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44,000,

6,000, ir Kentucky —1,-

a

Mes baigiame 
toje tvarkytis.

VIENA, Austrija. — Tarpe Jungtinių Valstijų 
Austrijos ir Lenkijos pasirašytą prekybos reikalais su
tartis. S

FRANKFORT, Vokietija/— Vyriausybė Federates 
Vokiečių Respublikos šaukiasi į piliečius, kad jie rem
tų Amerikos, Anglijos ir Francijos politiką.

DRESDENAS, Vokietija. — Darbininkai demonsra-
DRESDENAS, Vokietija.—Darbininkai demonstra- 

jos, kuris pataikauja turčiams.
i. -

ROMA, Italija. — Dešinieji socialistai sutiko vėl įei
ti į klerikalų De Gasperi valdžią.'

ni akcininku suvažiavima ■ 
patvs matvs. kaip čia viskas 
atrodo.

PORT AU PRINCE, Haiti.— Haiti prezidentas Es- 
time sako, kad jis nesirengia karui prieš Dominikoųų 
respubliką.

Iš Argentinos ateina žinių,

GENEVA^ Italija. — Jungtinių Tautų Globojimo 
Taryba kitiems kraštams sutiko, kad Italija gali tvar
kyti SomaliUndo krašto reikalus.

Darbo Žmonų 
Dienraštis

<aina $7.00 Metam* 
Užsieniuos** $9.0*' 

Queens Apskrity $8.00 
KOPIJA 5<

TRICK 5c

S PRAGA, Čechoslovakija. — Romos katalikai kuni
gai sako, kad vyriausybė nemažai jų suėmė už atsisa
kymą pildyti įstatymus.

ronofvt 
raščius.

Negauname mes ir “Tėvy
nės.” kuria pradėjo pažangie
ji lietuviai leisti no to. kai 
“Vmnvbė” buvo uždarvta.

Gal Perono valdžia ir “Tė
vyne” bus pasmaugusi.

Visko ten gali būti!

Veik Susitvarkėme.
129 Laikraščiai Pasmaugti.
Kryžioku Pikietas

Nevvarke.
Kam? Dėl Ko?!

Rašo R. M1ZARA

savybė, tai ir jos daro spau- 
. dima ant mainierių. Jos 
! skelbia, kad joms pradeda 

anglies ir todėl

Washington.
Bus ir pačiam Perono roži- Reston, New York Timeso 

mui galas,—anksčiau ar vė- korespondentas rašo dien- 
liau!

■'S Aštuoniasdešimt Tūkstančių 
Mainierių Randasi

Streiko Lauke

šešių puslapiu, 
kad patsai sunkiausias persi-1 
kėlimo darbas atliktas.

Linotypai jau normaliai su
kasi. Didysis presas—taipgi.

Neužilgo prasidės suktis ir 
knyginis presas, kuriame spau
džiama žurnalas “šviesa” ir 
kitokie didesnieji darbai, kny
gos, konstitucijos.

Visa tai džiugina kiekvie
ną laisvietj ir pažangų žmo
gų*

Ne vienas, kuriam teko įsi
velti j persikėlimo darbą, sa
ko: . •

—Niekad nesitikėjau, kad
. turėsime tiek daug vargo ir 

darbo — nenumatyto darbo...
Suvvke bendrovės akcinin- Be to, atrodo, jog toji ar

kai— sausio 29 dieną j meti-; mija Jar žada padidėti. L.
ni akcininku suvažiavima — į Kasdien nauji tūkstančiai la Plleno ,-panijų- nuo

/.;« '”’C!Vqo 1 majnjerių stoja į kovą prieš
anglies kompanijas.

Pagal valstijas, streikie- pritrūkti 
jog ten per trumpa laika Pe- rių skaičius dalinasi maž- jos turi atleisti savo darbi-

Idžia uždarė 129 laik- daug sekamai: Pennsylva- ninkus iš darbo.

Pasirodo, kad skaitlingos nijoje streikuoja 
minkštosios anglies mainie- West Virginijoje — 19,000, 
rių grupės atsisako klau.sy- Ohio — 11,000, Alabamoje 
ti savo vadų ir neina dirbti. ■— i, 
Jie reikalauja kontrakto. 1000. 
Jiems nusibodo gyventi iš 
mizernų algų.

United Press apskaičiavi
mu, streiko lauke randasi I 
daugiau kaip aštuoniasde-1 
simt tūkstančių, mamienų. 
I? n tn inn" tm , >'

Tuo tarpu teisėjas Keech
• tebesvarsto National Labor 

Relations .Boardo peticiją, 
ikad prieš mainierių uniją 
jbūtu išduotas uždraudimas 
(indžionkšinas). Už dienos 

rs, ką daryti.
Kadangi daug kasyklų y-

TAI “NE SOVIETU KALTE UŽ 
ŠALTĄJĮ K ARĄ”—RESTON

jraštyje: “Soviet Not Al
ways to Blame for the 

mowed spstadieni N°war- E?st-West Crisis.” Jis zy
kė klnrih’J»lai gnn»’<r»Ti’7.avn 
k«»i 1'prino® rb'r»v.lnis 1r 
tė S’^tvno Choro koncertui pi- 
kWiioti!

Ka« <*’ tnr* bnvr> tokin hm- 
ini stnftzfi T'ilrlp-

1 ietuvin Salės
durimis ?

Ah’1 r»hr»rjU flainpvo
Handipą dpinas. o koncertą 
at’dan" Amerikos ir Lietuvos 
himnais

Aidinčiu liaudies dainos bu
vo mintos i lo^endiška veika- 

nav^ dildą “Paparčio

Jnn ir tai kryžiokams ne- 
p^tmka!

•Tau ir prieš tai jie protes- 
t”oia! x

Pikietnotoiai. matvt. rmrtuo. 
kad sietvm^č’ai ir aidinčiai 
giedot” hitlerininku himną!

Abejoju, ar jie to sulauks!

Pranas Yakštis, aidietis, sa-

I

?

■A'

—Tik pagalvokit: esu Ame
rikoje gimęs ir augės, dalv- 
vavau k*»re prieš fašistine aši. 
o dipukai, atvykę Amerikon 
prieš, tris mėnesius, — atvvkę 
pastogės ieškoti, — šiandien 
mane nikietuoja, kam. aš dai
nuoju lietuvių > liaudies dai
nas !. . . ( , ; ,

Taip, Frank Yakštis tarna
vo kariuomenėje, buvo sar- 
žentas, kariavo pęieš Japoni
jos ir Vokietijos fašistus-Mie- 
tuvių tautos ir žmonijos prie
šus.

Kuomet Pranas kariavo 
prieš Hitlerį, tai tie. kurie ji 
pikietavo, rėmė Hitler j. dirbo 
Hitleriui. Na, ir šiandien jie 
atvyko Amerikon kariauti 
prieš tuos, kurie kariavo prieš 
žmonijos pabaisą!

Ar dabar jums aišku ?!...

kėliausios žinios
«

i S
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PROTESTUOJA PRIEŠ SIŪLOMĄ 
PAGALBĄ ISPANIJOS FAŠISTAMS

generolo Franco režimas 
buvo įsteigtas po trijų me
tų Hitlerio ir Mussolinio 
karo prieš Ispanijos žmo
nes.

Kaip žinome, neseniai 
diplomatai sakė, kad Jung-

New York. — Pirminin
kas Komiteto Pagalbai An
tifašistų D r, Bąrsky pa
siuntė Valstybės Depart- 
mentui protestą reikale ža
damos pagalbos Ispanijos 
fašistams.

Dalykas tame, kad Vals- tinių Valstijų karininkai 
tybės Departments sekreto- jau yra įsteigę Ispanijoj ke- 
rius Mr. Dean Acheson pa- lis šimtus lėktuvų laukų ir 
reiškė, kad mūsų šalis rems kelias karo laivyno bazes. 
Jungtinėse Tautose reikalą Dabartinis Mr. Achesono 
atsteigti diplomatinius ry- pareiškimas patvirtina tą, 
šius su Ispanijos dabartine, kad jau nuo seniai bendrau- 
valdžia ir teiks “ekonominę jama su Franco režimu, 
pagalbą.”

D r. Barsky sako, kad tai 
. bus gėda Jungtinių Valstijų 
1 žmonėms pasaulio akyse.

MASKVA. — Tarybų Sąjungos žinių agentūra Ta- žino, kad Ispanijoje 
sas užginčijo, kad būk buvo vedamos derybos su Ispa- -----------------------------------
nijos frankistais reikale pardavimo Ispanijai grūdų. | Amerika Tfiiks ČiailgO

MASKVA. — Tarpe Tarybų Sąjungos Ir Kinijos Cninm I(arn PafTAlha 
Liaudies Demokratiškos Respublikos bus padaryta ata- u 1 ubuluU
tinkamos sutartys.

Šį vakarą Madison Square 
Gardene, New Yorke, įvyk
sta masinis mitingas, kur 
kalbės Vito Marcantonio ir 
kiti kalbėtojai. Ten bus taip 
pat aptariami ir mūsų ša
lies santikiai su Ispanijos 
frankistais.

mi. kad mūsų šalyje komer
cinė snauda* ir radijo ko
mentatoriai jau taip įprato 
kaltinti Tarvbu Sąjungą 
kiekviename atsitikime, kad 
iie (iažnai. neatsižvelgia į 
tai. kas kaltas dėl vieno ar ko j 
kito ginčo.

Mr. James Reston anaip 
tol nėra draugingas Tary
bų Sąjungai, bet iis nažvmi, 
kad du pastarieji nesutiki
mai tarne Jungtinių Valsti
jų ir Tarvbu Sąjungos bu
vo ne iš Sovietu kaičios.

James1 Viena, Berlyne amerikie
čiai buvo paėmę 600 kamba
rių namą, kuris priklauso 
Sovietams. Tokis žygis vos 
^ei^saukė iš Sovietų pusės 
Berlyno blokados. Tik vė
liau A m e r i k o s ge
nerolas T a V i o r ir komi- 
sionierius McCloy gražino 
Sovietams ta namą pareikš- 
d?mi. kad del io “neverta 
ginčytis”. Vienok, Ameri-

bu Galioja įstatymas 
75 Centai į Valandą

W^shington. — Preziden
tas Trumanas pareiškė, kad 
nuo trečiadienio, 25 d. sau
sio, jau* pilnai įėjo į galią 
istatvmas, kad mūsų šalvie 
darbininko alga neturi būti 
mažesnė, kaip 75 centai į 
valandą. Pirmiau istatvmas 
reikalavo 40 centu. Supran
tama, kad ir su 75 centais 
i valandą prie dabartinio 
brangumo nelengva gyven
ti. ......... * ' '•';

Bus Lyttybe Sinkianąe
PęiningPęining. — Kinijos Liau

dies Demokratinė vyriausy
bė sudarė a dministratvve 
tvarka Sinkiąnge ir eilėje 
kitu šiaur - vakariniu pro
ving iu. Sinkianp’ps vra virš 
Wt.OOO ketv.. mvliu plotas. 
Ten gyvena daug mongolu, 
rusu, totorių ir tik 5 kinie
čiai ant kiėkvipnn šimto gv- 
ventoiu. Paskelbia visų tau
tų ir tautelių lygybė.

Tenka pasveikinti Newar- 
. ko lietuvių visuomenę už tai, 

kad ji nepaisė kryžioku pi- 
kietinudfc. bet drąsiai ėjo sa- 
lėn koncerto paklausyti.

Salė buvo pilna žmonių, be-1 patys kryžiokai bandys orga- 
sigėrinčių , lietuviu liaudies nizuoti pikietininkus -ir ties 
dainomis, atliktomis - Aido ir pramogomis, ruošiamomis Li- 
Sietyno

Šlovė
1 Šlovė

O tienYs, kurie šiam kultū
riniam darbui kenkia. . .

Kai kurie brooklvniečiai sa- 
1 ko, būk jie girdėję, jog tie

Chorų.’, 
mūsų Chorams! 
ip^sų; vipuorąenęi! . •

bęrty Auditorijoje.
I Na, ir kas? "Ką jie 
i laimės?!

tuo

WASHINGTON. — Bendrasis kongresmanų-senato- 
rių komitetas klausinėjo United States Plieno korpo
racijos pirmininką Fairless, kodėl korporacija pabran
gino plieną 4 doleriais tonui, nors ji ir: be to gavo gau
singų pelnų.

Plieno kainos pakėlimą Fairless teisino ypač tuom, 
kad korporacija sutiko įvesti senatvės pensiją savo 
darbininkams.

radijas ir komercinė e
da atakavo Tarybų Są- Į reiltOIlO SCSIŲ. KiUJlHŲspou < 

jungą.
Kitas “incidentas” buvo 

d^y aštresnis, kada sausio 
12 diena Mr. Acheson pa
reiškė, kad Sovietai ketu
rias šiaurines Kinijos pro
vincijas jau prijungė arba

Liudininkas Nužudytas
Trenton, N. J. — 

Johnson, 
negras,

prijungia prie Tarvbu Sa- plovėjas, rastas i _ 
jungos. I ši pareiškimą rūs- savo namuose, po num. 334 ką. 
čiai atsakė ne vien Tarybų n. Montgomery St.

Boyd šiems negrains, nes pirma- 
47 m. amžiaus jame teisme nebuvo užten- 
langų valytojas- karnai įrodymu, kad jie nu- 

> negyvas žudė krautuvėlės savinin-

Negrus gynė, be kitų. O.
Ji rado lovoje jo žmona, John Rogge, žvmus advo- 

! Elsie Johnson, taipgi 47 katas, niūjorkiškis. 
įmetu amžiaus. Žudvtoiai ar 
žudytojas pasmaugė John- 
sona io paties apatiniais • 
marškinias, kuriuos vėliau 
subruko jam į burną, į ger
klę.

Trentono policija pripa
žino, kad ii buvo Johnsono 
bute ir rado jį negyvą, pa
smaugtą.

Kas pasmaugė Johnsoną?
/ Kiekvienam aišku, kad

Sąjungos užsienio minist
ras Višinskis, kad tas pra
simanymas neturi jokio na
rnėto. bet ir Kinijos Liau
dies Demokratine vyriau
sybė.

Streikai ir Sukilimai
Formoza Saloje

Taipei, Formoza.' — Pra
sidėjo streikai ir sukilimai 
visoje eilėje vietų; Bado 
streiką paskelbė: ir formo- 
ziečiai, kurie buvo po -prie
varta mobilizuoti į čiango 
armiją karui prieš komuni
stus, Formozos gyventojai kurie laukia teismo._ 
jau kelintų kartu sukyla! Kaip žinia, praėjusiais 
prieš reakcininkus. 1947 m. r^ren^one buvo suim- 
Čiango gaujos apie 10,000. ti šeši negrai, kaltinami nu- 
forpioziečių nužudė. Kada 
tokia padėtis, tai neilgai 
Čiango režimas i'r čia 
laikys.

išsi-

Bulgarija Kaltina 
Graikijos Fašistus

Sofija, Bulgarija.— Grai
kijos fašistinis režimas ne
nurimsta. Fašistai grupė
mis, gerai apsiginklavę, 
naktimis puola Bulgarijos 
n? sienio sargus ir veržiasi į 
Bulgarija. Kur jiems pavy
ko įsiveržti, tai padegė fab
rikus ir pamuš. Vietomis 
ginkluotos gaujos tain ner
ietė šnipų, grupes į Bulga
riją.

Washington. — Valsty
bės Departmento sekreto-, 
rius Mr. Dean Acheson pa
reiškė, kad Formozos salai 
bus teikiama “ekonominė 
pagalba”, tai reiškia Čian
go režimui, kuris ten dar 
laikosi.

Kas dėl tos “ekonominės” 
pagalbos, tai žinom, kokia 
ji yra, juk tik kelios dienos 
atgal komerciniai laikraš- 

I čiai buvo įtalpinę paveiks
lus, kaip Amerikos prie
plaukose į laivus krauna 
galingus tankus, kurie yra 
siunčiami į Formozą salą. 
Toji pagalba tuojau kai
nuos Amerikos žmonėms 
$106,000,000. Bet veltui — 
reakcija jau nenugalės Ki
nijos liaudies.

Sustreikavo 90,000 
Chrysler Darbininkų

Siūlo Panaikinti Buvusias 
Vokietijos Skolas

Washington.— Jungtinių 
Valstijų valdžios komisio- 
nierius Vokietijoj John Me- 
Cloy siūlo, khd Jungtinės 
Valstijos, Francija, Angliją
tuojau panaikintų Vokieti-- / r.’ 
jos skolas, kurias ji buvo T i 
skolinga ir pirm Antro Pa
saulinio Karo.. Anglija ir 
Franci i a nelabai tam pri
taria. Bet amerikiniai poli
tikai mano, kad tas reika
linga tam, kad greičiau Vo
kietiją pastačius ant karo 
kojų.

Automobilistai už 
Parama Mainieriams

Detroit — Sustreikavo 
Tuomet šeši negrai buvo 90.000 CIO Auto Workers 

perkelti iš mirties kameros unijos darbininku, kurie 
i “paprastą” kalėjimą ir dirba Chrvslerio fabrikuo- 
laukė naujo teismo. |Se. Darbininkai milžiniško- 

Boyd Johnson, taigi, buvo Je didžiumoje 
numatytas vyriausiu liudi
ninku, nes jis žadėjo paro
dyti, jog ne negrai nužudė 
tą krautuvininką, bet tūlas 
baltas asmuo.

Johnson kažin kur tai 
viešai pasakė, na, ir už tai 

Johnsonas buvo pasirengęs jis susilaukė baisios ' mir- 
liūdvti už tuos šešis negrus, ties.

. | Policija mano, būk John
soną nužudė jo paties 21 
metų amžiaus sūnus, Ed
vardas. Jis laikomas kalėji
me be belos. Kitas sūnus, 
Archie, 16-kos metu amž., 
įkalintas, kaip liudininkas. 1 

Kaip čia visa tai įvyko, 
kol kas nėra pilnų davinių. 
Spėjama, jog neužilgo visa 
tai paaiškės, jei paaiškės.

žudyme vieno balto krautu
vėlės savininko.

Be jokių ceremonijų visi 
šeši buvo pasmerkti mirti.

Nusmerktuiu žmonos ir 
giminės kreipėsi i Ameri
kos visuomene gelbėti juos. 
Bet iš visu organizacijų te- 
atsirn dn tik viena organiza
cija. Civil Rights Congress, 
kuri pasiėmė gynybos dar
bą.

Tuojau buvo aneliuota i 
aukščiausi New Jersev val
stijos teismą, reikalaujant 
šešis negrus išteisinti ir pa-

Aukščiausiame teisme bu
vo nuspręsta: i turi būti su
teiktas naujas teismas še-

nubalsavo 
trečiadieniopradėti streiką 

rytą.
Darbininkai 

kad jiems būtu nridėta po 
10 centų į valandą daugiau 
algos ir tulu kitu pagerini
mu. Darbininkai ir jų unija 
nenorėjo streiko, bet kom
panija visaip išsisukinėjo ir 
nenildė jų reikalavimų.

Chrysler Corp, išdirba 
Chrysler, Dodge, De Soto ir 
Plymouth rūšies automobi
lius.

reiks Jauja,

Cleveland, Ohio. — Di
džiulis Fisher Body fabriko' 
darbininkų unijistu lokalas 
45. priklausąs automobilių 
darbininku unijai, nutarė * 
reik?Duti CIO vadovybės, 
kad ii iššauktu visus šios 
uniins narius vienos dienos 
streikam iei valdžia nau- < 
dos Tafto-Hartlev iststvmą 
prieš mainierių (angliaka
siui uniją.

Be to, uniiista.i pasiuntė 
telegrama prezidentui Tru- 
manui. reikalaujant, kad jis 
nenaudotų Tafto - Hartley 
įstatymo angliakasiu kovai 
už geresnį gyvenimą pa
laužti. •

Žiema ir Mainieriai

Generolas Nori Dipuką 
J Amerikos Armiją

Washington, — Genero
las J. L. Collins atsikreipė į 
Kongresą prašant priimti į- 
statvmą,, kad būtų galima 
imti dipukus į Amerikos ar
mija. Jis mano, kad tuojau 
10,000 tokių kareivių būtų 
galima gauti.

Izraelis Nepatenkintas
Jeruzalis.—, Izraelio Kne- 

ssete (parlamente) buvo iš
reikštas nepasitenkinimas 
Amerikos diplomato M'or- 
genthau pasiūlymais Izrae
lio reikale. Tūli atstovai jį 
išvadind “arabų pataikū
nu” ir “karo kurstytoju.”

Bostone Nania Vagystė
Boston. Mass. — Čia ne

seniai plėšikai pasigrobė a- 
pie $1,500,000. Naujas už
puolimas buvo padarytas 
ant Union Club, bet ši ^ar
ta plėšikai pačiupo tik/ $1,- 
900. x

Washington. — Nešalta 
žiema žvmiai sumažina an
glies reikalą namų apšildy
mui. Todėl, nors mainieriai 
vienur ir kitur streikuoja, 
bet namų apšildymui nesi
jaučia anglies stoka. Kitaip 
yra su fabrikais, kuriems 
reikia daug anglies.

Bus įleista 320,000 
Išvietintu Į Ameriką

Washington. — Senatas 
priėmė bilių, kad iki birže
lių, 1951 ’metų j Jungtines 
Valstijas būtų ileistą 320,- 
000 išvietintu (D. P.). Jau 
iš to skaičiaus apie 125,000 
yra atvykusių į Ameriką.

i
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Daugiau aukų gavome sekamai:
Po $10: LDS 13 kp., ir LLD 185 kp., Richmond Hill,

Laisvės naudai — $10. Draugiškai, Ig. Klevinskas, 
Scranton, Pa.”

Po $5: A. ir P. Navickai, San Antonio, Texas; Mon- 
tellos Biruta ir Pr. Jočionis, Dearborn, Mich.

Širdingai dėkojame už aukas ir linkėjimus, tikimės 
sulaukti daugiau panašių linkėjimų nūo kitų gerų dien
raščio rėmėjų. Administracija,

“L. Dalininkų Suvažiavimui: Brangūs Draugai! Su
važiavimo proga, sveikinu jus, draugai, siunčiu širdin- 

Jonaš &iausius linkėjimus ir kartu nedidelę auką dienraščio

Suvažiavimo Sveikinimai

President,

ti-

o i J ’ ------ ’-----—’ ■— ’ ----------- ’ .—.—o 1 ton, Me.; Geo. Wilson, So. Boston, Mass.; A. Winkler.

todėl

1 ŠYPSENOS
praneša

pasaulio 
už rusų

viso 
ypač

manyti, kad 
dar aukščiau

po
vei 
ša-

Šventės 
paskelbė

Canada and Brazil, per year 
Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months

laikraš- 
kardino-

gadynėje tokią 
žmonėms skiepyti gali 
“filosofiškas chamas.”

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

United St
United Statės, per /J^months
Queens CoLpej* year ...........
Queens Co.,\ per six mos........

Hitlerinės gvardijos ge
nerolas Max Simon, anglų 
zonoj, buvo nuteistas mir
tim Anglų vadovybė mirties 
bausmę pakeitė amžinu ka-

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

GEORGE WARES; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

mečių, baltarusių, latvių, estų 
liaudies/' dainą, Pasaulio de
mokratinio jaunimo himnas ir 
kt.

C. D. ir E. Vyrų, moterų 
ir vaikų 'choro programos.

Viso repertuarą sudaro 32 
dainos. Skubiai, dideliais
ražais, spausdinamos gaidos. 
Liaudies kūrybos namai jų 
jau išleido 117 tūkstančių 
egzempliorių. Išėjo iš spau
dos eilė brošiūrų su metodi
niais nurodymais chorve-

kurie, i
berso liūdymals, kaltina Al
ger Hissą, tai tarpe jų ras
tų netoli bėgusiu nuo 
C h am be r so.

SUBSCRIPTION RATES 
s, per year ......... $7.00

$3.75 
$8.00 
$4.00

džiams ir tautinių šokių vado
vams. Valstybinio 1______
dainų ir 
kių vadovas E. Lingis parengė 
didelės apimties 
tautinius šokius, 
g i am a spausdinti.

Vyriausiais Dainų šventės Draugiškai 
dirigentais patvirtinti: Štai i-Į
nines premijos laureatas 13a-1 
lys Dvarionas, nusipelnęs me
no veikėjas Jonas Švedas, mu
zikai Juozas Karosas, <, 
Motiekaitis ir Konradas Ka- 
veckas. '
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Prezidentinė taksavimo programa
, Pagaliau iš paties šalies prezidento išgirdome rimtą 

finansinį žodį. Keturiasdešimt dviejų bilijonų dolerių 
budžetui reikia daug įplaukų. Jos visos turi pareiti iš 
Amerikos žmonių. O tie žmonės susideda, kaip visiems 
žinoma, iš klasių. Milžiniška dauguma susideda iš darbo 
žmonių. Geroka dalis yra vertelgos, biznieriai, smulkioji 
buržuazija. Pačiame viršuje sėdi Amerikos visuomenės 
“smetonėlė” — kapitalistai, milijonieriai, turtuoliai, tik
rieji šios didelės, gražios šalies valdonai.

Reikia turėt mintyje dar ir tas svarbus faktas, kad šie
met bus svarbūs kongresiniai rinkimai. Jų politikieriai 
negali pamiršti. Jų nepamiršta ir mūsų prezidentas Har
ry S. Trumanas.

Darbo žmonės ištroškusiai laukė, kada taksų našta 
palengvės. Jau penketas metų po karo, o mes tebemoka
me karinius taksus! Tai negirdėtas dalykas jo
kios šalies istorijoje! Darbo žmonės turėjo teisę tikėtis 
taksų numušimo.

Visiems jiems tenka skaudžiai nusivilti. Jie paliekami 
stenėti po ta pačia taksų našta. Taip patvarkė mūsų ge
rasis prezidentas.

Kadangi ant tam tikrų prašmatnybės daiktų taksai 
bus sumažipti, tai šiek tiek laimi smulkioji buržuazija, 
vidurinė klasė.

Trumanas reikalauja, kad taksai būtų pakelti ant 
stambiųjų korporacijų pelnų. Iš čia jis tikisi viso bilijono 
dolerių. Gerai, už tai reikėtų prezidentą karštai pasvei
kinti, jeigu nežinotumėme vieno didelio dalyko, — jeigu 
nežinotumėme, kad tos korporacijos pernai pasidarė ke
letą bilijonų dolerių daugiau pelno, negu kit. metais pasi
darydavo. Vietoje visus tuos bilijonus iš jų atimti ir su
mažinti darbo žmonėms taksus, prezidentas privers jas 
tik mažytę dalelę tų pelnų išmesti į valdžios budžetą.

Visa mūsų nelaimė pareina iš šaltojo karo politikos, 
vedamos to paties prezidento. Juk trys ketvirtadaliai vi
so jo budžeto eina militarizmo reikalams.

Kol tokia padėtis toleruojama, tol niekam nevalia nė 
sapnuoti apie taksų sumažinimą. Komercinė spauda dar 
liepia būti tikrai dėkingais vyriausybei, kad ji palieka 
mus po tokia pat taksų našta, kokią iki šiol vilkome. Kas 
galėjo prezidentui uždrausti taksus padidinti? Tiesa, yra 
Kongresas. Bet Kongresą sudaro senųjų partijų politi
kieriai. Jų politika yra prezidento 
litika. Tiesa, tūli kongresmonai garsiai pazurza, bet 
turi nutilti, nes jie sėdi tam pąčiam vežime, kaip ir

NE FILOSOFIJA, BET 
BJAURI VERGIJA

Pabėgėlių tarpe Argenti
noje atsirado koks ten Dr. 
J. Mačernis. Klerikalų 
Draugas jį tituluoja dideliu 
“filosofu”, tiesiog filosofi
jos ekspertu. Jis rašo apie 
moterį, vyrą, vaika, sielą ir 
pagaliau Dievą. Dievą jis 
vadina “Aukščiausiu Pro
tu” ir reikalauja, kad visi 
to “proto” klausytų ir bijo
tų. O žmogus, kuris tokio 
“Aukščiausio Proto” buvi
mą paneigia, esąs pats savo 
proto atsižadėjęs!

Mūsų kunigai, laikas nuo 
laiko dar prisimepa, kad 
reikia Dievo ne tik bijoti, 
bet jį ir mylėti. “Filosofas” 
Mačernis gi su jokia meile 
visiškai nesiskaito. Jo iš
kepto “Aukščiausio Proto” 
reikia tik bijoti, lygiai taip 
ir dar daugiau, kaip tamsus 
vergas bijo savo pono. Jis 
paima payyzdį iš savo gyve
nimo ArgfenŲnpje. Pasiskai
tykite: <

Atvažiavęs Argentinon tu
rėjau tarnauti pas vieną poną. 
Ko nors paklaustas, aš jam 
atsakydavau trumpai “si,” už
miršdamas pridėti “senjor.” 
Už tai tas ponas užpyko ant 
manęs ir atleido iš tarnybos. 
Galima pripažinti, kad jo el
gesys nepateisinamas, bet tas 
nekliudo padaryti palyginimą. p0 pirmo pasaulinio karo 

aTi buvo mažiau, negu du šim
tai milionų gyventojų ko
munistų kontrolėje. Na,- o 
jeigu imperialistai surengs 
trečią pasaulinį karą, tai 
kiek tuomet gyventojų bus 
komunistų kontrolėje? f 
pie tai turėtų pagalvoti ir 
mūsų ponai Washingtone.

Šiomis di-enomis gavome sekamus pasveikinimus, Liet. 
Koop. Spaudos B-vės dalininkų suvažiavimui; kuris įvyks 

Valstybinio liaudies 29 d. sausio, Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Avė., 
• šokiu ansamblio šo- Richmond Hill. Prašome pasiskaityti:

Gerbiamieji: Sveikinu Laisvės šėrininkų suvažiavi- 
leidinį apie mą, vėlindamas geros energijos, apsvarstyt visus bėgan- 
Knyga bai- čius reikalus ir pakelti ūpą dėlei apšvietos. Kadangi ne

galiu būti suvažiavime, prašau priimti mano dovaną $5.
, ■ Pete Krishunas, New Kensington, Pa.”
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Mainierių Sukilimas
Daugiau kaip šešiasdešimt tūkstančių minkštosios 

anglies kasėjų nebeklauso savo aukštųjų vadų įsakymo 
grįžti į darbą. Jie kietai laikosi savo tradicinio obalsio: 
“Be kontrakto nedirbsime”. Jie tiki, kad jie nenusideda 
nei unijai, nei kraštui, kovodami už savo švenčiausius 
reikalus.

Teisybė jų pusėje. Kalėjimu ir grūmojimais gal galima 
paveikti bei išgąsdinti Lewisą ir jo kolegas unijos tary
boje, bet eiliniai mainieriai žino,.ko jie nori ir jokių gąs
dinimų nepabunga.

Dabar kalba žmonės
Indonezijos politikieriai susitaikė su holandais ir pa

sirašė sutartį, visą kraštą padarant dalimi Holandijos 
imperijos. Jie sutiko prisiekti karalienei Wilhelminai pa

klusnią ištikimybę.
" Bet visai kitą giesmę pradeda giedoti Indonezijos žmo
nės. Jiems nepatinka vadų parsidavimas Holandijos im
perialistams. Jau girdime, kad Indonezijoje prasideda 
platus partizaninis sąjūdis. Labai išsigandę holandai ir 
jų talkininkai. Visi bijo užrūstintų Indonezijos žmonių 
balso. t

J;

New York “Times” pa
skelbė, kad Conn, valstijoje 
yra įsteigta dvasiška semi
narija, kurioje prirengiami 
kunigai - šnipai dėl rytinių 
valstybių.

Jeigu rytinės valstybės, 
remdamosios “Times” pra
nešimu, neįsileis kunigų iš 
Amerikos, tai Washingtono 
administracijai vėl prisieis 
protestuoti, kad rytinės 
valstybės persekioja tiky
ba.

“Miami Herald” 
tingai rašo, kad visame pa
saulyje esą 2,201,000,000 
gyventojų ir jau komunistų 
kontrolėje esą 731,000,000 
gyventojų.

nius laivus. Washingtono 
administracija sakosi pro
testuosianti prieš tokį Kai- 
šeko elgesį, bet griežtų 
priemonių nesigriebia.

O gal Washingtono admi
nistracija mano, kad kai- 
šekiniai, bombarduodami 
Amerikos prekinius laivus, 
atsimoka Amerikai už tuos 
bilionus doleriu, kuriuosV 7 
Kai-šekas gavo ?

Dr. Carl Binger, proto 
ligų specialistas, sako, kad 

išgąs- vyriausias valdžios liudi
ninkas, Whitaker Cham
bers, esąs nesveiko proto 
žmogus.

Aukos Dienraščio Laisvės 
Paramai i 

o ______
Per keletą pastarųjų dienų gavome gražios finansinės 

paramos dienraščiui — daugiausia dėl persikėlimo reika
lų.

Aukavo sekamai: Po $5: S. Jankauskas, Rumford, Me.; 
Richmond Hill Draugai.

Zuzanna Danta, Detroit, Mich., $4.
Po $3: John Zulis, Hyde Park, Mass.; M. Padolis, De-

Jeigu poll ink as. kuriam 
nieko neprivalau, užsirūsti
na, kad jo įsakmiai ir žodžiu 
nepagerbiu, tad kaip turi už
sirūstinti tas Anksčiausias 
Ponas, iš Kurio, mes turime 
viską, net paeitu mūsų buitį? 
Tikrai .yra chamizmas bent 
sekmadieni nenueiti bažny
čion ir tenai .viešai nepasaky-

1 ti Jam “Si, Senjor! štai mes 
tavo vaikai, didi ir maži, vy
rai ir moterys, dėkojame Tau• -X •'
už visas gėrybes, ką tik turi
me, ir už pačią buitį.” O dė
koti turime daug ir daug ūži/usiiuu uau5 u vi ci ua i __ \ x

(Draugas, sausio 21 d.) 'ėjimu,. O dabar paleido ant 
į 70 dienų “atostogų” pasi- 

skel-, matyti su žmona ir sūnumi.
Anglų okupacinė valdžia 

Vokietijoje labai gailes-

Čia tas “filosofas” 
bia bjaurią'vergiją. Tą sa 
vo “Aukščiausį Protą” arba 
Dievą jis padaro dar didės- tinga, nes visi broliai fašiz
mu ponu už tą jo bosą ir me, vjsį pučia ta pačia hit- 
liepia jam vergauti. Šioje ’ ierįnę dūdą.

11683111006 ! ________

tik Tčndn Wnshincrfnnn nry-

30,000 DAINININKŲ 
DAINŲ ŠVENTĖJE

Tėvynės Balsas 
iš Lietuvos:

1950 metų Dainų 
repertuaro komisija 
šventės repertuarą.

šventė įvyks Vilniuje, cen
triniame aikštyne, 1950 metų 
liepos mėnesį. Joje dalyvaus 
30 tūkstančių žmonių, jų tar-. 
po 12 tūkstančių moterų cho
ras, 8 tūkstančių vyrų choras, 
8 tūkstančių moterų. choras, 
tūkstantis skudutininkų, tūks
tantis šokėjų, o be to jung
tinis penkių širųtų žmonių dū
dų orkestras.

Komisija paskelbė tautinių 
šokių, skudučių ir chorų pro
gramas.

Chor.ų programą sudaro:
A. Iškilmingoji dalįs-H-Tą-' 

rybų Sąjungos Himnas, Lietu
vos Himnas, J.» švedo kantata 
“Tarybų Lietuva.”

B. Mišrus choras: liaudies 
dainos “Bijūnėlis,” “Tris cįziė- 
nas,” “šėriau žirgelį,” “Už jū
relių, už marelių,” “Saulutė 
tekėjo,” “šiltas, gražus rude-

po vieną rusų, ukrai-

Aš manau, kad jeigu dr. troit, Mich.; V. Ėaltušis, Roslindale, Mass.; Ed. Stega, 
Binger patyrinėtų ir tuos, Worcester, Mass.; Raynibnd Didzulis,. Norwich, Conn.;

remdamiesi Cham- A. Kaunas, St. Clair, Pa.; S. Puidokas, Rumford, Me.;
— I 1 1 J • Al —- . • •%. v . S tv z'N T 1 ■ i 1 1 T'fc i i

“Darbininkas” rašo, kad 
A-j kardinolas Mindszenty, bū

damas kalėjime, dvi dienas 
savaitėje pasninkauja ir 
meldžiasi. Vieną dieną pas
ninkaująs už Vengriją, 
kita — už 
krikščionis, 
tautą.

Ar tik ne 
čiai buvo paskelbę 
lą Mindszenty pamišėliu, 
kad jis pasninkauja ir mel
džiasi už tas tautas, kurio
se įsikūrė darbo liaudies 
valdžios?

Kada Washingtone pra
dėjo kalbėti apie tyrinėjimą 
kavos pabrangimo, tai kai- 

»nos dar aukščiau pakilo. 
! Dabar senatorius Gillette 
vėl skelbia, kad pradės ty
rinėti. Reikia 
kavos kainos 
kils.

f Mat, kavos( Mat, kavos spekuliantai, 
-j keldami kainas, duoda kon

greso nariams darbo. Mes 
kelsime kainas, o jūs tyri
nėkite ir viskas baigsis ge
ruoju.

Vatikano organas “Osser- 
vatore Romano” pasmerkia 
gydytoją, kuris paskubino 
mirtį besikankinančiai. ne
pagydoma liga moteriškei. 
Laikraštis sako, kad gyvas
tį duodąs dievas ir tik jis 
galįs ją atimti.

t Kažin, jeigu dvi, skirtin
gų lyčių, ypatos nesusipo
ruotų, ar ir tuomet dievas 
duotų naujas gyvybes? Vei
kiausiai Vatikano “senber
niai” apie tai nepagalvojo.

Tula Elzbieta Bleizgytė- 
Navickienė “Darbininke” 
ve kokias eilės rašo:

“Kas be Dievo padėjimo ( 
ką nori nuveikti,

“Tas pradėtą savo darbą 
negali užbaigti.

“Kad ir būt koksai išmin
čius, jam nepasiseka,

“Kolei Dievas nepaduoda 
savo šventą ranką.”

Dabar aš suprantu, kodėl 
komunistams Sovietų Są
jungoj ir Kinijoj sekasi. 
Jiems “Dievas padavė savo 
šventą ranką.” Kinijoj Kai- 
šek., kuriam “Dievas nepa
davė savo šventą ranką”, 
turėjo nešdintis Formozos 
salon, o Sovietų Sąjungai 
pagelbėjo įsigyti atominę 
bombą. Kitaip jie būtų 
galėję pradėtą darbą 
baigti..

ne- 
už-

Kur kapitalizmas, ten ir nedarbas
Labai liūdnos žinios plaukia iš vakarinės Vokietijos. 

Politinis oras labai sunkus, nes visur pastebimas nacizmo 
atgijiipas. To fakto jau nebeslepia nė mūsų karininkai, 
kurie veda okupacijos reikalus amerikiečių zonoje. Jie 
pripažįsta, kad visur naciai kelia galvą, grupuojąs ir or
ganizuojasi, ruošiasi naujam žygiui. Tik tiek mus sura
minau kad mums liepia nesiklapatavoti, nes, girdi, mes 
pačius laiku paklupdysime ir jiems plaukus nuo galvų 
įtarausime.

Ekonominiai dalykai klojasi dar blogiau. Amerikiečių, nelis, 
anglų ir francūzų okupacijos zonose nesulaikomai auga ------
nedarbas. Tik paskutiniais-keliais mėnesiais beda'rbių ar- kapitalistų rankas. Atstatymas yra jų rankose. Jiems gi 
mija padidėjo visu milijonu. Dabar vakarinėje Vokietijo- ■ 
je vienuolika procentų visų darbininkų vaikštinėja be 
darbo. Blogiau būti nebegali. Visi garsiai dejuoja ir gai
liai verkia. ,

Kas pasidarė? Kame dalykas? Juk Vokietija smarkiai 
fiugriauta. Ištisi miestai šaukiasi atstatymo. Visko žmo
nėms trūksta. Atrodo, kad su darbais neturėtų būti jo- 
kios bėdos.. Bet bėda yra, skaudi, didelė, baisi bėda.
; Viso to pikto šaltinis yra kapitalizmas. Viskas, kas dar 

Vokietijoj liko nesugriauta, jau sugrįžo atgal į senųjų

Kai-šeko likučiai, susi
spietę Foi'mozos saloj, bom
barduoja Amerikos preki-

pirmoje vietoje stovi ne žmonių gerovė, bet pelnas. Jeigu 
mhžai pelno, uždaro fabrikus.

Aišku, nėra jokia paslaptis. j - .
Tuo tarpu niekas nekalba apie nedarbą rytinėje Vokie

tijoje. Ten fabrikai atimti iš kapitalistų. Ten žemės atim
tos iš dvarininkų. Ten atstatymo darbais rūpinasi patys 
darbo žmonės. Ne saujelės pelnas, bet visos visuomenės 
gerovė sudaro gamybos motyvą. Nedarbo ten negali bū
ti. Kaip nedabbo- nėra kitosesocialistinėse šalyse, : taip 
tos pavietrės nepažįsta rytinė Vokietija.

i

ra-Dr. B. Paulius, O. P., 
šo kunigų ' spaudoje apie 
kalėdas; Jis sako:

“Artėjant Kristaus Gimi
mo Šventei, pasiruoškime 
nuoširdžiai priimti Jį ir 
drauge su Betliejaus Pie
menėliais ir tolimų Rytų 
Išminčiais atiduokime Jam 
priklausančią dievišką gar
bę!”

Nieko nesakyčiau, jeigu 
Dr. Paulius būtų teisingai 
pasielgęs. Jis s u m i n ėjo 
“piemenėlius” ir tolimų 
“Rytų Išminčius,” išmes
damas “asilą ir jautį”, ku
rie pirmieji Kristų pasitiko. 
Todėl juos reikia išminčiais 
priskaityti. Juk per visą 
laiką lietuviai bažnyčiose 
giedojo; 1 - - - - -* •

“...Asilas ii4 jautis, vieš-

Juozas Gustaitis, North Haven, Conn.; John Ella, Butte, 
Mont.; Z. Kondrotas. Grand Rapids, Mich.

Po $2: Pete Krishunas, New Kensington, Pa.; Frank 
ir Mary Adams, Richmond Hill, N. Y.; L. Bekešienė, Ro
chester, N. Y.; A. Shlapelis, Montreal, Canada; F. Jasiu- 
nas, Sand Brook, N. J.; Mrs. E. Macey, Philadelphia, Pa.; 
M. Norbutas, Gardner, Mass.

Jos. Tomalonis, Tarriffville, Conn./ $1.50.
Po $1: J. Gavėnas, Brooklyn, N. Y.; St. Butch, Brook

lyn, N. Y.; A. Kaulakis, Auburn, Me; J. Žilinskas^ Lewis-
- -j --------~~ y —----------- ---------------------------- 7 ------------ ; ---- -------------------------7 7

Lost Greek, Pa.; John Patkus, New Haven, Conm; E. 
Rakita, McKees Rocks, Pa.; Jonas Urbonas, Philadelphia, 
Pa.; A. Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y.

Dėkojame už puikią paramą. Kaip žinote, yra svarbu 
ir gauti naujų skaitytojų dienraščiui. #Ies raginame kiek
vieną pavienį skaitytoją gauti nors po vieną skaitytoją. 
Sekanti pavieniai skaitytojai išklausė mūsų paraginimų 
anksčiau ir prisiuntė po vieną-naują skaitytoją:

J. Ragažinskas, Merchantville, N. J.; J. Vilkauskas, 
So. Barre, Mass.; K. Burneikis, Schenectady,' N. Y.

K. Burneikis prisiuntė du naujus skaitytojus.
Širdingai dėkojame jiems už gražų pasidarbavimą šia

me reikale, laukiame dar daugiau tokių gražių pavyzdžių.
Laisvės Administracija.

Dėkingumas
“Ar tu suradai, kad rašy

mas, tai nevertas padėkos 
darbas?”

“O, visai priešingai: ką 
tik aš parašau, tai viską 
grąžina su padėka.”

Dalykai iš operos
“Ką tu girdėjai operoje 

pereitą vakarą?”
“O, daug visokių dalykų: 

Šmitai, sako, susibankruta- 
vo. Mrs. Juodaitienė kvar- 
buoja savo plaukus. O Bal
čiai greitai gaus divorsus.”

Gydytojas ir gadintojas
“Ar tu sutinki, kad lai

kas tai geriausias gydyto
jas?”

“Taip, gal jis ir gydyto
jas, bet jis nėra gražinimo 
specialistas.” '■ •

Bylius: — Nemanykit, 
gerbiamasis, taip išdidžiai 
apie save, argi nėra pasau
ly daugiau idiotų. I. U.

Knygos sunkumas
Kostumeris: — Malonė

site parduoti man knygą.
Pardavėjas: 

lengvą? t
Kostumeris :- 

tumo, aš turiu automobilį 
lauke. • ' ' -

Kokią,

Nėra škir-'

Aristokratės nusivylimas
Vyras (savo aristokratiš

kai žmonai po teatrui):
— Mano brangioji, su 

kuo tu taip nesutinki?
Žmona: — Su tuo tavo 

išsireiškimu, kur vis .sakei, 
“mano mylimas autorius, 
autorius,” o čia buvo tiktai 
Šekspyro drama.

Vistiek idiotas
,Tylius: — Aš tankiai gir

džiu minint žodį “idiotas”; 
turiu viltį, kad jūs jį netai- žią knygą 
kote man. . . "

Kardinoiiška paukštytė
Sena Moteriškė (kny

gini): — Aš norėčiau gra-

v u H

,11

Į

patį pajautę, ateidami kvex 
pavo, ant sutvertojo savo”...

Dabar jeigu dr. Pauliaus 
straipsnį perskaitytų asilai 
ir jaučiai, tai jie pradėtų 
protestuoti.

V. Paukštys

Knygius: — Čionai viena 
apie Kardinolą.

S.M.:— Aš nesidominuf#

K.:— Bet čionai apie 
paukštytę. . ...

S. M.:— Neįdomauju nei 
apig jo astaeninį gyvenimą. f w 

■-S 
. s

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., gausio 26, 1080



DAR VIENAS “MANIFESTAS”1

Rašo JONAS MOLIS
Nespėio iš kapitalistinės 

ir parsidavėliu spaudos iš
blukti Amerikos “lietuviu 
kongreso” rezoliucijos ir 
protestai, kai jau mus pa
siekė dr. Kazio Griniaus 
“manifestas”, nauju metu 
proera išleistas. Man “mani
festą” skaitant, prisiminė 
vienas anekdotas. Hitlerio 
“galvbės” ir Lietuvoje siau
tėjimo metu, Kaune, vie
nam lietuviui - fašistui bu
vo duota atspėti sekanti 
mįslė:

Kai sodina, —
Generolu jį vadina;
Nors dažnai lyg iš

patrankų
Tranko,
Bet jis nepalūžta
Ir nedūžta.
Fašistas išdidžiai atrėžė: 

“Aišku, tai — Hitleris” 
Bet, davės mįslę, nusijuokė 
ir paaiškino, kad tai tik...
naktinis puodas, kitaip'Tiškevičiams, 
žmonių “generolu” vadina
mas.

Dr. Kazys Grinius senat
vėje panoro, nors-mažu va
duku būti. Mes matėme jį 
jo prezidentavimo metais. 
Kuklus tai buvo žmogus. 
Gyveno Mvkolo Sleževičiaus 
bute ir, žinoma, gudrusis 
Sleževičius mokėjo prezi
dento artumą savo reika
lams ir į sau naudingas vė
žes pasukti. Mes žinome, ką! 
Lietuvai davė vadinamoji 
liaudininkų partija, kurios

M s
Jačk London

* >
1 ’ ——

.Įdomus Fragmentas
pašaukti rūmų sargybinių, migęs, 
grįžo su jais, ir, smarkiai 
timptelėjęs, pastatė vergą ant' 
kojų. Bet, jiems bekeliant ji, 
jis pagriebė ant grindų nu
kritusią Tomo Diksono ranką.

—‘Atiduokite jį gyvą šu
nims! — baisiai įsiutęs suri
ko tarnas.—Atiduokite jį gy
vą šunims!

Bet Rodžeris Vanduoteris, 
užmiršęs galvos skausmą, vis 
dar pasikėlęs ant alkūnių, įsa
kė nurimti ir pradėjo skaityti 
prašymą. Kol jis skaitė, vieš
patavo tvla, visi stovėjo išsi
tempę : įsiutęs tarnas, dakta
ras, rūmų sargyba ir tarp jų 
kruvina burna vergas, vis dar 
laikydamas Tomo Diksono 
ranka. Perskaitęs, Rodžeris 
Vanduoteris atsisuko į vergą 
ir tarė: ,. • ■ •

—Jei šiame popieriuje yra 
nors truputis melo, tai tau 
teks gailėtis, kad esi gimęs! t

O vergas atsakė:
—Aš jau visa ’ gyvenimą 

gailinos, kam gimiau.
Rodžeris Vanduoteris ati- 

jį, ii- ver

daktarei Baltrušaitienei.
Broliai, tas vergas, kuris nu

nešė ponui ranką, buvo mano 
tėvas. Jis buvo drąsus vyras. 
Ir lygiai taip, kaip jo motina 
slapta išmokė jį skaityti, taip 
ir jis išmokė mane. Kadangi 
iis po to mušimo kirtikliu ko
tais ilgai negyveno, tai Ro
džeris Vanduoteris paėmė 
mane iš vergu stovyklos ir 
bandė padaryti iš manęs kai 
ką geresnio. Aš galėiau ta’rti 
n vi žiūrėto! u ‘'Pragaro Dug
ne.” bet aš geriau pasirinkau 
būtj pasakotoju ii’, keliauda
mas per pasauli, visur susi
durti su savo broliais vergais, 
ir aš slaptai pasakoju jums 
atsitikimus. panašius i šita, 
nes-suprantu, kad noišdiiosite 
manes, nors reiktų irVnumirti. 
nes iūs žinoto, kad man už 
tai ištrauktu -liežuvi, ir aš 
daugiau n eb e n asa k o č i a u
riju. Ir aš pranašai!iu. bro
liai, kad ateis gori laikai ka-< 
d a ’pasaulyje nebus nei ponu, 
imi vergu. Bet pirmiausia iūs1 
turite tiems laikams pasiruoš
ti. mokydamiesi 
Spausdinto /žodžio 
didelė. Todėl aš
ius skaityti, ir man išėjus sa- : 
vo kob'a'is, kiti žiūrės, kad iūs 
gautumėt knvgu, istorijos 
knvgu, iš kuriu sužinosite 
anie savo 
būti tokie 
.jie.

Senus metus užbaigus, 
naujus pradedant, mūsų kuo
pos apie 14 narių susirinko 
savam name. Moterys priren
gė puikią vakarienę" iš koše- 
lienos, grvbu ir marinavotų 
silkių, o vyrai nupirko alaus. 
Gražiai pasikalbėdami užbai
gom senus metus.

(Leidėjo pastaba)
Toliau d-ro Griniaus “ma

nifestas” skelbia: “Naudosi
mės savajame'krašte viso
mis teisėmis bei laisvėmis. 
Grąžinsim vidutiniams ūki
ninkams, bežemiams ir ma
žažemiams žemes. Baigsime 
1919 metais pradėtąją Lie
tuvos žemės reformą. Ati
duosime iu savininkams na
cionalizuotus namus, imi
nės ir verslus” ir 1.1. Tai ni, 
Santvaros žodžiais: “Kalė
dų rytas, generole!” Gene
rolai, dvarininkai, fabri
kantai ir buožės, skaitykite 
ir džiaukitės! D-ras Grinius 
jums črražimri —-—___

Į dvarus ir vilas, oi Lietuvos 
i liaudžiai ir darbininkijai 
I vėl uždės junga ir pažabos, 
i o vadeles iduos i jūsų “mie- 
laširdimrasias” rankas. Tik. 
valdvkite ir skirkite Gumini 
pensija. Jūs būsite “viduti
niai” ūkininkai. Juk G°lmi- 
di^kio Komarams, grafams 

turėjusiems 
at- 

ūkįnin- 
sn

(Pabaiga)

Rodžeris Vanduoteris mėgo 
moksliškai ūkininkauti, ir vie
noje savo fermoje, apie tris 
mylias nuo Kingsburio, jam 
pasisekė išauginti naują braš-
kiu rūšį, šiomis naujomis braš-1 
kėmis jis labai didžiavosi iri I mielai būtų pats važiavęs jų ! 
pamatyti ir nuskinti pirmąsias, 
išsirpusias uogas, 
būtų sutrukdžiusi liga, 
kadangi jis sirgo, tai 
kad senasis 
pats

jei jam ne- 
Bet 

Įsakė, 
vergas 

uogų

vergai jį paleido ir sugrįžo į 
stovyklą, kur jų laukė baus
me už savavališką išėjimą.

Tuo tarpu Rodžeris Van- 
duoteris, laūkdamas uogų, gu
lėjo savo nuostabiame miega
majame. Tokių stebuklų ir 
patogumų buvo tenai, kad 
jums ir man. niekada . nema- 

[ ei usiems tokių dalyku, būtų 
Į apraibusios akys. Vergas, 
kuris mokėjo rašyti, paskui 
pasakojo, jog jam atrodė, lyg 
jis būtų pamatęs rojaus kam
pelį! Ir kodėl gi ne? šiam 
miegamajam pastatyti reikė
jo dešimties tūkstančių vergų 
darbo ir gyvybių, kai tuo tar
pu jie pAtys, Ivg žvėrys, mie
godavo savo, b taurioje lindy
nėse. Vergas, kuris mokėjo 
rašyti, Įnešė ' ant sidabrinės 
lėkštės ar padėklo uogas, ir, 
matote, Rodžeris Vanduoteris 
panoro pasikalbėti su juo 
apie uogas. * pažiūrėjo Į

Vergas, kuris mokėjo rašy-1 gas prabilo: 
ti, pusgyvis, vos pasivilkda-' —Jūs padarėte
mas, nusvyravo per puikų ka tiktai galėjote 
kambarį ir atsiklaupė šalia Aš mirštu. Po savaitėj aš jau 
Vanduotęvio lovos, atkišta-, būsiu numiręs, todėl nieko 
mas jam lėkšte. Padėklą den- baisaus, kad jūs ir dabar ma
gė dideli žali lapai, kuriuos he užmušite.
Vanduoterio • tarnas nuėmė, I 
kad ponas galėtu jnatyti. Ir 
Rodžeris Vanduoteris, pasikė
lęs ant alkūnių, pamatė. Jis 
mimatė ant padėklo neseniai 
nuskintas, puikias, lyg brang
akmenius, uogas, o jų vidury
je Tomo Diksono ranką, ku- j 
ii, mano broliai, buvo švariai 
nuplauta 
krauio raudonumo uogų atro- atgaj j stovyklą, 
d ė labai balta. C 
pamate, kad sustingę, negyvi (a^ jje padarė, 
pirštai* laikė sugniaužę “Pra~ (Rodžeris Vanduoteris išaiški

no šitą reikalą ir nubaudė tuos 
du prižiūrėtojus: Džozefą

— tarė Klensą ir Adolfą Munsterį. Iš 
jų atėmė ūkius. Kaktoje
jiems išdegino ženklus,, nu
plovė dešines rankas ir taip 

nejudėda- paleido jtios keliauti ir elge- 
sudavę kumščiu klūpai!- tauti po pasaulį iki 
v v zv«« T ’ 1-x ii »i 'ITnurfDO ’ T-,-* t-v Ir 1'11 ' 1

buvo bemirštąs ir . labai1 vėl buvo
bet tik kurį laiką, mano bro
liai,nes po Rodžerio Vanduo
terio viešpatavo jo sūnus 
Albertas, kuris buvo labai 
žiaurus ponas ir pusiau pa- 1

Knliuose priemiesčiuose A- 
merikoje gimė lietuviai užėmė 
miesto urėdus. Duouesne 
miestolvie C. Petr^ti pasiir
tas nolic’ioq viršininku. Bet- 
tel - Rod Mickun — policijos 
kapitonu. North Sides detek- 
tvvu saržentu yra lietuvis 
Maskelunas.

D. P. Lekavičius.

sirgo,
• fermos

atneštų pirmąją
Visa tai buvo sužino- 

virėjo padėjėjo, 
m i ego- 
Uogas , 
turėjo ! 

bet 
pra jodinėti

rūmų 
kiekviena naktį

isto-

ta is 
kuris

avo vergų stovykloje, 
at ga b e n t i tik r u m o j e
pi antac i j os priž i ū retoj as, 
jis. mėgindamas
kumelį, buvo susilaukęs Wją.: 
Virėjo padėjėjas nakti prane
šė apie tai, ir todėl buvo ži
noma, kad rytoj gabens uo
gas. h- “Pragaro Dugno” i 
stovyklos vergai, vyrai — ne 
bailiai, tuoj ėmė tartis.

Vergas, kuris mokėjo rašyti 
ir dabai' sumuštas kirtikliu 
kotais sirgo ir buvo jau arti 
mirties, sake, kad jis nuneš 
Tomo Diksono ranką, nes jam 

“reforma” daną karnizu vistiek reikės mirti, todėl 
i nieko baisaus, jei tai atsitiks 

Tad penki

ištisus valsčius žemes,
I rodė “vidutiniais’’ i 
knis tie. kurie ■ ver 
1.000 hektarų. Tais naciais 
galva ii mais. nmtvt ir ano
ji. J919 metu Lietuvos že-

paliko po
dvaru centrus, kad vj<mi ne-| 
panaikinus “vidutinių” ūki 
ninku luomo.

Tą “reraia”
i pakarpoti

i spauda ir JAV
kai ta žinia pasiekė T.ary

many viską 
blogiausio

FMeth. N. I

skąitvti.
jėga yra 

ir mokau

Apie
Gruodžio 24 dieną, no ilcos 

ir■ fsnnIrios lio'os. mirė Povilf>q 
Kardomas. Taigi mes ir vėl 
netekome dar vieno ir”r’ausio 
ir mvlimiausio drmigo. knrts 
nėr mot” motos tivrni 
gai ppmp nnžang"ii darbinin
ku iodčiima. skaitė T.aisvA. 
prigulė io prie didžiules •v»inti- 
pps pošalpinės Aušros Drau
gi ins. •

Visados. kPoo^ot kas iš mu
so dramm minėta, kas iŠ 
mu.qn pr^nešom L^i^x^in. B°t 
šiuo a^voiu nioks-s iš mūsų to 
uoo'alėiomn nadarvti iš nrip>- 

I ž ° sties Kol odų šventės ir Lais
vės persikraustymo į naują 

i vieta.
Bout vienas kitam ■ nrane- 

visi el’zobet.hiema’ ir 
, lindeniočmi greit su?1r»om*no 
' anio voliomes P. Kartoko 
mirt’. Ir io laidotuvės buvo 

! su didžiai skaitlingais palydo
vais. gruodžio 26 d.. Rese
da 1 p kanioese. Linden. N. J.

Povilą Kardoką pažinojau 
su virš 30 metu. Buvo ra
mus, (veriafisia užsilaikąs drau
gas. Brt nelaboii li^’a ištrau
kė ii iš mūsų tarno. Nors ve
lionis išgyveno 28 met,”3 T in- 
deibeu tačiau jisai veikė ir da
lyvavo daugiausia Elizabetho 
lietuviu orga n i z ao i i ose.

Mos visi, likusieji gyvi, vi
sados prisiminsime Povilą 
Kardoka, kaipo tikrą, nuošir- 

jįį du dranga. /
Povilas Kardokas paliko di

džiam nuliūdime žmona Pe
tronėlę, sūnų Joną ir dukterį 
Oną. Laisves Reporteris.

Velioni Povilą Kardoką

knvgu,
kuriu

ponus ir išmoksite
pat stiprūs, kaip ir

—Ką tu darysi su ja?-—pa
klausė 
ranką, o vergas atsakė:

—Aš nunešiu ją į stovyklą 
ir palaidosiu. Tomas Dikso- 
nas buvo mano draugas. Mes 

( dirbome greta prie staklių.
Iš tos mano istorijos, bro

liai, maža kas beliko pasako
ti. Vergą ir ranka nuvežė 

. Nė vienas iš 
O taipgi jis vergų nebuvo nubaustas už 

. Iš tikrųjų

.ponas, rodydamas i 1 eidėio Pastaba. Iš “Isto
riniu fragment” ii’ anvbrai- 
žu.” pir’^a kartą išspausdintu 
ppnlriasde«ir”i'1,rip t”mu /t/197 
metais, o dabar, po dvieju 
šimtu metu, atsižvelgiant į 
veikalo tikslumą ir verto, nau- į 
•i a i nprred a iru ntu 
rr ant i™ i n Istorijos 
Komiteto.

Vertė R-

1,000 hektarui
i ii- kiek anksčiau.
i vergai, po to, kai sargybiniai 
: paskutini kartą apėjo savo 
[ postus, išslinko vogčiomis tą 

i naktį iš vergų stovyklos. Vie
nas iš tu -vergu buvo tasai yy- 

I ras, kuris mokėjo rašyti. Jie 
iki vėlyvo ryto išgulėjo krū
muose šalia kelio, kol paga
liau. pasirodė senasis ferrpos; 
vergas, kurs vežė savo ponui 
puikiąsias uogas. Kadangi 
fermos vergas buvo senas ir 
sirgo reumatu, o rašyti mokąs 
vergas buvo mušimo sužalo
tas ir atrodė visas pastyręs, 
tad jų eisena ir judesiai bu
vo visiškai panašūs. Vergas, 

Į kuris mokėjo rašyti, persiren
gė to senio drabužiais, ant 
akių užsismaukė plačiabrylę 
skrybėle, užsilipo ant vežimo 
sėdynės ir nuvažiavo į miestą. 
Senąjį fermos vergą visą die
ną išlaikė surištą' krūmuose, 
kol pagaliau vakare anie likę

žinia suskil
kime re i n e 

radi Iną.

^priešakyje stovėjo Kazvs? binė« Lietuvai mies us. k«i- 
Grinius ir Mykolas Sleževi- ’J* miestehus. 
čius. Pastarasis jau mirė iri 
šiandien liaudininku parti- j 
jos tirnstantieii trupiniai ir 
Sleževičiaus “žentai” i

, ten dar 
labiau liaudis
p-]niide savo pr.ctąs. ten d«r

- , cjfinriau susnondė ■darbimn- 
ieško kas ' savo

Autoriteto” politiko i e p^i- kad niktoiai hidrai vis
oiVSH L. s; i-a lai^sG narni ir nnmi p-clnnnvs an-reikšti ir šį ta laimėti nuo 

tautininku stalo. Geriausia 
jiems, kaip ir anais metais, 
tinka Kazys Grinius. Tada, 
prisidengę jo vardu,

SU-

na ui-

nn-
n-a. kad včliau mirtinai įge-

Juanita Patino, kabaretų
* ««. .• 1 vardu, lie dainininkė, be žinios prieš ke-
sauvaliavo dūminių grįčiu j leta dienų dingusi
Lietuvoje, tai, mano jie, jei 
pasisektų, daryti ir ateity
je, tik jau ne dūminėje, bet 
liaudies atkurtoje Lietuvo
je. Mums dar pasiliko at-, 
mintvje 1919-1920 metai, 
liaudininkų valdymo Lietu
voje metai. Mykolas Sleže
vičius vaidino diktatorių— 
mažąjį Kerenskį. Apsistatę 
jisai karo komen
dantais, kuriu sau- 7 v
valiai nebuvo ribų. Pi
liečiai buvo viešai plakami, 
buvo ruošiamos baudžia
mosios ekspedicijos, ne vie
nas pažangusis pilietis, uo
liųjų karininkų, buvo pa
kištas Nemune po ledu, gi 
atimtosios brangenybės pa
teko tų karininkų kišenės- 
na. Ilgai dar buvo rodomi 
ties A. Panemune, Jesės; 
krantuose, medis ir išsiki
šusi šaka, kur sauvaliau
jančiųjų buvo kariami pi
liečiai. Dar šiandien gyvi 
Kauno geležinkelių dirbtu
vių darbininkai, kurių nu
garose bizūnu randai rodo, 
kaip liaudininkai dalino 
laisves ir kaip mokėjo “pri
eiti” prie pusbadžiu gyve
nančio darbininko, paprašiu
sio, nors Velykoms, pridėti 
šiek tiek nuvertintų vokiš-' 
kų ost-markių už vergiškąjį 
darbą.

Savo “manifeste” Kazvs 
Grinius sušunka: “Kelsis 
iš vergijos košmaro laisva' 
demokratinė ir nepriklau
soma Lietuvos Respublika!” 
Argi dr. Grinius tiek jau 
sukemnėies, kad ir jam rei
kia aiškinti, jog Lietuvos 
Respublika iš vergijos koš
maro jau prisikėlė ir nelau
kia, kad jai liaūdininkai-far 
šistu bernai laisves dalin
tu? Lietuvos liaudis nati ta 
laisvę išsikovojo, pati i a iš
ugdė iki d-rui Griniui ne- 

‘paeiekiamų aukštybių.

vieno 
Niujorko hotelio, tapo surasta 
beklaidžiojant Fredricksbur- 
ge, Virginia valstijoje. Ji ten 
patalpinta ligoninėn.

ir, žinoma, tarp ir išleistu 
Tyrinėjimo

Stropus.

garo Dugno” dirbančiųjų 
vergų prašymą.

■ —Imk ir skaityk, 
vergas, kuris mokėjo rašyti.

Ir kai ponas paėmė prašy
mą, jo tarnas, iki šiol iš nu
stebimo stovėjęs 
m as, f 
čiąm vergui j burną, 
jau 
nusilpęs, tai jam tat buvo 
vistiek. Jis net nesuriko ir 
pargriuvęs ramiai gulėjo ant 
žemės, o iš jo burnos bėgo 
kraujas. Daktaras nubėgo

PiUsbirgh, Pa.
TRUPUTIS ŽINIŲ

Sausio 13 d. atsibuvo 
s” s’r i i’1/i’o as sa-

1230 Mod lev St;
-Į iki mirties. [ Nenribuvus užrašu raštininkui

Vergas j Ir paskui 'kurį laiką^fondas ir vice-prezidentui.
teisingai tvarkomas, skaitė protokolą ir užrašė ta-

160 kuonos 
vnm name,

LDS

kas’erius

Dalyvaukite Laisvės Bendrovės Konvencijoje
Prasidės 11 vai. ryto

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

Bukite Bankete
Gera Inelikti-Turkey Vakariene

Bilietas $2.50; vien tik šokiams 75c

Įvyks šį sekmadienį

Sausio 29 January
LIBERTY AUDITORIJOJE

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

George Kazakevičiaus Orkestras
Vakarienė bus duodama 6:30. Po vakariehės šokiai

Bus daug svečių iš kitų miestų, pasimatykite su jais, maloniai praleiskit laiką

rimus. j
Komitetui ir knvgu. rokuo-1 

i toinrns išdavus raportus. pasi
rodė. kad praėjusiais metais 
biznis nusėtmai -sumnžėio 
priežasties plieno darbininkų 
streiko. i

Centro valdybos nominaci
jos atidėtos i vasario menesį.

Skaitytas laiškas nuo Ame
rikinio Sveturgimiams 
Komiteto, kuris 
ginti V. Andruli ir kitus sve- 
turgimius nuo

Ginti 
prašo aukų

$10 ir 
po kiek

3 tūks-

lr mes. nashuieČiai, baigėm 
senus1 ir sulaukėm Naujųjų 
Met” susirinko būrys draugu 

. ir draugiu. Valgėm ir gėrėm 
visi sykiu, linksminomės, dai-

deportavimo.
Nutarta duoti iš. iždo
parinkti nuo narių
kas gali.

Nutarta nupirkti
tančiu vertės valdžios bonu ir navom ir smaguriavom.
pasirandavoti banke baksą j Kada visi buvom linksmi sli
dei pasidėjimo visų dokumen- laukę Naujų Metų, nepamir- 
tų.
Išrinkta komisija

su kitomis draugijomis su
šaukti visu North Sides lietu
viu draugi jų pasitarimą-kon- 
ferenciją.

Kada visi buvom linksmi si^-

šom ir darbininkų reikalų, 
susidėjus Draugiai prisiminė anie ne

laimės ištiktą mūsų draugą J. 
M. Kari 
dirbtines 
visi d ra 
re ir 
$33.

ktfrlam reikia 
irkti. Tam 

ai ir draugės prita- 
kaip matant, sumetė 

Aukavo: / . \ >
I. V. Vilkauskai $10: A.»

Sausio 27-ta atsibus Moterų
Klubo “card party,” su gero- j 
mis dovanomis gavusiems dau- J. Egers, B. Miekavic. J. Vir- 
giausia punktų.

Pasimirė Ona Ramanaus
kaitė, po vyru Smits. Paliko 
sūnų, brolius Petrą ir Juozą, 
seserį Ar^ita Kaževmne. Pa
laidota 7 sausio, Lietuviu Tau- 

1 tiškoęe Kapinėse. Ji buvo gi
musi ir augusi North Sidėje. 
Užlaikė saliūną.

Per J. K. Mažukna gavome 
žinią, kąd pasimirė dar iauna 

i daktarės J. Baltrušaitienės 
i duktė Minerva želvytė, po vy
ru Magowan. Jie gyveno to
lokai nuo Pittsburgho. J. K. 
M. pasidarbavus, pagerbimui 
daktarės difkters nuo pirmei
vių nusiųsta gėlių, nuvežtos 
tiesiog ten, kur velionė guli. 
Pittsburgh Krematorijon, kur 
velionės palaikai sudeginti.

Daug užuojautos siunčiam

bickai po $5: L. K. Barauskai 
$3: A. Dobrovolskas $2; A. 
Vilkauskaitė, B. F. Migdor- 
met, M. L. Migdormet po $1.

Nors ir nedidelis būrys susi
rinkę buvom, bet praėjusiais 
metais visi dirbom, kiek galė
jom, ir nepamirštam darbinin
kišku reikalų.

Varde nelaimingo • mūsų 
draugo tariu širdingą ačiū vi-' 
siems už aukas.

Kurie dar neaukavot tam 
tikslui, bet galit prisidėti, ne
laukite, kad nurašytume jums 
ir ragintume.- Patys prisiųskit 
arba atneškit. O jeigu taip 
įteikti negalit, prašau pašauk
ti mane telefonu, aš nuvyksiu 
pas jus paimti jūsų pinigus 
tam fondui. Mano telefonas 
2813R. Adresas: V. Vilkaus- 
kas, 37 Fairmount St., Na
shua, N. H.

3 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-,— Ketv., Sausio 26, 1950
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— Man keista, kad tamsta, būdamas ilgai biz
nyje, tokius klausimus statote. Ką gi reiškia “pasi
tikėjimas?” Žmonės tiki tuo, ką mes, biznio žmonės, 
miesto tėvai, jiems sakome! Žmonės — košė, kurią 
gali minkyti, kaip nori. Žmonės neprotauja. Jiems 
vagą turi nustatyti vadovai, tokie, kaip mes. Išlei
sime literatūros visokiomis kalbomis ir skleisime ją 
tarp atitinkamų tautybių žmonių. Žinau, ne visi 
tą literatūrą skaitys, bet kur kitos priemonės? Ko
dėl neįtraukti j šį biznį dvasiškijos, turinčios tiek 
įtakos žmonėse? Kur dar kitos priemonės!...

Apie “dar kitas priemones” Šlitzas nekalbėjo, 
turbūt jų tuo metu nebuvo sugalvojęs.

Mudviejų pokalbis baigėsi tuo: ar aš noriu būti 
bankininku?

— Sąlygos?
— Dvidešimt penkis tūkstančius dolerių įneša 

•tas, kurs nori įeiti į banko direktorius. Kuris nori 
būti prezidentu — 50 tūkstančių dolerių, iždinin
ku — tiek pat. Prezidentą ir iždininką jau turime.

1 Pastarasis postas man teks atlikti — nieko nepa
darysiu, visuomenės labui reikės pasiaukoti!

Ir taip, po neilgo laiko Vandenmiestyje atsidarė 
duris Tarptautinis Komercijos ir Taupybos Ban
kas, kurio direktorių sąraše žėrėjo ir Miko Kilpos 
vardas ir pavardė!

Savo pinigus, kuriuos buvau taupęs per metų eilę 
svetimuose bankuose, dabar suėmiau ir sudėjau sa- 

z van. Tegu auga, tegu koncentruojasi kapitalas, gal
vojau «aš. Drauge leidausi į žmones, man pažįsta
mus, ir prašiau juos ištraukti savo taupybas iš ki
tų bankų ir dėti mūsiškiu.

SKYRIUS DEVINTAS

nori su tamsta kalbėti
Suskambėjo telefonas.
— Majoras Driskolis 

girdžiu jo sekretoriaus balsą.
— Majoras Driskolis?!. ..
— Taip. Prašau palaukti.
Sekretorius sujungė mane su miesto majoru, su 

kuriuo aš jau buvau turėjęs gerą pažintį, bet jokių 
. tiesioginių biznio reikalų ligi šiol mudviem neteko 

spręsti.
— Heilo, Maik! — girdžiu pakimusį Driskolio bo-

• so balsą.
— Hello, you r honor! — atsakiau.
— Kaip gyvuojate? Seniai mudu besimatėme.
.Aiškinau, jog viskas kol kas vyksta neblogai, bet 

drauge ir galvojau: kuriuo tikslu jis manęs klausi
nėja? Ar neatsitiko kas nors negerą lemiąs?

— Ar jūs galėtumėt šiandien užeiti pas mane, 
sakysime, apie 4 valandą, į mano raštinę?

— Mielai! — džiaugsmingai atsakiau, nes paju
tau jo kalbos toną esant šiltą, malonų ir drąsinantį. 
— Mielai, your honor!

— Gerai! Lauksiu. Tuo kartu — ligi pasimaty- - 
mo, Maik! . ’ 1

Jis uždengė telefono kiaušytuvą, o aš dar vis gal
vojau: kuriam galui aš jam reikalingas?

Sutartuoju laiku aš jau buvau majoro raštinėje, 
esančioje antrajame miesto rotušės aukšte. Langai 
dideli, it durys, truputėlį pradaryti, ir prq juos dvel- 

' . kė nuo parkelio vėsus rudens vėjelis. Visur žvilgėjo 
pavyzdinga tvarka ir švara.

Radau Driskolį sėdint už rašomojo stalo, apkrau
to popieriais. Pamatęs mane tarpduryj, jis pakilo/ 
mane pasitiko, mandagiai atkišdamas savo švelnią 
ranką. Tai buvo virš 60 metų amžiaus vyras, tvir
tas, nors jau pražilęs. Veidas nuogai išskustas, raus
vas, gal nuo saulės spindulių, gero, rangaus vasa
riško poilsio, o gal nuo alkoholio.

. Parodęs man kėdę ir paprašęs jon sėstis, majoras 
pats atsilošė ’savo plačiojon ir,šypsojosi pasitenki
nusio žmogaus mina. » \

— Na, Maiki, kaipgi biznis? Kaip tonikas, kaip 
bankas? ’ : ‘ J

Aiškinau, jog “toniko” biznis vyksta visai neblo-’ 
gai, nors kliūčių čia ir ten tenka sutikti. Gi bankas • 
—• pradžia' buvo labai gera/tačiau šiuo metu, pąši-’ 
reiškus mieste nedarbui, biznis suliesėjo. Kai kurie , 
žmonės, gyvenimo šiurkštumų verčiami, ištraukia 
savo įdėlius. . ■ į • te '3

— Jūs, Maiki, galas negriebs! — drąsino mane 
majoras Driskolis. — Užtenkamai turite! Vienas- 
gyvenate; nei žmona, nei vaikai...

Stebėjausi Driskolio giliu mano gyvenimo pažini
mu ir norėjau jam priminti kai kurias savo bėdas, 
bet jis:

— Pasikviečiau jus, Maiki, — kaip man buvo 
smagu, kad miesto majoras vadino mane pirmuoju 
vardu! — svarbiam reikalui aptarti. Aš noriu jūsų 
malonios talkos. Tamsta, be abejo, žinote, jog šiuo 
metu vyksta rinkiminė kampanija. A
, — Puikiai žinau! — atsakiau jam. — Mes jau 
tarėmės.duoti pinigų.

.— Štai, aš ir noriu ...
Ęęt jis nutraukė kalbą tyla: išvilko iš stalčiaus 

baksą' cigarų ir atkišo man, ragindąmąs užsirūkyti.
— Aš noriu ir jus įkinkyti. Jęi galėčiau, iš kapų > 

prikelčiau visus sayo protėvius ir juos .kinkyčiau į 

šin vežiman,.— nes šiemet man talkininkų, prisipa
žinsiu, reikia daug^ daug!

Ir jis Smulkiai aiškino rinkimų prasmę, jų svar
bą mūsų miestui, valstijai ir visam kraštui. Balsa
vimuose turėjo būti perrinkta visa miesto valdžia, 
pradedant su pačiu majoru. Demokratų partija šie
met nę juokais pasišovė kovoti republikonus, ryžda- 
mosi juos išversti iš vietų, — tame skaičiuje ir ma
jorą Driskolį, kuris šias sunkias pareigas eina jau 
per 12-ką metų. Demokratams tarnavo tas reiški
nys, kad mieste buvo daugiau bedarbių ir jie pasi
ryžo juos panaudoti prieš republikonus. Jiems buvo 
vanduo ant jų malūno ir tai, kad Washingtone sė
dėjo republikonas prezidentas, besirūpinąs ne liau
dies reikalais, bet , Wall stryto, anot jų. Visa tai slo
gino Driskolio rinkiminį žirgelį, kuriuo jis ryžęsi 
įjoti miesto rotušėn dar'vienam tarnybos terminui.

Patraukdamas cigarą, leisdamas iš plačiai prada
rytos burnos į lubas dūmus, dažnai be reikalo pa
liesdamas degančiu cigaro gąlu peleninę, siekdama
sis nukrėsti pelenus, kurių ten nebuvo, briskolis 
mojosi įdiegti man tą sąvoką, koks >tąs Braunas, .— 
jo oponentas, demokratų partijos kandidatas majo
ro vietai — yra negeras, sugedęs žmogus, sukčius ir 
niekšas. : •

— Jis primęta man, — sakė Driskolis, — prosti
tuciją! Girdi, Driskoliui ir, republikonams miestą 
valdant, prostitucijos smalos Jūra apsėmė Vanden- 
miestį—Vandenmiestis patapo 20-tojo amžiaus So
doma ir Gomora! O kada gi prostitucijos pas mus 
nebuvo? Jeigu pagaliau, prostitucija čia sirpsta, 
tai rodo, jog žmonės turi užtenkamai pinigų, yra 
pasiturį! Mūsų civilizacija ir prostitucija — sese
rys. Jiedvi gyvavo viena greta kitos ir gy
vuos, kol žmonės turės pinigų. Brauno man negra
žus primetimas, būk aš gaunu iš prOstitučių kyšių, 
neturi jokio pagrindo — tegu jis įrodo, kuri prosti
tutė ir kada man juos davė! Demokratai ir jų kan
didatas pasakoja, būk per daug esą mieste bedate 
bių. Gerai, sutiksime. Bet, jei republikonams nebus 
leista ilgiau valdyti, — bedarbių dar daugiau atsi
ras. Juk republikonų partijoje yra daugiau stam
besnių fabrikantų nei demokratų. Kai fabrikantai 
užpyks, uždarys ir tuos fabrikus, kurie dar veikia. 
O kas tada! Aš pasakysiu, Maik, nuo Lincolno lai
kų tik republikonai suteikė kraštui gerbūvį. Lai
mingas Vandenmiestis' buvo įįk tuomet, kai šitoje 
raštinėje sėdėjo republikonų partijos žmogus!

♦

Driskolis pasistojo, pasidairė pro langą į parką 
ir, tarsi galvodamas, ką toliau sakyti, gerai prisi
žiūrėjo man.

— Ąš noriu, kad jūs, Maik, būtumėte rinkimų 
kampanijos republikinio komiteto nariu ir vadu. 
Jūs turite didžiules įtakos, lietuviuose, kurių daug 
yra jau į^ipilietipję ir, be abejojimo, balsuos. Man 
reikia gauti' daug balsų iš ateiyių piliečių, jei noriu 
laimėti rinkimus. Taip jau esame mes apskaičiavę!

Pasiūlymas buvo netikėtas ir aš net krustelėjau 
jį išgirdęs. Man pagailo Driskolio, betgi gaila ir 
biznio. Mums, biznieriams, atrodė negalima šituo
se rinkimuose būti šališkais, nes nežinojome, kuris 
kandidatas juos laimės. Kostelis, Murfis ir aš bu
vome nusitarę duoti po lygią sumą pinigų abiem 
partijom, kad mums laimėjimas būtų pilnai užtik
rintas. Bet šis Driskolio reikalavimas verte-mane 
keisti nusistatymą. Argi jis nėra man padėjęs tiek, 
kad aš nelaimėje neturėčiau jo gelbėti? Jis mūsų 
biznį ligi šiol saugojo, kaip savo akį. Tiesa, gauna 
už tai kyšių, bet padėjo — saugojo mus, kaip geras 
šuo saugo savo šeimininko kiemą. Padėjo Driskolis 
man ir asmeniniuose reikaluose. Kadaise, girtas, 
automobiliu įsigrūdau pro langą į vieną restoraną,' 
— gerai, kad tai įvyko anksti ryto, apie 4 valandą, 
kai restoranas buvo uždarytas, tai nieko neužmu
šiau, bet visgi tai buvo skandalas. Na, ir Driskolio 
įsakymu, policija įvykį sumaniai ir gudriai nuslė
pė; sumokėjau restoranui už padarytus nuostolius, 
kyštelėjau policijos kapitonui ant arbatos ir baigta!

— Kuo gi aš galiu jums, your honor, padėti? — 
nuolankiai klausiau.

— Kuo?!...
— Mes, kaip minėjau, nutarėme iš biznio duo

ti... '. '
— Žinau, žinau! — pertraukė mane Driskolis 

lengvai mostelėdamas ranka. —- Rinkimų reklamai 
mums trūksta pinigų daugiau, negu jūs. manote! 
Ar negalėtumėt jūs padengti visas išlaidas, susiju- ■ 
sias su darbu, pravestu tarp! lietuvių?

Pagalvojau. Man atrodė, jog išlaidos nebus -di
delės, — sieks ne daugiau keleto šimtų.

— Lengvai! — atsakiau. ■ .
— Daugiau: ar jūs, kaip įtakingas žmogus, šau

nus biznierius, senas gyventojas, negalėtumėt būti 
vyriausiu mano rinkimų kampanijos pravedėju tarp 
lietuvių? ; ; • f

—- Hm!... Nenumatau, kokios būtų mano parei
gos ... 1 < te ■

— Pareigos nepainios: pasakytumėt už mūsų 
partiją vieną kitą kalbą lietuvių mitinguose, pri- 
dabotumėt visą agitacijos darbą; jūs žinote, ne 
šiandien juk esate gimęs.

Sumanymą^ man nepatiko.
—■, Vargiai jie manęs, klausys, — skundžiausi. — 

Žinot, ten visokių partijų...
Tai Driskolį suįdomino. *
— Kokia gi partija tarp lietuvių turi' didžiausio 

pasisekiųio? —- nękąntriąį tęįęąvo^f jis.
—'■ fcomUnistai, man atrodo, giliausiai įsišaknė- 

ję. Jie tvirtai organizuoti.

Oakland, Cal.
P ar emeta V, Andrulio 
Gynimo Reikalą

Gruodžio 31 d. turėjom 
gražų pažmonį pas dd. Ka
rosus. Sueiga buvo palydėt 
senus ir sulaukti Naujuosius 
Metus. Turėjom keletą sve- 
čių-viešnių iš San Francisco. 
Linksmai ir draugiškai pra
leista vakaras. Draugai Ka
rosai suteikė vietą ir kartu 
dalydavo komisijoje prirengi- 
mui vaišių, abu darbavosi 
su keliomis pagelbininkėmis, 
taipgi prisidėjo su > aukomis 
prie vakarienės jie ir Jan
kauskai, Mugianiai, Balčiūnai. 
Visiems tariam ačiū.

Suvedus Naujų Metų lauk
tuvių sąskaitą, pasirodė, liko 
pelno $25.

Sausio 6 d. toje pačioje vie
toje, turėjome LLD 198-tos 
kuopos susirinkimą. Jį atida
rė d. Jankauskienė, vedėju iš
rinktas d. J. Karosas. Visi 
nariai pasimokėjo mokestis už 
1950 metus.

Svarstėm daug dalykų. La
biausiai buvo susirūpinta d. 
Vinco Andrulio areštu ir gra
sinimu deportuoti. Plačiai 
kalbėta apie sukėlimą para
mos jo gynimui. Nutarta se
nų metų pramogėlės pelną 
skirti tam reikalui ir iš iždo 
paskirta kita tiek, kad suda
rius V. A; gynimo paramai 
$50.

Mes. oaklandiečiai, kur ma
tome svarbų reikalą, nieka
dos neatidėliojame, net ir di
desnes kolonijas pralenkiame 
aukomis, šiuo laiku svarbiau
sias yra rėmimas Civilinių 
Teisių Kongreso ir Amerikinio 
Sveturgimiams Ginti Komite
to. Dar daug kam gręsia de
portacija. Remdami tas abi 
organizacijas, padėsime de- 
mokratingiems amerikiečiams 
išlaikyti demokratines ir civi- 
les laisves ir teises šioje šaly
je.

Mūsų Sergantieji Draugai „
Draugė Balčiūnienė buvo su

sirgusi. Bet prieš >pat N. Me
tus ir d. Balčiūnas prarado 
rankos piršto galą namuose, 
pjaudamas duris ant elektriki- 
nės mašinos. Taipgi D. Ma- 
chulienė nesveikuoju sloga. 
Drg. Jacobs nesijaučia gerai.

Linkime visiems greit susti
prėti.

Oras pas mus šaltokas, sie
kia 30 ląipsnių ir dažnai ly
ja su ledais.

Darbai mažėja. Iš daugelio 
dirbtuvių darbininkus atleidi
nėja. Iš Atlas mašinšapės at
leido nemažai, čia dirba ge
ras skaičius ir lietuvių.

Oaklandiečiai visiems.vilnie
čiams ir laisviečiams linkime 
gerų pasekmių darbe dėl de
mokratinių teisių ir laisvių 
šioje šalyje. G. E. L.

/

Skaudi Nelaime
Kiek laikd atgąl, rpųsų ge

ras draugas. F. Balčiūnas, ku
ris gyvena 578 Kenilworth, 
San L.eąndrę^ (Jirb4ą]nąs ^rįę

elektros pajėgą sukąnio pjū
klo, skaudžiai sužeidė rankos 
pirštus.

Tai labai ya^ila, kad įvyko 
mūsų 
aš jį 
labai

tokia skandi nelaimė 
geram Mraugui. Kiek 
pažįstu, d. Balčiūnas 
malonus žmbgus ir visų myli
mas draugas. Linkiu, kad d. 
Balčiūnas] gerai sųsveiktų.

Apie Vilnies Kalendorių
Jau perskaičiau daug eilė

raščių, straipsnių, įvairumų ir 
labai susidomėjau vartydama 
organizacijų, pavienių ir mū
sų biznierių garsinimus. Dau
giausiai atkreipiau atydą, kad 
yra keletas sveikinimų nuo 
pavienių, organizacijų. Svei
kina ir keletas Kalifornijos 
biznierių, profesijonalų, kaip 
tai Babičius, Bakšys su Bula
tą, Dr. Grasska, ir tt. Visa
dos patraukia atydą, kada pa
matai ką nors iš savo koloni
jos, raštus ar garsinimus, taip 
ir man buVo įdomu skaityti, 
kada gerokai mirga Los An
geles lietuvių garsinimai.

. Mes, San Francisco LLD 
153 kuopa, irgi buvom nusiun
tę garsinimą, bet per kieno 
nors klaidą mūsų kultūros ir 
apšvietos kuopa aplenkta, vi
sai neįdėta. Todėl mes jau
čiamės prastai, kad mūsų gar
saus vardo nesimato.

M. Alvinienė.

eikime į mitingą!

LLD 68 kuopos moterų klu
bas taipgi labai gražiai pra- 
.dėjo 1950 m. Pirmas mitin
gas, įvykęs sausio 16 d., buvo 
skaitlingas. Sausio 15 d. tu
rėjo parengimą choro svetai
nėje, paramai Civilių Teisių 
Kongreso. Pelno padarė $92.- 
12 . Malonu, kad moterys ir 
vyrai sueina Į parengimą, pra
leidžia dolerį kitą ir sudaro 
taip gausią paramą veikimui 
už žmonių teises.

šiam parengimui aukavo: 
Sirvidai iš Bloomfield 2 kvor
tas grybų ir lašinių, J. Jasas 
iš So. Windsor $2, M. Margai- 
tienė iš Windsor $1, V. Kaz- 
lau iš Wethersfield
Rengėjos taria ačiū aulęavu- 
siėrh&r ir atsilankiusiems.

pyragą.

Susirgo dvi draugės 'klubie- 
tės: 'A. Rudzinskienė ir Ag. 
Thomas. Taipgi jau ilgokas 
laikas serga d. J. Veiveijis. Vi
siems linkime greitai pa
sveikti.

Laisvės Choro menininkai 
pradėjo mokytis naują veika
lą “Nevykusi Meilė,” trijų 
veiksmų, parašė R. Ulevjčiūtė. 
Kada jį suvaidins, praneš jie 
patys. •

Hartford, Conn.
LLD 68 kuopos nariai šių 

metų pirmame susirinkime 
gražiai pradėjo metus. Iš iž
do aukavo Civilių Teisių'Kon
gresui $15; V. Andrulio ir ki
tų apgynimui iš iždo $5 ir na
riai sudėjo kelįsj dolerius.

Fin. sekr. pranešė, kad virš 
20 narių pasimokėjo narines 
mokestis už 1950. Ot, tai bū
tų gražu, kad sekančiame su
sirinkime visi pasimokėtume 
ir hartfordiečiai laimėtume 
garbę nuo LLD Centro.

Valdyba raportavo, kad 
1949 metai buvo neblogi, kuo
pą nesumažėjo. Nors apie 3 
nariai mirė, bet gauta naujį.

Sekantis mitingas įvyks va
sario (Feb.) 13 d., 7:30 vai. 
vakaro, Laisvės Choro svetai
nėje, 157 Hungerford Street, 
Hartforde. Padarykime šį 
mitingą skaitlingu: iš toli ir 
arti visi draugai ir draugės at.

Lenino atminčiai mitingas 
įvyks penktadienį, sausio 27- 
tą, 8 vakaro, Laisvės Choro 
svetainėje, 157 Hungęrford 
St. Bus rodomi sovietiški kru- - 
tami paveikslai “The Vow.” 
Kalbės gerai žinomas prakal- 
bininkas. Įžanga tik 35c. 
Rengia suvienytas darbininkų 
spaudos komitetas. Privalu 
visiems dalyvauti. Rep.

PDG ženklininkų skaičius 
pasiekė 50 tūkstančių

Vilnius, lankr. 15 d. — 
Respublikiniame kūno 

kultūros ir sporto komitete 
suvesti PDG ženklininkų 
.paruošimo dešimties mėne
sių rezultatai.

Tarybų Lietuvoje per de
vynis mėnesius PDG nor
mas išlaikė 44 tūkstančiai 
jaunuolių. Tuo būdu mūsų 
respublika pirmoji įvykdė 
metinį ženklininkų paren
gimo planą. Spalio mėnesį 
šis skaičius dar išaugo ir 
pasiekė 50.6 tūkstančio žmo
nių.

Rankomis skalbiant 9 SVARUS 
SKALBINIŲ, reikia ištisą valan
dą sunkiai dirbti. Jūsų automati
nė skalbiamoji mašina tatai pada
ro už mažiau kaip ic vertės elek
tros.

Jan Francisco, Cal
ĮVAIRUMŲ VAKARAS

Apart mūsų kasdieninio 
darbo ir, kitų rūpesčių, reikia 
turėti ir linksmesnių valandų. 
O mes ne tik patys norim 
linksfpiau gyventi, bet ir kitus 
palinksminti su įvairumų pa
rengimu. Todėl dabar turė
sim puikią tam progą. ,Kvie- 
čiąm. visus lietuvius San 
Francisco, Oaklando ir apy
linkės atvykti į mūsų paren
gimą vąsario (Feb.) 5 d., 321 
Divisadero St., San Francisco. 
Rengiam bendrai San Fran
cisco ir Oąkląndo organizaci
jos- Pradžią nuo 3 po pietų.

šiame parengime dalyvaus 
dainininkų, įpuzikąntų, ir bus 
kitokių įvairumų. Po progra
mos bus šokiai prie geros or
kestrus ir skanių valgių. Įžan
ga tik 75ę.

’ Vieta labai patogi priva
žiuoti su 6 ir 7 busais. Visus 
kviečia rengėjai.

Com o/ running appliance baud on iyptcal rttuicnual umgt

rr rr

JEIGU CON EDISON AK
CININKAI susirikiuotų po 
penkis į gretas, tai jų pa
radas butų 14 Yi mylios il
gio. Daugiau kaip pusė šių 
akcininkų turi po 30 akcijų 
ar mąžiąų. .’. taigi matote, 
Con Edispn’o savininkai yra 
tūkstančiai eilinių žmonių.

VIRŠ 18,000 TONŲ ANG
LIES ir 1,000,000 galionų 
žibalo per dienų Con Edi
son sunaudoja, gaminant 

elektrą, gesą ir garą.

Apie 2c vertės elektros PER 
NAKTĮ patogiai jus šildys po 
elektriniu blanketu.

4 ^usĮ.f—Laįsvė (Liberty^Uth. Daily)-_-Ketv., Sau»io 26, I960



Kas Nauja Chicagoje
Po triukšmingo 16 d. gruo

džio mitingo Lietuvių Audito
rijoje, kurį dipukai buvo pa- 
simoję išardyti. V. Andrulio 
Gynimui Komitetas surengė 
kitą mitingą sausio 15 d.,
Ashland Auditorijoje. žmo
nių į pastarąjį mitingą taip
gi buvo prisirinkę daug — 
virš 600. Mitingas buvo en
tuziastiškas. Pasakyta gerų 
kalbų ir V. Andrulio bylos 
vedimui aukų surinkta apie 
$700.

Nors sklido gandai, kad šį 
mitingą dipukai taipgi užpuls, 
bet nedrįso. Keletas jų buvo 
atėję. Kiti • pastoviniavo gat
vėje prie svetainės dyrų ir ap
sisukę parvažiavo namo. Ma
tyt, dipukų vadams nepasise
kė užtektinai priverbuoti 
rėksnių.

Jų “vadas be kareivių” B. 
Butginas į mitingą taipgi buvo 
atėjęs* Bet tylėjo nuleidęs 
akis, kaip šuo prarijęs muilo.

Rojaus Mizaros parašyta 
pjese “Nesusipratimas,” 3-se 
aktuose, bus suvaidinta 19 va
sario, pavasariniam Vilnies 
parengimo, Sokolų svetainėje. 
Parinkti pjesės suvaidinimui 
aktoriai jau pradėjo mokintis 
roles ir daryti bandymus.

Tarp lošėjų reikia pažymė
ti patyrusi ant scenos Jakie
tie. už ją neprastesnė Mali-! 
nauskienė; Frances Jurgeliū- 
tė vaidins Reginos rolę. Tarp 
vyrų svarbias roles turi G. 
Šarkiūnas, F. Kirka, Peteckas, 
Stoškus ir kiti.

Sausio 16 d. mirė Katrina 
Kairienė, žinomo Chicagoje 
vilniečio ir biznieriaus Kle
menso Kairio žmona. Kairie
nė buvo populiari moteris 
tarpe pažangiųjų ir uoli LDS 
53-čios kuopos narė. Gimus 
Chicagoje, Kelpšų šeimoje.

Buvo persisunkus lietuvybe: 
lietuvių kalbą vartojo laisvai 
ir mėgo lietuviškus įpročius.

Laisvės Kanklių Choras ruo- 
ruošiasi balandžio mėnesį su
vaidinti operetę “Katinka.” 
Bandymus pradėjo daryti po 
du ir tris kartus į savaitę. 
Operetė bus suvaidinta Sokolų 
svetainėje. Vertė į lietuvių 
kalbą V. Andrulis.

Vilniečių santykiams paaš
trėjus su dipukais, paaštrėjo 
santykiai ir su Lietuvių Audi
torija. Teko girdėti, kad Au
ditorijos vedėjas Balčiūnas 
atsisakė nuomoti svetainę y. 
Andrulio Gynimo , Komitetui 
mitingo suruošimui 15 d. sau
sio. Kiek tame tiesos, daly
kas paaiškės vėliau. Tačiau 
tarpe vilniečių pasipiktinimas 
auga. Labai paprasta, kad 
Auditorijos kostumeriai vil
niečiai “emigruos” iš Audito
rijos, o patalpų sienos paliks 
pelėti.

Artėjant Laisvės šerininkų 
suvažiavimui, L. Prūseika jau 
pradėjo rinkti sveikinimus. 
Gaila, kad niekas neateina 
jam talkon. Bet kiek teko 
girdėti. Laisvės dalininkų su
važiavimas iš Chicagos bus 
pasveikintas su nemaža su
ma.

žinoma dainininkė ir visuo
menininke K. Abekienė tūlą 
laiką smarkiai sirgo. Pagal 
gydytojų spėjimą, buvo užsi
nuodijusi maistu.

Dabarjau pasveiko’ dalinai 
ir apleido Chicagą, išvažiuo
dama Floridon baigti gydytis. 
Rodos, apsistos pas buvusį 

1 Laisvės redaktorių V. Paukš
tį.

Kartu s u ja išvažiavo ir 
i jacksonparkietė Demcntienė. 
j Chicagietis.

Newark, N. J.
Sietyno Choro Parengimas; 

Dipukų Šurnas
Sausio 21 dieną Sietyno 

Choras turėjo savo metinį pa
rengimą. Mūsų kaimynai 
draugai brooklyniečiai iš Ai
do Choro suvaidino operetę 
“Paparčio žiedas.” Vaidini
mas pavyko gerai ir susirin
kusieji buvo pilnai pasitenki
nę. Solistas dipukas Brazgis, 
jeigu teisingai pavardę įsitė- 
mijau, sudainavo keturias dai
nas. Patsai Sietyno Choras 
ir pasiliks savo tradicijomis 
Sietyno Choru. Sudainavo 6- 
šias dainas ir visas naujai su- 
simokinęs. Dainavo sutarti
nai ir gražiai, tai meniškoji 
pažiba progresyvių lietuvių 
New Jersey valstijoje.

Operetėje vaidinusių asme
nų nežymėsiu, kadangi visų 
nežinau'. Padarys tai patsai 
Sietyno Choro koresponden
tas. Aidui vadovavo J. Ka-

kietijos atvykę tūli jsufa- 
šistinti lietuviai grinoriai 
mus, lietuvius Amerikos 
piliečius, tuomi nenugąz- 
dins. Ir jeigu iš pusėtino 
skaičiaus šioje apylinkėje at
vykusių dipukų tik virš poros 
tuzinų dalyvavo pikiete, tai 
aišku, kad kiti jiem neprita
rė. Imkime kad ir šį nuoti- 
kį. Pagiežos apimti keli nori 
lietuvių menui kenkti, bet ki
tas dipukas pildo dalį progra
mos. Buvo ir pora kitų sve
tainėje, klausėsi koncerto.

Įdomu ir tai, kad svetimtau
čių publikos, kuri būtų tėmi- 
jusi dipukų Šurną, nebuvo. 
Nebuvo . nei lietuvių, kurių 
skaitlingai gyvena Newarke. 
Sietyno Choro koncertas buvo 
skaitlingas ir nieko dipukai 
nenugązdino. Daugiau dipukų 
šuriio, tai mūsų organizacijų 
parengimai bus daug skaitlin- 
gesni. Pilietis.

So. Boston, Mass.

Worcester, Mass
Iš L. P. B. Klubo
Susirinkimo

Sausio 22 d. atsibuvo pir
masis šių metų susirinkimas, 
gana skaitlingai atsilankė na
rių ir draugijų atstovų. Iš
klausius pirmininko ir iždinin
kės praeitų metų veikimo ra
portus (sekretoriaus nebuvo), 
svarstyta palaikymas klubo 
ant toliau. Susirinkusieji išsi
reiškė, kad klubo gyvavimas 
nepavaduojamai reikalingas 
pažangos veikime. Išrinkta 
nauja valdyba iš šių draugų: 
pirm. S. Janulis, sekr. J. Jas- 
kevičius, ižd. II. Gurskienė.

Gintarų radijo pusvalandžio 
palaikymu taip pat klubas pa
siėmė už’ pareigą rūpintis. Iš
rinkta agentas bei atstovas, 
per kurį worcesterieciai galė
site priduoti savo narines duo
kles radijui palaikyti, priduo
ti pasveikinimus, pranešimus 
ir garsinimus biznių ir drau-

Newark, N. J.
• Amerikiečių Rusų Broliškos 

Draugijos (1WO) 3060-toji 
kuopa rengia šaunų koncertą 
šio šeštadienio vakarą, sausio 
28-tą, nuosavam centre, 53 
Broome St. Pradžia 8 vai. žy
mių meno jėgų programa. Šo
kiai prie W. Yablonsky orkest
ro. Įžanga $1 (taksai įskaity
ti). Pelną skiria kultūriniams 
reikalams.

Lietuviai kviečiami į kaimy
nų rusų kultūrinį, draugišką 
pobūvį. R.

“PRANEŠIMAI .
HARTFORD, CONN.

LDS 79 kuopa rengia metinį balių 
su skaniais valgiais, įvyks sekmadie
nį sausio (Jan.) 29-tą, pradžia 3-čią 
vai. po pietų, Laisves Choro svetai
nėje, 155 Hungerford St. Bus gera 
orkestrą, geri valgiai- ir gėrimai. 
Kviečiame narius ir ne narius da
lyvauti šiame parengime.
Komisija. (14-15)

WORCESTER, MASS.

Elizabeth, N. J.
Svarbi Žinia—LDS Jaunuoliai 

Bando Organizuotis
Sausio (Jan.) 31, antradie

nį, 8-tą vakaro, 408 Couyt St., 
L. D. Klubo Svetainėje, šau
kiami jaunuoliai į susirinki
mą. Kviečiami visi, be skir
tumo, kas tik myli žaismes 
(sportą). Čia bus bandoma 
organizuoti grupes sportinin
kų. Jaunuoliai bus pavaišin
ti lengvais užkandžiais.

Gerbiami Elizabeth© ir apy
linkės gyventojai, Laisves 
skaitytojai, bandykim šį susi
rinkimą padaryti sėkmingu, 
nes jaunuoliai šiandien yra 
svarbiausias klausimas. Pa- 
raginkim savo ir pažįstamus 
jaunuolius atsilankyt į susi
rinkimą.

Komisijos narys
P. Taras.

SKELBKITeS laisvėje

MIAMI, FLA.
Pakol kas dar mažai sve

čių atvyko iš žieminių valstijų j 
į Miami. Kaip lietuvių, taip 
ir kitataučių mažai atvažiuoja 
pasišildyt šiltos saulutės spin
duliuose.

Pabaigoje gruodžio mėnesio 
porą savaičių viešėjo draugė 
Armalienė iš Pittsburgh. Pa., 
su dukra, žemu ir žento tė-^ 
vu, Seniuliais. Mums buvo 
malonu su svečiais pasimaty
ti, tik gaila, kad taip trum
pai.

Pirm pat Kalėdų susilau
kėme nuolatinių Miami gy
ventojų, tai draugai Paukščiai 
jau su mumis, Įapo Miami gy
ventojais.' Kartu su jais pa
žangiųjų grupelė tęsim tą pa
tį darbą, kaip ir kituose mies
tuose ir miesteliuose. Malonu 
girdėt, kad d. Paukščio svei
kata pusėtinai gerai tarnauja. 
Reikia neužmiršt, kad dabar
tiniu laiku d. Paukščiai turi 
daug darbo aplink savo naują 
namelį: sodina medelius, gė
lynus, dabina. Nors ir nusi
dirba, bet, sako, jaučiasi gau
rai.

Taipgi dar vieši Aldona 
Meisonaitė pas savo tėvelius 
Stasį ir Marijoną Meisonus. 
Aldona iš profesijos yra slau
gė. Gyveni New Yorke.

Lankėsi ir d. Jeskevičiūtė. 
Labai gaila, kad Elenutė taip, 
trumpai tegalėjo pabuvoti 
mūsų mieste. Kadangi darbo 
žmonės gauna tik labai trum
pas atostogas, tai atvažiavę 
teturi progą tik pasakyt 
“sveiki” ir “likit sveiki,” nes 
per mažai laiko turi. Atvykę 
tokią ilgą kelionę, nori apžiū
rėt tą garsų Miami miestą, o 
tikrenybėje — visas gražumas 
tai Miami Beach — pajūrys, 
nes pats Miami miestas neturi 
jokio gražumo. .

Vincas Valukas su sūnum 
Zenonais Wilkes-Barre, Pa., 
atvažiavo dar prieš šventes. 
Vincas Valukas atvažiavo tai
syti savo sveikatą, ir atrodo, 
ka4 šilta Floridos saulutė jam

pagelbės. Gerai atrodo ir 
energingai kalba. Kuomet 
pradeda kalbėti apie dainos 
meną, girdint tokį stiprų bal
są, tai, rodosi — visai sveikas 
žmogus. Linkiu Vincui patai
syti sveikatą, nes yra naudin
gas žmogus savo šeimynai ir 
visuomenei.

Jonas Velička iš Brooklyn, 
N. Y., jau kelios savaitės ap
sistojo pas dd. Cvirkas.

Brooklyniečiai Izabelė ir 
Ignas Sutkai svečiuojasi pas 
Antaną ir Sophie Masonus. 
Kas atvažiuoja, nesigaili, nes 
oras labai gražus, saulutė 
šviečia kas dieną. Vėjelis pu
čia vėsus, bet saulutė šilta. 
Naktys taipgi vėsios.

žiemos laiku čionai labai 
smagu, nes suvažiuoja daug 
lietuvių iš visos plačios Ameri
kos. Būna labai malonu susi
tikti ir susipažinti su įvairių 
miestų lietuviais. ’ r

Apart svečių^’ šiuo tarpu 
Miami nieko' tokio ^svarbaus 
nėra. PagAl spąudos praneši
mus, ckohotniriė ir pdlitinė si
tuacija ne kokia. Darbai ma
žėja višur, bet kainos' maisto 
ir abelnai visokių; reikmenų, 
kaip buvo,< taip fr yta aukš
tos. Sunku geresnį, tinkames
nį daiktą įpirkti. Geresnės 
gyvenimo sąlygos priklauso 
nuo pačių žmonių veiklos tas 
sąlygas pagerinti. Dabar gy
vename pelnagrobių gadynę.

Žarija.,

Pakistanas Grūmoja Karu 
del Kašmiro

Karachi, Pakistan. —Ma- 
hometoniškojo Pakistano 
premjeras Liaqat Ali Chan 
užreiškė, jog Pakistanas 
neatlaidžiai kovos už Kaš
miro provincijos atėmimą 
iš Indijos.

Kunigaikštiška Kašmiro 
valdžia prisidėjo prie Indi
jos respublikos, bet daugu
mas Kašmiro gyventojų esą 
mahometonai.

zakevičius, o Sietynui W. Žu
kas.

Dipukai Šumijo
Pradedant publikai rinktis, 

pasirodė būriukas dipukų su 
iškabomis ir įvairiais šūkiais. 
Atsirado ir spaudos reporte
riai ir paveikslų traukėjai. 
Policijos viešos ir slaptos 
taipgi. Viešoji ir slaptoji po
licija kvotė rengėjus ir, sako
ma, svetainės gaspadorių. Iš- 
klausinėjus ir nieko blogo ne
suradus, netrukdė publikai 
rinktis į svetainę, neigi paren
gimo sulaikė. Dipukų gal bu
vo pora tuzinų ar biskį dau
giau. Jų tarpe trys moterys.

Būrys nedidelis, bet iškabos 
nemažos. Viena iškaba įžei
džia dr. J. Kaškiaučių. Kita 
iškaba išvadina “bjauriais žal
čiais” Sietyno Chorą, kad ja
me esą susibūręs raudonųjų 
lizdas. Nepamiršta ir Juozas 
Stalinas. Nešioja ir jo pa
veikslą. Iškabų esą anglų ir 
lietuvių kalbomis.- ’. Dipukai 
tikri nebyliai,^ .nemokanti nei 
lietuvių, nei anglų.kalbos. Sa
kau, nemoką todėliai, kad 
ėjusieji į koncertą nesigailėjo 
jiem įvairių komplimentų, bet 
jie likosi nebyliais, nei vienas 
lūpų neatvėrė, į pastabas ne
atsakė.

“Well,” maniau, kad jie 
gal bandys sulaikyti publiką 
nuo ėjimo į svetainę. Tačiau 
daugelis atsilankiusių ėjo tie
siai jų vidurio ratu, bet kuo
met ėjo į svetainės vidų, tai 
padarė kelią, kad būtų galima 
gražiuoju1 įeiti. Policija sto
vėjo kitoje pusėje gatvės ir 
dalykus tėmijo. Pavaikščio
jusius porą valandų ir koncer
tui prasidėjus, policija dipu
kus nuvarė kiton pusėn gat
vės.

Dabar. Kas \ yra kaltinin
kas šio šumo? Aišku visiems, 
kad dipukai negali pasiga
minti anglų kalba iškabų. Iš
kabas pagaminti lėšuojak pini
gai. čia yra kas nors uV di
pukų pečių, kurie šį dalyką 
organizuoja ir finansuoja. \Ar 
tik nebus‘dvasiškija, tautimp- 
kai ir nusivalkioję socialistai K 
Pavyzdžiui, mūsų būriui atvy
kus ir einant pro lietuvių 
bažnyčią, mus-tėmijo atvykęs 
kunigas dipukas ir galvą pa
kreipęs žiūri į lietuvių svetai
nę ir į dipukų eiseną. ' Miįisų 
būrys irgi tėmijo jauną kuni
gą dipuką, jo judesį ir elgėsį.

Svetainėje, įsikalbėjus su 
įvairiais žmonėmis, visi pa
reiškė pasipiktinimą dipukų 
elgesiu. Teko išgirsti ir tokių 
pasakojimų, kad praėjusiais 
metais įvykęs trečiasis suva
žiavimas, jo lyderiai, esą, nu-, 
tarę, slaptai ruošti panašias 
atakas po visas kolonijas ant 
progresyvių lietuvių parengi
mų. Ir jeigu tai tiesa, tai to 
gali susilaukti progresyviai 
parengimai kiekvienoje lietu
vių kolonijoje.

Bet dipukai nelaimės. Ir 
šis Sietyno Choro parengimas 
tik paskatino mūsų publiką 
prie skaitlingesnio dalyvavimo 
progresyvių organizacijų .pa
rengimuose. Pasipiktinimas 
dipukų elgesiu didelis. Visi 
vienodai pasisako, kad is Vo-»

a p-

Veikimo Reikalais 
Konferencija

Sausio 15-tą atsibuvo 
skričių komitetų konferencija.
Vyriausia ir daugiausia laiko 
užimta spaudos pikniko su
rengimo reikalu. Jis atsibus 
šiais metais, liepos 2 d., vi
siems žinomoje vietoje, gra
žiajame Paviljone,’ Maynard, 
Mass. Dovanos prie įžangos 
tikietų taip pat bus didelės ir 
daug piniginių dovanų duoda
ma. Susirinkusieji daug svars
tė, kaip geriau sutvarkyti tą 
didžiulį tradicinį spaudos 
pikniką. Išrinkta komisijos ir 
gaspadoriai, kurie iš anksto 
žinos, kuomi turi rūpintis. 
Maistas, gėrimai, tikietai, pro
grama, garsinimai, leidimai, 
darbininkai, tvarka, net ir 
apie tinkamus žiurstus prisi
minta. J. Raifcardienė savo- 
noriai apsiėmė pasiūdinti 
žiurstus.

gijos. Juomi išrinkta D. G. 
Jųsius, Tel.7-5864.

Nutarta surengti bankietą 
su koncertine programa vasa
rio 26 cl., 'radijo naudai. Aiš
ku, kad programoje dalyvaus 
radijo menininkų. Į komisiją 

(išrinkta: A. Vosilienė, II. 
Gurskienė, V. Žitkus, J. Sen
kus ir J. Dieksnis.

Prie pabaigos svarstymų, 
susirinkimas nutarė pasvei
kinti Laisvės dalininkų suva
žiavimą su $5 iš iždo, taipgi 
nemažai atskirų draugų pri
sidėjo su dolerinėmis sveikin
dami Laisvės 
Klubo
pasiųsdama visų 
siųs ir vardus.

Į P. P. konferenciją, kuri 
įvyks sausio 
trys atstovai, 
jos, vakarą, 
ir prakalbos,
visiems dalyvauti.

L. P. B. Klubo Koresp.

suvažiavimą.
iždininkė Gurskienė,

pinigų, pa-

29 d., išrinkta 
Po konferenci- 

įvyks bankietas 
bus pravartu

Kearny, N. J.
$2 :MIRĖ

Tai bū- m.

Šeštadienį, sausio ( Jan.) 28 d., 
įvyks Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos balius, nuosavoje salėje, 
29 Endicott St., prasidės. 6-tą vai. 
vakare.

Dalyvumas nariams nėra versti
nas, tačiau 'širdingai kviečiame da- 

. lyvauti visus narius ir ne narius šia- 
(
■ lio

baliuje, šokiam gros Jono Dirve- 
Orkestra.

L. S. ir I). Draugiojs Komisija.
(14-15)

Dovanai Puikus 
Kalendorius

. c

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

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- 

giai ir tie/kurie nesate nariais," bet (kalingą kiekvienoje, šeimynoje turė- 
atsibodo “demrepų” ’ 
Bus svarstoma Progresyvių Partijos 
suvažiavimas, įvyksiantis vasario 24, 
25 ir 26-tą dienomis, Chicagoje.
P. F. D. L. K. Valdyba. (14-15)

DETROIT, MICH.
Progresyvių Partijos Lietuvių Klu

bas turės savo susirinkimą sekma
dienį. 29 sausio, 2:30 vai. po pietų, 
Draugijų Svetainėje, 4097 Porter St. 
Turėtų dalyvauti visi nariai, taip ly-

lt' 41UJ 10.10, MVV *>^***-/-»v* ...... . |v K.*,*....,

veidmainystės, ti tokių gyduolių, kaip M. J. Svil-

MONTELLO, MASS.
Progresyvių Parengimų 

Kalendorius:
Visi parengimai bus Liet. Tautiš

kame Name.
Vasario (Feb.) 4-tą, Brockton Pro

gresyvių Partija rengia Italian Style 
vakarienę ir šokius, pradžia 6:30 va
karo, įžanga 10c, vakariene 99c. Bus 
geri valgiai ir gėrimai, taipgi puiki 
muzika. Prašome visus dalyvauti.Tamošauskąs priminė, kad 

išvakarėse šioš konferencijos 
pasiuntęs Laišvėi $23 dar nuo 
praėjusių metų pikniko liku
sio pelno, pridėdamas 
nuošimčių, viso $25.
šią atpildymui Laisvės persi
kraustymo lėšų.

Gintarų radijo komitetas 
pateikė puikų ateities veiki
mui planą. Susirinkusieji en
tuziastiškai užgyrė.

Nutarta padaryti paragini
mas stropiau darbuotis pa
remti apgynimą V. Andrulio 
nuo deportavimo.

LDS 1-mos Apskrities ko
miteto nariai paaukojo $10 iš 
iždo. '

J. Karsonui kojų nupirkimo 
fondas gausiai kyla, pats Kar- 
sonas džiugiai pasakojo, kaip 
aukos ateina. Tik pasakius, 
kad iš LDS Centro, atėjo $100, 
jo kalba ūmai nutrūko ir akys 
apsiašarojo, jis tuojau atsisė
do;

S. Janulis pranešė, kad 
worcesterietes ruošiasi parsi
traukti iš New Yorko aktorius 
suvaidinti veikalą “Gieda 
Gaideliai,” bet esanti reika
linga platesnė tam .parama. 
Visas reikalas palaktas Meno 
Sąjungai. V. Taraškienė man
dagiai priminė, kad worcesIe- 
rietės jau dveji metai neda
lyvauja moterų sąryšio suva
žiavimuose, reiškia, koopera
cija nutrūkusi.

LDS 1-mos Apskrities meti
nis piknikas šiemet įVyks

N. J., mirė sau- 
Presbyterian IIos- 

Kūnas 
Laido-

įvyks sausio 27 d., Šv. 
kapinėse, Middle Vill-

Mary Masinauskas, 55 
amžiaus, gyvenusi 24 Tappan 
St., Kearny 

’šio 23 d.,
: pital, Newark, N. J. 
pašarvotas namuose, 
tuvės 
Jono
age, L. I. Velionė paliko nu
liūdini 
Evą P 
Staniu 

Lai
nasi grab. F. W. Shalins-ša- 
linskajs, 8402 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y.

ie vyrą Anthony, 
'auliukonis ir brolį 
[lis.
dotuvių apeigomis

seserį 
Peter

rūpi-

New London, Conn.
Frank J. Evaska, sęniau 

gyvenęs Meriden’e, o pasta
ruoju laikų — 147 Winthrop 
St., šiame mieste, mirė sausio 
17-tą, Velionis buvo dienraš
čio Laisvės skaitytojas. Velio- 
nies šeimai reiškiame užuojau
ta, t

rugpjūčio 27 d./ L. T. Namo 
Park^, Montello, Mass.

Čia dalyvavo pastaruoju lai
ku' mąžai lankiusį mūsų veiki
mo susirinkimus draugė Kal- 
velienė, žmona apie dveji me
tai laiko mirusio veikėjo Kal
velio iš Bridgewater, Mass.

D. J.

MEDUS IR KAVA
Dabar pas J. W. Thomsoną galite gauti Naturalio, sasįcukravusio, 

nešildyto raudonų dobilų Medaus. Michigan valstijos dobilų medus, 
kurį medaus ekspertai pripažįsta, jog yrą ^vienas iš skaniausių ir 
geriausių medų visoje Amerikoje ir turi panašų skonį į Europos me
dų. Kaina: 1 svar. 45c; 3 svar. (kvorta) $1.25; 5 svar. (puse galiono) • 
$2.10; 10 svar. (1 galionas) $4.00 ir 60 svar. blėkinė $18.50.

P.S. Už persiuntimą nemokame.

:: "• kaVa .
i 1 Lietuviška iš miežių kava — Barley Molt Coffee, tai yra viena iš 
’ J sveikiausių ir skaniausių kavų. Męs gerai dar atsimename, kad Lie- 
• • tuvoje mūsų motutė padarydavo sveiką ir skanią iš miežių kavą, ger- 
11 davome ir nebūdavome hervuoti, kaip kad nuo amerikoniškos kavos. 
•• Tuojaus parsitraukite kavos ir medaus. Kavos kaina: 1 svar. 
R 3 svdr. $1.00; 5 svar. $1.65. Atvažiuokite bei prisiusite pinigus 
; J ku/o mes pasiųsime jums tavorą.

;• J. W. THOMSON
:: 45-42 — 41st St., Sunnyside, N. Y.

35c; 
laiš-

Vasario (Feb.) 6-tą įvyks Liet. 
Liter. Draugijos 6-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas, pradžia 7:30 vai. 
vakare, visi nariai malonėkite daly
vauti, nes yra daug svarbių reikalų, 
kuriuos turėsime atlikti.

pa’s Miracle Ointment. Jų vąrdai:

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

No. 2. Reumatiškų ir įvairių 
skausmų

No. 3. Odos 
gelbsti 
feet”, 
burnos

No. 4. Nuo
“poison

No. 5. Mostis nuo “piles”, greitai 
veikia ant “piles”, užsisenė- 
jusių ar naujų, pagelbės be 
pjaustymo, 
sivysčiusios 
Kaina tik

Su užsakymu 
order ar čekį. Adresuokit:

1.25
įvairių nesveikumų, 

nuo '“rash”, “athletes 
“sinus” nosies 
nesveikumo .......

niežėjimo odos.
ivy”, “rectum”.

ir 
1.25
ar '

jei dar nėra iš- 
į vėžio ligą.

......................... 2.50
siųskit ir money

Vasario (Feb.) 11-tą 
Choras rengia koncertą 
Dance, pradžia 7:30 Vai. 
bus geriausias 
kokio dar nesate matę.

Liuosybės 
ir Cabaret 

vakare. Tai 
parengimas, tokis,

Litera- 
rengia

Vasario (Feb.) 18-tą Liet, 
tūros Draugijos 6-ta kuopa 
smagų kepurių balių. Gera muzika,, 
pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga 50c. 

t — Gco. Shimaitis.
(13-14)

■■■■O

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

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St., 
Hartford.

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796 *

JOSEPH BALTAMS
BAR & GRtLL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

g Telefonas TFTFVT^TON 3
■ EVergreen 4-9407 g

SHUFFLE BOARD M

CHARLES J. ROMAN

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Sausio 26, 1950

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai mo- 

mūsų

Liūdėsio 
tės prie 
naktį, 
modernišką 
Patogiai ir 
dern'iškai įruošta 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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BIIYUS
(Ruvaiiskas)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

PEIST LANE

jau suge
namus. JI

Bedford 
Operacija 
Lankymo

LA IDOT1TVH 
DIREKTORIUS

per 
pri-

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11. N. V

Tel EVergreen 8-9770

Nes 
kos- 
vai- 
(ti-

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

tShalinskas)
FUNERAL HOME

84-02 Jamaica Ave.,
• at Fnresi Parkway Station!

Woodhaven. N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

kviečiami 
labai daug 
V. Čepulis.

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN N V

Valandos.
1—2 dienom: 6—8 vakaran 

Ir Pagal Pasitarimais ,

Telefonas EVergreen 1

Manager
JOHN A PAULEY

Licensed Undertaker

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

UP-TO-DATE M

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

arbatpinigių
šis klausimas dabar yra 

tariamas miesto taryboje.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

o «t ° t n.. iš-'iikf
■>lif i ši'U

I Dr. A. Petriką | 
6 DANTŲ GVbVTn.IAS» Ž 

įį 221 South t th Street S 
X BROOKLYN. N Y1 8 

S Tel. EVergrftėn *7-6869 8
X Valąndos:* ’ : : A
a 9 12 ryte: 1 8 vakari a 
O Penktadieniais uždaryta Q

NewWko^^ezEflfelZInftH

••iii {■

4

1»«

i

apylin-

in"

su-

niu.c

0

tūlos panelės, | ”ia1 padarytas pareiškimas, metai>' 105 So

BROOKLYN’

Drs. Stenger & Stenger
i

County Reikalingas .vyras prie abelno va-

*00.
Jiditė

s •DU* MMJ*

‘4

ĮR

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—-Ke t v., Sausio 26, I960aas

”i

Laisvės
neužil- 

rankas;

H

jog senasis 
illiamsburge 

na u i as

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Klubas
$25.00

F/f.

t W

Jo 
kovo 6 
teismo

mėnesį.
Skambinkite: Esplanade 5-8781.

i (1-15)

. Mes laikom vyram, moterim ir vaikam tikrai skūri- 
nius, m’adaunus ir nebrangius batukus. Taigi prašom 
užeiti.-1 7 ..lt . y x . r

REM TEL 
♦n ■» h«r >/

mirt ion io» jus William 
Prion.

Prasidėjo
Coplon’iūtūs 
b’čevo.
d oraliniuose teismo rūmuose 
Manhatt’ane. .

Girdėti, 
namas W 
go pereis į 
šiuo metu iis priklauso Lietu
vio Namo Bendrovei, kuri bu
vo isstačiusi namą pardavi
mui.

sėd is, kuriame 
daug reikalų, 
tėiančiu b-vės 
važiavimu 
bankietu.

. be4
+ o’- in

p-n-

Praėjusi pirmadieni i vyko 
reguliarus posėdis Lietuvių 
Namo Bendrovės.

p nro") o 
pc’V'ių m fin

JOHN YUSKA
107 -13 Jamaica Ave.

Richmond Hill 18, N. Y.

Pirmadieni Įvyko svarbus 
Laisvės direktorių tarybos po- 

buvo antarta 
susijusiu su ar- 

akcininkų su-
(sausio 29 d.) ir

VIAX PlClST. I’b G 
EDWIN I.ANE. Ph
Col I<’V<h T-G23S

REIK M.AVIM H '
Reikalinga viduramžė moteris, 

dirbti kaipo namu, prižiūrėtoja.. Gori 
namai. Turi mylėti' vaikus.’ Guolis

1 i et u v i” Kultūros 
p a k v r' Suvažiavimui 
dovanu.

Viso4 Brooklvno ii“
Lūs kuopos, klubai ir pa vie-

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Lalsniuotas Balsamuotojas) ;
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus ?

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinama kalną
' Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

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

teismas
ir Valentin» Gu-Į

Teismas vyksta fe- pėdomis ir tai padarys tuoj..

n’nknd 1 i■ < nvi.šl’( 
n )-Įr>d“"bn ip

• >ptninetrlHt* 1 '• i: •

I 394 398 BROADWAY 
BROOKLYN, N.'Y-

Ipl ST.' 2-8842

galva, ko
i’. O’ 

auq (i'ona nasakė 
KButo na-

Tuos; būk Tarybų Sąjungą pasiim- 
sianti keletą Kinijos provin
cijų, neturi jokio pagrindo, 

pareiškęs teigia Mrs. Robeson.
—Niekas negalės pasiimti, 

ne tik Kinijos provincijos, o 
ir eilinio Kinijos piliečio! — 
sako visuomenininke. —• Y Per, 
ilgus laikus kas tik norėjo, 
galėjo pasisavinti Kinija ir | aflt vietos. Alga • pradžia! $90.00 i 
Kinijos žmones, bet dabar 
nieks to padaryti negalės!

Indija Seks Kinijos Pėdomis ______ ............................ .............. -
Užklausta, ka ji mano apie lymo darbo (General Porter Help), 

padėti kituose Azijos kraštuo- Patyrimai nereikalingas. Pastovus 
v • i darbas. Kreipkitės asmeniškai kas

se, Mrs. Robeson atsake: ! ųien nuo 9 vai, ryto iki 12 vai. die-
—Indija turės eiti Kinijos ną. Ar skambinkite tom valandom 

telefonu: EV. 6-3880. Miller Bakery, 
v. . XT , ’ . .7 1880 Troutman St., Brooklyn, N. Y., ĮAs pažįstu Nehru , per daugelį kampas Woodward Ave. (12-13)

Niujorkas — 
Skersai-Išilgai

Ketvirtadieni, sausio 26 d., 
Manhattan Center. Manhatta- 
no, įvyks svarbus, didelis ma
sinis mitingas. nukreintas 
nrteš fašistine Ispanija, nrieš 
Franko valdžios ^naskelbima 
“demokratine.” Kulbe1? Mnrc- 
antomo. O. John Rog^o Jo
hanuos S’tnol. Dr. Barsky ir ki
ti kalbėtojai.

nsm<?.
turėti 25.000 po- 

lirm°nu. bet ii<- nmno. jog 
būsią galima ansimti ir s*’ 20.- 
000 policmanu. Komisiiouie- 
riaus nuomone, šmo metu Niu
jorko mieste kriminalvbiu yra 
mažiau (n’-nporcionaliai
lvg gyventojais) nei kur ki-

Automobiliu savininkai isne- 
jarm. kad iie nepaliktu “pa- 
parkytuose” savo automobi
liuose raktų (ignition keys), 
nes tai vra prieš įstatymus. 
Policija, radusi paliktus ma
šinose raktus, juos pasiims ir 
vairuotojas turės eiti į poli
cijos nuovada juos pasiimti.

ten vairuotojas “gaus vel-

Gen. Li Tsung-jen buvo ope
ruotas Presbyterian Medical 
Centre. Niū’orke. Operacija 
jam buvo darvta pilve. Da
bar jis išėjo iš ligoninės. Kas 
gi šis generolas? Ogi tai 
“veikiantysis Kinijos prezi
dentas,” — prezidentas 1 be 
šalies, nes Kinija šiandien tu
ri savo liaudies vyriausybę. 
Tai čiang kai-šekininkas ge
nerolas be armijos.

Arkadi Sack, 60 m. amž. 
gyvenas Astor viešbutvj, tapo 
suareštuotas ir kaltinamas iš- 
vilioiime 
Adele. Dugger, $17,000. 
pipigus jis iš moteriškės paė
mus “kreivais būdais.” sako 
kaltinimas. Sack 
policijai, jog jis kadaise baigei 
Maskvos universitetą kaip 
ekonomistas.

• Camilo Leyra, kaltinamas 
savo senų tėvu nužudyme, 
tebelaikomas kalėjime, 
teisias nrasidės Š. m. 
diena Kings 
rūmuose.

Majoras CXDwyer griežtai 
užginČino gandus, būk jis pa
sitrauksiąs (dėl nesveikatos) 
iš miesto majoro vietos. Jis 
pranešė: taip greit, kai tik 
pasilsėsiu, grįšiu iš Floridos ir 
stosiu darban miesto rotušėje.

* Apie jo pasitraukimą rašė ke
li Niujorko laikraščiai, skelb
dami, -būk majoro liga esanti 

labai įsikerojusi. - |

Žmonės Rengiasi Metinin 
Laisviečių Suvažiaviman

Iš New Jersey, Pennsylva
li i jos ir Connecticut pažangie
ji lietuviai rengiasi skaitlin- 

, gai dalyvauti Laisvės bendro
vės akcininku suvažiavime, 
sausio 29 d. Liberty Audito
rijoj.

Visur susirūpinta rinkimu 
sveikinimų ii’ dovanų dien
raščiui. kurio spaustuve nese
niai buvo perkelta naujon 
vieton ir perkėlimas daug lė- 

, savo.
Adolfas Galkus, filndelfie

tis. rašo, jog jis ir kiti fila- 
delficčiai rengiasi atvykti. Bus 
ne tik Suvažiavime; o ir ban- 
kiete.

Leonas Prūseika rašo iš 
Chicagos, kad jis stropiai ren
ka laisviečių suvažiavimui 
sveikinimus, nepaisant, kad 
šiemet Čikagoje mūsų drau
gai turi ekstravu bedu — An
drulio gynimas ir kiti reika
lai.

Brooklyn© Lietuvi” Motmi 
Klubas nutarė pasveikinti 
dienrašč’o suvažiavima su 
81D auka, taipgi, išrinko ir sa-

Dvi Niujorkietės Grįžo iš 
Kinijos - Ką Jos Matė?

Dvi žymiojr-Niūjorko veikė
jos neseniai grižo iš Kinijos. 
Tomis yra Mrs. Fslande Goo
de Bobeson, didžioio daininin
ko žmona, ii’ brooklynietė vi
suomenininke, Mrs. Ada B. 

!Jackson.
Jiedvi buvo nuvykusios i 

Tarptautinę Moterų Konfe
renciją, įvykusią prieš trejetą 
menesių Maskvoje, o iš ten 
vyko i Kiniją, pamatyti Azi- 
ios Moterų Konferenciją, taip
gi susipažinti stk naująja Ki
nija. ,/’•

Mrs. Robesori sako, kad ji 
buvo 'Pekine, Nankinge., Šan
chajuje. Tientsine ir kituose 
Kinijos miestuose ir kalbėjosi 
su daugeliu žnąonių, kiniečių 
visuomenininkų, valdžios par
eigūnų ir eilinių piliečių.

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais Mrs. Robeson sako:

—Amerika bus priversta 
nripažinti Kinijos Liaudies 
Respublika, nes kas gi gali 

i ignoruoti šąli su 450 milijo
nų žmonių!

Valstybės department© se- 
I kretoriaus Dean Acheson nese-

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

niai asmenys taipgi rūpinasi, 
dirba, kad Suvažiavimas bū
tų no tik didelis, bet ir gau
sus parama dienraščiui.

Kurie dar nesubruzdo dar
buotis Suvažiavimui, prašome 
tai daryti tuojau, per šias ke
letą dienų.

Suvažiavimas prasidės 10 v. 
ryto Liberty Auditorijoj.

Bankirtas prasidės tuojau 
n<' Snvaž’avimo. apie 6 vai. v.

Visa tai bus sekmadieni, 
sausio 29 d.

Va. laiškutis mūsų žymaus 
valkčio Philadelphijoj J. A. 
Bekampio:

Drauge Bukny!
čia rakite čeki, tai yni 

draugės Walsky prenumerrtp 
už visns metus.

Turiu priminti, kad umc 
rouo-iainės aive/iuot' au! 
vn.žinv’mn ir bnnkbrto ejv'rtc 

b ne 

r^nsu “šėra” gausifp no vė
lino. kain pauodėlvj. 30 d. 
sausio. Kol’s “šoras” lai b’\s. 
tai nemažiau, kiek mes pra
leisime kelionėje ir bankiete. 
ž’noma. dar su pridėčku.

Pasilieku su draugiškumu.
Jos. A. Bekampis.

metu ir jj visuomet gyniau... 
Bet faktai liekasi faktais. Jis. 
Nehru, vadovauja Indijos vy
riausybei. o padėtis Indiioje 
yra Šiaudien blogesnė nei kur 
nors kitur Azijoje. . . ’

Moteriškė pareiškė, jog A- 
merikos negrai atsisakytu ka
riauti už demokratiją, jei bū
tu karas, nes jie patys nori 
pirmiau gauti kiek tiek demo
kratijos Amerikoje.

Kai korespondentas primi
nė jai, jog tūli negrai, einą j 
išvien su Maršalo planu, skel
bia, būk Paul Robeson nesąs 
negru vadas, tai Mrs. Robeson 
atsakė:

—Jeigu Povilas nėra negru 
vadas, tai kam jie nuolat šū
kaloja, būk jis juo nesąs? 
Man atrodo, kad jie perdaug

Niujorko valstijos seimeliu 
(Albany) yra įneštas suma
nymas, kad automobilių lais- 
nių iškabėlės (plates) būtų 
padarytos pastovios, kad jų 
nereikėtu kas metai keisti. Jos 
turėtų būti nulietos taip, kad 
būtu galima pakeisti jose tik 

gi numeriai pasiliktu 
pastovūs, šis sumanymas gau
na daug pritarimo virš 3,- 

1000,000 asmenų, turinčiu au- 
I tomobilius ši<ne valstijoje.

Ar Kriaušiai Jaunuoliai 
Dipukai Supras?

Pas lietuvius kriaueius 
pastaruosius porą metų 
buvo jaunuolių dipukų iš 
ropos, mokančių ii“ nemokan
čiu kriaučių amato. Pas se-; 
nius kriaučius ir dirbtuvių sa
vininkus kilo linksmas ūpas, 
kad čia lietuviškos dirbtuves 
ir lietuvių lokalas galės ilgai
niui gyvuoti. Visi dėjo pa
stangas, — seniai kriaučiai, 
dirbtuvių savininkai su unijos 
lokalo skyriaus delegatu Kun
drotą. — mokyti jaunuolius 
kriaučius amato.

Rodosi. ,viskas ėjo, lietuviš
kai sakant, kaip sviestu pa- 
šr«>aruota. Dirbtuvėse seniai 
kvi-uičiai su jaunuoliais kuo-į 
■ U'kiaus’p.i \

kirbini! krta.ue,ūic. stu
3. b ©mite4 ui

bu i vadini;!.; įp (r]a- 
soripl ’’štai. Jiems 

; dirbtuves visai ne
yra pasirenge°nouia ir

inq visas nuvaryti i kapus ir 
t i ūmios lok al a sudraskyti, 
iie’ug nnnnvvks smurtu už- 

'■’•vobti lokalo vairą. Kadangi 
h'p vra pa<! senius kriapčius 
nustoję pasitikėjimo, tai ban
do jaunus pasigauti ant savo 
meškerės, kuomet jie dar nėra 
ansinažinę su ta jų “dortina’ 
politika.

Gruodžio 14 d;, gerbiamieji 
jaunuoliai ir jaunuolės, suėję 
i susirinkimą unijistai ir ne
imi j istai, jūs kad kiek patys 
sau virvę ant kaklo būtumėte 
užsinSrę ir seniams būtų tekę 
tas pats. Lokalą sudraskyti7 
ir patiems patekti į kitatau-

čių lokalą būtų sau:
Lietuvių dirbtuvėse ii’ lokalo 
rinkimai pravedaini deinokri)- 
tiškai ii- lietuviškose dirbtu
vėse dirbantiems darbiniu- to pamokos, o taipgi ir mitin- 
kams skriaudos esti ištaisytos. &as> kuriame turėsime issi- 
Kitataučiu lokaluose ii- dirb- rinkti naują šiems metams 
tuvėse dalykai eina kitaip, | valdybą. Be to, šiamė mitin- 
ypatingai jums, neseniai at-, nustatysime darbų progra- 

būtų ištisiems 1950 metams.
Kviečiami visi aidiečiai su

sirinkti, o taipgi kviečiami tie, 
kurie nori įstoti į Aido Cho
rą, ateiti.

Vieta: Liberty Auditorijoje, 
Muzikinėje salėje.

Amilija Burbaitė, 
pirmininkė.

vykusioms iš Europos, 
sunku su svetimtaučiais koo
peruoti ir dirbti.

Taigi, jaunuoliai, jūs turite 
susiprasti patys, kur link jus 

! Montvilai, Vaitukaičiai, socia
listų bernai veda. Primetimas 
dabartinei lokalo valdybai ko
munizmo yra muilo burbulas 
ir provokacija. Tas parodo, iš 
kokiu žmonių susideda dabar
tinė lokalo valdyba: iš katali-, 
kiškų, tautišku pažvalgu. Tu-1 
rotumėte, jaunuoliai, susipras
ti ir kitiems pasakyti, kad da
bartinė lokalo valdyba jums 
gero velijo, padėdama surasti 
jums darbo, dirbtuvėse seniai 
kriaučiai jus lavino kriaučių

i amato.
tai i urėtu kiekviena jūsų 

bikini i. kad gruodžio 14 d. bu
vo pnd.prvta klaida, užpuolant 
lni-;yin valdybą ir senius 
!-"iaiič'U£’.! J, S.

'UpL,,;., vairuotojai nriešina- 
rt pakėlimui važiuo-

(taksiais) mokesties.
m1’ ii bus nerankšta. tai 
i~rtai nnnnp’kš jiems, 
ruotoi

PP \ V F e JM 4 C 
BROOKLYN, N. Y.

Benamio Lietuvių Draugi ių Vei
kimo Komiteto susirinkimas įvyks 
nenktadipnį. sausio 27 d., 8 vai. va
kare. Liberty Auditorium, Richmond 
Hill N Y.

Visi draugijų atstovai 
dalyvauti, nes turime 
svarbių reikalų aptarti.

(13-14)

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shor
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos, ir virtos mč- 
■sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

nipninių valgių gražus 
pasirinkimas

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME TR PRITAIKOME 
AKINTUS

Aidieciams
Penktadienį, sAlisio 27 d., 

8 vai. vak., įvyks Aido Cho-

GREENWOOD
WINE & LIOUOR- STORE

L 5487

Stanley Rutken & Edward Rutken
(Rutkunai) Savininkai

Kokiu tik likeriu jums reikia. Amerikos išdirbinio ar im
portuotų, kreipkitės pas Rutkunus—

8707 111 th St.. Richmond Hill, N. Y.
(Prie BMT Jamaica Line lllth Stotois)

nrbn TfJefonvokite Virginia 7-0700 
b* Ruf’unai pristatys jums į namus.

Vestuvėms krikštvnoms. gimtadieniu pakilioms ir viso
kioms "artins i namus ar i svetaines, Rutkunai atveža 
jums likerius.

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-8172

•p——  ..=
TONY’S C ’’

’7TTI>D’G R AP m grand street Mir “ D A H BROOKLYN. N. Y

Joseph Zeidat Jr., prop.NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN
DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONEVergreen 4-7729 
Telefonas

Tarp Lietuvių
Petrui Cibulskiui padaryta 

(trečiadienį) operacija švedų 
Ligoninėje, 1350 —
Ave., Brooklyn^, 
jam padaryta opi. 
valandos kasdien nuo 2 iki 3 
v. po pietų ir nuo 
vakare.

Ona Kalvajtienė 
žo po operacijos į 
dabar yra pas savo dukrelę, 
Amiliją Keras, 55-03 — 69th 
St., Maspethe. Ligonė jaučia
si gerai.

ALINS

PpItjis fCcipiska
Palaiko 

Bar & Grill.

N E Y CK STREET. 
Brooklyn, N. Y.

Celefonaa: Evergreen 4-XI7#




