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žmogus džiaugiasi, kai jo 
pasimojimai ii- pastangos pui
kiai pavyksta. Todėl kiekvie- į 
nas laisvietis, kiekvienas pa
žangos mylėtojas ir draugas, 
tikiu, labai smagiai šiandien j 
jaučiasi. Mūsų įstaigos me- "IVf
tinis suvažiavimas ir parengi-j * Ulllctll 1 CI M ITlcllIlld 
mas pavyko geriau, negu šim
tu procentų.

“Pranašai,” kurie sakė, kad 
šiemet, dėl stokos laiko prisi
rengimui. turėsime tik skystu
tėlį dalininku suvažiavimą, 
skaudžiai apsiriko, šiemet su
važiavimas buvo gerokai 
skaitlingesnis. negu pernai.

Taip ir reikia, taip ir ge
rai. Laisvicčiai moka rūpin
tis savo laikraščio reikalais. 
Jie yra io-ude, karšti pažan
gos natriiotai. Jie sunranta 
I aisvės vaidmenį ir nori, kad 
ji gyvuotų ilgai ir gerai.

Bet kai gražioje nagioie sa
lele laisvieč’ai susikaupusiai 
svarstė pažangos ir Laisvės 
reikalus. ln”kn. ant šaligatvio, 
mažvtė saujelė nabhidusiu 
hitlerininku per ištisa dieną 
“demonstravo.” Ne t’ek pikta, 
kiek liūdna buvo į juos žiū
rėti.

.Tip bijo žmonėms i akis 
žiūrėti. Jie sarmatinasi 
kelti galvas ir pažiūrėti į 
šamas begėdiškas
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TRUMAN (SAKE DARYT BAISESNES, HYDROGENO BOMBAS<• *fr ■k

70 Dienų Paliaubas
Washington. — Prezid. ,000 

Trumanas sausio 31 d. ra- 
'gino Mainierių Unijos pir
mininką Johną L. Lewisa 
paskelbti 70 dienų paliau
bas su minkštosios anglies 
kompanijomis. Per paliau
bas turėtų visi angliakasiai 
dirbti pilną laiką — 5 die
nas per savaitę — ir jiem 
būtu mokama alga pagal 
senąją, sutartį.

Prezidentas paskirtų 
“faktu ieškoiimo” komisi
ja, kuri tuo tarpu tyrinėtų, 
ar kompaniios gali paten
kinti mainierių reikalavi
mus dėl naujos sutarties. 
Komisija 60 dienu eigoje 
turėtu raportuoti, ką atra
do, ir duoti savo patari-' 
mus.

Prez. Trumanas reikala-

minkštosios anglies 
mainierių streikuoja, o kiti 
tiktai 3 dienas per savaitę 
tedirba.

Reikalaujama Indžionk- 
šino

Trečiadienį, tai yra ant 
rytojaus po Trumano pa
liaubų pasiūlymo, federalis 
teismas Washingtone jau 
ąvarstė valdinės Darbo San
tykių Komisijos prašymą— 
duoti indžionkšiną, kuris 
baustinai įsakytu visiems 
angliakasiams dirbti iki 5 
dienų per savaitę. Indžionk- 
šino reikalauja vyriausias 
tos komisijos advokatas Ro
bertas N. Denham, paties 

• Trumano paskirtas ir nuo 
jos priklausomas.

Vėliausios Žinios
stiprių laivų-trauklių 
iš dumblyno didžiulį

NORFOLK, Virginia. — 20 
(tugboats), ‘ pagalinus, ištempė 
karo laivą Missouri, 45,000 tonų. Aukštas jūrų vandens 
pakilimas padėjo ištraukti Missouri, kuris per dvi 
savaites buvo suklimpęs.

LONDON. — Anglijos, Francijos ir kitų vakarinės 
Europos kraštų valdovai giria prez. Trumaną už įsa
kymą gaminti hydrogeno bombas.

TOKIO, Japonija.— Generolas MacArthur tariasi su 
atvykusiais Washington© karinių štabų vadais, kaip 
pastoti kelią komunizmui Tolimuose Rytuose ir kaip 
ginti Japoniją, jeigu kiltų karas tarp Jungtinių Vals
tijų ir Sovietų Sąjungos.

WASHINGTON. — Indijos ambasadorius pakarto
jo, kad Indija stovės nuošaliai nuo šaltojo karo tarp 
anglų-amerikonų, iš vienos pusės, ir Sovietų, iš antros.

Politikieriai Per Daug 
Išpučia H-Bombos Galybę

Washington. — Preziden
tas Trumanas sausio 31 d. 
paskelbė, kad jis įsakė ga
minti naują, 
(vandenilio) 
būsianti daug smarkesnė 
už ligšiolines atomų bom-

hydrogeno 
bomba, kuri

pa-
pa- 

šamas begėdiškas iškabas. ateinančio sės adie-
Kas nors iŠ viršaus jiems at- nin pavakario atsakytu, ar 
nešė ir į rankas iškabos kotą priima paliaubų pasiūlvma.
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yo, kad Lewis ir kompani- Ho UllllŠllIlJ VSOU

Jeigu Lewis nesutiktų su 
tokiomis paliaubomis, su- | 

atsirado — nrantama, jog prezidentas 
bet keletas

ir maršuo-

Laukia Budeliško
Teismo Graikijoje

Sovietų Sąjunga Pripažino 
į Vietnamiečių Respubliką

Iš prezidento pareiškimo 
pasirodo, kad valdinė Ato
mų Jėgos Komisija nuo 
pirmiau darbuojasi išvysty
ti hydrogeno bombą, kuri 
jau praminta “pragarine” 
bomba.

Trumanas sakė, kad nau
josios bombos reikią “apsi
gynimui nuo bet kokio už
puoliko”, ir tvirtino, kad 
hydrogeno bombos gamini
mas “sutinkąs su mūsų

įkišo. Nešiokite 
kite, arba. . .

Ir tokiu bailių 
labai mažai, tiesa, 
atsirado.

Vienas kitas ir Šiaip buvo 
apgautas ir i “pikietą” įvilio
tas. Toks “pademonstravęs” 
tuščiu šaligatviu sako savo 
“draugams”: “Kokių velnių 
mes čia dabar, kaip durniai, 
maršuojame? Juk niekas 
sų 'nemato, juk gatvės 
čios!” ★

Pastebėta dar ir štai 
Keletas “pikietininku” 
pasirodė “profesijonališkais 
pikietieriais. žmonės juos ma
tė Elizabethe, Newarke ir, da
bar. Richmond Hill.

Kas jiems apmoka ? 
juos pasamdė ?

mū- 
tuš-

Paryžius. — 118 Graiki- 
naudotu teismo indžionkši- ios darbininku vadų laukia 

lieptu visiems fašistinio teismo: jiems 
dirbti pilną p-pesia. sušaudymas, — sako 

I Kostas Feos, sekretorius 
Visuotinos Graikų Darbo 
Uniiu Sąjungos, savo pra
nešime Pasaulinei Darbo 
Unijų Sąjungai.

Graikijos monarcho - fa- 
Athenai, Graikija. — Išistai areštavo tuos darbi-

na, kuris
mainieriams
laiką.

Dabar daugiau kaip 100,-

Graikų Fašistai Atskiria 
Žydus Rinkimuose

kas’ ' Graiku monarcho - fašistai ninku veikėjus kaip kai- 
iau neleis žydams ateinančiuose riuosius pagal patarimu tū-

Kas

Dipuku masės neklausė hit
lerininku pikto balso ir neatė
jo pikietuoti. Puikiai jie pa
darė. šlovė jiems!

Jie non gyventi gražiai, pa
doriai. nežeminti nei savo, nei 
senųjų lietuviu vardo. Jie no
ri čia įsikurti ir gyventi, kaip 
geri žmonės.

Mes juos karštai sveikiname 
ir vėliname geriausio pasiseki
mo naujajam gvvenime.

“seimo” rinkimuose balsuo
ti sykiu su kitais pį- 

(liečiais. Žydai galės 
;1 b a 1 s u o t i tiktai atski

rose jiems pažymėtose vie
tose.

Fašistinė valdžia visai už
draudė komunistam ir ki
tiem kairiesiem dalyvauti 
rinkimuose.

įp Browno, Amerikos Dar
bo Federacijos atstovo Eu
ropoje. Brownas sakė, kad 
jų areštavimas padės deši
niesiems vadams užvaldyti 
unijas.

Feos pasiuntė kablegra- 
ma tokį pat pranešima ge
neraliniam Jungtinių Tautų 
sekretoriui Trygvei Lie’ui.

Maskva.— Čionaitinis ra- telkta ir 70,000 buvusių 
dijas pranešė, jog Sovietų Hitlerio kareivių.
Sąjunga pripažino Demok
ratinę Vietnamo Respubli
ka, kurios prezidentas yra 
Ho Či Minh. Tos respubli
kos vąldžia atstovauja mil
žinišką daugumą Vietnamo 
žmonių, sakė Maskvos radi
jas.

Kinijos liaudies valdžia 
jau pirm dviejų savaičių;ką. Protestas įspėja, jog tos 
pripažino Vietnamo respub-| respublikos 
lika. t ;

Vietnamas yra Indo-Ki- 
nos pussalyje, kurį Franci
jos valdžia laiko savo kolo
niją. Francūzų imperialis
tai nuo 1945 metų kariauja 
prieš Vietnamo respublikie- 
čius. Francūzų armijon su-

Respublikiečiai ne tik at
silaikė, bet išlaisvino jau 
75 procentus Vietnamo že
mės nuo francūzų.

Francijos Protestas
Paryžius. Francijos 

valdžia užprotestavo, kad 
Sovietai pripažino Demok
ratinę Vietnamo Respubli-

pripažinimas 
“rimtai pakeičia santykius 
tarp Francijos ir Sovietų 
Sąjungos.”

Franci j a yra paskyrus 
savo pastumdėlį “imperato
rių” Bao Dai Vietnamo val
dovu. Teigiama, kad Angli
ja užgirs Bao \Dai.

Formoziečiai Šaukia: 
Suimt Čiang Kai-šeką 
Gvva! Lankiame Mao!

kietna.
tuviški hitleriniai smogikai!

STREIKLAUŽIS OHIO 
GUBERNATORIUS

, Columbus, Ohio. — šios 
valst. gubernatorius Frank 
J. Lausche, trumaniškas 
demokratas, pasiuntė 60 
valstiiinhLpolicininku, kad 
“apvalytu vieškelius” nuo 
streikuojančių angliakasių.

Kruvinas Policijos Teroras 
Pietinėje Korėjoje Kelia 
Gyventojus prieš Valdžią

Nuteista 14 Rumunų 
Kaip Išdavikai

Bucharest, Rumunija. — 
Karinis rumunų teismas nu
teisė 14 asmenų kalėj iman 
dvejiems iki 25 metų. Jie 
baudžiami kaip tėvynės iš
davikai ir svetimų kraštų 
agentai.

Tarp nuteistųjų yra vie
nas generolas ir keturi kiti 
rumunų armijos oficieriai.

Filipinai Neprisiima 
Amerikos Mariną .

Arrt nenndegė nagu tie, 
kurie Vnkietijoie Hitlerį gar
bino ir iam tarnavo? Argi 
renr^žuvn He. kurie Lietuvoje 
nadėio hitlerininkams terioti 
lietuviu tautą?

Toks nat likimas Dūkia ir 
čia tu. knne tampa hitleriniais 
•tormtrūneriais. K«dan<rt* da
bar sianteia reakciia. tai iie 
jaučiasi dideliais didvyriais. ' 
Bet visuomet taip nebus. A- 
mertkos žmonės niekuomet 
nedaleis pakilti Hitleriui ir 
paversti Ameriką antraia Vo-, “šaltaji” kara prieš Sovie- 

T ai to nepamiršta lie- Sąjungą ir komunizmą.

Kariniai Amerikos Vadai
I Tariasi su G°n. MacArthuru

Tokio. — Janoniion at- 
vvko Jungtiniu Valstijų ar- 
mb’ns, laivvno ir oro jėgų 
štabu vadai. Jie tariasi su 
rvnnpmln MacArthuru, ka
lniu Amerikos gubernato- 

Janonijai.
Ju pokalbiai sukasi anie

REIKALAUTA PAVA-I H. I \ /■” I i * L V /-A

štai mano rankose net trys rvT DENHAMA 
lapeliai — du lietuviu kalba, | 
o vienas anglu. Juose dau
giau melo ir apgavysčių, ne
gu ra;džiu.

Ar žinote, kad ne po vienu 
iš tų lapelių nėra jokio para
šo? Kas už juos apmokėio?

Hitleriniai niekšai yra bai
liai. Bijo šviesoje pasirodyti, 
kas jie yra.

(Tąsa ant 5 pusi.)

Miami Beach, Fla.—Dar
bo Federacijos vvkdomoii 
taryba pareikalavo, kad 
prez. Trumanas pašalintu 
uniiu priešą R. Denhamą, 
valdinės Darbo Santykių

ORAS. — šalta, apsiniau
kę, sniegas.

(Amerikos) siekimais tai
kos ir saugumo.”

Kariniai Washington© po
litikieriai reikalauja kuo 
sparčiausiai gaminti naują
sias hydrogeno bombas, gir
di, kad Sovietai nepralenk
tų Jungtines Valstijas.

Įvairūs vadinami žinovai 
skaičiuoja, kad pirmosios 
hydrogeno bombos padary
mas lėšuos Amerikai du iki 
keturių bilionų dolerių.

Hydrogeno bombos patri- 
jotai ir kazioni laikrašti
ninkai skiedžia, kad hydro- 
geno bomba bus iki “tūks
tančio sykių smarkesnė,” 
negu uraniumo - plutoniu- 
mo bombos, kuriomis ame
rikonai 1945 metais sunai
kino Japonijos miestus Hi
rosimą ir Nagasakį.

Bet atsakingi mokslinin
kai tvirtina, jog naujoji 
bomba galėtų būti tik kelis 
iki 10 kartų smarkesnė už 

I senąsias atomų bombas’.
Politikieriai tyčia per 

daug išpučia hydrogeno 
bombos smarkumą, gąsdin
dami Sovietų Sąjungą, spė
dami, kad Sovietai negalė
sią taip greitai hydrogeno 
bombos pasigaminti.

Rusam Tatai žinoma
Bet Chicagos Universite

to atominio skyriaus profe
sorius Harrison Brown 
tvirtina, kad rusai žino ke
lius, vedančius į hydrogeno 
bombos gaminimą. O Min- 
nesotos Universiteto fizikos 
profesor. Cha.rles L. Critch- 
field sausio 31 d. pareiškė 
spaudai: “Rusiia, tur būt, 
pralenkė mus, kas liečia a- 
tomų jėgos išvystymą iŠ 
hydrogeno.”

Sunkusis Hydrogenas
Hydrogeno bombai ga

minti bus naudojamas sun
kusis vandenilis - hydroge
nas, kur prie’ vieno protono 
(elektriniai teigiamos ato
mo branduolio dalelės) yra x 
ir vienas ar du neutronai/ 
kurie neduoda nei teigia
mos nei neigiamos elektros.

Paprastas hydrogenas y- 
ra duja, kuri turi tik vieną 
protoną, be jokio neutrono. 

, Mūsų naudojamas vanduo 
! susidaro iš dviejų paprasto
jo hydrogeno atomų jungi
nio su vienu oksigeno (de-

Fučov, Kinija. — Atke- 
leiviai iš Formozos salos 
praneša, jog ten dažnai pa
sirodo plakatai su tokiais o- 
balsiais:

— Suimt Čiang Kai-šeką 
gyvą! Laukiame Liaudies 
Laisvinimo Armijos! Rem
kime Mao (Kinų Liaudies 
Respublikos prezidentą)!

Daug tokių plakatų pri
lipdoma prie elektrinių 
stulpų, prie tiltų ir geležin
kelio stočių arti Taipei, 
Formozos salos sostinės.

Čiang Kai-šeko tautinin
kų tvirtovėje Formozoje 
siautėja alkis, nedarbas ir 
žmonių bruzdėjimas prieš 
valdininkų plėšrumą. Yra 
jau 800 tūkstančių bedar
bių.

Formozos saloje yra 300 
dirbtuvių kulkosvaidžiams 
gaminti. Bet pastaruoju 
laiku uždaryta 100 tų dirb
tuvių dėl medžiagų stokos; 
Kitos dirbtuvės pusiau su
paralyžiuotos.

Manila. — Jungtinės Val
stijos prašė Filipinų val
džią, kad leistų laikyti 22 
jankius marininkus kaip a- 
merikinės ambasados sar
gus. Filipinų vyriausybė at
metė prašymą. Sako, jankių 
sargyba reikštų, būk Fili
pinai negalį tvarkos palai
kyti; tai būtų įžeidimas FL 
lipinam kaip savistovei val
stybei.

Seoul, Korėja. — žmog
žudiškas policijos teroras 
pietinėje Korėjoje stumia 
eilinius žmones į komunistų 
pusę ir i partizanų eiles ko
vai prieš dešiniąja prezi
dento Syngmano Rhee val
džia, — rašo New Yorko 
Times korespondentas Wal
ter Sullivan. — Daugelis 
amerikiečiu baisiai susijau
dina, matvdami, kaip poli
cija urmu šaudo ir mirtinai 
kankina žmones, kuriuos į- 
taria kain komunistus.

Daugelis policiios virši
ninkų yra tarnavę kaip ja- 
nnnu policininkai ir oficie- 
riai pastarajame kare, kuo
met Knreios komunistai 
partizaniškai kariavo prieš 
japonus okupantus. Tai tie _ ______ _ __ ____ ...
nolieininkai, kurie nemoka 000 politinių kalinių ir jie Laikraštininkų ir Paštininkų 
net tikrai koreiiškai kalbė- nuolat kankinami elektros frjiikiini
H Lbm’ cmnrlcin ž.nrln ir ! crnvnvnia ir vicain Icitain b U j J

Milionas Tonų Krovinių 
Suverstas Hong Konge

Hong Kongo uoste suver
sta milionas tonų visokių 
krovinių, sugabentų iš įvai
riu kraštu ir taikomų liau- 
diškajai Kinijai.

Čiang Kai-šeko kinų tau
tininkų blokada trukdo tų 
daiktu pristatymą Kinijos 
Liaudies Respublikai. 1

Italijos Policija Bombomis 
Užpuolė Demonstrantus

čia žiauriai užpuolė 15,000 
darbiųinkų demonstraciją 
ir buožėmis bei ašarinėmis 
bombomis sužeidė 33 žmo
nes.

profesorių, užmušė Sėoulo’ Demonstracija įvyko per 
Mokytojų Kolegijos profe- j visuotiną dviejų valandų 
šorių; be atodairos šaudo' streiką. Darbininkai strei- 
valstiečius ir teisinasi, kad, J<aY°, demonstravo dėl to, 
palaikė juos “šunimis.”

Pietinės Korėjos kalėji
muose dabar laikoma 40,-

kad buvo uždarytas vienas 
Bari fabrikas.

De Gasperio Valdžia Siekia 
Atkurt Fašizmą, Sako 
Italijos Seimo Narė

ti, dabar smerkia, žudo ir I srovėmis ir visaip kitaip, 
kankina patrijotus, kovoju
sius prieš pavergėją Japoni
ją

Be kitko, policija kanki
nimais nužudė vieną buvusi
Krikščionių Kolegijos teisių

. (Amerikos valstybės sek
retorius Dean Acheson rei
kalauja, kad Kongresas pa
skirtu tokiai pietų Korėjos 
valdžiai dar 60 milionų do-^mi algų pakėlimo. Streikuo 
lerių.)

Athenai, Graikija. — Su
streikavo darbininkai H 
laikraščių Athenuose, Grai
kijos sostinėje, reikalaūda-

ja ir paštų tarnautojai.

Roma. — Komunistė 
lijos seimo narė Nina Bore- 
llini kaltino klerikalą prem- . 
jerą Alcide de Gasperį, kad 
jis mojasi atkurti fašizmą. 
Tatai rodo paties de Gas
perio pareiškimai apie 
“stiprią valstybę”, kad pri
verstų darbininkus bendra
darbiauti su samdytojais. '

Nina Borellini, sunkiai 
sužeista partizaniškame ka- rogeno medžiagos, kuri ta
re prieš nacius, užreiškė de 
Gasperiui:

— Tamsta pats ir tams
tos valdžia esate fašistai. 
Taip sako moterys Modenos 
mieste (kur de Gasperio 
policija sušaudė 6 darbinin
kus demonstrantus).

Sunkiojo hydrogeno bom
bos smarkumas numato
mas iš to, kad du tokio hy- 
drogeno atomai susijungs į 
vieną elemento helijo ato
mą, turintį du protonus ir 
du neutronus. Nuo to susi
jungimo liks truputis hyd-

Bremen.— Nuskendo pre
kinis Vokietijos laivas Fi- 
damus. Dingo ar žuvo 8 jū
rininkai.

da nustos buvus medžiaga 
ir taps gryna ardančiąja, 
deginančiąja; žudančiąja e- 
nergija.

Hydrogeno bombai pa
degti reikės senesniųjų ato
minių bombų, kad išvystytų 
baisų karštį. Tik per tokį 
karštį sunkiojo hydrogeno 
atomai tegali susilieti į su
dėtingesnį helijo elementą 
ir taip išvystyti naikinan- • 
čiąją jėgą.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KRUVINOJO
FRANCO ADVOKATAS

So. Bostono Darbininko 
vedamųjų straipsnių (edi- 
Įtorialų) rašytojas prelatas

panija stipri katalikiška ša
lis, sėkmingai atrėmusi bol
ševikų antplūdį.”

O betgi demokratijos šito 
visko nesupranta, nemato, 
neįvertina. Ir tas beveik iš 
lygsvaros išmuša seną pre
latą, Darbininko dvasiškąjį 
bosą. ,

Ispanijos buvimą katali
kiška šalimi Urbonavičius 
skaito didžiausiu pliusu, bet 
“demokratijų vadai”, girdi, 
tai skaito didžiausiu minu
su. “Tad nežiūrint tų gra
mozdiškų pasiteisinimų visi 
gerai žino, kad katalikišku
mas yra vienintelė priežas
tis, dėl kurios taip ilgai ati-

dėliojamas Franco pripaži
nimas.” (Darb., saus. 27 d.)

Jeigu taip, tai prelatas 
Urbonavičius meškiškai pa
sitarnauja katalikiškumui ir 
savo bažnyčiai. Jis kietai su
riša katalikizmą su Franco. 
Jis padaro jį kankiniu ir 
katalikizmo apaštalu, ant
ruoju tik po popiežiumi. 
Na, o visi žino, kaip tas Is
panijos žmonių skerdikas 
tapo Ispanijos diktatoriu
mi. Gindamas ir teisinda
mas Franco, Darbininko 
prelatas žmonių akyse dar 
kartą padaro katalikų baž
nyčią rėmėju' ir talkininku 
despotų ir skerdikų.

Pakeitimas Laisvės Leidime
Praėjusiais metais, kaip žinia, mes padarėme Laisvės 

leidime tūlų pakaitų. Mes pradėjome laikraštį leisti tik 
penkis kartus per savaitę.

Priežastis, vertųsi mus tai daryti, buvo aiškinta pa
čioje Laisvėje.

Atsiminkime: visų pramonių darbininkai šiuo metu
Jungtinėse Valstijose tedirba tik penkias dienas savaitė-^Urbonavičius virto tikriau- 
je, o pas mus darbininkai dirbo dar vis šešias. Anksčiau siu kruvinojo Franco pata- 

* ” • • -•- Nebeišeina
nė vienas toks Darbininko 

Samdyti ekstra darbininkus, kad jie dirbtų šeštadie-. numer^s, k.ur’ame .ne"“ 
'niais ar sekmadieniais, mes neturime išteklių. Tuo bū-;raU(^ot^ neatsteigimo 
du direktorių taryba, pasitarusi bendruose mitinguose su tarp .Amerikos ir rranco 
redakcijos, administracijos ir spaustuvės darbininkais,!Ispanijos normahskų diplo- 
ir nutarė Laisvę leisti penkis kartus per savaitę — ap-1 
leidžiant pirmadienį. Tolydžio buvo nutarta susimažinti 
visiems algas.

Dabar mūsų personalas tedirba po penkias dienas per 
savaitę, taipgi po aštuonias valandas per dieną.

Mes manome, jog skaitytojai dėl vieno numerio nega- 
į vimo per savaitę, suprasdami mūsų padėtį, nieko nesa
kys, bus pasitenkinę tuo, ką turi, 
neturėjome jokių nusiskundimų.

Persikėlimas. į Naują Vietą
Šiemet mūsų spaustuvė ir visas laikraščio personalas 

kėlėsi į naujas patalpas. į naują vietą.
Tai buvo nelengvas darbas, reikalingas nemažai pini

gų ir pajėgų kiekvieno, kuris tik turėjo ir galėjo duoti.
Tuo būdu, laike kraustymosi Laisvė buvo sumažinta 

puslapių skaičiumi, o be to, per keletą dienų ji visai ne-1 bet pirmasis, Franco pripa- 
lseJ°-Laisvės neišėjimas — nors apie tai buvo pačiame laik-.va. 

Įraštyj pranešta, — skaitytojuose sukėlė nemažai rūpės-!turi 
pri-eš kuriuos šian-‘ čių. Laiškais ir telefonu jie nuolat klausė: ,K1"'

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 mortths

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

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

Iš Laisvės Redakcijos Pranešimo 
Akcininkų Suvažiavimui

(Žemiau telpa ištraukos iš Laisvės redakcijos praneši
mo, padalyto Laisvės B-vės akcininkų suvažiavime 1950 
m. sausio 29 d.)

Daug kalbėti apie mūsų laikraščio turinį nematau rei
kalo. Jūs patys Laisvę skaitėte ir skaitote, tad matote, 
kas joje yra gera, kas ne taip gera. Diskusijų eigoje, be 
abejojirpo. tai galėsite priminti.

Vienas dalykas pabrėžtinas: prieš 39-rius metus Lais
ve gimė darbininkišku, lietuvių liaudies laikraščiu, tokiu 
ji šiandien yra ir, galiu tvirtinti, tokiu Laisvė ir turės 
būti, nes kitokia ji nebegalėtų gyvuoti, nebūtų ir pras
mės jai gyvuoti.

Bet šiandien nėra lengva geram liaudies laikraščiui, 
ginančiam darbo žmonių reikalus, gyvuoti.

Mūsų kraštą siaubia raudonbaubizmo isterijos audra, 
kuriai lygios Amerika seniai nematė. Ši isterija pasiekė 
net tokias organizacijas, kaip CIO, suorganizuotas su tal
ka tų pačių vadinamųjų “raudonųjų, 
dien vedamas kryžiaus karas. CIO unijos nūnai yra skal
domos ,ardomos beieškant “raudonųjų.” Mėtomi iš darbo 
unijų paskiri asmenys, skaldomos ištisos tūkstantinės 
unijos; kai kur tie, kurie ryžtasi skaldyti, šaukiasi talkon 
pačias juodžiausias pajėgas!

Šiandien bėda tam, kuris drįsta pasakyti, jog Marša- 
llo planas Europos kapitalizmo neišgelbės, kuris taria 
draugišką žodį už Kinijos Liaudies Respubliką, kuris .sa
ko, jog Amerika su Tarybų Sąjunga, — tvirčiausios pa-!
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ar vėliau jie turėjo pasakyti, jog tai perdaug, jog ir jiems rėjų ir gynėju, 
reikia poilsio, jog ir jie žmonės, ne iš plieno nulieti.

I matinių santykių ir nekeltų 
į padanges to diktatoriaus 
“dorybių”.

Dabar jis surado., naują 
argumentą prieš tuos, kurie 
dar vis nenori Franco į- 
traukti į “demokratijų” są- 

i. Bent ligi šiol dėl to jungą. Ji>s sako, kad “kata-
• likybe yra didžiausia kliūtis 
Ispanijos pripažinimui.” 
Jis rašo:

“Du stambūs klausimai 
dar tebėra neišspręsti: 
Franco pripažinimas ir san
tykiai su Titu. Šis pastara
sis lengviau sprendžiamas,

Laisvės Bendrovės Suvažia 
vimui Sveikinimai

“LDS 49 kp. sveikina dienraščio L. dalininkų suvažia
vimą ir linki viso gero su $10.

Taipgi Juozas ir Mary Strižauskai sveikina suVažiavi- V 
mą su $5. Draugiškai, J. Strižauskas, Waterbury, Conn.’

“Greetings from the friends of Worcester, Mass.: Lith. 
Pro. Voters Club, $5. ALDLD Women’s Br. 155, $5. In-

“Kodėl nėraliką. Kodėl? Tokia jau šian- 
Laisvės?” “Kada ji išeis?” “Neįmanoma be jos gyventi.” i dien pasaulio, dvasia, ■

Per tūlą laiką laikraščio neišėjimas ir skaitytojų tuo’sidūsta katalikai...” 
didžiulis susirūpinimas dar Kartą pabrėžė, kaip labai! • Z___ IV 1-
Laisvė Amerikos lietuvių visuomenei yra brangi, kaip įį be gai0 daug ‘‘‘dorybių”!

larba “pliusų”. Prelatas ra
šo: “Ilgai reikėtų skaičiuo-

jžiniinas, vis kliūva ir kliu-
, Vadinasi, komunistas .. . _ . __ ._ _

; nhwnnuiw mnoa dividual Donations: Mr. and Mrs. W. Navikas, $2. D.i pnmenyoę pnes Kata- . ,v. ■ ’ 1
. Zlwx.- JUS1US> $1- J- Yeskevicius, $1. Mr. and Mrs. J. Lukas, 
— at- $2. J. Senkus, $1. H. Janulis, $1. J. Vaskus, $1. C. Kosu- 

pis, $1. Totai $20. Helen Gurskas, Worcester, Mass.” '
Fašistinė Ispanija turin- į

sunku be jos gyventi!
Dabar, susitvarkę, . mes pradedame laikraštį leisti ir 

vėl šešių puslapių ir jį bandysime leisti tokiu visuomet, ti. Ispanijos pliusus. Jau 
nebent, jei atsitiktų kas nepaprasto.

Mes žinome, jog mūsų visuomenė, jei reikės, stos mums 
saulyj valstybės ir buvusios glaudžios talkininkės antra- talkon ir padės laikraštį išleisti didelį, turiningą, įdomų, 
jame pasauliniame kare, — gali ir privalo sugyventi 
prieteliškai, taikoje!

Bėda tam, kuris drįsta sakyti, jog karas nėra neišven- Išmirė nemažai ir mūsų s 
giamas, jog kapitalizmas gali gyvuoti'greta komunizmo 
ir atbulai. . 1

Kiekvienas toks drąsuolis šiandien yra apšaukiamas!. j. ,. t ,. n. ii įvažiavo virs 16,000 naujų lietuvių, taip vadinamų dipu-;• 1 i * 'l

Kiek tai liečia lietuvius Amerikoje, praėjusiais metais 
jų nemažas skaičius išmirė — tai senos kartos lietuviai, 

kaitytoji!. - ■
Naujieji Imigrantai — “Dipukai”

I ' Bet tuo pačiu kartu per virš metus laiko Amerikon,

geografinė padėtis ko ver
ia. Ji stovi ant Viduržemio 
jūros kranto ir gali gerai 
ginti gyvybinius Anglijos 
interesus. Ji gali padėti gin
ti Prancūziją, Italiją, Afri
ką, Graikiją ir Turkiją. 
Ir kas labai svarbu — Is-

komunistu, ne,amerikiniu, nepatrijotu, net šalies priešu!
Nemažai tokių drąsuolių yra terorizuojami ne tik dar

bo unijose, o ir valdinėse įstaigose.
Praėjusiais metais įvykęs federaliniame teisme Niu

jorke komunistų vadovų teismas parodė, ko siekiamas!. 
Atsiminkime, jie buvo teisti ir nusmerkti ne dėl to, kad 
jie būtų atlikę ką nors blogo mūsų kraštui, o dėl to, kad 
jie marksistiniai galvoja, kad jų “idėjos subversyvės.” 
Per 100 metų Amerikoje Markso mokslas turėjęs laisvės, 
šiandien bandoma nelegalizuoti, padaryti jį pavojingu, 
uždrausti jį skaityti ir pagal jį galvoti!

Šiuo metu yra suimta ir paruošta deportavimui apie 
150 asmenų,’nepiliečių, veikėjų ir rašytojų-žurnalistų. 
Tie žmonės norėjo būti šalies piliečiais, bet jiems, kaip tik 
dėl jų galvosenos, pilietybė buvo neduota ir šiandien jie 
areštuojami ir taikomi deportacijai už tai, kam jie ne- 
piliečiai! Tarp suimtųjų, esančių po bėla, yra ir Vilnies 
redaktorius Vincas Andrulis, išgyvenęs Amerikoje arti 
40 metų ir čia užauginęs šeimą.

Mūsų Pažiūros
Mūsų laikraštis — aiškinti jums netenka — laikosi tos 

pažiūros, jog* karas yra išvengiamas, kad mes, mūsų 
kraštas,' turėtų jo vengti; mes kovojame už pagrindinius 
Teisių Biliaus principus, jų palaikymą; mes tariame sa
vo žodį už pripažinimą 15-kai milijonų negrų žmoniškų, 
pilietinių teisių; mes pasisakome už gyvenimą, pilną gau
sos ir ištekliaus visiems milijonams darbo žmonių, nes 
puikiai žinome, kad mūsų šalis yra turtinga ir ji gali tai 
suteikti tiems, kurie ją turtinga ir galinga padarė!

Mes tai darome, nes esame giliai įsitikinę, jog tuo bū- 
mes reiškiame ne tik milžiniškos Amerikos lietuvių 

os,.o ir daugumos visos Amerikos darbo žmonių 
ir nusistatymą.

tai darome, nepaisydami, kas ir kuo mus dėl to 
apšauks.

Jei mes pradėtume rašyti ir kalbėti, kaip daro kiti, — 
už šaltąjį karą, už karštąjį karą, už sunaikinimą Kinijos 
revoliucijos laimėjimų, už grąžinimą Čiang Kai-šeko Ki- 

o Lozoraičio, Krupavičiaus, Gabrio-Paršaičio bei 
kito liaudies priešo Smetonos kėdėn, Lietuvon, mes 

labai geri liaudies priešams, mes būtume ponai, 
ir jie, bet darbo žmonės, liaudis ir istorija mus už

Mes

mjon, 
kurio

p minėjau, tokiose sąlygose nėra lengva laikraštį 
Prieš jį rėkia, šaukia kiekvienas plačiagerklis liau- 

prięšas ir. tuo būdu, be abejojimo, suklaidina ne vie- 
padorų darbo žmogų. O jei negali suklaidinti “gra

fai naudoja gąsdinimus, grūmojimus, provoka- 
ir kitokias priemones.

Nežiūrint viso to, tūkstančiai Amerikds lietuvių darbo 
laikosi vienybėje, santarvėje, iš vien kovoja prieš 

priešus ir palaiko savo spaudą.
Tūkstančiai Amerikos lietuvių, — darbininkų, far- 

merių, biznierių, profesionalų, — nė tik mūsų' laikraštį 
skaito, o ir jam aukoja, kiek išgali, kad jį palaikyti, iš
vien dalyvauja judėjime prieš imperialistus ir visusJiau-

leisti 
dies

ziuoju

žmonių

kų. i
Netenka sakyti, jog tarp naujai atvykusių (dipukų) i 

yra gera dalis aršių lietuvių tautos priešų. Net ir gal-l 
važudis Plechavičius, lietuvių tautos žudytojas, rado čia 
prieglobstį ir susilaukė “demokrato” vardo. Nemažai yra i 
smetonininkų, buvusių žvalgybininkų, žudžiusių Lietu
vos darbininkus, hitlerininkų, lupusių Lietuvos žmonėms 
kailį karo metu, veikusių išvien su vokiškaisiais oku
pantais.

Tačiau, drįstame sakyti, jog gera dalis dipukų nėra 
tokie. Gera jų dalis buvo karo audrų nublokšti į Vokie
tiją prieš jų norą, neturėję progos grįžti atgal į Lietuvą, 
ir. vėliau patekę Amerikon.

Taigi ir, mūsų nusistatymas link dipukų privalo būti 
ir yra dvejopas: su dorais žmonėmis mes palaikome, kiek 
galime, žmoniškus ryšius, ir manome, jog jie ilgainiui, 
gyvenimo karštuvų pakaršti, bus geri žmonės, priklau
sys pažangioms, organizacijoms, skaitys pažangiąją spau
dą ir bandys palaikyti draugiškus ryšius su Lietuva, jos 
žmonėmis, kuriančiais naują gyvenimą.

Su tais, kuie tarnavo Hitleriui, kurie žudė Lietuvos 
piliečius, kurie smaugė Lietuvos liaudį vokiškosios okupa
cijos metu, mes, aišku, tegalime vieną nusistatymą turė
ti: juos smerkti.

Vienas kitas padorus dipukas jau šiandien yra įsto
jęs į mūsų organizacijas, išvien su mumis veikia ir žada 
veikti ateityj. Kiti, kai jie įsipilietins, būdami darbo žmo
nėmis, negi norės eiti su ponais, su parazitais — juos 
gyvenimas vers eiti su mumis, kovojančiais už darbo 
žmonių reikalus, reiškia, ir jų bendruosius reikalus ir 
taiką,

Šitaip mes žiūrime į dalykus!
Priešų Pasimojimai

Fašistiniai politikieriai, kryžiokai, kai kur bandė ir 
gal bandys ir ateityje panaudoti dipukus mūsų mitingams 
ardyti, mūsų kultūriniams parengimams trukdyti, kenk
ti.

Baltimorėje hitleriniai dipukai buvo suorganizuoti, pa
vyzdžiui, ALDLD kuopos bankietui kenkti.

' Elizabethe jie buvo organizuojami prieš statymą dra
mos “Mūsų Gyvenimo Žaizdos.” ’

Newarke tos7rūšies “didvyriai’ suruošė pikietą prieš 
Sietyno ir Aido Chorų koncertą.

Chicagoje jie bandė išardyti prakalbas, suruoštas Vin
co Andrulio gynimo reikalu.

Šiandien jie “pikietuoja” Kultūrinį Centrą, kur vyks
ta mūsų metinis akcininkų suvažiavimas.

Kas Mus “Pikietuoja?”
Ar jūs prisistebėjote tiems, kurie vaikšto aplink šį 

pastatą? Jie neša iškabas, kurių negali įskaityti, nes jose 
mes bjauriojami angliškai, o anglų kalbos jie nemoka!

“Pikietininkų” tarpe yra vienas kitas, kurį mūsų 
draugai sušelpė, priglaudė, kuriems visaip padėjo. Šian
dien jie, atsimokėdami, savo geradarius niekina.

(Tąsa ant 3 puslapio)

“Draugai: Čia rasite money-orderį sumoje $15. Tai 
sveikinimas Laisvės dalininkų suvažiavimui. Nuo LLD 
153 kp. $10 ir sudėjo po $1 sekami: E. Vilkaitė, M. Mo- 
zuraitienė, V. Sutkienė, T. King, M. Baltulioniutė. Lin
kime suvažiavimui geriausio pasisekimo. Draugiškai V. 
Sutkienė, San Francisco, Calif.”*__ _

I

“Laisvės B-vės Dalininkų Suvažiavimui: — Gerbiami 
Draugai! Laisviečių suvažiavimui sveikinti siunčiu $185. 
Šiemet sveikinimų surinkta mažiau negu keliais praėju
siais metais. Priežastis ta, kad mes Chicagoje, šiuo tarpu, 
turime daugiau savų bėdų, o dalinai tai ir tūlų žmonių 
apsileidimas, nerangumas. Manau, kad .gausite kiek pi
nigų ir po suvažiavimo iš atsilikėlių. Geriausio pasise
kimo Laisvei ir jos bendrovės dalininkams. Draugiškai, 
L. Pruseika, Chicago, Ill.”

Pavyko Sietyno
Meno Vakaras

Sausio 21 d. Sietynas turė
jo pirmą savo parengimą 
šiais metais, kuris puikiai pa
vyko, nežiūrint, kad smetoni
nis - hitlerinis dvikojis ele
mentas pikietavo salę. Ta
čiau, kaip tyčia, publikos bu
vo pilna salė. Publika nesi
gailėjo įvairių “komplimentų” 
jų adresu. Apie šiuos neci
vilizuotus dvikojus bus prie 
progos prisiminta vėliau.

Prpgrama susidėjo iš solų, 
duetų, vyrų aido ii’ šokių. 
Pirma sudainuota šios šalies ir 
Lietuvos himnai abiejų — Sie
tyno ir Aido chorų, vadovau
jant Walteriui Žukui.

Brooklyno Aidas perstatė 
vaizdeli - operetę “Paparčio 

i žiedas,” kuriame yra vgražių 
vaizdų iš Lietuvos jaunimo 
žaismių, dainų ir šokių. Vai
dino gražiai, jausmingai, kad, 
rodosi, esi tikrai Lietuvoj ir 
matai savo akimis. Labai dė
kingas Sietynas ir publika ai- 
diečiams!

Sietynas davė 6 dainas įš 
operetės “Sylvia,” kurią vai
dins greit po Velykų. Taipgi 
gražiai dainavo solo jaunas 
dipukas, tik apie šeši mėnesiai 
iš Vokietijos — Mečislovas 
Pvuzgaitis, keturias daineles.

Sietynas dėkoja Aidui, solis
tui Ruzgaičiui, publikai ir 
choro rėmėjams, 
kiąi patarnavo 
darbų.

Ketvirtadienio 
ras turėjo savo 
rinkimą, kur perrinkta komi
tetas dėl š. m. veiklos. Orga
nizatorė — F. Šimkienė, tari
mų sekretorius — P. Kaspa
ras, finansų sekretorė ta pati 
—Anna Kunickas, kasierius— 
St. Mikionis. Nuo dabar cho
ro pamokos įvyks kas penk
tadienio vakarą, lygiai 8 vai.

Visai garais rengiamės prie 
operetės “Sylvia” perstatymo.

Sietyno Reporteris.

publikai
kurie pui- 

prie įvairių

vakare cho- 
metinį susi-

Nuo pavienių suvažiavime gauta sekamai:
Povilas Garnys, $100.
Po $25: LDS 3-čia Apskr., Aido Choras, K. Milinkevi- 

čius ir šeima, Antanas Sauka, Brockton, Mass.
Po $20: Geo. Wareson, S. Sasna, Sofija Kaškiaučienė, 

Newark, N. J.
Nuo “Mūsų Gyvenimo Žaizdos” kelionės iždo, $17.78.
St. W. Yurkin, New Britain, Conn., $15.
Po $10: S. ir J. Cedronai,. R. Laukaitienė, A. ir V. Ka- 

lakauskas, Lietuvių Moterų Apšvietos Klubas, J. Gužas, 
V. Keršulis, A. B. Arlauskas, LLD 141 kp., Phila., Pa., 
Stanley ir Ona Titaniai, P. ir M. Tarai, Elizabeth, N. J., 
Ig. Urbonas, Great Neck, N. Y., M. Klimas, Pijus ir Ona 
Dennis, Clifton, N. J., R. ir H. Merkiai, Phila., Pa., An
tanas ir Use Bimbai, A. Galkus, Phila., Pa., M. ir F. 
Adomaičiai, Joe Weiss, O. ir V. Kazlauskai, Dr-gai Chu- 
berkiai, Fairlawn, N. J., LLD 84 kp., Paterson, N. J., 
Walter Lukmin, C. ir J. Anskiai.

Sue Kazokytė ir F. Kazakevičienė, $6.
Po $5: J. Dainius, Antanas Balčiūnas, Vera ir Frank 

Budronis, Pranas Bepirštis, Ona ir Vincas Venskūnai, 
V. ir V. Bunkai, J. ir N. Kauliniai, M. ir E. Leipai, V. 
ir O. Čepuliai, St. Večkys, P. Petrauskas, M. Kalvaitienė,
M. ir K. Stalmoftai, P. ir A. Rainiai, K. Yoneliūnas, Alex 
ir Domicėlė Veličkai, Antanas Globičius, Kearny, N. J., 
Frank ir Mary Krungliai, Mary Kreivėnienė, V. Rudai
tis, Veronika Šibeikienė, Draugė Darbininkė, Mary ir 
Wm. Kūlikai, K. ir I. Levanai, Amelia Burba, A. ir M. 
Šmagoriai, W. ir A. Baltrušaičiai, P. N. ir Conrad Ven
tai, L. ir M. Trikimavičiai, Norwood, Mass., J. ir S. 
Thomsonai, H. ir A. Verkučiai, Jonas Siurba, Sveikatos 
Kultūros Klubas, A. Mureika, S. Budrevičienė, Norwood, 
Mass., R. ir E. Mizarai, J. ir K. Rušinskai, G. ir A. Dau
gėlai, P. ir A. Aleknai, J. ir S. Bimbai, Hawthorne, N. J.

Po $3: K. Ruškys, J. ir K. Karpavičiai, S. Brusokai, 
D. ir J. Burbai, Stamford, Conn., M. Plečkaitis, Chicago, 
Ill., Kazys Balčiūnas.

Ed. Karpavičius ir šeima, Cliffside, N. J., $2.50.
Po $2: Z. Gailiūnas, P. Bieliauskas, O. ir JT. Šleiviai, 

Sophie Petkus, V. Žilinskas, J. Strimila, Paterson, N. J., 
D. Krūtis, Elizabeth, N. J.

Po $1: Julia Shimkus, Elizabeth Yumplot, Paterson,
N. J., Ig. Karlonas ir Ant. Sakavičius, Tuckahoe, N. Y., 
S. Thompson ir J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., Nelė 
Kanopienė.

A. Žigaitienė, 50c.
Čia norime pastebėti, kad sutaupant laiko ir vietos, 

pridėjome miestus tik tiems,\ kurie iš kitų valstijų.
(Bus daugiau).

-------  -r k .......

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Kety., Vasario

vi



Sveikina Laisves Suvažiavimą |
“Draugai: Prisiunčiu $10,mūsų kuopelėje. Bet nežiū- 

aukų, sveikiname Laisvėsi rint, kaip silpnąi finansiš- 
suvažiavimą, jos dalyvius- ’ ‘ ‘ * 1i*“*
rėmėjus ir Laisvės visą šta-

rnais, Juozas ir Ona Deltu
vai, Hanover, Maryland.”

kai stovime, negalime pra
leisti progos nepasveikinda
mi Laisvės savininkų suva
žiavimo. Draugai, dirbkite 
tą svarbų darbą, o mes kiek 
galėdami pagęlbėsim. Drau-

raudonojo”

vienas kitas 
“snaudimu.”

Pavergtoji Afrika

“Brangūs Draugai: 
Laisve neišėjo per 
dienų, per priežastį 
kėlimo, tai patyrėme, kaip i 
ilgu buvo be jos. Tad svei-!se' 
kiname jumis, draugai, iri 
linkime, kad padarytumėt I 
gerus tarimus, kad Laisvėj 
gyvuotų daug, daug metų. 
Čia įdedame mažą dovanė
lę, prašome sunaudoti, kui 
reikalingiausia—$10. Drau
giškai. 0/ ir 
tbersfield, Conn. »

Kaip i 5iškai-, Wi^' PMtCn’ 
keletą den’ N' J' '■ 
persi-1 Daugiau aukų gauta nuo 

karnų prieteliu: 
Per

| Boston. Mass., $157.20 (ko

Per Laisvės vaiu. gavime 
nauju skaitytoju. V. Padgal- 

. skas iš Rumford. Me. pri- 
, | siuntė aukų sekamai: J.

• J ŠiTkai" We-'Glodianius, Rumford. Me.,
!$3, A. Motuzas, Mexico,
I Me., $2 ir J. Motuzas, Me- 

Dali- ■ x^co’ Me. $L
C' ' Draugai Čiuberkiai, Fair-

| lawn, N. J., $10.
Po $5: B. Kirstukas. Cle- palabino ūkininkus.

“Brangūs Laisvės 
ninkai: Mes, Los Angeles! 
Laisvės draugai, siunčiame! 
jums mažą dovanėlę $15;į . A1. . .
sveikiname jumis, linkėda— Ohio, Alice Lideikis,
mi gero pasisekimo Laisvės 
Bendrovės ateičiai. Drau
giškai, L. A. L. Draugai,'

Iš LAISVeS redakcijos pranešimo 
, AKCININKŲ SUVAŽIAVIMUI

(Tąsa nuo 2 puslapio)
Kai mūsų draugai davė jiems dolerį ar koki rūbą, ar 

prieglaudą, visa tai buvo malonus dalykas, labai jiems 
priimtinas, nežiūrint to, kad tai parėjo iš 
rankų. Šiandien jie atsimoka su polūkiais!

Be abejojimo, “pikietuotojų” tarpe yra 
suklaidytas, kaip nors įtrauktas kieno nors
Bet jų tarne, kaip mums praneša, yra ir tokių, kuriu pra
eitis yra kruvina, nes jie tarnavo naciams tuomet, kai 
mūsų tėvu kraštas, Lietuva, vaitojo hitlerinėje okupacijo
je.

šis “pikietas” tik dar kartą patvirtina, kad mūsų 
iš So. laikraštis veda teisinga politiką, kad mes, kaip darbinin

kai, nėr savo dienrašti giname darbininku reikalus, kad 
mes kovojame prieš fašizmą, už taiką ir laisvę visai 
Amerikos liaudžiai, viso pasaulio liaudžiai.

Jų Supratimas apie Lietuvą
Šitie elementai, kurie piki-etuoja, skelbia, būk jie ko

voja už “laisvą Lietuvą.” Ar jūs matote, kokią laisvę jie 
turi galvoje? Jų laisvės supratimas reiškia milijonams 
žmonių nelaisvę. Jie nori Lietuvoje tokios laisvės, kurio
je ir vėl pilni kalėjimai būtų politinių kalinių, kurioje bū
tų darbininkai ir valstiečiai šaudomi. Mes dar nepamir- 

. some 1935 metų Įvykių Suvalkijoje, kai smetonininkai

Didžiausia pasaulio dalis 
plotu ir gyventojais yra Azi
ja. Jos didesnė* pusė * jau 
laisva. Laisvos tautos ir tau
telės Tarybų Sąjungoj, laisva 
jau Kinija ir pusė Korėjos. 
Kinijos išsilaisvinimas aksti
ną prie laisvės Indo - Kinų, 
Burmos, Indonezijos, Indijos 
ir kitų Azijos kraštų žmones.

Antra pasaulio dalis savo 
plotu yra Afrika. Afrika yra 

kraštas, užimąs 
ketvirtainių my- 

apie 150,000,000 
Visi Afrikos gy- 
užsienio imperi-

pa vergti, nepaisant, 
šalys skelbiamos 

Afrikoj 
nepriklausomi” kraš-

bėmis skaitosi Egiptas, kuris 
užima 350,000 ketv. mylių; 
Ethiopija (Abisinija) — 350,- 
000 ketv. mylių ir Liberija— 
40,000 ketv. mylių.

Per pat Afrikos vidurį per
eina ekvatoriaus juosta; todėl 

vien šiltas, bet ir 
Pagal 

kad

r ’ ,
Religinis fanatizmas issipla-* 

tinęs. Mohametonizmas pra
siplatinęs tarpe trečdalio Af
rikos gyventojų, paskui seka 
kiti tikėjimai, ir arti pusė gy
ventojų dar garbina savotiš
kus, dažnai labai keistus, ♦ 
stabmeldiškus dievus.

Bet gi šių dienu Afrika nė
ra senoviškas nežinomas kraš
tas, kur tik ruošiamos me
džioklės ant negrų. Užsienio 
imperialistai daro viską iš
naudojimui Afrikos gamtinių 
turtu — aukso, kitu iškasamu 
dalyku, mišku, žvėrių ir pačiu 
gyventoju . Todėl ten prave-

Afrika no 
labai karštas kraštas, 
“šventą” raštą išeina,
ten, kur nors, prie Niliaus
upės, “buvo” ir rojus. Ir kur 
gi jis kitur galėjo būti nuo
giems “tėvams” Adomui ii- Ie
vai, jeigu no karštoj Afrikoj ?, dama gelžkeliu. plentu. vnn-

Afrikoj yra daug įvairiau-' dens ir oro keliai. O tas Tei
sių paukščių ir žvėrių, galvijų kalaują ir daugiau pralavintų 
ir jūrose žuvų. Afrika pa- darbininkų.
skilbus žvėrimis, įvairiaspal
viais 
čiais.

Afrikos gyventojus sudaro 
tik maža priemaiša atvykėlių tinis judėjimas ir stiprėja no- 
■—baltų žmonių, o masę—vie
tiniai juodspalviai. 
gyventojus sudaro 
skirtingų tautinių 
(tribes) ir apie 170 
tautų ir tautelių

Suprantama, kad tokiame 
milžiniškame plote yra daugy
bė kalbų ir papročių. Kultū
riškai gyventojai didžiumoje 
yra atsilikę. Viena, gamtos 
sąlygos, kur jie lengvai galė
jo pasigaminti maisto, nebuvi
mas šalčio nevertė jų kovon 
su gamta; antra — užsienio 
imperialistai nesirūpino vietos 
gyventojų kultūrinimu, jų ap- 
švieta, juk dar neseniai jie ten 
darė baisias medžiokles 
negrų — gaudė negrus ir ki
tur išvežę pardavinėjo už ver
gus.

Auga transportaciia ir in-
ir gan dideliais paukš- Austrija, auga samdomu dar- 

| bininkų skaičius, plečiasi dar
bininkų unijos, auga ko^unis-

milžiniškas 
11,500,000 
Iių ir turi 
gyventojų,
ventojai yra 
alizmo 
kad tūlos 
“nepriklausomomis, 
skaitosi
tai Egiptas, Ethiopija ir Ap- 
vienyta Pietų Afrika, bet ti
krumoj tai yra Anglijos kolo
nijos. Tas pats yra ir su ma
žyte “nepriklausoma” Liberi
ja—ji yra Wall stryto ir ki
tų imperialistų kolonija, tik 
pridengta “nepriklausomybes” 
skraiste.

Kiti milžiniški Afrikos plo
tai yra nieku nepridengtos už
sienio imperializmo kolonijos. 
Franci j a didžiausį plotą Afri
kos pavergus, daugiau, kaip 
vieną trečdalį teritorijos ir gy
ventojų. Francijos kolonijos 
Afrikoj užima 4,245,000 ket
virtainių mylių ir turi apie 
60,000,000 gyventojų. Fran
ci josz kolonijos yra 20 kartu 
didesnes, negu pati Francija. 
Francijos imperialistai jaučia
si ten stipriai, nes Afrika yra 
tik už Viduržemio jūros ir jų 
kolonijos sudaro vieną čiely- 
bes plotą — viena su kita su
sijungia, tik Madagaskaro sa
la atskirta vandens.

Antras Afrikos pavergėjas 
yra Anglija. Afrikoj jos ko
lonijų plotas sudaro 4,014,000 
ketvirtainių mylių. Italijos 
fašistai buvo pavergę 591,000 
ketvirtainių mylių 
Dabar jų buvusios 
pereina “globon” 

i Jungtinių Valstijų Par-I- „ Tc"Trio Vz

ras išsilaisvinti iš po užsienio 
Plečiasi 

streikai, demonstraciios ir su
kilimai. šiandien užsienio im
perialistai negali vietos gvven- 
tojus apgauti nieko nevertais 
veidrodėliais ir stikliukais, kas 
buvo galima XIX-tame Šimt
metyje: ne visus angauna ir 
vietiniai išnaudotojai ir reli
giniai šamanai (kunigai).

Europoje ir Azijoje išsilais
vinusiu žmonių laisvės aidas 
pasiekia įvairias tautas ir 
tauteles Afrikoj. Troškimas 
tautinės ir ekonominės bei po
litinės laisvės vis daugiau ran
da pasekėjų Afrikoj. Ir už
sienio imperializmas nesijau
čia jau saugus nuo komunis
tinio judėjimo.

Valstiečio Sūnus.

Afrikos imperialistu jungo.
1. • 1 • 1 1apie 40 

giminių 
skirtingų

Šitie žmonės laisvę supranta taip, kad mūsų laikraštis, 
išgyvavęs arti 40 metų, turėtų būti pasmaugtas!...

Supraskime: visa tai nėra joks atsitiktinas dalykas. 
Visa tai yra iš anksto sugalvotas, suplanuotas ne dipukų, 
o “senų amerikonų” reakcininkų dalykas, skymas. Tai 
gal buvo suplanuota Chicagoje, gal Niujorke — nesvar
bu kur. Visu tuo reakcininkai - hitlerininkai mano galė
sią palaužti mūsų, pažangiųjų Amerikos lietuvių, judėji
mą, organizacijas, spaudą, kultūrines įstaigas.

Mūsų Kova su Hitlerininkais
Tenka manyti, jog Hitlerio ištreiniruoti lietuvių tautos 

priešai, kai kur griebsis net drastiškesnių “žygių,” kai 
kur jie gal būt griebsis individualinio teroro. |

Visa tai neprivalo mūsų baidyti, o privalo sutvirtinti 
mūsų eiles. Mūsų kultūrinės pramogūs, mūsų masiniai 
mitingai-prakalbos privalo būti rengiamos visur, tik jos 
privalo būti rengiapos apdairiau.

Privalome dar ir tai suprasti: lietuviški hitlerininkai- 
smogikai, kur tik jie galės, veiks iš vien su kitataučių 
smogikais, su Krikščioniu Frontu ir kitokiomis \reakci-

7 U

nėmis organizacijomis.
Kas tuomet tenka daryti mums?
Mes privalome taipgi ieškoti talkos, kur tik galime, 

pas kitataučius progresyvius žmones, pas amerikiečius; 
su jų talka, su jų kooperavimu mes daugiau laimėsime. 
Atsiminkime, jog kiekviename mieste ir miestelyje mes 
turime draugų amerikiečiuose, turime Progresyvių----
tijos narių, turime kitokiu organizacijų, kurios stos mums 
talkon, jei tik mes mokėsime apdairiai, planingai veikti.

Draugės ir draugai, šėrininkai! Gyvename labai svar
bų laikotarpį. Įsigilinkime į jį, labiau švieskimės, tvir- 

jninkams dėl to, kad policija čiau vienykimės, būkime drąsūs ir, svarbiausia: nepa- 
? savo dienraščio Laisvės, visos 'mūsi[ spcrudos 
organizacija! ...

Great Neck, N.

lį). Worcester, Mass.
Po $3: John P. Dragun, 

W. Roxburv, Mass., J. 
“Draugai: ALDLD 39 kp. i Kiksas, Chicago, Ill., A. 

laiyktame susirinkime, sau-' ahncms, Pittston. I a.. K. 
šio 22 d., negalėdami prj-1 Ambrose. Girai dville, Pa., 
siųst atstovo į Laisvės Statkus, Moicestei,
liniukų suvažiavimą, nuta- i a^8-
rėm vienbalsiai pasveikinti j P° ^eo!ys’ Cleve- 
ten susirinkusius dalyvius, iand, Ohio, J. Shaynausky, 
linkėdami jums, draugai- 
ės, visapusiškai apsvarstyti 
Laisvės (to mūsų žibintu
vo) reikalus, kad Laisvė gy
vuotų ir bujotų. Laisvės 
sustiprinimui prisiunčiame 
auka $25. Su draugįškais 
linkėjimais, P. Šlekaitis, 
Fin. Sekr., Scranton, Pa.”

“Laisvės šėrininkų Suva
žiavimui. — Draugai, jūs, 
kurie dalyvausite šiame su
važiavime ir spręsite dien
raščio reikalus, linkiu jums j 
geriausio pasisekimo, idant, 
padėti tvirtus pamatus dėl 
dienraščio naujoje įstaigo-

Hamilton, Canada.
Po $1: P. Nemura, Cleve

land, Ohio. Z. Jakavičins, 
Toronto, Canada, Bevardis, 
Cleveland, Ohio.

Širdingai dėkuojame už 
, gausią finansinę paramą 
dienraščiui ir už graži us- 
šiltus pasveikinimus suva
žiavimui. Dar gavome aukų 
ir pasveikinimų, bet juos 
patalpinsime vėliau.

Laisvės Administracija

j Kinijos Unijų Są jausmas 
Dėl Nužudytu Italų 

Darbininku
Peking, Kinija. — Visos 

Unijų Sa
šą jausmo 

Italijos darbi-

je, kad Laisvė galėtų kultu- Kinijos Darbo _ 
ros darbą sėkmingai atlik- .lun£’a pasiuntė 
ti, skleidime apšvietos tar-! telegramą ----
pe Amerikos lietuviu per; v -v,,
daueelį metu. Sąlygos neda- nužudė 6 darbininkus laike mir^ame 
leidžia'dalyvauti, tai prisi- bedarbiu demonstracijos ir mūsų < 
dedu su auka $10. Draugiš- Modenoj, Italijoj.
leidžia dalyvauti, tai prisi- bedarbiu

ant

New Jersey Žinios

kai, A. J. Pranaitis, Cam
den, N. J.”

“Sveikiname Laisvės šėri- 
ninku suvažiavima, linkėda- v i- 1

mi, kad pravestų gerus ta
rimus, kurie būtų naudingi 
darbo žmonių klasei. Čia ra-

ATSIPRAŠAU UŽ NERANGUMA

Afrikoj. 
kolonijos 
Anglijos, 

ir Franci- 
•jos. Ispanijos kolonijos uži
ma 130,000 ketv. mylių; Por
tugalijos — 927,000 ketv. my
lių ir net mažytės Belgijos— 
910,000 ketv. mylių!

“Nepriklausomomis” valsty-

PARK
•

keturios savaitės, 
and Black busu 
ir mechanikai 
Darbininkai 
lokalo 225

nri-
CIO

dar-

000 išlavintu užrašinėtojų. Jie 
turės tam tikrus Įgaliojimus 
(credentials), ir tokiems gali
ma pasitikėti. Visgi yra ge
ru dalyku, ypač moterims, 
būti atsargiems, nes kartais 
po tuo vardu gali atsirasti ir 
blogdarių.

Kazys darbininkas.

CLIFFSIDE
Jau virš 

kai Orange 
vairuotojai 
streikuoja, 
klauso prie 
unijos.

Per suvirs mėnesį laiko 
bininkai bandė susitaikyti su 
kompanija dėl atnaujinimo 
kontrakto, bet kpmpaniia atv- 
dos j tai nekreipė. Kai dar
bininkai išėjo streikai!, tai 
kompanijos atstovai Goldsein 
pareiškė, kad jau sutinka at
naujinti kontrakta ir 2 centus 
pakelia už darbo valandą. 
Streikieriai reikalauja 6 cen
tu daugiau už darbo valanda 
bei laiko ir pusės už septinta 
dieną. dirbamą savaitėje. 
Reiškia, iki šiol už viršlaikius 
nebuvo apmokama.

Rodos, reikalavimai nėra di
deli, bet kompanija griežtai 
atsisako taikytis.

Kompanija operuoja 44 bu- 
sus kasdien iš Cliffside į New 
Yorką ir atgal. Keliautojams 
iš New Jersey į New Yorką 
didelis neparankumas dėl 
kompanijos užsispyrimo. Strei
kieriai laikosi tvirtai ir tikisi 
laimėti. '

Šypsenos
Pamoka apie pinigą

Anleisdamas nasisve- 
čiavimo buveinę, dėdė palie
ka sūnėnui 5 dolerius dova
nų ir sykiu duoda pamoki
nimą, kaip reikalinga pini
gus taupyti ir tik labai rei
kalingiems dalykams pra
leisti. — “Buk labai atsar
gus su pinigais, Ignuk,” — 
tarė jis. — “Žionlvs ir pini
gas greitai persiskiria ”

“Ta in, dėde”. —na tvirtino 
Ignelis. “bet aš visai dėkoju 
jums už persiskyrimą.”

betas, nei titoizmas išaugo 
į nenugalimą milžiną, nei 
revoliucijos, sukurstvtos de
mokratinėse respublikose, 
nei Stalinas numirė, nei 
k o m u n izmo žygiavimas 
sustabdyta.

Iš čia suminėtų nepasise
kimu, aiškiai matosi, kad 
praėjusieji metai Vakaram 
buvo bergždžio darbo me
tais. Mataškota į visas pu
ses, kirsta smarkiai, kirsta 
visu pasiryžimu, bet visi tie 
kirčiai buvo medinio kūjo 

nežinės prietam- smūgiai į akmenį.
Vienintelis praėjusių me

tų naudingas palikimas va
kariečiams, tai tas, kad jų 
tikėjimas m-elo galybe ne tik 
nepalūžo, bet žymiai sustip
rėjo. Už tai vakariečių žy-, 
miausi ir garbingiausi vai-' 
dininkai ir aukštosios drau
gijos labai unaravi piliečiai, 
galėjo pradėti Naujus Me
tus tokios rūšies metais, ku
riu seniau vengdavo net ir, 
toki piliečiai, kurie už savo 
kalbas ir pasielgimus nema-l|1]a vienai religine 
tė reikalo imti atsakomy- (Romos katalikams) 
OP. ' o nf rkvif'ofn notrii Iri f n

R. Mizara.

sisekimo, rytiečiai pradėjo 
Naujus Metus neužnuodin- 
toj atmosferoj ir dėl to turi 
pamatuoto įsitikinimo šiais 
metais pasiekti dar didesnių 
laimėjimų.

Kalbant apie Vakarus, 
tai jiems praėjusieji metai 
buvo “kryžiaus kelių metais. 
Vakariečiai visą metą gyve
no drumsto vandens žuvų 
gyvenimu. Visi vakariečiai 
gūžinėjo 
soje, nesusivokdami, ar li
pa prieš kalną ar žengia 
bedugnėn. Vieni kitus klau
sinėjo, vieni kitus tyrinėjo. 
Vieni kitiems bažinosi 
kimybę ir visi žinojo, 
kiekvienas pasiruošęs 
pirmos progos apmauti savo 
prieteliu. Visi vieni kitus 
gąsdino prisiartinančiu 
“baisum” likimu ir visi tuo 
tiek tikėjo, kiek kunigas ti
ki dievo duosnumu. Bet ne
paisant,»kad viskas visiems 
buvo matoma pilnam nuo
gume, visgi, vadovaujantis 
supratimu, kad zopostas bė- 

juos ap-’nimo srityse milžiniškų at- dos nedaro, visi sutiko ,kad
• yra būtinas reikalas gintis

(Vietoj Feljetono).
Dėlei susidėjusių nepalan- už svetimas nuodėmes kan- 

, jūsų Pau-, kiniai, neprašyti svieto gel- 
‘ ; prie metų

atsisveikinti, o'pabaigos, ir rasdamiesi toj 
pačioj vietoj, nuo kurios 
pradėjo svieto, gelbėjimą, 
labai garsiai pašumina apie 
ramybę ir pakajų geros va
lios žmonėms, o patys ieško 
priekabiu, neramumo aud
roms kelti.

Kalbant apie 1949 metus,

rimus, Kurie dūlu nauuingii. . .. . , _
darbo žmonių klasei. Čia ra- aphnkybių, .... ...
site atiku sekamai* Po $5: hąus tiadicinis papiotys se- bėtojai, prisiįrę 
T....... Ratelis, Ge- nus metlls į.............................. .
orge Shimaitis. Konstanci- naujus pasveikinti, vis buvo, 
ja Kalvelienė, K. J. Sireikis, atidėliojama, < kaip didelio 
Antanas Lukavičius, F. ir nusidėjėlio atlikimas išpa- 
K. Čereškai. J. ir M. Gu-jžinties. 
tauskai, J. Vaitaitis. Po $2: saM : 
Peter Klimas, A. P. Orin- niekad, 
tas, J. Vaitiekūnas. Po $1: likti.
S. Visman, J. Kaminskas, __ t..... , __ ( _____ ,
P. Mickevičienė, A. Wallen, | liui kitų, taip ir jūsų Pau- tai. prisilaikant teisingumo, 
Anna Chestnut, J. Kukai-; Mtii, šiais laikais paspėti su reikia žymėti, kad jie buvo 
tis, Irene Stephie Naduse, gyvenimu nėra toks menk- vieniems 
Rožė Stripinis. Viso $54. niekis 
Draugiškai, Geo. P 
tis, Brockton, Mass.”

Teatrališkas Ratelis,

Bet prisiminus po- 
geriaū vėliau, negu 
” ryžausi pareigą at-

Prisipažįstu, kaip dauge-

apie kurį nebūtų
gerais, o kitiems 

dievo koronės metais. Ka-
Shimai-į Verta prisiminti. Čia išauš- dangi šiandieninis pasaulis

Greitos I pasidalinęs į Rytus ir VaI ta, čia sutemsta.
Įdienos, trumpi* metais. Ro-|karus, tai apie vienų ir ki- 

' dosi, nė labai seniai prade- tų pasiekimus L
j q TT1 Ų 9 1 n 11 ' 1 UTZ.aI “

i jiems
'atilsis pasiliko
1 Kurie sveiki,

“Laisvės Suvažiavimui.
Sveikinam dalyvius, linkim Į 
turiningo suvažiavimo, ku
ris sustiprins Laisvę visa
pusiai, kad ji galėtų geriau 
šviesti - organizuoti lietu- 
vių išeiviją kovai prieš re-l„ 

-akciją, prieš suvaržymą ei-1 
vilių teisių. Linkime Lais-i . . . . . v. _
vei ilgų metų naujoj patai- |P1S nurituoja,‘ kaip žiedas 
poi. Aukuojame $10. Drau- Per sta^- Bet tiems, kurie 
giškai, J. ir K. Karosai, San'pradžioje metų sudeda pri- 
Leandro, Calif.” ' ,?adus atpakūtavoti už sve

timas nuodėmes ir sugrąžin
ti žemei turėtą priešbolševi- 
kiškos gadynės nekaltybę, 
tai tokiems metų laikotarpis' 
sunaikina pusės amžiaus 
sveikatą ir virsta didžiau
siu nuoboduliu, nematant 
pasiryžimo rezultatų.

Todėl Šitie savanoriški

“Mes, draugai, 133 LLD 
kp., sveikinam Laisvės šėri- 
ninkų suvažiavimą su šir
dingais linkėjimais ir su $5. 
Gaila, kad negalime pasvei
kint su didesne suma, bet 
kad čia randasi mažai lie
tuvių, tai ir mažai kapitalo

išti- 
kad 
prie

; atskirai ir 
metus, o jau'kalbėsime, Kalbant apie Ry- 

sukalbėtas amžinas'tus ,tai rytiečiams praėju- 
užmirštyje. šieji metai buvo nepapras- 

neturi piktų tai dideliu pasisekimų me- 
ir nesirįžta kitiėms! tais. Neminint kitose %gyve- 

gero dalydami”
■mauti, tiems metų laikotar-'siekimų, tai praėjusieji me

tai rytiečiams buvo labai (nuo “pavojaus” visom gali- 
pasekmingi gaudymui nuo-mom priemonėm. Rodosi, 
dingų šliūžių. Niekad pir- turėtu būti neįtikėtina, kad 
miau rytiečiams nebuvo pa- dirbtinas netikrumas, pra- 
sisekę sugauti tiek daug, to
kių didelių ir taip labai nuo
dingų šliūžių, kaip praėju
siais metais. O kas svar
biausia, kad visus ■ šliūžius 
pasisekė sučiupti pirmiau, 
ne kad jie spėjo savo nuo
dingus gylius susmeigti į
tautų kūnus. Dėlei šio pa- Čiang Kai-šeko kailis išgel-

simanyta baimė ir išgalvoti 
pavojai galėtų daryti įta
ką realaus gyvenimo -eigai, 
betgi faktas patvirtina, kad 
tie baubai niekais pavertė 
visus praėjusių metų vaka
riečių pasimojimus. Nei pa
saulinis karas įvyko, nei

Sveikinant pradėtus 1950 
metus, nedrąsu daryti joki 
spėliojimai ar jie bus gerais 
ar blogais metais. Be klai
dos galima pasakyti tiek: 
Kurie pasiryžusiai dirbs 
naudingą' darbą, tie metų 
pabaigoje apturės atlygini
mą, o kurie šauksis ratunko 
prie mirusiu dvasių, bandys 
prikelti amžinu miegu užmi
gusią laimę,
sausos šakos raškyti švie
žius vaisius, tokiem gale 
metų atlyginimas bus — 
kringelio skylė. Paulius.

tikėsis nuo

tokiem gale

RIDGEFIELD PARK
Presbiteri jonų bažnyčios 

nigas Warren L. Howell 
į siuntė prezidentui Trumanui 
1 peticiją su 500 parašu, rei
kalaudamas, kad prezidentas 
nesiųstų privatiško atstovo Į 
Vatikaną, kaip kad iki šiol 
darydąvo. Tas atstovas nėra 
autorizuotas kongreso,r o jo 

* užlaikymas atsieina metams 
į $400,000. Apart to, daleidžia- 

vienai religinei sektai 
i didesnį 

autoritetą, negu kitokioms re
ligijoms.

ku- 
pa-

HACKENSACK
Dėl devinto distrikto cenzo 

viršininkas Albert E. Meniket- 
ti pranešė, kad jau turi pri
rengęs 268 asmenis surašinė
jimui žmonių.

1950 metų cenzas prasidės 
balahdžio 1 d. Kiekvienas 
turėsime atsakyti į keletą pa
klausimų, kaįp tai: Vardas, 
pavardė, amžius, vedęs ar ne, 
kur gimęs ir t. p.

Po visą šalį darbuosis 140,-

Bizniškai
Jaunikis:— Aš norėčiau 

ve«ti\iūsu dukterį.
Biznierius. — Labai ge

rai. tomistą, palik savo var
dą ir adresa, jei nesiryš ge
resnis, tai mes pranešime.

ž°nto pasiūlymas
’Būsiantis uošvis. — Jei 

aš duočiau' didel° pašoka 
savo dukteriai, o ka tu gali 
na«jūlvti prozoms?

Bosiantis žentas. — Aš 
galėčiau duoti pakvitavime.

PHILADELPHIA, APYLINKĖ
Pranešame visuomenei, jog 

ALDLD 6-ji Apskritis rengia 
pikniką gegužės - Mav 21 d. 
Prašome šios organizacijos 
kuonu. Įeinančiu Į šia apskri
ti, nieko nerengti aukčiau mi
nėta diena ir kviečiame į ap
skrities pikniką.

Taip pat prašome ir kitų 
organizacijų, draugijų ir kliu- 

nieko nerengti minėta die- 
ir kviečiame dalyvauti mū- 
apskrities piknike.

Už komisiją,
A. Galkus.

(19-20)

bų 
ną 
sų

3 pusi.-—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Vasario 2, 1950
O



ROJUS MIZARA

Kelias i Laimę
11-3-49 APYSAKA -57-

(Tąsa) '
Atsiskyriau su Maryte mandagiai, bet šalčiau 

negu susitikau. Žadėjau Rateliams parašyti, jei ne 
laišką, tai bent atviruką.

Čikagoje buvau nusitaręs pabūti keletą dienų — 
pasitrankyti, pasidairyti po didmiestį. Bet kai aš 
grįžau eentran, išgirdau laikraščių pardavinėtojus 
gatvėse garsiai šaukiant: “Gengsteriai nušovė ketu
ris gengsterius!” ...

Nusiperku laikraštį, skaitau ir savo akimis ne
tikiu: mano partneriai pateko į bėdą!

Nuskubėjau hotelin, pasiėmiau savo valizėlę ir 
kuogreičiausiai sėdęs į taksį pasileidau geležinke
lio stotin, kad pirmuoju traukiniu, galėčiau grįžti 
namo.

Mane apsėdo naujos rūpestys!
IV.

Vandenmiesčio stoties perone sutiko mane vie
tos dienraščio korespondentas. Nežinau, ar tai buvo 
atsitiktinas susidūrimas, ar jam buvo kas prane
šęs, kad aš tuo traukiniu parvykstu.

Oras buvo pūgiškas: šaltas, snieguotas ir vėjuo
tas.

— Ką, mister Kilpa, manote apie keturių gengs- 
terių nugalabinimą?

Gerokai pagalvojau, kol jam atsakiau.
— Nieko nežinau, — teisinausi. — Žinau tik 

tiek, kiek spaudoje mačiau. Manęs negalite su tuo 
rišti. Tamsta žinote, jog įvykio metu, aš buvau Či
kagoje; jūsų pačių dienraštyj buvo rašyta apie ma
no išvykimą.

— Ar negalėtumėt atspėti, kas juos, nušovė?
Šis korespondento klausimas man daug pasakė: 

dar nėra žinoma, kas juos nušovė, o tai reiškė, kad 
mūsų firma dar laisva, mano partneriai dar ofi
cialiai neįvelti, nors aš jaučiau, kad nušovimas buvo 
jų darbas.

— Kaip aš galiu spėti?! — atkirtau laikraštinin
kui. — Bijokit Dievo!

Vieno dienraščio vakarinėje laidoje buvo įdėta 
žinia apie mano sugrįžimą, mano paveikslas ir ci
tuoti mano žodžiai.

Palikęs valizą stotyje, aš moviau tiesiog pas ad
vokatą, kuris kadaise mums buvo įsakęs: “Kai tik 
jaučiate kokį ‘neaiškumą,’ pirmiausiai belskite ma
no ofiso duris.”

— Kas čia darosi, mister Anderson? — klausiau 
aš žymų juristą. — Ar mes tikrai įkliuvome į bėdą?

— Cha, cha, cha! — pasirodė jo pirmiausia re
akcija. — Jūs visuomet buvote bėdoje, stebint ju
risto akimis. Jūsų pats biznis — bėda, didelė bėda! 
Kiekvienas pusiau legalus ar nelegalus biznis, ži
note, kabo pavojaus miglose.

— Bet... pavojaus, didelio pavojaus mums dar 
nėra ?

— Kol kas ne.
— Kur Murfis ir Kostelis? Dar vis džėloj?
— Jau paleisti. Turėjau daug darbo. Teko “ma

tyti” nemažai aukštesnių sferų žmonių, bet juodu 
paleisti, laisvi. Tiesa, fede>aliniai sekliai juodu se
kioja, galvodami, ar nesupins ko ir neprikabins prie 
juodviejų.

Advokatas buvo atsargus, daug neplepėjo, o pa
tarė man eiti pas Murfį ir Kosteli ir su jais asme
niškai pasikalbėti, — tik saugioje vietoje, kur nieks 
kitas negalėtų girdėti nei vieno mūsų žodžio.

Trumpai kalbant, prietykio istorija buvo tokia: 
N. miesto grupė, gaminusi degtinę panašiomis prie
monėmis, kaip mes, pasiryžo savo produktus pa
skleisti Vandenmiestyj prieš mūsų norą ir protes
tus. Tarp jų ir mūs kova ėjo pirmiausiai žodžiais f 
mes sakėme, įspėjome juos nekišti savo kojos Van- 
denmiestin, nes kas kiš, “sausas neišeis.” Bet jie 
mūsų įspėjimo nepaisė! Jie pasitikėjo savo pajėga, 
nes buvo ginkluoti taip lygiai, kaip ir mūsų pusė. 
Keletą kartų mūsų žmonės apsišaudė su jais, — 
to, rodosi, galėjo ir užtekti. Bet ne! Jie ryžosi gink
lu pašalinti iš kelio mūsiškius taip lygiai, kaip mū
siškiai pašalino juos.

Man išvykus į Čikagą, Murfis patyrė, kad N. 
biznieriai vieną naktį prisius Vandenmiestin du di
delius sunkvežimius savo gėralų! “Na, tegu paban
do!” galvojo Vandenmiesčio vyrai. Ir mūsiškiai 
ruošėsi. Vadovaujami Kosteliu, jie nusitarė anuos 
pasitikti ir atitinkamai pavaišinti tuo patim, kuo 
jie siekėsi vaišinti mus.

Naktis, kurią visa tai įvyko, xbuvo audringa: 
snigo ir vėjas maišė, debesimis suko sniegą į pa
danges. Mūsų vyrai, apsiginklavę revolveriais, šau
tuvais ir kulkosvaidžiais, išvyko “svečius” pasitik
ti. Jie sustojo ties ta vieta, kur iš didžiojo kelio ma
žesnysis išsisuka link Vandenmiesčio, ir laukė. Apie 
antrą valandą nakties atūžia, — atriaumoja anų 
sunkvežimiai — du iš viso. Kiekviename po du vy
ru. Mūsiškiai pastato skersai kelią sunkvežimį. 
Anie priversti sustoti. O kai sustoja — mūsiškiai 
išlenda iš miško ir paleidžia ugnį. Akimirkoje ketu
ri drąsuoliai tampa pakirsti. Du sunkvėžimiąi, pri
krauti gėralo, bet apšaudyti, paragavę kulkosvaidžių 
ugnies, riogso sniege, —- juose keturi suledėję vy
rai, kurie, kaip vėliau išaiškėjo, seniau patys buvo 
pakloję ne vieną tokį, kaip jie patys!

•‘ ' ’ . ,' * ■ ■ it - I# ■

Visa tai įvyko ne Vandenmiesčio ribose, todėl 
miesto policija nekalta, nors ji pažadėjo kooperuoti 
su valstijos policija ir su fecleraline valdžia pikta
dariams surasti ir suimti.
v Spauda kėlė skandalą. Milžiniškos antraštės žė
rėjo pirmuose puslapiuose ■ su sunkvežimių ir už
muštųjų nuotraukomis.

Žmonės perka laikraščius, stebi įvykius, — tokia 
riebi žinia! Bet kaltininkų nieks negali surasti. Su
imami Kostelis ir Murfis, klausinėjami, tyrinėjami, 
bet paleidžiami — jokių įrodymų nėra!

— Ši audra, — sako Murfis, — sukelta laše van
deni, greit nutils ir bus pamiršta. Mes gi parodė
me tiems gengsteriams, kaip reikia elgtis, parodė
me, kurie tvirtesni. Lai visa tai ima dėmesin ki
ti!...

Neužilgo po to mus pasikvietė savo raštinei! 
miesto policijos viršininkas. Pajuokavęs, pasakęs 
keletą anekdotų, neturinčių nieko bendra su pačiu 
įvykiu, jis rimtai tarė:

— Vyrai, jūs žinote, kad aš viską žinau, ir apie 
tai nekalbėkime. Aš, kaip geras jūsų prietelius, nuo
širdžiai patariu: uždarykite savo biznį greit ir 
skirstykitės. Jei ne, bus bloga!

— O ką jie mums padarys? — juokaudamas 
klausė Kostelis.

— Ką?! Jie dar gali padaryti, nemanykite, kad 
jūs galingesni už juos. Turiu galvoje federalinę val
džią: ji neduoda mums ramybės. Keturi žmonės 
užmušti — tegu jie bus ir gengsteriai, bet užmušti 
mūsų panosėje. Aš padėjau jums tiek, kiek galėjau, 
bet toliau bijau... Sakau: uždarykite savo biznį 
kuoveikiausiai!...

Praėjo dar ne viena diena, kol mes, pagaliau, pri
ėjome bendros išvados, jog policijos viršininko pa
tarimo privalome klausyti. Jis tai sakė ne savo ma
kaule vadovaudamasis, o patarimais kitų, aukš
tesnių už jį.

Uždarėme grožinio toniko dirbyklos duris, — už
darėme pasidalindami likučiais. Nesmagu, gaila bu
vo skirtis, tiek laiko bendrai veikus!

Kostelis tuojau pasiryžo vykti New Yorkan, ten 
kokį nors biznį pradėti, — pradžiai “smulkių” tu
rėjo užtenkamai.

Murfiui žadėta valdinė vieta, jei ne geresnė, tai 
nors miesto mokyklų viršininko — jis buvo baigęs 
kolegiją, pamokytas. *

Aš pats likau bekabąs ore, bet pavojaus iš niekur 
nemačiau. Buvau įsitvirtinęs ekonomiškai; buvau, 
kaip žmonės sako, turtingas ir tikėjausi, jog neuž
ilgo būsiu laimingas.

SKYRIUS DEŠIMTAS
I.

Nors kvaršinti galvos dėl įgijimo cento nereikėjo, 
tačiau be pastovaus, - produktingo užsiėmimo man 
gyventi darėsi nuobodu, net įkyru.

Nejudamomis mano nuosavybėmis rūpinosi real 
estate pareigūnas, o apie bankinį biznį aš turėjau 
mažiausią nuovoką, ir be manęs buvo kas juo rūpi
nasi. Nueidavau, kai kviesdavo į banko direktorių 
posėdį, išklausydavau prezidento įi/iždininko pra
nešimų, kurie visuomet buvo pilni gražaus optimiz
mo, ir pasitenkinęs grįždavau namo. Atsitiktinai 
sutikęs agitavau pažįstamus, kad jie savo pinigus 
ištrauktų iš kitų bankų ir dėtų “į savąjį” — į mū
siškį.

Valgydavau gerai ir sočiai, neretai užkliūdavau 
į spikizes, o kai perdaug prisimaukdavau, eidavau • 
į turkišką pirtį, kad karštis per odą ištrauktų vidun 
supilto alkoholio perviršį.

Nesirūpinau ir beveik nieko doro neskaičiau. Pa
ėmęs laikraštį, ieškodavau tik mano aptepusiems 
dirksniams pagyvinti sensacijų: apie gengsterių 
siautėjimą, jų savitarpines kautynes, apie šeimyni
nius turčių (nes apie biednus spauda nepaisė ra
šyti) susišaudymus. Man patikdavo skaityti 
ilgos žinios, bylojančios, kaip aukštosios draugijos 
žmonos žudo savo vyrus arba pastarieji žmonas, ir 
kas po to seka — apie bylas, vedamas teismuose, 
kur iškildavo intriguoją veiksmai, privedę prie 
žmogžudystės. Visa tai godžiai skaitydavau ir vis 
norėdavau, kad dar daugiau žudytųsi, kad dar dau
giau vyktų kriminalybių, ir kad jas gudrieji sek
liai atnarpliotų, o gabieji žurnalistai daugiau ir 
spalvingiau aprašytų dienraščiuose, teikiant mano 
galvai riebesnio maisto! •

Prenumeruodavau porą lietuviškų laikraščių, bet 
juose skaitydavau tik tai, kas lietė mane, jei iš viso 
buvo kas rašyta. Per keliolika metų nebuvau pa
ėmęs į .rankas jokios rimtesnės knygos nei žurnalo.

Visa tai padarė mane labai seklų, mažai nusima
nantį visuomeniniuos klausimuos. Ir juo mažiau ži
nojau, norėjosi dar mažiau žinoti!

Kortuoti neturėjau noro. Arkliais ir šunimis lošti 
noro buvo, bet labai gailėjausi pinigų, tad tik ret
karčiais išbandydavau savo laimikį, paaukodamas 
dešimkę kitą. (

Į kino teatrus eidavau tuomet, kai filmas buvo 
apie gengsterius ir žmogžudystes. O kadangi tokių 
filmų buvo rodoma daugiau nei kitų, tai ten pra
leisdavau nemažai laiko. Sočiai pavalgęs, išgėręs 
keletą šnapsų bei ąlaus stiklinių^ kino teatre žmo
gus galėdavai ir skaniai prisnausti.

Gyvenimas buvo lengvas, bet monotbningas, per- 
, nelyg pilkas, tingus ir neįdomus. Nežavėjo manęs 
jau nei klubai nei tie, kuriuos juose sutikdavau. 
Kadaise svajotas laimingas gyvenimas, — turint

(Bus daugiau)

\
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Roselando Aido Choro Nuveikti Darbai
Meno Srityje 1949 Metais

įl'Roselando (Chicagos) Aido 
Choras, po vadovyste gabios 
mokytojos Daratėlės Yuden ir 
darbščiosios pirmininkės He
len Misevilck, daug pažengė 
1949 metais meno srityje. 
Garbė visam chorui, kad taip 
glaudžiai visi darbavosi vie
ningai ir disciplinuotai visame 
kame.

Choras išaugintas 194'9 me-, 
tais iki šešiasdešimts keturių 
narių ir didęsnė pusė suside
da iš jaunimo; turi gabių so
listų, duetų ir kvartetų ir ge
rų vaidintojų ir šokėjų ir šo
kėjų grupių. Neveltui du me
nininkai (DP), atsilankę į pa
mokas “Kai Gėlės žydėjo” 
(Blossom Time), po pamokų 
sakė, kad tik mūsų Aido Cho
ras gali tokią sunkia ir gražią 
operetę perstatyti Chicagoje. 
Sako : 
(j tų ir 
visi iš

Tai

klūs turit solistų ir du- 
gerų aktorių, ir veik 

čia augusio jaunimo.” 
nepaprastas išsireiški

mas apie Aido Chorą atvyku
sių iš Vokietijon menininkų. . 
Jie buvo mūsų parengime ir: 
labai buvę patenkinti mūsų 
vaidyba.

Dabar padarysimo visų 1949 
metų Aido Choro veikimo su
trauką.

Vasario 6 d. davėm ban
kietą ir koncertą del choro 
rėmėjų.

Kovo 5 d. šokiai su daino
mis.

Balandžio 3 d. suvaidinom 
“Moterų Medžiotojas” ir da
vėm koncertą.

Balandžio 26 d. dalyvavom 
Festivalyje Detroite 
jom pirmą dovaną

Gegužės 26 d. 
Wis., suvaidinom 
Medžiotojas” ir 
certą.

Liepos 9 d. turėjome nak
tini “Moonlight” pikniką.

Rugsėjo 4 d. Vilnies pikni
ke, Rockford, 111., davėm kon
certą. Rugsėjo 18 d. Spring
field,. Ill., suvaidinom “Mote
rų Medžiotojas 
koncertą, 
sha, Wis.

ir laime-

Cudahy,
“Moterų 

davėm kon-

6 mėnesius pataisų namuose.
Vyrai, patarkite moterims 

tokių dovanų nepirkti!

Chorą, ir dainuosim visi kar
tu..

Antras Aido Choro obalsis, 
iškeltas jau dveji metai atgal, 
kurio ir dabar tebesilaikoma, 
tai važiavimas Lietuvon. Ka
da bus rubežiai atidaryti ir 
turistams įvažiavimas bus ga
limas, tai Aido ęhoras pirmu
tinis kels tą klausimą Meno 
Sąjungoje, kad būtų pradėtas 
susirašinėjimas su Lietuvos 
menininkais ir išdirbti planai 
kaslink važiavimo Lietuvon. 
Taigi, draugai ir draugės me
nininkai, dar kartą aš jus 
kviečiu, stokit į Aido Chorą ir 
nepraleiskite progos: gali jūsų 
nuo seniai laukti troškimai iš
sipildyti ir galit pamatyti mū
sų mylimą Lietuvą. Juk mes 
laukėm daugiau kai 30 metų 
tos progos nuvažiuoti į Lietu
vą. A. B. P.

Sausio 15 d. turėjom 
125 kuopos susirinkimą, 
vo gražus. Išklausius 
raporto, pasirodė, kad kuopa 
gerai gyvuoja’

Nutarė surengti draugišką 
vakarienę. Taipgi paskyrė. $10 
draugui J. M. Karsonui nau
jas kojas nupirkti.

Išrinkta nauja valdyba: 
pirm. S. Penkauskas, vice- 
pirm. A. Kavaliauskas, finan
sų sekr. M. Milvidienė, prot. 
sekr. A. šupetrienė, iždininku 
J. Milvidas, ligonių 
tojais 
diene, 
kas.

LDS
Bu- 
viso

prižiūre-
Ig. Chulada, R. Chula- 
maršalka A. Gelažaus-

Po susirinkimo, d d. Milvi- 
dai skaniai' pavaišino visus su 
grybais. Pernai jte pusėtinai 
prisirinkę grybų. Sako: pa
vaišinsime LDS narius, kad 
gerai dirbtų draugijai.

Lawrence, Mass
Lawrence Pacific Mill dirb

tuvė gyvuoja jau 100 metų. 
Per šimtmetį daug darbininkų , 
persimainė, bedirbdami ilgas 
valandas blogose sąlygose ir 
savo gyvastis sutrumpino. Ir 
nei vienas netapo milijonie
riumi. Kaip buvo paprastais 
darbininkais, taip ir pasiliko.

Bet kompanija tikrai susi-' 
krovė sau milijonus, apskriaus- 
dama vargdienius darbiniu-1 
kus. Bepigu jiems apvaikščio
ti 100 m'etų sukaktį, pasida
rant po 5-6 milijonus per me
tus. .

Spicket upėje atrado 2 
“skarbonkas” iš šv. Laurino 
bažnyčios. Pinigai iškratyti, o 
dėžutės įmestos upėn, šven
tasis Laurinas turės be kelnių 
vaikštinėti danguje, nes kuni
gai sako, kad visokios aukos 
einančios šventiesiems pagal
bon.

lėliai, nesibijo nė nuodėmės. 
Už tokią nuodėmę ir šventasis 
neduos išrišimo, turės “pe
kloj” svilti. \

Lawrence Woolen Kompa
nija, 2 So. Union St., praėju
siais metais užsidarė, visi dar
bininkai atleisti. Kai kurie y
dar laukia atidarant. Darbi
ninkai, nelaukite! Nebeatida- 
rys. Visos mašinos yra par
duodamos, pasilieka tik “skre- 
pai.” Atlikusias vilnas nupir
ko Saldins Mill. Taigi, kurie 
gąunat kitur darbą, turėkit, 
neturintieji ieškokite kitur. .

ir davėm 
Spalio 9 d. Keno- 
davėm koncertą.

Lapkričio 20 d. suvaidinom
operetę “Kai Gėlės žydėjo” 
(Blossom Time) ir sutraukom 
publikos apie trylika* šimtų, ir 
visi buvo patenkinti.

Choras įsigijo uniformas 
merginom, moterim ir vyram.

Tai matot,, draugai, Aido 
Choras koncertuoja ir vaidi
na visose aplinkinėse koloni
jose.

Choro Užsibrėžti Darbai 
1950 Metams

Aido Choras sausio 29 d. i MIRIMAI 
suruošė bankietą ir koncertą I 
choro rėmėjams. Yra užkvies
tas dalyvauti Vilnies koncerte 
pildyti dalį programos. Tu
rim užkvietimus iŠ kitų mies
tų ir jau su nekuriais turime 
padarę sutartis, o komisija 
dirba su mokytoja, ješko Ope
retės arba operos šiems me
tams. Svetainė jau paimta 
tam tikslui. Aido Choro obal
sis šiais metais chorą subu- 
davoti iš šimto narių, apva
žiuoti visas aplinkines koloni
jas su koncertais, sU vaidy
ba ir šokėjų' grupėmis.

Taigi, draugai, chicagiečiai 
ir roselandiečiai, kuriem lai
kas pavėlina ir galite dainuoti, 
ateikite prie Aido Choro ir 
dainuokite; turėsite linksmiau
sius laikus, kokių neturėjote, 
niekados. Tik pažvelkite į 
aukščiau suminėtus koncertus, 
ir jūs pamatysite, kiek išva- 
.žiavimų buvo, kiek ten drau
giškumo valandų, kiek vaišių, 
su draugais susitikimų, drau
giškų pasikalbėjimų. Ateina 
laikas namo važiuoti, praside
da atsisveikinimai su draugais 
ir draugėmis; siunčia vieni ki
tiems bučkius, rankas spau
džia ir linki vieni kitiems lai
mės ir ilgų metų darbuotės 
meno srityje ir dar kviečia at- 
važiųotr kitą kartą. Tai rodo, 
kad palieki jaunesnis apie 20 
metų. '

Taigi, draugai ir dradgės, 
nelaukit ilgai, stokit j Aido

John Stackelin-Stakeliūnas, 
gyvenęs 13 Euclid Ave., Me
thuen, Mass., mirė netikėtai. 
Buvo dar ne Senas, ’galėjo gy
venti.

Taipgi mirė Michael Grinke
vičius. Ilgai sirgo būdamas 
namie.

Kain Stakeliūnas, taip ir 
Grinkevičius mums pažįstami. 
Užuojauta šeimynoms.’ O mi
rusioms ramiai ilsėtis juodoje 
žemelėje.

Sausio 22 atsibuvo LLD 37 
kuopos susirinkimas, nariais 
neskaitlingas, turėjo būti dau
giau. Kuopa gerame stovyje 
nariu turi 60, tai neblogai. 
Taipgi gauta jau vienas nau
jas, jį gavo 
Penkauskas. 
daryti 
nariai, 
turėtų 
dėti į

sekretorius S.
Turėtų tai pa-*i 
valdybos ir visi ' 

organizatorius
kiti iš 

ypač 
pasistengti kuopą už- 
garbės kuopų lentelę.

Nutarta surengti bankietą
Maple Parke,

1 Paščio Laisvės, 
bai reikalingi 
dabar, kada 
perkraustymui 
naujon vieton.

Taipgi nepamiršo ir d. Kar- 
sono, paaukodami 85.

Draugės ir draugai, pasidar- 
buokit gauti nors po vieną 
naują narį! Taipgi visi užsi
mokėki! metines duokles, nes 
jau geras būrelis pasimokėjo. 
Greičiau pasimokėsit, patiems 
bus geriau.

Iš sandvičių krautuvėlės, 
316 Broadway, išvogta skry
nutė su March of Dimes auko
mis. Įtarti jauni vVhikai. ku
rie ten sėdėjo, policijos ieško
mi.

Methuen’uose moteriškė Ka
lėdomis nupirko vyrui dova- 
ną-šaut.uvą . Vyras priėmė sū 
džiaugsmu, manydamas eiti 
zuikiauti, 'bet neturint tam 
laiko, šautuvas kabojo ant sie
nos.

Už savaitės jiedu susibarė, nią, kepurių balių, kuris įvyks 
njo- vasario 18-tą. Bus gera mu

zika šokiams. Darbininkai tu

paramai dien- 
nes Laisvei la- 
pinigai, ypač 
turėjo išleisti 
visos įstaigos

Atsi darys nuo

Maple Park Bendrovė jau 
rengiasi prie atidarymo vasa
rinio sezono.
1 balandžio. Jau lieka tik du
mėnesiai. Ir vėl miesčionys 
galės pakvėpuoti tyru oru ir 
pasilinksminti.

Maple Parkas yra puikiau
sias visoje Naujojoje Anglijo
je. Tai tikrai daržas sveika
tai: nėra dulkių, vasaros laiku 
medžiai žaliuoja, pūsdami 
malonų vėjelį. Nuo žalios pie
vos ir geltonų kvietkučiu dvel
kia malonus kvapas. Sėdėk ir 
gėrėkis gamta.

S. Penkauskas.

Montello. Mass

sale-

Pot> 
daug

Liuosybės Choras rengiasi 
nrie koncerto ir kabareto šo
kių. Įvyks vasario 11 dieną, ’ 
Lietuvių Tautiško Namo 
jo.

Po vadovyste Albert 
sius, choras susimokino
naujų dainų. Minėtas moky
tojas turi daug energijos me-, 
no srityje, pašventė daug lai
ko sumokinti duetų, kvartetų, 
solistus.

Štai dainininkai, kurie pri
rengti dainuoti ’ koncerte: 
Rose Stripinis (Merkeliūtė), 
Aldona Vallan, buvusi vasa
rinėje meno mokykloje; W. 
Yudeikis, E. Sklut, 
Kundrotas, 
Frank Yocius,
jaunuolis Vincas 
pianu solo.

LLD 6 kuopa laikė susirin
kimą sausio 9. Jau 34 nariai 
pasimokėjo duokles už 1950 
m. Daug pinigų išaukota dar
bininkiškiems reikalams, da
bar kasa beveik visai tuščia.

i Todėl nutarta turėti parengi-

Paulina 
Skliutienė, 

Jonas Čiras, 
Kundrotas

Nenorėdamas klausytis 
terš pilcty dainelių, vyras i
ėjo per duris ir maršuoja, kur retų atjausti ir skaitlingai da
jam patinka. Moteriškė pa
ėmus šautuvą paleido šūvį per 
lanką. Gerai, kad kulka pra
zvimbė pro šoną. Moteris sa
kėsi norėjusi vyrą tik pagąz- 
dinti. Ji dabar turės atbūti

lyvauti. Žolynas. z

Franci-PARYŽIUS.
jos seimas pareiškė pasiti
kėjimą premjerui Bidaul- 
tui.

4 pusl.i—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Vasario 2, 1950
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Brockton, Mass. Cleveland, Ohio Nashua, N. H.
Šis miestas dar nelabai se

niai neturėjo savo radijo sto
ties. Tūli pirkliai ir kiti pra
monių savininkai, norėdami 
savo biznį išgarsinti per ra
diją, turėjo paduoti savo skel
bimus kokiai nors radijo sto
čiai Bostone. Nors jos visos 
yra privatiškose rankose, bet 
aš čia kalbu apie miestą.

Dabar mūsų miestas turi 
net dvi radijo stotis. Jos už- 
sivadina WBET ir WBKA. 
Su lyg gyventojų skaitliaus, 
šiam miestui užtektų ir vienos, 
bet jeigu gali užsilaikyti, tai 
ne mano dalykas apie tai kal
bėti.

Brocktono lietuviai jaunuo
liai sudarė tam tikrą grupę 
ir gavo visą pusvalandį 
WBKA stotyje. Dabar duoda 
lietuvišką programą kiekvieną 
sekmadienį, pradedant kaip 
12 vai. dieną. Jų i u progra
moje dalyvauja visiem gerai
žinoma Art Mason Orkestrą.

‘Ši orkestrą susidaro iš jų pa
čių ir užima svarbią vietą mi
nėtoje programoje. Apart or
kestrus, įdeda kas sekmadie
nis gerą dali klasiškos muzi
kos. Likusį laiką paskiria vie
tiniams skelbimams.

šį pusvalandį arba lietuviš
ką programą veda Olga.Brei- 
vaitė. Ji gali gerai kalbėti 
lietuviškai ir angliškai. Jos 
balsas labai tinkamas prie ra
dijo aparato, viską aiškiai ir 
gerai pasako. Linkėtina jai 
darbuotis ir ant toliau.

ši programa yra vedama be
šališkai. Tas parodo, kad jie 
nenori kištis į politiką. Tai 
yra gerai daroma dėl lietuviš
kos visuomenės. Jųjų progra
mą vietiniai žmonės vistiek 
myli.

Amberlando Radijo Progra
ma prasideda devintą valanda 
iš ryto, kas sekmadienis. Tai 
yra kitas lietuviškas pusvalan
dis, kurį bendrai palaiko visi 
progresyviški lietuviai, gyve-1 
nantieji Massachusetts valsti
joje.1 Jųjų programa yra kul
tūrinio pobūdžio, susidedanti 
iš moksliškos paskaitos, teisin
gų žinių apie Lietuvą ir įžy
mių asmenų laiškų apie Lietu
vą. Didesnę programos dali 
užima klasiška muzika, tai 
yra gražūs dainavimai arba 
instrumentą liniai' grojimai. 
Mažesnę dalį to brangaus lai
ko paskiria skelbimams, ku
rių būna nelabai daug.

Tikslas palaikymo šio pus
valandžio yra vįsiems aiškus, 
šios valstijos pažangesni lietu
viai nusprendė turėti savą ra
dijo pusvalandį su savotiška 
programa, iš kurios tikisi 
daug ko sužinoti bei pasimo
kinti. Jie patys turi savo or
ganizacijas, draugijas ir viso
kius kliubus. Tų draugijų na
riai daro įvairius parengimus 
ir masinius susirinkimus. 
Jiems daug parankiau pasi
garsinti per savo mdijo pus
valandį, negu kreiptis prie I 
svetimų.

Apart draugijų ir kliubų, po 
^isą valstiją randasi ir pavie
nių lietuvių ir lietuvaičių, ku
rie- esti nemažai prasilavinę 
literatūroje arba muzikoje. 
Tokie asmenys, jei tinkamai 
pakviesti, visuomet sutiks pa
gelbėt komitetą, sudarant ge
resnę programą* Dabar turi
me tokią programą, kokią 
centralinis komitetas sutaiso. 
Tą įdeda i mūsų programą, 
kas yra nutarta. Centralinį 
komitetą sudaro narinktiniai 
žmonės iš visų lietuvių koloni
jų. Tas re’škia, jog viskas 
yra pačios visuomenės.

Šiuomi sykiu Amberlando 
Radijo pusvalandis yra trans
liuojamas iš stoties WK0X, 
tarpe 90 ir 120 ant jūsų ci
ferblato, Framingham, Mass. 
Programos tvarkytoju ir ve
dėju yra A. Taraška. Atrodo, 
kad jo vadovyste yra visi pasi- 
ganėdinę. Viską gerai pasa
ko, kas esti reikalinga pasa
kyti.

Yra ir daugiau lietuviškų 
valandų ir pusvalandžių, 
transliuojamų iš įvairių stočių, 
bet jos jau seniai prasidėjo ir 
Viši jas žino. S. B.

Mire Juozas Kruger- 
Krunglevičius

Sausio 23 d.. Lake view ka
puose, tapo palaidotas Juozas 
Kruger. Per daugelį metų 
Juozas dirbo Grafite Bronze 
įmonėje, per pastaruosius 16 
metų dirbo prie mašinų taisy- 
jno ir tame darbe buvo gerai 
patyręs darbininkas, tačiau 
ištiko nelaimė, bedirbant tapo 
pagautas stiprios elektros sro
vės ir ant vietos tapo užmuš
tas.

Juozas buvo dar tik 60 me
tų amžiaus, stipraus sudėjimo, 
jeigu ne ši nelaimė, jam lem
ta buvo dar daug, daug metų 
pagyventi.

Gimęs Lietuvoje Veiverių 
valsčiuje, Skriaudžių parapi
joj, Pentiškių kaime. Į Ame
riką atvažiavo 1910 metais ir 
visą laiką gyveno Clevelande. 
1914 m. apsivedė Frances 
Kuncaitukę, ir pavyzdingai 
vedė jų šeimyninį gyvenimą, 
išaugino du sūnus Albertą ir 
Edwarda, kuriuodu laike tėvo 
nelaimės radosi už 4 tūkstan
čių mylių — Pietų Amerikoj, 
Venezueloj. Tačiau abu sū
nūs laiku, orlaiviais, parskrido 
i tėvo laidotuves.

Juozas iš jaunų dienų pa
linko prie laisvo, tikėjimu ne
sivaržančio gyvenimo. Jis, kaip 
ir daugelis laisvai manančių 
žmonių, suprato, jog tikėjimas 
yra toks dalykas, kurį niekam 
spėka negalima įbrukti, neigi 
iį galima atimti. Todėl ir 
Juozo sesutės (kurių viena 
minyška) ir kiti giminės nei 
prašymais, nei maldomis jo 
įsitikinimų negalėjo palenkti.

Velionis Juozas per daugelį 
metų buvo Vilnies skaitytojas. 
Priklausė prie L .D. Pašaipi
uos Draugijos, kurios valdybos 
nariai' jam patarnavo kaipo 
grabnešiai. Prigulėjo LDS 55 
kuopai, kurios gyvų gėlių vai
nikas puošė jo karstą.

Juozas buvo lengvo, drau
giško būdo, su niekuom jis jo
kių ginčų neturėjo, todėl, aiš
ku, priešų jis nepaliko, nėra 
kad kas nors, kada nors, ne
palankų žodį jo adresu pa
sakytų. o draugų jis paliko la
bai daug, ką pilnai liudijo, jo 
laidotuvės.

Draugijose jis visuomet pir
mas duokles užsimokėdavo, o 
prie kitų draugijinių darbų 
mažai prisidėdavo, bet jo 
draugė atidirbdavo ir jo dar
bo dalį. Reikale paaukauda
vo dolerį kitą darbininkų rei
kalams. Veikiant Lietuvai 
Pagalbos Teikimo, Komitetui, 
gerokai prisidėjo prie to dar
bo finansiniai, o jo draugė su 
darbu- visu tuo laikotarpiu.

Laidotuvėse labai gražiai 
patarnavo Aldona Wilkeliene. 
Išlydint iš Wilkelio koplyčios, 
drg. J. Krasnickas sudainavo 
porą pritaikintų liūdesio dai
nelių. Ant kapų pasakė tin
kamą kalbą J. žebrys, pabrėž
damas bent žymesnius velio
nio gyvenimo 'bruožus.

Ilsėkis, drauge. O mes li
kusieji tave ilgai prisiminsi
me. Netekimas mylimo gyve
nimo draugo yra viena iš di
džiausių nelaimių gyvenime, 
todėl linkiu likusiai jo draugei 
Frances ir sūnams koveikiau- 
sia pergyventi tuos netikėtus 
skaudžius nelaimūs smūgius ir 
susikaupus- eiti tolesnes gy
venimo pareigas.

Kad bent ddlinai atsily
ginti . mūsų dienraščiams už 
talpinimą įvairių pranešimų 
bei raštų reikale velionio Juo
zo Krugerio mirties, likusi 
drauge F. Kruger paskyrė 
abiems dienraščiams— Vilniai 
ir Laisvei — po $13, kurie 
prie pirmos progos bus pa
siųsti. J, Žebrys.

SINKIANGO PASIUNTI
NIAI MASKVOJE

London. — Sinkiangas, 
' didžiulė vakarinė Kinijos 
provincija, atsiuntė savo 
atstovus Maskvon. Jie daly
vaus derybose tarp Kinijos 
liaudies valdžios ir Sovietų 
vyriausybės. Sinkiangas 
rubežiuojasi su Sovietų Są
junga.

PARĖ
Sausio - 14 d., pas dd. Ege- 

rius jie ir mano dukros Adelė 
ir Margaret surengė man ne
tikėtai parę. Buvau užkvies
tas pas Egerius, sakyta, kad 
tą dieną pripuola Egerių du
kros gimtadienis. Kada nu
vykau, jau radau gerą būrį 
draugų ir draugių. Susėdome 
už stalo prie skanių valgių, | 
štai tik pasijutau, kad mano 
kėdė su manimi skrenda į 
“dangų.” Vėliau paaiškėjo, 
kad tai dainininkas Ig. Kubi
liūnas ir Egeris mane kilno
ja.

Turėjome daug skanių val
gių, gražių kalbų, aplaikiau 
vertingų dovanų, Ignas Kubi
liūnas sudainavo kelias dai
nas, ne vien lietuviškai, bet 
ir kitose kalbose aukodamas 
man ir susirinkusiems mane 
pagerbti. Bet mes nebuvome 
tuom apsirubežiavę, nes žino
me, kad eina liaudies kovos, 
kad reikalas gelbėti areštuo
tą Vincą Andrulį ir kitus. 
Prasidėjo tiems reikalams au- 
kavimas.

Aukavo sekamai. Po $5: M. 
ii- V. Vitkauskai, M. ir J. Vir
bickai, A. ii- E. Egeriai. Po 
$2 aukavo: A. Dobrovolskas, 
B. Maskovich, L. K. Baranaus
kas ir Ig. Kubiliūnas. Po $1 : 
Adele Vilkauskas, M. L. Mi- 
coik. Viso surinkta $26. Vi
siems aukavusiems labai esu 
dėkingas. Aukos padalintos 
po $13 Andrulio ir Novako 
apgynimui, nes lenkai progre
syviai renka aukas Novako 
reikalams.

Tariu visiems ir visoms šir
dingiausią padėką už manęs 
nepamiršimą, surengimą pares 
ir parėmimą prakilnių reika
lų? V. Vilkauskas.

Rochester, N. Y.
Dipukai ir Vargai Tų Žmonių, 
Katrie Dipukams Yra Padarę 
Affidavitus ir Juos Atsikvietę

Pirmiausiai pradėsime nuo 
didžiausio dipukų globotojoj 
Rochesterio lietuvių parapi
jos vado. Jisai gyrėsi visiems, 
kad kaip tik 'jo parapijonys 
prisikvies užtektinai dipukų, 
tai pirmučiausia suvarys į ožio 
ragą visus Rochesterio pro
gresyvius žmones, tuos para
pijoms ir tautiečius, kurie da
lyvauja Gedemino svetainėje. 
Bet pasirodė kaip tik atbulai.

Kuomet atvažiavę į Roches
ter} dipukai pradėjo užeidinėt 
į Gedemino svetainę ir paty
rė, kad progresyviai parapi
jonys ir tautiečiai, katrie pri
guli prie Gedemino Draugijos, 
yra malonūs ir draugiški žmo
nes, jie sugrįžę į parapiją 
pradėjo girt Gedemino svetai
nę, kaipo gerą užeigą pasi
linksminimui geriems žmo
nėms.

Kiek vėliau, Sūnų ir Dukte
rų Draugija turėjo parengimą 
Gedemino svetainėje ir didelis 
būrys naujai atvažiavusių da
lyvavo tame parengime. Visi 
jie gražiai linksminosi ir buvo 
užsiganėdinę, kad vietiniai lie
tuviai taip gražiai juos priė
mė ir sykiu su jais linksmino
si ir maloniai kalbėjosi.

Kaip vėliau pasirodė, tas la
bai nepatiko Rochesterio lie
tuvių parapijos vadui. Sekan
tį sekmadienį, per pamokslą, 
užkomandavo dipukus 2 va
landą susirinkti į parapijos 
svetainę, nes jis turi ką nors 
svarbaus pasakyti.

Antrą valandą nuėjau ir aš 
prie parapijos svetainės pasi
žiūrėt, gal ir man teks proga 
įeiti į vidų ir pasiklausyti to 
“svarbaus” susirinkimo. Bet 
pasirodė, kad parapijos vado 
buvo suorganizuota tokia tvar
ka, kad joks vietinis lietuvis 
negalėtų į svetainę įeiti, iš
skyrus vien tik dipukus. Nors 
mūsų didelis Pranciškus, jaus-^ 
damasis geru parapijonu, ir 
buvo įsmukęs į svetainės vidų, 
bet ir jį vadas išbruko lau- 
'kan, ir jis, vargšas, galėjo 
klausytis tik per rakto skylu
tę.

Na, ir parapijos Vadas pra
deda susirinkimą ir pasišau
kia savo pastumdėlį raportuo
ti. ką dipukai “sugriešijo.” 
Prasideda triukšmas, dipu
kai protestuoja. Kodėl?

Pasirodo, kad pastumdėlis 
nėra dipukas, bet vietinis va
do šnipas, visus davatkų plet- 
kus vadui sunešė. Triukšmas 
nesustoja, bet eina didyn.

Vadas pamatė, kad gali iš
eiti blogai, ir pastatė griežtą 
pareiškimą, kad jis čia gaspa- 
dorius, ir katrie sutinka su jo 
gaspadoriavimu, tiems visiems 
bus gerai. O katrie nesutinka 
su jo gaspadoriavimu, tie ga
les keliauti, iš kur atkeliavę. 
Ir pasirodė, kad vadas laimė
jo, nes didžiumą dipukų iš- 
gązdino. sukilimas nusirami
no.

Tada vadas pašaukė savo 
pastumdėlį ir pasakė, kad 
išduotų pilną raportą, katrie 
dipukai dalyvavo Lietuvos Sū
nui ir Dukterų Draugijos va
karienėje ir ką jie ten “su
griešijo.” Pastumdėlis atsisto
jo, ašaras nusišluostė ir pra
dėjo verkšlenti, kiek jis vargo 
turėjęs, kol iš davatkėlių su
rinko vardus visų dipukų, ka
trie minėtoje vakarienėje da- 
Jyvavo. Ir verkšlendamas su
šuko, kad 21. Paskui vėl aša
ras nusišluostė ir perskaitė jų 
vardus ir pavardes.

Pasirodė, kad minimoj va
karienėj dalyvavo visokių luo
mų dipukų, nuo “didelio” vir
šininko Saladžiaus iki papras
to mužiko Vaitonio.

Išklausęs raportą, vadas 
nubraukė su rankove prakai
tą nuo plikės ir suriko, kad 
tie visi dipukai, kurie jo ne
klausė ir nuėjo į Gedemino 
svetainę į Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugijos vakarienę, 
turi viešai pasiaiškinti.

Ponas Saladžius, kaipo vie
nas iš drąsiausių iš visų di
pukų, atsistojo ir paaiškino, 
kad jis buvo Gedemino sve
tainėje ir dalyvavo minėtoje 
vakarienėje. Jis nieko bloga 
tame nematęs, nes jam teko 
susieit su tikrai demokratiš
kais žmonėmis, gerai pasikal
bėti ir linksmai laiką praleisti.

To vadui pakako, nes ponas 
Saladžius nespėjo nei akimis 
sumirksėt, kaip atsidūrė už 
svetainės durų. Laime ir di
deliam Pranciškui, kad jis 
spėjo savo akį atit.raukt nuo 
rakto skylutės, nes kitaip bū
tų kakta suskilusi nuo smar
kaus durų darymo per poną 
Saladžių.

Visi kiti dipukai, pamatę, 
kad čia juokų nėra, gali atsi
tikti ir jiems tas pats, kas at
sitiko ponui Saladžiui, visi nu
siramino. ir turėjo išklausyti 
parapijonu vado viso pamoks
lo. Tuomi susirinkimas užsi
baigė.

Kitą kartą parašysiu dau
giau, kaip dipukai organizuo
jasi ir žada paskelbti tikrą 
“vainą” davatkų vadui.

Visi Rochesterio lietuviai, 
skaitykite dienraštį Laisvę, 
matysite daug visokių teisin
gų ir gerų žinių,, taipgi daug 
pranešimų iš Rochesterio, nes 
reporteris žada nemiegoti.

Reporteris.

MONTREAL, CANADA
Kriaučių vadovaujantis ko-. ir Ukrainai, tačiau greta tų

mitetas numatė reikalą su
šaukti 242 skyriaus lavinimo
si susirinkimą. Nes dabarti
niu laiku randasi nemažas

WASHINGTON. — Visų 
Amerikos ginkluotų jėgų 
sekretorius L. Johnson sa
kė, kad ši šalis pilnai susi
tarė su vakarų Europa iš
vien veikti.

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N* Y.

ALDLD 20 kuopos, motorų sky
riaus susirinkimas Įvyks penktadie
ni, vasario ( Fab.) 3 d., Lietuvių sa
lėje, 315 Clinton St., pradžia 7:30 
vai. vakare.

Mielos draugės! Šis susirinkimas 
bus gana svarbus, tad visos malo
nėkite jarhe dalyvauti. Turėsime 
daug reikalų jame atlikti. Taipgi ne
pamirškite naujų narių atsivesti pri
rašymui į kuopą. M. Ii.

(18-19)

skaičius naujai atvykusių iš 
Europos siuvėjų, kuriems ma
žai teko susipažinti su unijos 
reikalais. Tai buvo pirmas 
toks susirinkimas vėliausiu lai
ku, bet pasekmės buvo labai 
patenkinančios, nes dalyvavo 
labai gražus būrys kliaučių.

Susirinkime įžanginę kalbą 
pasakė unijos manager H. 
Reiff. Trumpais bruožais per
bėgo ištraukas unijos pergy
vento laikotarpio, paimdamas 
tuos laikus, kuomet dar nebu
vo unijos mūsų industrijoje, 
kaip tuomet siuvėjai turėjo 
dirbti ilgas valandas ir pras- 
čiausiose sąlygose.

Ką žmogus gali matyti gero 
išdirbęs 60 valandų savaitę, 
nuo tamsos iki tamsos būda
mas dirbtuvėje? Bet tas sąly
gas, kuriose reikėjo dirbti tais 
laikais, būtų sunku . įsivai- 
duoti tiems, kurie tose sąly
gose nėra dirbę.

Pradėjus organizacinį dar
bą, vadovybėje unijos, prasi
dėjo. kova už geresnes darbo 
sąlygas ii' trumpesnes valan
das. Bet tas reikalavo daug 
darbo, energijos, pasiaukavi- 
mo ir didelės aukos darbinin
kų buvo padėtos, kol buvo 
pramušti pirmieji ledai.

Ką mes šiandien turime, tai 
nėra taip lengvai gauta, bet 
mes tuomi džiaugiamės, gali
me pasididžiuoti tomis sąlygo
mis.

Mes šiandieną dirbame 40 
valandų savaitę ir laikas nuo 
laiko diskusuojame, tariamės 
kovoti už trumpesnes darbo 
valandas. Ir prie dabartinių 
sąlygų tas gajima, nes darbi
ninkų jau randasi nemažai be 
darbo. Trumpesnės darbo va
landos sumažintų nedarbą.

Šiandieną gauname 2 savai
tes apmokamų vakacijų. Tu
rime pašalpos fondą, iš kurio 
moka laike ligos per 13 savai
čių po $15 vyrams ir po $10 
moterims. Be to, užmoka 
daktarui už pirmą apžiūrėji
mą iki $20. Kuriems prisiei
na būti ligoninėje, moka už 
30 dienų po $4 už kambarį.

Paskutinis svarbus punktas, 
tai senatvės ' apdraudos fon
das. Tas dar nėra pilnai su
tvarkytas, bet darbdaviai jau 
sutiko mokėti į tokį fondą ir 
artimu laiku bus sutvarkytas. 
Kurie išdirbę ilgus metus, 
gaus tam tikrą primokėjimą 
pragyvenimui. Tai yra svar
bus dalykas kiekvienam uni
jos nariui.

Ar galėtų to atsiekti pavie
niai darbininkai? žinoma, ne.

Bet dar nėra užbaigta ko
va nei dabar. Mes turime 
prieš akis daug darbų, daug 
užduočių. Pirmas, tai išlaiky
ti tą, ką jau turime iškovoję. 
Bet to negalėsime išlaikyti, 
kol bus tos dirbtuvės neorga
nizuotos. O jų mes turime 5 
dirbtuves, kurios apima labai 
didelį skaičių siuvėjų. Tad 
kiekvienas narys turi rūpintis, 
kaip tą darbą pravesti pasek- 
mingiau. O tas galima orga
nizuotai.

Be to, buvo rodoma dvi fil- 
mos — viena atvaizdavo in- 
dustrializmą ir unijos akty
vumą. Tai buvo pamokinanti 
filmą, daug turinti agitacijos 
už unijas. Bet antra vaizda
vo Amerikos demokratiją, ta
čiau sunku būtų ją pritaikyti 
prie dabartinės demokratijos, 
netiktų ir naujai demokratijai.

Filmą pirmiausia vaizduoja 
įvairių tautų vaikučius daly
vaujant kartu, neturinčius jo
kių skirtumų; visi amerikonai. 
Bet nėra nei vieno negro. Pri
siminė ir tas, kas daroma su 
ateiviais nepiliečiais.

Bežiūrint į tą vadinamą de
mokratiją, atėjo mintis: de
mokratiją sudaro tik organi-

MONTELLO, MASS.
Literatūros Draugijos 6 ktiopbs 

Kepurių Balius įvyks vasario (Feb.) ' 
18 d., Tautiško Namo .apatinėje sa
lėje, 8 Vine St. įžanga 50c. Gera 
orkestrą šokiams. Kviečiame visus 
atsilankyti. (18-19)

jame dar priklauso kitų pen
kių ai’ daugiau tautų žmonės. 
Bet sugyvena kaip gera šei
ma: jokių užmetimų ar gin
čų nekilo per paskiausius 18 
metų; sugyveno kaip viena 
tauta, kaip viena šeima: Tai 
yra kuo pasidžiaugti. Vieny
bėje — galybė.

• Lavinimosi susirinkimą bai
gė su užkandžiais ir minkštais 
gėrimais, kas, atrodė, visiems 
patiko. Turėtų būti daugiau 
tokiu lavinimosi susirinkimu, 
kurie daug supažindina su 
unijos užduotimis ir iššaukia 
bendrą draugiškumą.

Anūkas.

KRISLAI
tTąsa nuo 1-mo misi.)

Kas tuos lapelius išleido? 
Tysliava? Glaveckas? Bui
vydas? Balkonas? Plechavi
čius? Jurgėla? Klinga? Ko
dėl jie bijo pasirodyti?

Visi trys lapeliai išleisti daF 
prieš sekmadienį ir buvo pla
čiai skleidžiami. Visų jų tiks
las sumobilizuoti' senuosius ir 
naujuosius lietuvius užpuoli
mui ant lietuviškos įstaigos.

Bet koki mizeriri rezultatai! 
Net ir vietinis “Long Island 
Press” pripažįsta, kad pikic- 
tininkų viso labo tebuvo apie 
penketas desėtkų.

Iš gal šimto tūkstančiu di
džiojo New Yorko ir New 
Jersey artimųjų miestų lietu
vių atsirado tik tuzinas kitas, 
kurie atsiliepė į tuos tris la
pelius, į Ginkaus radijo des
peratiška šaukimą, i visų ke
turių fašistinio bendrojo fron
to sroviu vadu reikalavimą 
pajudinti visą Richmond Hill!

Kokia mizerija! Koks su
žlugimas !

Tas, žinoma, nereiškia, kad 
pažangiečiams užtenka apsi
džiaugti ir sudėjus rankas sė
dėti. Piktosios hitlerinės dva- 

i sios, kad ir gavusios didelį 
! smūgį ties Kultūriniu Centru, 
: nesiliaus savo bjaurų darbą 
! dirbusios, kol galo negaus. Ar
gi Hitleris nutilo, kol galo ne
gavo ? Argi vokiški hitlerinin
kai nevirė smalos iki pat bjau
raus galo?

Todėl pažangiečiams reikia 
dar labiau suglausti savo ei
les apsigynimui nuo užpuoli
kų. O stipriausia apsigynimo

zuoti Žmonės, kurie tikrai su
pranta organizacijos svarbą. 
Tokiu galima pažymėti ir mū
sų lokalą (skyrių) 242-rą, ku
rį oficialiai sudaro keturios 
tautos: lietuviai, lenkai, rusai

tvirtovė yra dienraštis Laisvė. 
Šią tvirtovę turime stiprinti. 
Nesigailėkime nei kaštų, nei 
pastangų . ★

Tie laisviečiai, kurie dėl 
vienos ar kitos priežasties ne
galėjote dalyvauti dalininkų 
suvažiavime, turėtumėte ne
atsilikti nuo tų, kurie suvažia
vime dalyvavo ir taip gausiai 
aukojo. Siųsdami aukas, gali
te tiesiog ir pažymėti: Apsi
gynimui nuo lietuviškų hitle
rininkų!

•••••••••••••••••

Dovanai Puikus 
Kalendorius

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
kalinga kiekvienoje šeimynoje turė
ti tokių gyduolių, kaip M. J. Svil- 
pa’s Miracle Ointment. Jų vardai:
No. 1. Nuo dantų gėlimo ir ‘gums’ 

nesveikumo, kaina tik $1.00
No. 2. Reumatiškų ir j v a i r i ų 

skausmų .................... 1.25
No. 3. Odos jvairių nesveikumų, 

gelbsti nuo “rash”, “athletes 
feet”, “sinus” nosies ir 
burnos nesveikumo . 1.25

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

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

Su užsakymu siųskit ir money 
order ar čekį. Adresuokit:

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

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St., 
Hartford.

Joseph Garszva
1 Undertaker & Embalmer

Manager •
JOHN A. PAULEY

i Licensed Undertaker

rrTFTn

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796

Wlllllllllllllilllllllllllllllllllllilffi

| JOSEPH BALTAITIS I
J BAR & GRILL •
j 518 Grand Street, Brooklyn, N. Y. |

Geri Valgiai laukia jūsų visada c
J ' DEGTINES, VYNAI IR ALUS Į

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms į

■ Telefonas TPT F VISION I
EVergreen 4-9407 ’ I U 1 VZ 11 H

SHUFFLE BOARD

< CHARLES J. ROMAN ii
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

( 1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

i

5 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Ketv., Vasario 2, 1950
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Pikietuotojams
Atsimokėjo

As girdėjau, kad vienas lie-

Niujorkas Brooklynietis
S keršai-Išilgai

O (Laiškas is

Kirsten Flagstad, norvegė 
dainininkė, kuri kadaise dai
navo Metropolitan Operoje, 
žada ir Įvėl jon grįžti—dai
nuoti vvągnerinėse operose. 
Flagstad,’\<aip žinia, karo 
metu gyveno Norvegijoje ir 
ten žmonės ją kaltina, kad ji, 
kai Norvegija buvo nacių oku
puota, tarnavo hitlerininkams.

Philip Ditta, breoklynietis, 
besikėsinęs nušauti 
pašovė du savo sūnus, 
gyvena po 
Ninth St.

žmoną, 
Dittai 

num. 2061 W.

Augusta
murt Amerikoje, bot gyvenan
ti Parvžiuie, šiomis dienomis 
grižo Francūziion iš Interna
tional Aerodromo loki 
Jourdan’aitė — 
žians “mergina,
žeista koia Ji s^kė jo<r 
tuvu skristi šiandien esą 
giau, kaip laivu plaukti.

Jo'irdan’aitč g’-

motu

lėk.
sau-

Coplon’i’-’tė*? ir Gub’’?mvo 
teismas tebesitęsia: iuodvieiu 
gynėjai yvžtasi irodvti. jog 
teigiamieji buvo susimylėję o 
vėliau s"sinvko; ju susitiki
mas. kurio metu juodu buvo 
areštuoti, buvo romanso rei
kalais, o ne konspiracija, kaip 
kaltina valdžia.

Darbo sekretorius Maurice 
J. Tobin ketvirtadieni sakvs 
kalba Bronkso Prekybos Bu
to nariams pietuose, kurie 
įvyks Concourse Plaza . hote- 
lyj.

visomis
Sanita- 

pradėio

Žmonės Šlykštisi
Ju “Pikietavimu”
Gerbiamoji Laisvės redakcija! 

rašė Leiskite man pasakyti kole

Iš Toliau Atvykusieji 
Laisves Suvažiavimai!

Floridos)
Veik visi “nortieČiai” 

įspūdžius iš Floridos; tai ir aš tą žodžių apie tai, ką aš gir- 
jiems neužsileisiu!

Važiavau Floridos 
pasigėrėti tik vėplų 
Stankaus terminas) suvedžio
tas. Atrodo, kad jie tik ap
mokamai taip išgyrė “Flori
dos saulę” ir visą aplinką. Aš 
gi kitokios nuomonės. Flori
dos valstija gamtos labai nu
skriausta. Net ir arti Miami 
laukai nederlingi, tundra ap
augę, savotiškomis usnimis, 
guotais, žolės veik nėra. Van
duo nors lygiai su dirvožemiu, 
bet vistiek augalai 
Per 5 valandas 
traukiniu nemačiau 
statybai medžio, 
matėsi sodintu ii* 
lai ii- tie nalinkę į nertus, gal 

ui'agano. ar šiai’-' “nor- 
kloniojasi.” rrrohėq>-ii 

naujos, ne noitieči’i Mia
mės) tai ant 4-6 kuolu, tai ir

grožiu
(tai .1

“apmirę.” 
važiavimo 

tinkamo 
Jei kur ir 
lemtesnių,

tam

n ii verčia.

apie 
.jūsų, 
praė-

Hill,

'dėjau iš jūsų kaimynų 
tuos, kurie pikietavo 
laisviečiu, suvažiavimą 
jusį sekmadienį.

Aš gyvenu Richmond
N. Y., vadinasi, esu Laisvės 
kaimynas, nes netoli jūsų 
įstaigos. Nepriklausau jokiai 
politinei partijai ir esu vienas 
tų lietuvių, kurie kai kada nu
eina į visokių srovių, jų tarpe 
laisviečiu, pramogas.

Sekmadienį, apie vienuoliktą 
valandą ryto, aš išėjau pasi
vaikščioti Atlantic Avenue. 

^Pidamas artyn Lietuviu Kultū
rinio Centro, žiūrim kad ten 
kas vaikšto su iškabomis. Pri
einu. nagi, matau dinukus, 
miloRlhsius 
Vienos, mač’au,

Kaip buvo jau rašyta, šie
met laisviečiu suvažiavime da
lyvavo nedaug iš tolimesnių 
nuo Niujorko miestų žmonių.

Iš Brocktono (Mass.) buvo 
Antanas Sauka; iš Philadel- 
phijos: Merkiai, A. Galkus, 
Tureikienė ir H. Kušleikienė;

Stalino

Nimm-’ ->nt 
k” d tokia ve- ■’ ’’ ,i r, r

ki. raguočiai 
ožiškos veislės, racai sieksni
niai ir žemi. k"protų tik tokie 
ii’ gali maitintis lapais ir sa
manomis. Iš karto mes ma
nėme, kad tai koks “zoo” par
kas. bet pasirodė, 
gi a u tokiu farmų 
me. Arklių taip 
tik jie gerokai 
prie Miamės farmeriukai-dar-. 
žininkai apardinėja ką ‘ , 
mulą pasikinkę. Argi jie ne
žino, kad nortuose yra trakto
rių?! Pati Miamė, apgyven
ta nortiečių, atrodo kiek gra
žiau. Biscayne Bldg. apsodin
tas tiesiomis palmomis, bet tai 
importuota dekoracija iš ki
tin',

kad ir dau- 
pravažiavo- 
pat matėsi, 
apkūdę. O

Lee Adamski, 28 m. am
žiaus blondinė mergina, suim
ta ii* padėta po $10.000 belą, 
bet kadangi ji neturėjo pini
gų nei draugų, kurio belą už
dėtų, tai laikoma kalėjime 
kaip liudininkė, ši mergina 
draugavusi su Camilo Leyva, 
vedusiu vyru, kaltinamu savo 
senų tėvų nužudyme. Adams
ki pareina iš Clevelando.

Arthur Brockner, iš Queens 
Village, prisipažino teisme 
ėmęs $150 kyšių už tai, kad 
iis nutylėjo piliečio taksų 
už pajamas nesumokėjimą.

Brockner tarnavo federalinef 
valdžiai. Vasario 8« dieną jam 
bus paskirta bausmė.

Camilla Failla, Kalėdų die
ną peiliu subadžiusi iki mir
ties savo vyrą Juozą, fabri
kantą, teisėjo sprendimu tapo 
patalpinta į Rockland Stato 
Ligoninę kaip protiniai nesvei
ka. Kai ji pasveiks, tuomet 
būsianti teisiama. Viena, ge
rai žinoma, brooklynietė lietu
vė, dirbo Failla rūbsiuvykloje 
ir pažino nužudytąjį bosą; ja’ 
teko dalyvauti net ir jo Šer
menyse.

tuvis kunigas paskyrė $200 
tiems, kurie praėjusį sekma
dienį “pikietaVo” laisviečiu 
suvažiavimą.

Reikia pasakyti, jog vaka
re, apie 6 valandą, pikietuo- 
tojų tarpe jau buvo daug gir
tu. Ir jie staugė, kaip vilkai! 
Buvo girtų ir “ponių,” kurios 
leido liežuvius darban, visaip* 
koliodamos tuos žmones, ku
rie ėio Kultūrinių Centram

Paskui man vienas dipukas 
kad tuomet, kai pasi
pili ietavimas, jie va- 

į Maspethą ir ten “ge- 
pauš,” nes jiems yra pa- 

pasivaiši-

GREENWOOD
WINE & LIOUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

• ... • • (Rutkunai) Savininkai
Kokiu tik likeriu jums reikia, Amerikos išdirhimo ar im- 

pprtuotų, kreinkitės pas Rutkunus—

8707 HI th St.. Richmond Hill N. Y. 
(Prie BMT Jamaica Line lllth Stoteis) 

arba 'Telefonuokite Virginia 7-0700 
ir Rutkunai pristatys jums į namus.

Vestuvėms, krikštvnoms, gimtadieniu peiliams ir viso
kioms narėms i namus ar i svetaines. Rutkunai atveža 
’ums likerius.

bauskas; iš New Britain, 
Conn.; V. J. Valaitis ir S. 
Jurkūnas; iš Bayonnės: J. 
Sk i paris, V. Baistys, P. Janiu-. 
nas, Sakavičienė; iš Elizabeth, ! 
N. J.: K. čiurlis, P. Taras su 
žmona, Makutėnienė. D. Krū
tis. Ignas Beeis: iš Patorsono : 
Bimbai. J. Pocius; iš Newar- 
ko : Žukauskienė. Du. Kaš- 
1 ’’'ličius: iš Union. N. J.—M. 
Rnžarskionė; iš Cliffsidės: J. 
SJąs'iikaitis: iš Koarnv: Ži- 
,;»'skai: iš Great Necko: Be
ina’. Adamonis, J. Klastaus- 
1 'm. Geo Hybonas, Lukaus- 
Unuė: iš Bridgeport*): Moc- 
' oTis. Raguskas ir kt.; iš 
gi^rnp-rdo* Burbai. PhiBnsie. 
j»- kt.; iš Jersey City—Matu
liai.

Buvo dar vienas kitas iš to
liau. bet korespondentas ne
suspėjo pas1’žymėti j u pavar
džių, dėl to prašau atleisti.

Koresp.

silkė, 
baigs 
žinos 
rokai
skirta, pinigų suma

I n imu i už gerą darbą.”
Beje, man vienas dipukas 

sakė: pikietuotoju tarpe buvo 
viena “labai žymi” generolie- 
nė t’k gaila, kad ji buvo 
“nerdaug paėmusi,” tai nega
lėjo suvaldyti savo liežuvio ir 
jau varteliojo. Tai buvo pa
vakary.!. K—is.

ŠUVA SENIAI “ATSIRADO”
Andai dienraštyje tilpo 

“Šypsenose” juokelis apie ne
va pranuolusio šunies ieškoji
mą.— Pranešame, kad tas šu
va i an seniai “atsirado” 
daugiau šunų nereikia.

žiūrei, kad čia 
žmoni”, kitata"- 

mnno baidymu i ims stn- 
Jie klausia nmnes. ar aš 

žinau, ko tie vailmčiotojai no
ri? Atsakiau: nežinau. Kas 
jie yra?—klausė kitas. Sakau: 
dinukei, tie, kurie atvyko į 
Ameriką iš Vokietiios prie
glaudos ieškoti — jie atvyko 
mūsų, piliečiu, pinigais. Mes 
juos priėmėm, kaip vargdie
nius.

tai I Vienas jaunas vyras, kuris 
gyvena nuo manęs trečiame 
name, klausia: kas juos užlai
ko? Sakau: nežinau, jie tur 
būt eis darbo ieškotis, jei dar 
neturi. Tai jis man sako: Aš 
esu bedarbis, tik neseniai iš 
darbo paleistas, o tie sanvb... 
gal mano darbą paims, ir dar 
čia atėjo mums ramybę ardy
ti. . .

Paskui vakare, sutikau 
daugiau kaimynų. Visi jie la
bai pasipiktinę dipukais. Vie- 

: nas 
pas 
kad 
ra. 
taigi aš ir 
reikia Hitleriui grąžinti.

Vadinasi, matome, kaip di
pukai save susikompromitavo 
amerikiečių akyse. Aš sutin
ku su jumis, laisviečiai, kad 
ne visi dipukai yra niekšai. 
Aš žinau, kad yra neblogų 
žmonių jų tarpe. Bet šitie, 
kurie atėjo jus “pikietuoti.” 
gadina vardą ir dorų dipukų.

Gerbiama redakcija, aš ra
šau jums šiuos žodžius jūsų 
žiniai. Jei matysite reikalo, 
galite įdėti kai ką į laikraštį, 
bet mano pavardės nedėkite 
nes koks Hitlerio išauklėtas ir 
čion atvykęs niekšas dar gali j 
padegti mano namus. Visko j 
iš jų galima tikėtis. . . J. j 

Red. Pastaba. — Sutinkamo ’ 
j si’ gorb J., dipuku tarpo vrą Į 
bais’u niekšu, kurio gadma

Williamslme 
Griauna ir State

ir

Matthew A.
BIJYJTS

(Buyanskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

SHALINS
<Shalinskas)

I FUNERAL HOME

G)

į

į

liaid’ns Latro Nariams
ši šeštadienį, 4 d. vasario, 

7 vai. vakare, įvvks susirinki
mas Brnoklyno Liaudies Tea
tro. Ypatingai prašome visus 
veikalo “Gieda Gaideliai” vai
dintojus dalyvauti, nes turime 
išrišti ateities planą vykimui į 

I kitas kolonijas.
Taigi, būkite visi!

Valdyba.

84-02 Jamaica Ave. 
(at Forest Parkway Station) 

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

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:Brooklyn© raione Williams- 

burge. šiuo metu ©ravėdamas 
griovimo ir statymo darbas.

Griaunami narna’ nuo Kos
ciuškos tilto iki Williamsbur- 
go tilto, Metropolitan Avė., 
Rodney St. ir Marcy Avenue 
ruožtu. Gyventojams įsakyta 
iš ten tuoj išsikraustyti. Visi 
namai bus nuversti.

Jų vietoje bus nastatytas- 
nutiestas platus kelias, jun
giąs Kosciuško tiltą su Willi- 
ainsburgo tiltu.

Darbas buvo pradėtas jau 
senaiai, bet ilgai nebuvo baig
tas. Dabar jis, šiais metais, 
tikimasi/ baigti, kad paleng
vinti važiuotei (transportui).

Griovimas namų, be abejoji
mo, palies ne vieną ir lietuvių 
šeimą.

F. W. Shalins- J. B. Shalins
Dr. A. Petriką

DANTŲ GYDYTOJAS

221 SoiPh 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrecn 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Renktadlenlais uždaryta

MArket 2-5172 Tel. Virginia 7-4499

net ir iš Long Island, N. 
O iš žydinčiu gėlių, tai 
bus populiariausias raudo- 
žydintis laukinis vijoklis, 
atvežti, žodžiu, kad ne-

gai 
nai 
kiti 
gaišuojant susidaryt sau Flo- 
ridos vaizdą, tai galima tai J 
padaryti ir Brukline. Paėmus 
West End traukinį-eleveiterį 
pervažiuot prie Coney Island. 
Arba automobiliu tuo nauju 

į keliu nuo Canarsiė iki Sheeps- 
1 head Bay. Tos svampos ir 
tos bakūžės po dešinei atvaiz
duos labai aiškiai, neperdėtai. 
Gi pačios Miami miestą (be 
Miami beach) labai arti ga
lima su lygint pastatais su 

„ Kew Gardens (dalimi Brukli- Mūsų Gyvenimo žaizdų pa-!
statvmo vakarą.

Neiškentęs įsiterpiau:
—Prašau įvardint bent ke

letą bolševiku “sunaikintų” 
Lietuvos inteligentu.

Ir dinukas nė nobandė to
kiu T iotuvoi “sunaikintu” in
tel intu ieškot, o šoko tiesiog 
į Maskva:

—Jie sidikvidavo Timošen- 
ka ir Gorki.

Bes’’rin*iiant, dipukas nuė
jo dar toliau:

—Dabar L’otuvoi lietuviu 
jau visai neliko, ir Lietuvos 
jau nėra.—vra tik toks goo- 
graHnis pavadinimas.

Kas tai isiternė. kad dabar 
Lietuvoj vra dauwian lietuviš
ku mokyklų, išleidžiama dau
giau knvgn ir laikraščių, negu 
smetoniniais metais.

Bet dinukas rėki 
bar Lietuvoj nėra nė 
lietuviško laikraščio.

Ir vėl neiškenčiau :
—Aš tau čia pat galėčiau q jej pį]na žolė aplink, I 

Kauno ir Vilniaus lietuviškais įaį jępdgl negali būti jų pil- važiuoja Floridon 
laikraščiais akis iškapoti

—Tai yra ne lietuviški, bet 
rusiški lietuvių kalba leidžia-į 
mi laikraščiai, — šaukia dipu- ‘ 
kas.

—Bet jei Lietuvoj jau visai 
neliko lietuvių, tai kokiem ga
lam rusai bolševikai turėtų 
leisti Lietuvoj lietuvių kalba 
laikraščius ?—paklausiau jo.

Ir taip be galo. Juo dau
giau su jais diskusuoji, tuo 

'kvailesnių nesąmonių iš jų su
fanatizuotų galvų ištrykšta.

Dzūkas.

Vagys tebeveikia 
pusėmis mūsų mieste, 
rūmo depaj-tmentas 
dėti šaligatviuose vielines dė
žes, kad i jas piliečiai galėtu 
mesti popiergalius, kad gatvės 
būtu švaresnės. Per vieną sa
vaite. tačiau, virš 200 tų dė
žių Manhattane buvo pavog
ta!

Iš Dipukų “Išminties”

sakė: juos reikia grąžinti 
Hitlerį. Aš jam sakiau, 
Hitlerio tur būt gyvo nė- 
Tai jis nusijuokė ir sako: 

sakau, kad juos

Kaip tūli dipukai yra savo 
hitleriniu vadu apsvaiginti, 
pagadinti, parodo ir štai kas:

—Bolševikai išnaikino visą 
Lietuvos inteligentiją,— tvirti
no tūlas dipukas Kult.* Centre,1

no), tik Kew Gardene vasaros 
laike gražesnių, vaiskesnių 
gėlių žydi tvarkingai. Manau, 
ir mano paprastas namukas 
Brukline, atkeltas Miamėn, I
būtų daug vertesnis, gal net 
priskaitytų aktorių rezidenci
jai. (Ak, ir aš kai kada bu
vau vadinamas “aktorium”- 
mėgėju.)

Pirma “strošna” naktis. Ap
sistojau pas savo gerą pažįs
tama bruklinietį. Jis turi apy
gražį namuką, tai tumiau an- 
e:t aplink ir “pasigrožėt.” Tik 
žiūriu, kad ant vie^o “kona- 
ro” lipa krokodiliukas, “bei- 
bė,” gal kokiu 4 celių. Sa-

John. žiūrėk, k rok o d i-
O jis sako, r

tai toks ir toks gyvūniukas, 
tik šalti, jų

$25,000 skiriama tam, kuris 
nurodys vagišius, pavogusius 
ponios Maxine Sanson’ienės 
žemčiūgus, vertus $428,000. 
Pavogimas įvyko praėjusiame 
savaitgalyj.

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street r 

Laisvės Name
, Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir . 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

TONY’S
UP-TO-DATE .

B 4RBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

.Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS ' 'r 

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Valandos: 
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203 •

'ZI DD’C Ii A I? 411 r-RAND STREET ZjUI 1 O D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

dipuku.
kilni 
b,?vo

kad da- 
vieno

kau
liūs liną i gričia!

kūne nekanda, 
pilna žolė aplink. Atėjus lai
kui gult, einu ir aš, bet vis 
mislinu apie tą šaltą krokodi- 

. liuką. Vot, rodos, tuoj lips 
tas “beibė” blauzda j viršų.

fą^iętoi iy ^oei'd’stni
♦o “pikio4©” nrgnmr’amr-.'ii 
nitl-vHirs dinnkus iin nau
dom kai"' nešvaru įrankį, ma
nydami. būk tuo jie galėsią 
pakenkti laisviečiu pramogai. 
Jie, žinoma, klydo!

sitaikęs, apžiūrėjau paloves, 
ar nėra skylių įsikraustymui 
tiems keturkojams.

Vėliau gal aprašysiu, kas 
i ir kai ką 

na palovė ? Ir veik visą nak- apie žmogaus “tobulumą.” 
tį nesudėjau akių. Ryte, pri-1 RidgeWoodietis.

JOHN YUSKA
th t f**"*

107 -13 Jamaica Ave.
Richmond Hill 18, N. Y.

Mes laikom vyram, moterim ir vaikam tikrai skūri- 
nius, madaunus ir nebrangius batukus. Taigi prašom 
užeiti.

909

EGZAMINUI) JAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
. AKINIUS

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street 
Cor. Hewes St. 

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

Petras Kapiskas
PALAIKO /

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y. , 

Tel. ST. 2-8342

elMF3

eza6'a

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNItfOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

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

LITUANICA SQUARE 

’tustAURANT 
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS 
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

282 Union Avė., Brooklyn/N. Y.
• Tel. EVergreen 4-9612

i 6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily),— Ketv., Vasario 2, 195^




