sve
tainėj, kampas St. Clair Ave.

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

kaip naudoti.
Nervų stiprintojas ir geras to

nikas ......................................$1.00
Nuo cukrinės ligos (diabėto) 1.00 
Nuo sutukimo, eik kūdyn . . .85
Nuo kosulio, dusulio (asthmos) .75 
Vyriškumo pataisymui . . . 1.25
Sunkioms mėnesinėms

palengvinti ... . .75
Nuo inkstų ir strėnų

skaudėjimo................................75
Šaknys arielkos trejankai . . .75
Plaukams tonikas, gerai

augina plaukus.........................75
Aukšto kraujo milteliai,

5 uncijos................................ 1.00
Pailių arbata 85c, mosties

2 uncijos............................... $2.00
Nuo neuralgijos, artraičio, 

reumatiško sąnarių 
sukimo, ir t.t....................1.75

Nuo vandenines ir širdies ligų .75

ŽOLES GAUNAMOS SVARAIS
Pelunas (metėlės) 75c Valeri

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

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

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

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

XXTELEVISION
SHUFFLE BOARD

IIM

4 CHARLES J. ROMAN

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily),— Antr., Sausio 24t 1950 .

ir E. 79th St., įvyks draugi
jos metinis bankietas. šis 
bankietas visiems draugijos 
nariams yra verstinas, taipgi 
ir nenariai galės dalyvauti, 
bet tikietus visi turi įsigyti 
išanksto. 'Kaina tik $1. Pra
džia 2-rą vai., pietų laiku. 
Pietus pavalgius, tęsis šokiai 
iki vėlumos. J. Ž.

Washington. — Amerika 
netrukus pradės siųsti gin
klus astuoniems europi
niams Atlanto pakto kraš
tams.

Pittsburgh, Pa. — Spau
dos atstovai surado, kad 
darbo sąlygos yra blo
gos Westinghouse ir kituo
se fabrikuose.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškau savo dėdės Simano Ya- 

sulaičio, gimusio Lietuvoje, Mari
jampolės apskrityje, Bliūdžiu kaime; 
ir pusbrolio Jurgio šalčiaus, gimusio 
Lietuvoj, Marijampolės apskr., šal- 
tiniškių kaime. Paskutinėm žiniom, 
abu gyveno Hobocken, N. J. Ieško 
Antanina Kleizaitė, gyvenanti dabar 
R. F. D. 2, Stockton, New Jersey, 
c/o Chas Yasulaitis. (12-13)

Dovanai Puikus 
Kalendorius

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

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

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

No. 2. Reumatiškų ir įvairių
■■ skausmų .............................. 1.25

No. 3. Odos įvairių nesveikumų, 
gelbsti nuo “rash”, “athletes 
feet”, “sinus” nosies ir 
burnos nesveikumo . 1.25

No. 4. Nuo niežėjimo odos, ar 
“poison ivy”, "rectum”. 1.25

No. 5. Mostis nuo “piles”, greitai 
veikia ant “piles”, užsisenė- 
jusių ar naujų, pagelbės be 
pjaustymo, jei dar nėra iš
sivysčiusios i vėžio ligą. 
Kaina tik ...........  2.50

Su užsakymu siųskit ir money 
order ar čekį. Adresuokit:

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

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St., 
Hartford.

ž

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki- J * 
tės prie manęs dieną ar J! 
naktį, greit suteiksime ! L 
modemišką patarnavimą. ! I 
Patogiai ir gražiai mo-1• 
dern'iškai įruošta mūsų ■ > 
šermeninė. Mūsų patama- < •’ 
vimu ir kainomis būsite • •’ 
patenkinti. ; •

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.
Tel. Poplar 4110



New¥>rko^<M^feZlnitw Jau $90,000,000 Išleis
ta Naujam Aerodromui

Didžiulis Mitingas 
Prieš Budelį Franko

Pažangiųjų Organiza
cijų Veikėjams

Niujorkas— Lietuvių Liaudies Teatras 
Skersai-Išilgai Pradeda Smarkiau Veikti

Mrs. Saul Livingston tapo 
paskirta pirmininke Welfare 
Division of Brooklyn CAncor 
Committee. Pirmiau tas par
eigas ėjo Mrs> John E. Jen
nings.

★

Louis Ross, 41 m. amžiaus, 
orkestru vadovas, nusmerktas 
nuo 1 iki 8 metų kalėti už 
viliojimą “patraukliu moterų’’ 
į kvepalų, perfiumo, biznį, ku
rio jis niekad neturėjo. Sa
koma, jis tokiu būdu išviliojo 
iš lengvatikių motorėlių tūks
tančius dolerių.

★

Henry H«tt, 66 m. amžiaus, 
žurnalams iliustracijų piešė
jas, rastas užtroškęs nuo už
sidegusio matraso kambaryj, 
kuriame Hutt gyveno, o jis 
neseniai buvo apsigyvenęs 
Bronkse.

Šiemet, gegužes 11, 12 ir 
13 dd., Niujorke Įvyks visų 
Jungtinių Valstijų miestų ma
jorų konferencija, kurią šau
kia mūsų majoras O’Dwyer.

G. H. Squire, finansinis New 
York Timeso redaktorius, mi
rė praėjusią savaitę Niujorke. 
Jis buvo 78 metų amžiaus.

★
Prof. C. J. H. Hayes, pra

leidęs Columbia Universitete 
50 metų studentu ir profeso
rium, pasitraukė iŠ pastarojo 
vietos. Jis yra 68 m. amžiaus. 
Prof. Hayes kadaise buvo A- 
merikos ambasadorius Ispani
joje.

Iš East Upės tapo ištraukti 
trys automobiliai, kuriuos, 
manoma, nuskandino vagišiai, 
kai jiems nepavyko automo
bilius kur kitur iškišti. Ma
šinos atrastos ties 36-tąje A- 
venue, Long Island City.

★
United States Lines parei

gūnai paskelbė, jog vasario 
mėnesį bus pradėtas statyti 
didžiausias pasaulyj pasažie- 
rinis laivas. Jis bus gatavas 
kada nors 1952 metais.

Walter Sherman, 27 metų 
amžiaus, persipjovė britva 
abiejų savo rankų riešus; nu
vežtas į ligoninę. Sherman 
atvyko iš San Mateo, Cal., ir 
buvo apsistojęs pas tūlą mo
teriškę po num. 2 Baruch Pl., 
Manhattan e.

Camilo Leyra, andai prisi
pažinęs policijai, būk jis nu
žudęs savo senus tėvus, da
bar pareiškė Kings County 
teisme, kad jis nenužudė. Bet 
Leyra visvien laikomas kalė
jime be belos. Laukia teismo. 
Jo advokatas yra Frederick 
Scholem.

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 75c.

Repertuaro Komisijos Posėdis

Sausio 21, šeštadienio vaka
re, Liaudies Teatro repertua
ro komisija, valdybos nariai ir 
režisierius Jonas Valentis 
laikė svarbų pasitarimo posė
dį. Jame dalyvavo Įlojus ir 
Eva Mizarai, V s, J. Juška, A. 
Rainienė ir V. Bovinas. Re
žisierius Jonas Valentis patei
kė. klasiškai Katajevo kome
dijai, “Milijonas Sielvartų,’’ 
aktorių “kęstą” (kolektyvą). 
Sutvarkius aktorių reikalą, 
nutarta ir salė užsakyta ko
mediją vaidinti Brooklyno lie
tuviams balandžio 23, 1950 
m., Liberty Auditorijoj. Pra
šome kitų organizacijų tą die
ną nerengti savų parengimų 
ir dalyvauti vaidinime kome
dijos “Milijonas Sielvartų.”

Komedija “Milijonas Siel
vartų” yra klasikas pilna to 
žodžio prasme. Komedija tu
ri gilios socialės reikšmės, li- 
teratiniai ir meniniai gražus 
veikalas. Jos vaidinimas Jono 
Valenčio vadovybėje bus ža- 
vė.j antis.
Naujas Teatrinės 
Veiklos Punktas

Režisieriui Jonui Valenčiui 
sumanius, priimta ir kitas gra
žus tarimas gerinimui teatri
nės veiklos. Kas mėnesis Lie
tuvių Liaudies Teatras ruoš 
taip vadinamus socialius pa- 
žmonius, kuriuose galės daly
vauti ne tik teatro kolektyvo 
nariai, bet ir svečiai, mūsų te
atro mylėtojai.

šie teatriniai socialiai pa- 
žmoniai turi du tikslu: įvai
rinti, plėsti teatrinį repertua
rą ir palaikyti gerus, drau
giškus santikius tarpe teatro 
mėgėjų ir veikėjų. Tokių su
eigų turinys numatoma seka
mas: Trumpa paskaitėlė te
atro organizacijos, vaidybos, 
dramos ar kitu klausimu, lie
čiančiu meną, literatūrą. An
tra dalis gali būt scena iš ku
rio veikalo ar trumpas vieno 
akto veikalėlis. Taip pat ga
li būt monologas, deklamaci
ją, ir tt.

Paruošimas tokių trumpų 
scenos gabalų, tariant Valen
čio žodžiais, yra pats savaimi 
lavinimasis vaidyboje, teatro 
mene. Taip pat numatoma, 
kad toki trumpi scenos vaiz
deliai galės aptarnauti ir ki
tas sueigas, parengimus. Iki 
rudens jau numatoma turėti 
keletą tokiu sceniniu vaizde
lių savame repertuare.

Pirmas toks teatrinis pa- 
žmonys įvyks vasario 26 d. 
Programa nustatyta sekamai: 
1) Vienas iš valdybos narių 
duos įžangėlę Liaudies Tea
tro veiklos reikalais. 2) Ro
jus Mizara—paskaitėlę: “Kas 
man nepatinka vaidyboje.” 
3) Jonas Valentis ir Adelė 

Rainienė — scena iš Schillc- 
rio veikalo“ Klasta ir meilė” 
ar kito veikalo. Visa meninė 
programa neilgesnė vienos 
valandos.

Po program'os seks socialės 
vaišės — užkandžiai, gėrimai, 
pasikalbėjimai. Toki, suėji
mai, manoma, duos daug ge
ro mūsų teatrinei veiklai.
Gastrolės ir Kiti Reikalai

Tinkamai aptarta veikalų 
gastrolės ir kiti reikalai. Ypač 
diskusuota parinkimas dau
giau veikalų teatro repertua
rui — angliškų ir lietuviškų. 
Pasirodo, kad dar pakanka
mai yra jėgų greitai imtis pra
timų su kitais veikalais, kad 
jau rudeniui atėjus būtų kas 
statyti scenoje. Numatyta, jog 
išbandymui vaidinti anglų 
kalboje reikėtų pradžiai pa
sirinkti trumpi, vieno akto 
veikalai. Bet čia iniciatyva, 
pasirinkimas turėtų kilti iš pa
čių jaunesniųjų, kurie daly
vaus tokių veikalų vaidybojp.

' Bendrai imant, Liaudies Te
atro tikslas duoti gerus veika
lus ir gerą vaidybą., Tik taip 
galima pakelti mėgėjų teatro 
meninis žygis, žinoma, ir ko
medija, i)’ juokas ar kita sce
nos forma turi turinį. Viena 
tokių gerų komedijų, kur rei
kia juoktis iš blogų socialių 
reiškinių, yra komedija “Mili
jonas Sielvartų.”

ši komedija dar šiame sezo
ne bus galima vaidinti koloni
jose balandžio ir gegužės mė
nesį. Aktorių skaičius nėra 
didelis — dvi ar trys auto
mašinos gali nuvežti visą ak
torių kolektyvą į bile koloni
ją. Todėl čia mes pastebime 
teatro mylėtojams, kad norė
dami kviesti suvaidinti bile 
veikalą į savo koloniją, turi
te kreiptis į organizaciją — 
Liaudies Teatrą, o ne į atski
rus asmenis. Liaudies Teatro 
įgaliotas atstovas vesti reika
lus su1 kolonijų organizaci
jomis yra S. Večkys, 110-12 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
L. L, N. Y. Rašykite jam vi
sais veikalų reikalais. Rep.

Praėjusią savaitę valdžia 
pardavė varžytinių keliu $65,- 
000 vertės tų daiktų, kurie 
buvo valdžios atimti iš įvai
rių pasažierių dėl muitų ne- 
sumokėjimo arba kuriuos žmo
nės muitinėje “pamiršo.” Par
duota francūziškos brandės, 
cigaretų ir kitokių daiktų.

MIRĖ
Ignacius Dannelius, 70 metų 

amžiaus. Gyveno 436 Union 
Avė., Brooklyne. Mirė sau
sio 19 d., Kings County ligo
ninėje. Kūnas pašarvotas 
'grab. Peter Rogers (Radzevi
čius) koplyčioje, 410 Metro
politan Avė., Brooklyne. Lai
dotuvės įvyks sausio 24 d., 
11 vai. ryto, Mt. Olivet ka
pinėse. Velionis paliko nu
liūdime brolsūnį Norbert Dan
nelius.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab. Petras Radzevičius- 
Rogers.

George Becker, 6 J m. am
žiaus. Gyveno 410 Grant 
Ave., Brooklyne. Mirė sau
sio 22 d., namuose. Kūnas 
pašarvotas grab. ’F. W. Sha- 
lins-šalinsko koplyčioje, 8402 
Jamaica Ave., Woodhaven, 
N. Y.

Laidotuvės įvyks sausio 26 
d., iš Karalienės Angelų baž
nyčios, 10 vai. ryto, į šv. Jono 
kapines.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Margaret, tris sūnus, 
Victor, Franą ir Albiną; se
serį Mrs. šilsiu ir tris anukus. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
grab, Jalinskas.

Petras Streimantas
Palaidotas

Sausio 16 d. iš Povilo Gusto 
koplyčios į šv. Jono kapus iš
lydėjo velioni Petrą Streiman- 
tą, — Kalvuką, kaip .* dau
giausiai brukliniečiai vadino. 
Amato buvo kriauČius. Iš pat 
jo atvykimo į šią šalį dirbo 
kriaučių dirbtuvėse kaip “ki
šeninis.” Paskutinė jo dirbtu
ve -s darbavietė buvo pas P. 
Mičiulį, kur jis dirbo keletą 
metų, bet .jau per tūlą laiką 
jis buvo išėjės ant “senatvės 
pensijos.” Velionis buvo lie
tuviams kriaučiams gerai ži
nomas ir priklausė 54 loka
liu’, taipgi priklausė ir šven
to Jurgio Draugystei. Velio
nio laidotuvėmis rūpinosi ir 
gražiai - iškilmingai palaidojo 
jojo žmona. Tačiau, jojo go
rieji draugai, kriaučiai ii’ ne 
kriaučiai, sumėtė po dolerį ir 
pusdolerį, nupirko velioniui 
gražų gėlių vainiką, kas duo
da suprasti, jog velionis Pe
tras Streimantas su savo drau
gais gražiai sugyveno būda
mas gyvas. Taipgi didelis bū
rys jo draugų ir draugių pa
lydėjo į kapus. Lydėtojams 
automobiliai buvo nemokami 
ir sugrįžusiems nuo kapų bu
vo duoti pietūs Lietuvių Ame
rikos •Piliečių Klubo patalpo
je.

Lai tau, Petrai, būna šilta 
Amerikos žemele!

J. Stakvilevičius.

Miesto valdovai (Board of 
Estimate) vasario mėnesi 
svarstys klausimą dėl sulaiky
mo gatvekarių kursavimo 
Brooklyno Broadway. Mano
ma sulaikyti tą gatvekarių li
niją, kuri eina nuo Williams
burg Bridge Plaza iki Cres
cent St. ir Jamaica Ave. Vie
ton gatvekarių norima įsteigti 
b ūsų liniją.

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. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, Ph. G.
Tol. EVergrecn 7-6238

TELEPHONE
STAGG 2-5043

*'36'’

RES. TEL.

UY. 7-8681

•OC*

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 kalną
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Niujorke taisomas didžiau
sias Amerikoje, o gal visame 
pasaulyje, aerodromas, ofici
aliai pavadintas New York 
International Airportu. Jis 
randasi Idlewilde, Queenseje, 
už Jamaicos, pagal Jamaica 
įlanką.

Ligi šiol šiai lėktuvų aikš
tei įtaisyti buvo išleista apie 
$90,000,000. Aikštė užima 
4,900 akrų žemės plotą.

Jau pristatyta nemažai pa
statų, ofisų, taipgi visuome
niškų vietų, keletas h an garų, 
ir tt. Bet dar toli gražu ae
rodromas nebaigtas . Tai tik 
pusė darbo atlikta, sako tie, 
kurie tuo darbu rūpinasi.

Bus statyta vis daugiau ir 
didesnių pastatų, taipgi han- 
garų. Ilgainiui bus pasiekta 
to, kad šin aerodroman kas
dien atlėks ir iš jo išlėks ne
mažiau 1,000 lėktuvų.

šiuo metu aerodromu nau-’ 
dojasi tik tūlos kompanijos, 
kurių lėktuvai skrenda į už
sienį.

Privalo Pateikti 
"Apčiuopiamu’ Daviniy

John J. Pendergast, kuriam 
pavesta rūpintis butams nuo
mų kontrole, pareiškė: Tie 
Niujorko miesto namų savi
ninkai, kurio ryžtasi pakelti 
savo nuomotojams nuomas, 
pagrįstas “padidėjimu išlai
dų,” privalo pateikti pil
nas savo jeigu ir išlaidų apy
skaitas už 1943 metus ir bė
gamuosius metus.

Pagal tas apyskaitas bus 
sprendžiama, kiek namų sa
vininkams padidėjo, jei iš vi
so padidėjo, namų užlaikymo 
išlaidos.

Max Rosenberg (1413 E. 
24th St., Brooklyne), drabu
žių srity.) biznierius, kaltina
mas nemokėjime valdžiai tak
sų už $229,863. Jis buvo su
areštuotas ir paleistas po $1,- 
500 belą. Jo teismas žada 
prasidėti vasario 14 d.

Geri Pietus!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.
.'1 .■..'■4—222"

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

šiuo metu, kai Washingto- 
nas ryžtasi pripažinti fašistinę 
Ispaniją legale “Vakarų de
mokratija,” kai Achesonas ža
da pasiųsti pas Franko Ame
rikos ambasadorių, tai niujor
kiečiai anti-fašistai nesnau
džia.

Joint Anti-Fascist Refugee 
Committee, kuriai vadovauja 
žymusis Dr. Edward K. Bars
ky, šaukia masinį mitingą rei
kalavimui, kad Franko val
džia nebūtų pripažinta demo
kratine, kad Amerika laikytų
si Jungtinių Tautų rezoliuci
jos ir boikotuotų fašistinę Is
panijos valdžią.

Masinis mitingas įvyks ket
virtadienį, sausio 26 dieną, 
Manhattan Center, 34th St. ir 
8th Avė., Manhattane.

Kalbės tokie oratoriai, kaip 
kongresmanas Vito Marcanto. 
nio, O. John Rogge, Johannes 
Steel, Samuel Neuburg er, 
James Durkin.

Mitingas ne tik bus svarbus, 
Įdomus, bet ir reikšmingas.

Kviečiami visi, kurie gali, 
tą vakarą būti Manhattan 
Centre.

Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 
$1. ‘ N.

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

OFT TTHTWC D A D 411 GRAND STREET ZitJtl O O AK BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

£&?’”29 TELEVISION

Petras Kapiskas 
PALAIKO 

Bar & Grill 
DEGTINES, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET, 

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

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—An t r., Sausio 24, 1950

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

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

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

Pasitarimas Įvyks Liberty 
Auditorijoje trečiadienį, sau
sio 25 d. Pradžia 7:30 v. v.

Kviečiame visus susirinkti 
laiku; laiškais pakvietimai 
sinuntinejami nebus.

Turėsime svarbias diskusi
jas svarbiais klausimais.

(10-12) Šaukėjai.

Kai kurie spėja, jog vagi
šiai, pavogę apie milijoną do
lerių Bostone, galėjo atsidan
ginti į Niujorką.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

pi—M—i ■ i^ii Bui »!■

Į S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
11 BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
" 1—2 dienom; 6—8 vakarais
ii Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0203




