
“Ilga Uodega.”
Kunigas su sąžine.
Saugokitės, bus “revoliu

cija!”
Mūsų atsakymas kryžio

kams.
Generolo likimas.

Rašo A. BIMBA

Gražiai, teisingai ir draugiš
kai L. Prūscika Vilnyje paba
ra mūsų organizacijų narius, 
kurie savo duoklių nepasimo- 
ka laiku.

Kalbėdamas apie Lietuvių 
Literatūros Draugijos čika- 
giškės apskrities reikalus, jis 
rašo:

“Bet vieną dalyką mes per 
metų metus negalim sutvar
kyti. Tai ta ilge uodega, ku
rią sudaro nariai, nesumokė
dami į laiką savo duoklių. As
tuoni šimtai sumoka, o koks 
Šimtas užšąlą. Šiais metais 
jie dar mokasi už pereitus 
metus.

“Jei šie žodžiai juos pasieks, 
aš prašyčiau pabusti ir mokėti 
savo duoklę metų pradžioje.

pastaba labai tinka visai 
organizacijai po visą A- 

meriką. Atsilikimo ir apsilei
dimo užtinkame visur.

Reikia mokytis ir taisytis. 
Narinių duoklių pasimokeji- 
mas laiku yra pati svarbiau
sia kiekvieno nario užduotis.

ši

Visiškai panašu į stebuklus. 
Atsirado vienas katalikų ku
nigas, kuris parodė drąsą ir 
sąžinę. Tuo žmogum yra San 
Francisco 1 
necke.

Jis atėjo į teismą ir liudijo 
už jūrininku vadą Harry 
Bridges. Jis pasakė, kad tas 
darbininkų vadas yra pasiti
kimas ir teisingas. Bandy
mas jį padaryti melagiumi yra 
piktas suokalbis.

Valstybės prokuroras ir tei
sėjas kunigą smerkė ir kri
tikavo, bet jis laikėsi savo 
nuomonės.

Reikėjo tikros drąsos kata
likų kunigui šitaip viešai pasi
rodyti.
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ANGLIES KOMPANIJOS UŽGYRĖ PREZ 
TRUMANO SIŪLOMAS PALIAUBAS IR 
PERTRAUKE DERYBAS SU LEWISU
Kompanijos Laukia Indžionkšino 
Prieš Angliakasių Uniją

Washington. — Minkšto- vės pensijų ir sveikatos fon- 
sios anglies kompanijos už-Idą. 
gyrė prezidento Trumano 
pasiūlymą, kad visi mainie- 
riai pilną laiką dirbtų per 
70 dienų už tą pačią algą, 
kaip senojoj su tarty j, o tuo 
tarpu prezidento paskirta 
komisija tyrinėtų faktus 
anglies pramonėje.

Sykiu kompanijos per
traukė derybas su Mainie- 
rių Unijos pirmininku Joh- 
nu L. Lewisu dėl naujos 
sutarties. Lewis reikalauja 
pakelt angliakasiams algą 
ir padidint kompanijų įmo- 
kėjimus į mainierių senat-

įsakytų 
mainie-

Kompanijos laukia aps
krities teismo indžionkšino 
kuris baustinai 
streikuojantiems 
riams darban grįžti ir*vi-
siem angliakasiams dirbti 5 
dienas per savaitę vieton 
dabartinių trijų dienų.

Indžionkšino prieš Mai
nierių Uniją reikalauja val
dinės Darbo Komisijos ad
vokatas Robertas Denham. 
Teisėjas žadėjo kiek vėliau 
padaryti sprendimą dėl in
džionkšino.

Vėliausios Žinios
WASHINGTON. — Bendrasis senatorių - kongres- 

manų atominis komitetas slaptai tarėsi su valdine ato
mų jėgos komisija, kaip pasmarkinti atominių bombų 
gamybą. Suprantama, kad ypač svarstė, kiek lėšuos nau
joji, pragarinė hydrogeno bomba.

LONDON. — Slaptoji Anglijos policija areštavo ato
minį anglų mokslininką Glaus Feuchsą. Jis įtariamas, 
kad “išdavęs priešingai valstybei atominius sekretus.”

Tas mokslininkas 1944-45 metais buvo Jungtinėse Val
stijose ir padėjo amerikiečiams išvystyti atomų bombą.

WASHINGTON. — Jungtinių Valstijų iždo sekreto
rius John Snyder patarė Kongresui, kad sumažintų tak
sus tokiem vartojimo dalykam, kaip veidų milteliai-gra- 
žylai, auksiniai daiktai-papuošalai, lagaminai, kelionės 
traukiniais, oru ir busais ir telefonų bei telegrafo naudo
jimas.

Snyderis, tačiaus, įspėjo, kad jeigu valdžia negaus dau
giau taksų iš korporacijų, tai negalima būsią numušti 
taksus tiems dalykams.

LONDON. — Anglijos karalius Jurgis uždarė valsty
bės seimą, paskelbiant naujus seimo rinkimus vasario 
23 d.

Angiai-Amerikonai Remsią 
kunigas Paul Me i- Vietnamo “Imperatorių”

Tie, kurie bijote revoliuci
jos, ri.itai saugokitės. Ji at
eis, ji jau ateina!

Taip tvirtina kunigų Drau
gas. Tai bus naujos mados 
revoliucija. Ją sukels keturi 
.šimtai iš socialistinių kraštų 
pabėgusių generolų, maršalų, 
kapitonų, diplomatų, profeso
rių ir panašių sutvėrimų.

Jie visi randasi Amerikoje. 
Jie organizuojasi ir iššluos, 
komunizmą ne tik iš Lenkijos, 
Bulgarijos, Rumunijos bei če- 
choslovakijos, ale ir iš pačios 
Tarybų Sąjungos. Ką jau be
kalbėti apie Lietuvą: joje 
naujosios santvarkos nebeliks 
nė pauostyti.

Nereikia nė aiškinti, 1 
Draugas tuos ‘ Tėvuliu ei jonie- 
rius” karštai sveikina.

Paryžius. —Francijos sei
mas galutinai užgyrė Bao 
Dai kaip francūzų kolonijos 
Indo-Kinos “imperatorių”. 
Francijos valdžia pavedė 
tam savo pastumdėliui val
dyti ir Demokratinę Viet
namo Respubliką, Indo-Ki
nos pussalyje.

Teigiama, kad Jungtinės 
Valstijos ir Anglija užgirs 
Bao Dai ir duos jam kari
nės paramos prieš Vietna
mo respublikiečius.

Karo metu Bao Dai ben
dradarbiavo su japonais.

Sovietų Sąjunga pripaži
no Vietnamo Respubliką 
nepriklausoma valstybe. 
Tūli Francijos politikieriai 
dėl to taip užsirūstino, kad 
siūlė sutraukyti diplomati
jos ryšius su Sovietais.

Teisėjas Baudžia 2-rą 
Bridgeso Advokatą už 
“Panieką Teismui”

Los Angeles. — Federalis 
apskrities teisėjas George 
B. Harris įkaitino ir žadėjo 
nubausti Harrio Bridgeso 
advokatą Jamesą Maclnni- 
są už “teismo paniekinimą”. 
Teisėjas įsižeidė tuom, jog 
advokatas pastebėjo, kad 
teismas vienpusiškai veda
mas prieš Bridgesą, Laiva- 
krovių Unijos vadą.

Neseniai pirmiau teisėjas 
Harris įkaitino kitą Bridge
so advokata, Vincenta Hal- 
linana už padarytas teisėjui 
pastabas.

Kataliku kunigas
Meinecke liudijo, kad Brid
ges ne komunistas;
kad jis artimai pažino Brid
gesą per 10 metų, nuo 1936 
iki 1946 m., kuomet jiedu 
dažnai sueidavo ir kalbėda
vosi.

Bridges kaltinamas, kad 
jis, imdamas pilietybės po
pierius 1945 m., prisiekė, 
jog nepriklauso Komunistų 
Partijai.

Paul

Vokiečiai Streikavo prieš 
Lengvą Bausmę Naciui

SEN. McMAHON PERŠA PASAULINĮ 
MARSHALLO PLANĄ, BANDYDAMAS 
HYDROGENO BOMBA PRIDENGTI
Višinskis Pareiškė., jog Sovietai 
Nebijo Amerikinių Gąsdinimų

žinau, jog vis’ skaitote vardus 
ir pavardes draugų, kurie 
sveikino Laisvės suvažiavimą. 
Džiugu matyti ilgą karštų 
dienraščio pairi jotų liniją.

Daugelį draugų paskatino 
stambesnėmis sumomis paau
koti kryžiokų
hitlerininkų užpuolimas ant 
mūsų dienraščio.

lietuviškų

Nėra geresnio įrankio, kaip 
savo laikraštis. Tai puikiai su
pranta hitlerininkai ir todėl 
nori tą įrankį ,š pažangiųjų 
lietuvių išmušti. Tai puikiai 
žino laisviečiai, todėl jie tam
priau glaudžia savo gretas 
aplinkui savo dienraštį.

Prie to apsigynimo nuo 
kryžiokų gali prisidėti kiek
vienas susipratęs, pažangus 
lietuvis. Negalėjai dalyvauti 
suvažiavime? Nepasiuntei su
važiavimui pasveikinimo ?

Dabar paaukok dolerį kitą 
apsigynimui. Niekuomet ne 
per vėlu pasirodyti gražiai, 
patrijotiškai.

(Tąsa ant 5 pusi.)

Belfeld/Vokietija. — Vi
si 10,000 fabrikinių- darbi
ninkų čia streikavo per 24 
valandas, protestuodami, 

kad | kad vietinis teismas per 
daug švelniai nuteisė kari
ni nacių kriminalistą Karlą 
Kaufmanną-tik 18 mėnesių 
kalėti.

Kaufmannas, būdamas 
Hitlerio slaptosios policijos 
galva Belfelde, kankino ir 
marino kitataučius ir prieš
taraujančius naciams vo
kiečius.

Protesto demonstracijoje 
prieš tokią lengvą bausmę 
Kaufmannui maršavo 40,000 
žmonių šiame mieste, anglų 
užimtame Vokietijos kam
pe.

sakė,

Smerkia Anglu Policijos 
Terorą Hong Konge

Peiping, Kinija. — Kinų 
liaudies respublikos radijas 
kaltino anglų policiją Hong 
Konge už streikierių ir de
monstrantų šaudymą.

Anglų policija sausio 30 
d. apšaudė ir ašarinėmis 
bombomis apmetė 3,000 
žmonių susirinkimą, su
šauktą dėl brolybės tarp į- 
vairių tautų darbininkų 
Hong Konge.

Af

Bom-Argentinos Policija 
bardavo demonstrantus

t

Buenos Aires. — Argen
tinos policija ašarinėmis 
bombomis atakavo 500 jau
nuolių demonstraciją prieš 
atvykusį Jungtinių Valstijų 
orlaivių inžinierių Aleksan
drą de Severskį. Januoliai 
šaukė: “Šalin tą karo kurs
tytoją!”

KANADA KERŠIJA 
ČECHOSLOVAKIJOS 
ATSTOVAM

Kanados valdžia pašalino 
du Čechoslovakijos atstovy
bės narius už tai, kad Če
choslovakija pavarė du Ka
nados atstovybės pareigū
nus kaip šnipus.

ORAS. — Giedra, viduti
niai šalta.

Albany, N. Y.— Taksais 
už cigaretus New Yorko 
valstijos valdžia pernai su
rinko 55 milionus dolerių.

WASHINGTON.—Numatoma, kad valdžia “turės” su
naikinti milionus svarų džiovintų, milteliais paverstų 
kiaušinių, kurie sandėliuose genda. Esą bent 73 milionai 
svarų tokių atliekamų kiaušinių.

Valdžia už tuos kiaušinius sumokėjo farmeriams 100 
milionų dolerių; supirkinėjo kiaušinius, kad jų perdaug 
nebūtų rinkoje, kad jų kaina todėl nenupultų.

Tie kiaušiniai buvo sudžiovinti ir milteliais paversti, 
kad galėtų ilgiau sandėliuose išsilaikyti nuo sugedimo.

Žemdirbystės departmentas pirm keleto dienų prane
šė, kad reikės sunaikint apie 50 milionų bušelių pūvančių 
bulvių valdžios sandėliuose, c

SEOUL, Korėja.— Amerikiniai korespondentai patvir
tina, kad pietinės Korėjos valdžia naciškai spaudžia žmo
nes.

Vis daugiau darbininkų ir valstiečių todėl eina į parti
zanų būrius karui prieš valdžią.

DETROIT. — Prasidėjo derybos tarp Chryslerio auto
mobilių korporacijos ir CIO unijos vadų. Jau 10 dienų 
kai streikuoja 89,000 Chryslerio darbininkų. Deryboms 
tarpininkauja valdžios atstovai.

Vietnam Nušlavė 4,000 
Čiango Tautininkų

Bangkok, Thailan.— Pra
nešama, jog Vietnamo res
publikos kovūnai per dvi 
pastarąsias savaites nušla
vė 4,000 kinų čiang Kai-še- 
ko kareivių ir oficierių, ku
rie bėgo iš pietinės Kinijos 
per sieną į Vietnamą.

Kariniai francūzų lėktu
vai gynė 20,000 Čiango tau
tininkų, kuomet šie briovėsi 
į Vietnamą.

Vietnamo respublika pro
testuoja, kad francūzai nau
doja atbėgusius kinų tauti
ninkus karui prieš vietna
miečius.

Čechoslovakija Pripažino 
Vietnamo Respubliką

Praga. — Čechoslovakija 
prip a ž i n o 
Vietnamo Respubliką 
prezidentu Ho Či Minhu 
pryšakyje; 
Ho valdžia 
namiečiu dauguomenę.

Liaudiškoji Kinija ir So
vietų Sąjunga jau pirmiau 
pripažino Vietnamo Res
publiką.

Demokrątinę 
su

pareiškė, kad 
atstovauja viet-

Fordas Smarkiną Darbą
Detroit. — Fordo auto

mobilių kompanija pašaukė 
15,000 darbininkų 
dienas per savaitę dirbti.
Už viršvalandžius jiems 
bus mokama ekstra atlygi
nimas.

šešias

Washington. — Demok
ratas senatorius Brien Mc
Mahon, bendrosios Kongre
so atominės komisijos pir
mininkas, siūlė amerikinį 
Marshallo planą ištisam pa
sauliui, kad galima būtų iš
vengti atominio karo ir 
ginklavimosi lenktynes su
stabdyti.

McMahon sakė, Amerika 
kasmet per 5 metus galėtų 
duoti įvairiem kraštam 10 
bilionų dolerių. Tos para
mos galėtų gauti ir Sovietų 
Sąjunga. O Jungtinės Val
stijos galėtų sumažint savo 
ginklavimosi- išlaidas nuo

Rytinis Berlynas Sako, 
Hydrogeno Bomba— 
Tai Trumano “Blefas”

dabartinių 15 bilionų dole
rių per metus iki 5 bilionų 
dolerių iš viso. Taigi Ame
rikai nebūtų nuostolių iš 
pasaulinio Marshallo plano. 
Užtat Sovietų Sąjunga tu
rėtų priimti amerikinį Ba- 
rucho planą atominei jėgai 
kontroliuoti visame pasau
lyje.

Senatorius McMahon į- 
spėjo, kad Sovietų Sąjunga 
gali pasigaminti hydrogeno 
bombas, kurios, karui kilus, 
galėtų sudegint 50 milionų 
amerikiečių.

Sovietų Sąjunga atmeta 
amerikinį Barucho planą. 
Sako, jog tas planas siekia 
užvaldyti ir užgniaužti ato
minės jėgos išvystymą civi
liniams reikalams Sovietų 
Sąjungoje, bet duoda valią 
Amerikai ir toliau gaminti 
atomines bombas neribotam 
laikui.

New Yorko Daily Wor- 
• rašo, kad senatoriaus

i

Berlin. — Socialistinės
Vienybės Partijos laikraš-^er ra§0> kad senatoriaus 
tis, Neues Deutschland,, lei-, McMahono pasiūlymas yra 
džiamas rytinėje Berlyno mėginimas įvynioti hy

drogeno bombą į blizgančią 
saldainių popierėlę.

dalyje, rašo:
— Trumano grūmojimas 

Sovietams hydrogeno (van; 
denilio) bomba — tai tik 
naujas amerikinis blofas, 
kuris subliūkš lygiai taip, 
kaip pirmesnis atomų bom- 

’bos blofas.
Nėra jokių atominių sek

retų pasaulyje. Kaip atomų 
bomba niekuomet nebuvo

Amerikonai Įgabeno į Amerikos monopolija, taip
, n* ■ i (Jungtinės Valstijos neturės

Titui Daug Ginklų
Viena, Austrija. — Ame

rikonai traukiniais per Au
striją nugabeno Jugoslavi
jai daug patrankų ir kitų 
ginklų per tris pastarąsias 

Tai esą ginklai, 
pagrobė

monopolijos nei hydrogeno 
bomboms nei jokiem kitiem 
ginklam.

Neues Deutschland pa
vadino Trumaną pirmojo 
numerio kariniu kurstyto
ju.

savaites.
kuriuos jankiai 
nuo naciu.

Pietinė Korėja Giriasi 
Vadinamais “Žygiais”

Maskva. — Čionaitiniai 
laikraščiai atspausdino ne
seniai pasakytą užsieninio 
Sovietu ministro Andriaus 
Višinskio kalbą, kurioje jis 
pareiškė:

Sovietų Sąjunga dėjo ir 
deda pastangas taikai išlai
kyti, bei Sovietai pasiruošę 
atmušt užpuolikus ir nesibi
jo gązdinimų iš Amerikos 
pusės.

Faktas, kad Sovietų Są
junga turi atomų bombą 
jau privertė anglų-ameriko- 
nų imperialistus truputį 
pirkąst liežuvį ir šiek tiek 
pažabot gąsdinančius savo 
riksmus prieš Sovietų Są
jungą.

6 ŽMONĖS ŽUVO 
POTVYNIUOSE

Charleston, W. Va. —Per 
upių potvynius West Virgi
nijoj, Ohio ir Kentucky nu
skendo 6 asmenys. Potvy
niai išvijo 2,000 šeinių 
namu, v

Trumanas Sakosi Stojas 
Už Teisingą Samdą

iš

Seoul, Korėja. — Deši
nioji pietų Korėjos valdžia 
gyrėsi, kad jos kariuomenė 
ir policija praeitą mėnesį 
“užmušė 813 raudonųjų”, 
tai yra partizanų, kariau
jančių prieš tą valdžią.

Kiti pranešimai liudija, 
įog liaudiški partizanai už
ima vis didesnius pietinės 
Korėjos plotus.

Vatikanas Užgina 
Pragarinę H-Bombą

Washington. — Prezid. 
Trumanas sakė reporte
riams, kad jis stoja už įsta
tymo išleidimą dėl teisingo 
darbininkų samdymo, ne
skirstant juos dėl odos spal
vos, tautybės ar religijos.

Bet prezidentas pro pirš
tus žiūri, kuomet jo demo
kratai kongresmanai vis a- 
tidėlioja ir atidėlioja teisin
gos samdos bilių.

LONDONE UŽDRAUSTA 
DEMONSTRUOTI

London. — Anglijos val
džia trims mėnesiams už
draudė politinius' paradus- 
demonstracijas Londone.

JANKIŲ TEISMAS NU
MUŠĖ BAUSMĘ NACIUI

Augsburg, Vokietija. — 
Amerikinis apeliacijų teis
mas numušė 2 metus nuo 7 
metų kalėjimo bausmės ka
riniam kriminalistui baro
nui Ernstui von Weizsae- 
ckeriui, buvusiam nacių 
ambasadoriui Vatikane.

Roma. — Oficialis Vati
kano, popiežiaus valstybė
lės, laikraštis Osservatore 
Romano užgyrė prezidento 
Trumano įsakymą gaminti 
pragarines hydrogeno bom
bas, daug smarkesnes, negu 
senosios atomų bombos. Sa
ko, jog Trumanas supran
ta, kad negalima būsią su
sitaikyti su Sovietų Sąjun
ga.

Ottawa. — Valdinis Ka
nados statistikų biuras ap
skaičiavo, jog Kanada turi 
14 milionų gyventojų.

New York. — 30 protes
tantų kunigų - profesorių 
pasmerkė prez. Trumano į- 
sakymą gaminti pragarinę- 
hydro'geno -bombą.

PROGRESYVIAI ŠAUKIA 
UŽDRAUST ATOMŲ-HY- 
.DROGENO BOMBAS

New York. — Progresy
vių Partijos pirmininkas 
Elmer A. Benson karčiai 
pasmerkė prezidento Tru
mano įsakymą daryti pra
garines - hydrogeno bom
bas.

Progresyvių Partija rei
kalauja, kad Trumanas pa
siūlytų Jungtinėms Tau
toms uždrausti esamąsias 
ir busimąsias atomines-hy- 
drogeno bombas vartoti.

Y
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Nuo pavienių gauta sekamai:
K. Petrikienė, $50.00.
J. Urbonas, $30.00.
D. M. šolomskas, $23.62.
Petras Kapiskas, $20.
Po $10: M. Ražanskienė, Union, N. J.; A. Philipsie,

“Sveikiname dien. Laisvės suvažiavimą ir vėliname ge
riausio pasisekimo. Padaryti gerus tarimus, kad sustip-l 
rinti laikraštį moraliai ir materialiai, kad galėtų dar Stamford, Conn., M. Klimas, P. F. A. G., A. A-tė, Ka- 
smarkiau kovoti prieš siaučiančią reakciją ir naujo karo į ralina Kunigenis, M. Vilsonienė, Mr. ir Mrs. Galinaus- 
rengėjus ir 1.1. Su pasveikinimu taipgi siunčiame mažą kas.

Po $5: Albertas Merkis, Philadelphia, Pa., Walter ir
Kaip ilgai jie šeimininkaus?

Štai įdomus pranešimas iš Hong Kong, Kinijos žemės, 
bet Anglijos kolonijos. Ten sustreikavo gatvekarių dar
bininkai. Jie pareikalavo algų pakėlimo. Anglų val
džia suėmė unijos prezidentą ir dar porą žymių veikėjų 
ir ištrėmė iš Hong Kong. Kas atsitiks su streiku, ne
žinia. Valdžia, matyt, yra užsispyrus streiką sulaužyti.

Svarbu štai kas: Anglai ten šeimininkauja, kaip na
mie. Svetimą žemę jie skaito sava. Tos žemės žmones 
jie ♦gali areštuoti ir tremti.

Tik klausimas kyla: Kaip ilgai kiniečiai toleruos an
glų viešpatavimą savo žemėje? Geruoju imperialistai 
nesitrauks iš svetimos žemės. Anglai L aam>xS ak^xx6^ . . r „

išsinešdins tik tada, kada jiems ten pasidarys per karšta, i Eva Vahey, New Britain, Conn. 
Iš istorijos jie nesimoko, su tikrove jie irgi nenori skai-' . .. . ~~ 7 ... .
tytis. Jokiu būdu jie negali dasileisti tos minties, kad! As nemaniau ^sveikinti Laisvę su jokia paiama, bet
Kinijoje įvyko istorinė revoliucija, kad pasibaigė dienos,' pamatęs nacių-fasistų bakterijas^siauciant prie Kultui 1- 
kada jos žemę trempė svetimi imperialistiniai batai. \ v
elgias ir šiandien taip, kaip elgėsi per amžius, plėsdami i Draugiškai, Leon Z. Gavrilovičius, Brooklyn, N. Y. 
ir išnaudodami kolonijas.

Tiesa, všhio tarpu Kinijos vyriausybė per daug užim-' 
ta kitais reikalais. Ji dar 
problemos. Bet anksčiau ar vėliau ji pareikalaus an-, 
glus kraustytis laukan, apie tai negali būti jokios ai 
nes. Tada bus nesvietiško šauksmo ir klyksmo. Tada hitlerinių žiurkių? Vėlindami jums, suvažiavimo dalyviai,! 
angliški imperialistai skelbsis nekaltais avinėliais ir: energijos, o Laisvei geriausių pasisekimų. Jos finansinio _e

i biudžeto sustiprinimui, čia rašte $27, kuriuos sudėjo se-įvime, tai siunčiame jums sveikinimą su $6_auka, lin- 
kolonijos žmones persta- įkaini cliffsidiečiai: ,K. Steponavičius $10. Po $5: K. De- kčdami jums rimtai svarstyti darbininkų klasės reikalus,

■ večka ir Geo. Stasiukaitis. J. ir A. Bakūnai $2. Po $1; KJ vesti Laisvę tuo keliu, kuriuo v-edet iki šiolei, ginant da,i-, 
___________  o---------- _______ Jie vieš- Derenčius, J. Pečiulis, J. Ališauskas, V. Stasiukaitis ir'bininkų reikalus. Mes irgi norėtume dalyvauti su jumis, 
pačiais buvo per daug metų ir tikisi tokiais amžinai pa- a. Ališauskas. Draugiškai, C. S., Cliffside, N. J.

i stumdosi 
Šventadieniais, 

šeimas lankydami, svirdu
liuoja “drato” prisilasę ar 
“ilsis” ant sukultų bonkų 
stiklų. Tai taip atrodo “ka
ro slogučio” spaudžiama 
“tautos dalis.” Ji, virš ke
turių metų spekuliacijomis 
ir nešvaria prekyba užsiim- 
dama DP stovyklose, laukė 
ir laukia karo. Prisidengusi 
DP vardu, kuris užtarnau
tai tinka lenkams, žydams 
ir Tarybinių Respublikų pi
liečiams, kuriuos Hitleris 
varu išplėšė iš gimtųjų kra
štų ir namų ir mete Vokie
tijos vidun karo mašinai 
sukti, o, po darbo našta pa- 
svyrusį — KZ-tų kremato-anka. Po $5: Liet. Lit. Draugija 72 kp. ir F. ir A. Mar-i _ _ , _ . ___  ..... z x

cinkevičiai. Po $2: A. Bečienė ir P. Beeis. Po $1: F. Klas- Elena Brazauskai, S. Griškus, A. Plioraitienė, A. ir S.! ritimuose pelenais virsti — 
ton, Ch. ir J. Lauzades, P. Kutkus, J. Kupčinskas, F. Ur-i Matuliai, Jersey City, N. J., Ig. ir O. Bečiai, Elizabeth, I “karo slogučio” spaudžia- 
chinas, F. Lideikis, O. Lukauskienė, M. Adomonis, T. N. J., V. ir O. Žilinskai, Kearny, N. J., V. Barštis, O. i ma tautos dalis vėl sveikina 
Vizdžiūnienė. Viso $23. XT 1" T 1:~
Neck,, N. Y.”,

Draugiškai, P. Beeis, Great Sakavičienė, Bayonne, N. J., S. Benderienė, J. Stanelis, atgimstantįjį vokiečių fa
šizmą, vėl pasiruošusi eiti 
su juo petys petin. Kaip su- 

i derinti, kaip pritaikinti DP
Po suvažiavimo gavome daugiau aukų sekamai: |vardą buvusiems KZ-tų
“Brangūs Draugai: Sveikinu Laisvės dalininkų šuva-^argams, generolams ir di- 

kurie uoliai 
režimui ir, 

----  —j šiltas 
vietas, automobiliais sprukOlF 
Hitlerio prieglobstin — ii’ 
tuomet galvodami, kad tik 
keliom savaitėm, nes Hitle-

toliau pasibrėžtam 
Ta proga ir LLI) 
su $2. Draugiškai,

jie nio Centro, tai įdedu $10, kad tą epidemiją nublokštų.
. ta______ t_______ 1 '•z nt v ”

žiavimą su nors maža auka — dviem šimtais dolerių, lin-) rektoriams, 
kėdcinico geriausių pasekmių Laisvei, kad ji ir ant to- tarnavo nacių 
liau vadovautų lietuviams ir viso pasaulio darbininkams pajutę, kad praras
kėdamas p-

pasiliuosavimui. iš kapitalistinės vergijos. Laisvės Drau
gas, Worcester, Mass.”

“Gerbiamieji: Norime prisidėti prie dienraščio Laisvės i . _
metinio šerininkų sveikinimų, kad mūsų brangi Laisvutė *1S \1USU h Beilyno neati- 

vjAxcvvtojMv Fvx vexvl& vt-xxx! . _______ ________________________________________________- v gyvuotų kuo stipriausiai ir Unkytu mus kasdien, kaip
* nepriėjo prie EEong Kongo įtinkame su Laisvas principine pakraipa ir dėlto mes ją lankė per eilę metų, lo $5. auka. Veionika Uibienė, 

’ 3 clxx- remiame. Prieš kal'ą ir fašizmą kova turi būti dar labiau-Frank ir Pauline Walant. Viso $10. Su geriausiais lin-
bejo-! paaštrinta ir mes|nenusigąsime cypsėjimų fašistinių bei j kėjimais. P. VValantięnė, Philadelphia, Pa.

“Sveikiname Laisvės šerininkų suvažiavimą. Mes su

“Draugai: Kadangi negalime dalyvauti jūsų suvažia- šioji
šimtaprocentiniais demokratais.

Jie ir dabar savo terorą prieš ' 
to demokratijos saugojimu. Ką jiems reiškia unijos pre
zidentas arba gatvekarių darbininkų streikas! <

silikti.
•> Išsijudinę Azijos žmonės iššluos iš savo žemių visus ; 
užsienio plėšikus.

Čiang Kai-šeko keliu
The N. Y. Times korespondentas Walter Sullivan su

sirūpinusiai rašo iš pietinės Korėjos, Jungtinių Valstijų 
okupuotos, apie tenykštę, padėtį. Valdžios žiaurumas ir 
joje išsiplėtojus korupcija kelianti didelį 'susirūpinimą 
amerikiečiuose, kurie ten pasiųsti tarnauti. Sullivan tei
gia, kad ši Korėjos dalis, tai’ yra, jos valdovai maršuoja 
Čiango keliu. Visas padorusis, liberališkasis elementas 
atsimeta nuo dabartinės valdžios'. Prezidentas Rhee 
yra nachališkas diktatorius. Jis tik vieną dalyką pui
kiai supranta: daugiau ir daugiau gauti Amerikos pa
ramos savo režimui palaikyti.

Panašiai buvo su Čiango režimu. Jis irgi bandė Ame
rikos ginklais ir bilijonais išlaikyti savo režimą prieš 
Kinijos žmonių valią. Ar panašiu keliu eidamas pana
šaus galo suslauks ir diktatorius Rhee? ■

Japonijos kariniai kriminalistai
Dar karo metu mes rašėme ir sakėme, kad visų di

džiausias Japonijos karo kriminalistas yra imperatorius 
Hirohito. Jis buvo ne tik fiziniu japonų valdonu, bet ir 
dvasiniu. Jis skaitėsi dievu. Jo ne tik klausė, bet prie 
jo ir meldėsi Japonijos žmonės. Jo valdžia buvo abso
liutiška monarchija. Be jo žinios ir parašo nebuvo pri
imtas joks- nutarimas. Japonijos įtraukimas į karą ir 
užpuolimas ant Pearl Harbor buvo imperatoriaus Hi
rohito užgirtas Japonijos imperialistų žygis. Be jo žinios 
jie nieko negalėjo daryti.

Todėl amerikiečiams buvo sunku suprasti, kai po ka
ro prezidentas Trumanas patvarkė, kad imperatorius 
Hirohito ne tik nebus teisiamas, kaipo karinis krimina
listas, bet net pasiliks imperatorium! Keletas žemesnių 
kriminalistų buvo teista ir nuteista, bet, pagal Amerikos 
patvarkymą, Hirohito pasiliko Japonijos valdovu. Jis 
riet tapo “demokratu” ir sutiko pagal “konstituciją” 
kraštą valdyti.

Bet civilizuotas pasaulis, tos šalys, kurios kariavo 
prieš Japoniją, negalėjo susitaikyti su šitokiu mūsų ša
lies nusistatymu. Jos tokį žygį iš mūsų pusės skaitė 
nesuderinamu su karo tikslais, su tikslais tų, kurie ka
riavo prieš Vokietijos ir Japonijos militaristus.

Kodėl Amerika viena pasiėmė ant savęs teisę nusta
tyti, kas yra karo kriminalistai, o kas nėra, kas turi 
būti teisiami, o kas ne? Juk- karo metu buvo aiškiai 
nustatyta ir susitarta, kad visos talkininkės tą klausi
mą Spręs bendrai. Į ką, pavyzdžiui, būtų buvę panašu, 
jeigu Anglija arba Francūzija būtų patvarkiusios, kad 
Hitleris nėra karo kriminalistas, arba kad Vokietijos hit
lerininkai neturi būti teisiami? Visas pasaulis būtų tuo 
baisiai pasipiktinęs. Stambiausi, vvyriausi ir svarbiausi 
karo- kriminalistai buvo Hitleris, Mussonnis ir Hirohi
to. Anie du galą gavo pirma, negu karas pasibaigė. Hi
rohito susilaukė karo pabaigos. Jis pirmutinis turėjo 
atsidurti prieš tarptautinį teismą, kaipo pikčiausias kri
minalistas. Bet taip nebuvo padaryta.
' šiomis dienomis Tarybų Sąjungos vyriausybė iškėlė 

reikalavimą Hirohito, ir kitus buvusius aukšto rango ja
ponus teisti, kaipo karinius kriminalistus. Reikalauja, 
kad juos teistų tarptautinis teismas.

Ką atsakys prezidentas Trumanas ir sekretorius A- 
cheson? Šiuos žodžius rašant, iš oficialaus Washingto-

“Gerbiamieji: Prašau priimti sveikinimą Laisvės 
liniukų suvažiavimui. Čia randate dovaną $15. Su 
garba, Jonas Patašius, Brooklyn, N. Y.”

“Gerb. Draugai: Liet. Darb. Literatūros Drg. 10 
sveikina suvažiavimą su $30.

da-

bet—deja, mes jau nusenę, baigiame aštuntą kryželį savo 
amžiaus, tad prisieina sėdėti namieje. Čia randate $3 
nuo V. Ramanausko ir $3 nuo G. Kupčinsko. Viso 
V. R., Minersville, Pa.”

kp.,1 
DvęiiYina, Taipgi Bendro Veikimo
Komitetas su $25. Viso $55. Mes neskūpavome vajaus 
laike su aukomis, tad atleiskite dabar už mažą auką, i 
Ateityje bandysime neatsilikti nuo kitų kolonijų su au
komis dėl Laisvės dienraščio paramos. Su geriausiais lin-: 
kėjimais, Kuopos Valdyba, per H. Merkienę, Philadel
phia, Pa.”

klą.” Tai- pranašavo Kubi
liūnai ir aibės kitų.

Gi ta tautos dalis, liku
sioji savo tėvynėje, geriau- 

‘1 atranka, — jokiomis 
slogomis neserga, jokie slo
gučiai jos nespaudžia, nors 
ir labai norėtų kapitalo tar
nai ir Amerikoje ir kitur 
“karo slogučio” bacilomis 
ją užkrėsti. Ten žmonės dir
ba ir kukliai gali pasigirti 
savo praeitų metų laimėji
mais ar tai naujus arimus 
pavyzdingai. sutvarkius, ar 
mokslo srityse pažengus, ar 

$10 j kelių ir elektrofikacijos
* , tinklus praplotus. Žinoma, 

j širiė toninių ir kitų buržua
zinių .vyriausybių paskuti- 
I nėn' vieton nustumta ir o- 

riacių - vokiečių

gero,

Nuo pavienių po suvažiavimo gauta sekamai:
J. Vaškys, Brooklyn, N. Y., $10.
Roselando Liet. Kultūros Klubas, Chicago, Ill.,

• Juozas Bareika, Great Neck, N. Y., $5.
Jonas Pocius, Paterson, N. J., $3.
A. Stalnonis, Chicago, Ill., $3.
John Stasevich, Bethlehem, Pa., $3. Ikudantu
Tai tiek aukų gauta iki šiam laikui Aukų, pradedant;„uteriota, per pen^ 

eit! keletu dienų pirm suvažiavimo laike suvažiavimo U|kius metus Lietuvoį lia‘udis 
dabar po suvažiavimo, viso gauta $2,363.8a. ;negali pasiekti tų gėrybių,

kurių baltųjų ir juodųjų 
vergų pagalba pasiekė, Tru
mano žodžiais, JAV per 50 
metų. Bet mes esame tikri, 
kad per dešimt metų Tary
binė Lietuva JAV pasivys, 
o per 25 metus — jas pra
lenks. Sergantieji gi “karo 
slogučio” liga — sutręš 
ir, kaip tie šloga sergančio
jo snargliai, — bus iš gy
vojo, sveikojo žmonijos or
ganizmo iššnypšti, ir su pa- 
sibiaurėjimu toliau nuo pa
žangos ir taikos kelio nu
sviesti.

“Draugai: Sveikiname Laisves B-vės suvažiavimu ir . Širdingai dėkojame visiems už giažius pasveikinimus
. . . . . v ! -ii / Iii* (Tciiicino’fja QiikQQlinkime viso gero. Čia randate mažą dovanėlę, kurią su-į 11 gausingas aukas, 

dėjo sekami: Po $5: J. Grybas ir J. Krasauskas. Po $1:1
-n/r T7_________ !-• „X -n/r t'tzjL.:., • r> 1‘19----------------------------------------------M. Krasauskiene, M. Ūždavinis, B. Sarapas. Viso $13.
Draugiškai, S. Budrevi šiene, Norwood, Mass.”

“Sveikiname Laisvės suvažiavimą su $21. Aukavo se
kami: Po $5: A. Galkus, Ch. K. Buginsky, M. Obraitie- 
nė. Po $2: E. Mulokiutė ir A. J. Smithas. Po $1: P. Pi
lėnas ir Kazys Vikonis. Draugiškai, A. Galkus, Phila
delphia, Pa.”

“Centralbrooklyni-ečiai sveikina Laisvės suvažiavimą: 
LDS 46 k|\. $10. Po $5: V. Skodis, Carl Be/nder, J. Se- 
mėnas ir J. Weiss. A. Gabalis $4.25. Viso $34.25? Drau
giškai, J. Weiss, B’klyn, N. Y.”

“Mes sveikiname Laisvės suvažiavimą ir linkime viso 
gero. Aukos sekamai: Po $5: LLD 55 kp., J. Steponaitis, 
P. B. Papevis, P. Babarskas, M. Kraujalis, P. N. Kisie
lius, Julius Kalvaitis, Geo. Bernotą. F. Reinhardt $1. 
Viso $41. Draugiškai, P. Babarskas, kp. sekr., Ridge
wood-Brooklyn, N. Y.”

“Čia randate $15 aukų. Sveikiname Laisvės suvažiavi
mą ir linkime kuo geriausio pasisekimo. George ir Ka
therine Žukauskai. Po $2: Joe ir Ann Staneliai, Joe ir j

Laisvės Administracija.

KARO SLOGUTIS
Rašo JONAS MOLIS

Taip, Naujienoms dar ka
ras nebaigtas. Nepatiko 
Naujienoms ir prezidento 
Trumano pareiškimas, kad 
JAV nesikiš į Formozą.

Kas tai per viena “tautos 
dalis” karo slogučio spau
džiama? Nagi tai visi ge
nerolai, Smetonos tarnai ir 
Hitlerio pakalikai, susimetę 
Dėdės Šamo kraštan ir DP 
stovyklose likę. Vieni—kap- 
Stydamiesi milijonierių mė- 

kai sakoma, blynuose, šluodami jų par-
• A—1—

Mrs. Stanionis, Geo. ir Anna Jamison. Po $1: Anthony nešus gaivios augmenijos n 
ir Helen Palson, Charles Anuškis, Anthony Janušionis, laviI derlių.
Mrs. E. Ališauskienė. Draugiškai, K. Žukauskienė, New
ark, N. J.”

“MielrDraugai: Linkiu Laisvei ilgo ir pasekmingo am
žiaus ir sveikinu šį jos dalininkų suvažiavimą su $10. 
Draugiškai, Mateušas Simonavičius, Brooklyn, N. Y.”

no neturimę jokio pareiškimo. Valstybės departmentas 
sako, kad dar tik verčiama anglų kalbon Sovietų pa
siuntinio nota. ' , .

Tačiau-šio reikalavimo ignoruoti nebus galima. Rei
kalavimas yra rimtas ir pagrįstas.

Mūsų komercinė spauda jau puolasi imperatorių Hiro
hito ir mūsų politiką linkui jo teisinti. Jis bandomas 
perstatyti geriausiu demokratu visam pasaulyje. Jis 
esąs toks prielankus ir pabažnus, jog Japonijos žmonės 
jį ir dabar tebegarbiną. Todėl, sako, - negalima nė sap
nuoti apie įtraukimą jo į karinių kriminalistų sąrašą.
Labai galimas daiktas, kad ir mūsų vyriausybė pana

šaus galo susilauks ir diktatorius Rhee?

Karo kurstytojai nepajė
gė 1949 metais naujo pasau
linio karo liepsnos įžiebti, 
nors ir parako statines ku
pinas pripylė, nors ir ato
minių bombų sandėlius pri
sikrovė. Veltui jie kaišiojo 
atidrėkusius degtukus — 
savo piktos propagandos 
liežuvius, — parako stati
nės nesprogo, gi atominės 
bombos paseno ir jau “no
maduos.” Šiandien daug į- į 

spūdingiau ir galing i a u : 
skamba žinia, . , . , . , - .
kad atomas įkinkytas kai- kus 3Ltakus, grėbstydami 
nams versti, upėms naujas smukėse P Jaudami,
vagas tiesti, drėgme šlaks
tyti tyrlaukius, kad ten at

Kapitalistų stebuklai ir 
vaitojimai: “Džiau g š m o 
skatintojai Amerikos poli
cijos pareigūnai ir detekty
vai”. ‘(Naujienos —19419— 
Nr. 304) “Kiniečiai jau ga
vo 250 Amerikos tankų bei 
kitokių kovos priemonių. 
Jei komunistai bandytų įsi
veržti į Formozą, tankai 
juos pasitiks. Formozoj jau 
yra būrelis atsargon išėju
sių Amerikos karininkų, ku
rie padės kiniečiams orga
nizuoti salos apsaugą.” 
(Naujienos 1949— N r. 307) 
“Iki šiol mūsų tautos dalis 
dar karo slogučio yra spau
džiama ir jai dar šis karas 
nėra baigtas.” (Naujienos 
1950 — Nr. 2).

tikisi, kad dar šiemet tasai 
“karo slogutis” išsiverš į 
tikrąją slogą ir jie pradės 
taip čiaudėti, kad juos pa
stebės patrankoms mėsos 
ieškotojai ir, apkarstę bliz
gučiais, nuskraidins Lietu
von. Kiti — bėgliai, DP sto
vyklose taip pat karo lau
kia. Mažiau čia liko gene
rolų, bet pulkininkų dar ap
stu. Juos supa leitenantai, 
kapitonai, busimieji adju
tantai. Tai vis ta pati tin
ginių gauja, dalinai iš *liau
dies kilusi, bet už smetoni
nius grašius ją apvylusi, 
nuo jos nutolusi, šiandien 
ji glaudžiai prie įvairių an
glų ir amerikiečių formuo
jamųjų dalinių. Tai įvairios 
sargybų, darbo ir transpor
to kuopos. Mikliai smunka i 
uniformas ir, kaip ir anais

sutręš t

Šypsenos ,
Poteriai už duoną

Marytė, 5 metų, pateko s . 
pas kaimynus ant vakarie-'M 
nes ir labai nustebintai žiū
rėjo į juos,’ kaip jie nulen
kę galvas poteriavo prieš

“Kodėl jūs taip darote?”
— paklausė ji.

“Dėkavojame už kasdie
ninę duoną”, atsakė jai. — 
“Ar jūs namuose nedėka-

“Ne, mes perkame duo
na.”

Gyvūnų uodegos L
Buvo tai pirmas Pranuko 

atsilankymas į žverinčių. 
“Ką tu manai apie tuos gy
vūnus, jaunuoli?” klausia 
jo dėdė Dūda. M

Po kritiško pagalvojimo^ 
apie matytus gyvius, vaikas 
sako: “Aš manau, kad ken- < 
guru turi mainyti uodego- J 
mis su drambliu.”

v

2 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—šešt., Vasario 4, 1950
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LMS News and Views
By MILDRED STENSLER-

While the Sietyno Chorus held its 
35th annual concert at the St. Georges 
Hal] in Newark, N. J., newiv-arrived 
Lithuanian D.P.’s were picketing out
side

For 35 v-ears, Lithuanian immigrants, 
their American-born children and grand
children have neacefullv and freely gath
ered at this Lithuanian Hall to sing the 
songs of their narent country. Young 
Sietvno Chorus m^n fought in the Am- 
nripnn prm^s to liberate thp world from 
faseicf fvmrits: other Sietvno Chorus 
men and women worked at war nlants, 
served on Red Cross committees. Bundles 
for Britain and Medical Aid for Lith
uania Committees: Sietvno Chorus mem
bers donated their time, their monev, 
and their blood to help the cause of de- 
moeracv.

The war was won — on foreign bat
tlefields. But what is hannening today 
on the home front? America has opened 
its doors to the many millions of people 
left wandering around Eurone. How
ever. as alwavs is the case, those more 
forward, with more “nerve.” the ones 
with greater means, those with govern
ment, connection and the “know-how” 
have been able to secure this admittance.

Living in Germany thev have seen the 
might of the dollar and the strong-arm 
methods of securing it. Many have 
learned and accepted these Hitlerish me
thods — sauash the little people first; 
take away their individuality, their her- 
itage, their right to free speech and 
freedom of assembly. Take away grad
ually, a little at a time. Soon you will 
have a broken, spiritless mob that you 
can rule as YOU direct. But in Europe, 
with the American Army still standing 
by, open allegiance to the old power is 
a criminal act. And Americans — they’re 
so free with their democracy (so it would 
seem) and so stupid — they would be a 
cinch to. take over.

And so to our shores flocked these 
many people, those who refused to go 
back to their own country —lor dared 
not — and those who were misguided 
and those who honestly believed. They 
were accented into the homes of their 
brothers, their sisters, their cousins etc. 
They were fed and clothed until those, 
desiring so, found a means of employ
ment.

Their payment to their kin and fel
low Lithuanians — the picket placard 
of obscene lewd slander.

What occured last Saturday night at 
the Sietyno Chorus Concert Hall, could 
not benefit the cause of the Lithuanian 
D. P. The slanderous comments painted 
on the signs carried by the pickets were 
ridiculous, obvious lies. The picketing 
was ridiculed by the American press 
and even bv the detail of police that were 
on the scene. And it did not stop the pat
rons from orderly coming in and filling 
every seat in the hall. Instead it only 
tended to make our Lithuanian people 
ashamed of the character of some of 
their countrymen. It tended also to un
veil their unscrupulous activities.

When the chorus opened the program 
singin the American and Lithuanian 
hymns, the true meaning of those beauti
ful words, freedom and hope, imbedded 
itself deeper into the minds and the, 
hearts of the listeners.

The Aido Chorus of Brooklyn then pre
sented its musical sketch, “Paparčio Žie
das.” This little revue, based on an old 
Lithuanian legend, was written and pre
sented by the students at the LMS Va
cation School. The skit was very nicely 
‘done; the music was pleasant and in
cluded some of the old popular Lithua
nian folk tunes. All this was enhanced 
by a very sparkling group of young danc
ers from the Brooklyn LKM Children’s 
School.

Several months ago, in this .column 
and in the LMS BULLETIN, we told

Iš LMS Antrosios Ap
skrities Konferencijos
Konferencija įvyko sausio 22 d. South 

Bostone. Nors oras'tą dieną pasitaikė 
snieguotas - lietuotas, tačiau delegatų 
konferęncijon suvyko nemažai.

Iš Mont-ello: Beniulis, Wallen, Pocius 
(naujasis choro mokytojas) ir Mineikai- 
tė, atstovaujanti dramos grupę; Iš Wor- 
cesterio:. Ign. Shipman (choro organiza
toriaus padėjėjas). Helen Allen, M. Su
kackienė ir J. Kižvs; Iš Norwoodo: J. 
Grybas; iš South Bostono: J. Reinardie- 
nė. I

Atidarydama'konferencija, M. Sukac
kienė pasakė kalba, dėstant LMS uždavi
nius ir reikšmę mūsų gyvenime.

Išklausius ir priėmus apskrities komi
teto pranešimą - raportą, paaiškėjo, kad 
apskritis vra skolinga iždininkui $48.88. 
Kitais žodžiais, mes neturime ižde pini
gu; taipgi paaiškėjo, jog antroji apskri
tis vra mums‘kalta $7.18.

' Delegatai padarė pranešimus iš savo 
miestu.

MONTELLO choras turi 30 nariu ir 
daugiau negu $100 pinigų ižde; choras 
turi nauja mokvtoia A. Pocių, nes sena
sis. Surraris. nasitraukė.

WORCESTERTO choras turi daugiau 
20 nariu ir anie $300 ižde.

NORWOODAS tpri vyrų dainininkų 
grupe. Kai buvo užklaustas, kodėl neį
traukiate moterų, buvo atsakvta: “Nor- 
woode nėra moterų” (Vadinasi, moterys, 
kurios nori gauti vyrų, tevyksta į Nor- 
woorla).

SOUTH BOSTONE ir vėl nėra choro, 
bet southbostoniečiai ryžtasi jį' atgaivin
ti.

Po pranešimo - raporto apie įvykusią 
mokvkla praėjusia vasara, buvo disku
sijų, klausimu: ar mokykla davė užten
kamai naudos, ar verta ją steigti' ir se
kamą vasarą? Nutarta mokyklą tęsti ir 
šiemet, nepaisant, kur ji bus laikomą. 
Paura sakė: “Gaila, kad mes negalime 
suorganizuoti mokyklos dviem mėne
siams, vietoj 2-jų savaičių.” ->

Aš manau, kad Paura turi daug tie
sos. Aš taipgi manau, kad mūsų suau
gusieji žmonės privalo dėti visas pastan
gas. kad mokykla būtų pasekminga. Mo
kyklai rengti komitetas tuojau turėtų 
pradėti veikti, kad turėtume gerą mo
kyklą sekamą Vasarą.

Nutarta Montello mieste pastatyti 
LMS Antros Apskrities naudai kokį sce
nos veikalą, taipgi pikniką. Turėtų būti 
įkurta Dramos Grupė, kuriai organizuo
ti pavesta komitetui, susidedančiam iš 
Grvbo, Mineikaitės ir J. Rainard.

Su sveikinimais buvo gauta aukų iš 
Montello $5, iš Worcesterio $5. Kas gali
te ir norite paaukoti LMS veiklai pagy
vinti, siųskite: J. Kizys, 5 Suf field St., 
Worcester 4, Mass.

LMS Antrosios Apskrities Komitetan 
šiems metams įeina sekami asmenys: J. 
Grybas — pirmininkas ir organizato
rius; M. Sukackienė -— protokolų sekre
torė; J. Kizys — iždininkas; R. Niaura, 
S. Paura, 4. Podius, E. Niaurienė, J. 
Rainardienė — nariai.

LMS 2-rosios Apskrities 
Korespondentė.

RYTOJUS . 
žaliuojančiomis 
sodų barikadom 
laukus užtversim, 
kad sausra pikta, 
pageltusi 
iš troškulio ir bado, 
pas mus neįsibrautų 
niekada!
Kur dykumą 
išdegusią mačiau, — 
ten ryt banguos 
pasėlių okeanai, /
ir vynuogynai stiebsis 
vis aukščiau.
Ir paupy, 
Įeinu pušų alėjoj, 
kur drėgnas vėjas 
dvelkia ajarais, 
mes daug dainų 
sudėsim vakarais, 
kaip šitos rankos 
džiūtį nugalėjo, 
kaip dykumom 
bevaisėm ir nykiom ' 
paskelbė jos kadaise 
žalią karą, 
užtvankom vešliom, 
laimingi mūsų 
vasarojai šnera, 
lyg marios 
išsilieję lygumom!...

Aleksys Churginas.

how this skit “Paparčio Žiedas” came 
about and that we would *be glad to 
furnish copies to any choral group wish
ing it. The Brooklyn Aido Chorus was 
the first to accent the offer and this 
marked their second successful presen
tation of it. The Roseland Aido Chorus 
has also asked for the script and we see 
that thev will present “Paparčio žiedas” 
at their Booster Banouet January 29.

The latter part of the Newark concert 
program was made up of songs by one 
young Lithuanian baritone and the Sie
tvno Chorus. The soloist, M. Ruzgaitis, 
recently arrived from Germany, was un- 
rlauntcd bv the annearance of a picket 
line. He sang the Volga Boatmen Song 
and sevpral Lithuanian and Italian num
bers. Mr. Ruzgaitis has a rich baritone 
voice and nlans to study music further. ...

The Sietvno Chorus in their part of 
the proo-ram gave a potpourri of selec
tions from the operetta “Sylvia.” It is 
their fond hone to be able to present 
this operetta in the Spring.

NEWARK, N. J.
SIETYNO KONCERTAS

Lietuviu svetainei, 180 New York 
Avė., buvo Sietvno choro koncertas, 1950 
m. sansi'o 21 d. Koncertas, kaip koncer
tas. nieko tokio nepaprasto — tai vra pa
čioj svetainėj. Bet lauke buvo kas to
kio nepaprasto. Koncertą pikietavo gal 
koks puskapis dipukų....

Vaikšto sau, kaip žąsiukai, vietos va
deivų atvaryti. Publikos jie nenubaidė. 
Svetainėj jos buvo gausu, ir visi gražiai 
nusitaikė. Stebisi iš tu pikietuku: ką gi 
jie čia tokio pikietuoja? Koncertas buvo 
toks nuolaidhs, ramus, liaudiškas. Skar
dėjo visaip sukombinuotos lietuviškos 
liaudies dainos, lietuviški šokiai, muzika. 
Mirguliavo tautiški kostiumai.

Į)

Visai toki koncertą galėtum matyt bet 
kur. bet kokiu politiniu gruniu sureng
ta. Ir natvs tie pikietukai būtų galėję 
mielai klausvt ir gėrėtis . Bet juos iš 
anksto užagitavo, subūrė priešiškai nu
sistatė elementai, norėdami i ožio ragą 
suvaryt ir Sietyną, ir jo talkininką bruk- 
liniški Aida, ir visa publika.

Koncertą vedė sietynietė Onutė Stel- 
mokaitė. Pat pirma pristatė Bruklino 
Aido chorą, kurs išpildė nekaltutį vaiz
deli “Paparčio Žiedas.” Vaidinimo čia 
kain ir nėra. Tik pareiškimai, dainos, šo
kiai, armonika. Dainos parinktos skam
bios. gražios, liaudiškos.

Publika viską priėmė geraširdiškai ir 
katučių ploiimais dėkojo svečiams daini
ninkams iš Bruklino.

Paskui Stelmokaitė pristatė padainuot 
solo jauna bernaiti M. Ruzgaiti. Nieko 
sau baritonas/Sudrožė kelias dainas. Jis 
irgi, nors ir dipukas, niekuo nenusidėjo 
prieš anuos dipukus pikietukus. Pikie
tukai ir jį būtų galėję klausyt, nesikarš- 
čiuodami.

O natvs sietvn iečiai dainavo iš opere
tėj “Svlvė” (Silviia) — solo, duetus, 
kvartetus ir viso choro sutartines. Dai
navo skardžiai, sklandžiai. Jonušonių 
Mildutė - Stenslerienė Ivdėjo fortepijonu. 
. Žinoma, ir minėt nereikia: visu pirma, 
pat pradžioi, abu chorai atgiedojo Ame
rikos ir Lietuvos himnus.

Programai užsibaigus, vedėia Stelmo
kaitė gražiai padėkoio dainininkams už 
jų pastangas ir publikai už pribuvimą.

Tenka pastebėt, kad nei Sietynas nei 
Aidas neatrodė taip dideli chorai, kaip 
seniau būdavo. Ir ten ir ten nesimatė 
daugelio buvusiųjų choristu — ir gerų 
choristu. Kaip gaila! Dėl kokių nors kliū
čių, žiūrėk, nebėra to ir to sietyniečio, tos 
ir tos sietynietės. Neretai tai paeina dėl 
netaktiškumo, dėl užsikirtimo, smulkaus 
pavydumo, įžeidimo ar taip kokio netiks
lumo ...

Netekti dainininko lengva, o atgal jį 
gaut netaip lengva. Esti įsižeidęs, o čia 
neatsiranda tokių, kurie norėtų gražiai, 
nuoširdžiai persiprašyti, maloniai visada 
apsieit. Stoka jaukaus pakantumo, žmo
niško nusiteikimo kaip tik ir gadina mū
sų veikimą. Jonas Kaskaitis.

Kaip Genys Eglę Kirto
Vienais Petro Cvirkos “Nemuno 

Šalies Pasakų”

LAISVES
BAZAR AS

Atlėkė genys, atsitūpė į eglės viršūnę, 
supasi ir dainuoja:

— Aš tuojau šią eglę kirsiu, o nukirtęs 
lazda dirbsiu, su ta lazda kai jau duosiu, 
tai iš karto ir priplosiu.

Išgirdo, pro šalį bėgdamas, kiškis to
kia kalba ir vos neapalpo. Vargšelis taip 
pabūgo, kad bėgdamas vos nepatrūko. 
Susitinka jis vilką. Vilkas klausia:

— Na, kur skuti, ilgaausi?
— Oi, vilke, blogai! Genys eglę žada 

kirsti, o iš eglės lazdą dirbti. Su ta lazda 
kad jau drošiąs, visus, kaip silkes, pri
plosiąs.

Bėga dabar kiškis ir vilkas, susitinka 
lapę. Lapė juos ir klausia:

— Ko taip dulkat. lyg pakvaišę, gal 
jums protas susimaišė?

— Oi, lanute, nežinai... blogi mūsų 
reikalai. Liūdnas nešame naujienas, — 
nereikės tau ir vištienos: genvs egle ža
da kirsti, iš tos eglės lazdą dirbti. Su ta 
lazda kad jau drošiąs, visus, kaip silkes, 
priplosiąs.

Bėga dabar kiškis, vilkas ir lapė, susi
tinka šerną. Šernas juos ir klausia:

— Kur taip dulkat, Ivg aprieti? Į 
krikštvnas gal kas kvietė? Baisiai mėgs
tu gilių alų, linksma man dainuot už sta
lo.

— Oi, šerneli, ne, ne, ne! Ne krikšty
nos mums parūpo: genvs eglę žada kirs
ti, iš tos eplės ladą dirbti, su ta lazda 
kad jau pilsiąs, — visos kudlos mums 
nusvilsią. Bėgam visi j taryba, padaryti 
nutarimą. Gal genys mūs pasigailės, gal 
dar pyktis jo atvės.

Bėga dabar kiškis, vilkas, lapė ir šer
nas, susitinka lokį. Grįžta lokys sau iš 
vaišiu, ramiai valgydamas ragaišių. Mat, 
pas dėde jis viešėjo, drauge bites kopi
nėjo. Lokys stabt — tuojau sustojo:

—- Kur, kaimynai, lanatojat? Štai, 
matau artoją šerną ir kiškelį, mūsų tar
ną... ir laputę, mūsų brangia, kuri vis 
šunų privengia. Kur taip skubat, kas 
jus varo, gal jau ruošiatės į karą?

— Oi, loky; kad tu žinotum, tai niekus 
mums čia nelotum. Baisią pirtį mums 
ten ruošia, tuoj visus susuks, lyg tošį: 
genys eglę žada kirsti, iš tos eglės laz
dą dirbti. Su ta lazda kad jau pilsiąs, net 
pakaušiai mūs suskilsią.

Bėga dabar kiškis, vilkas, lapė, šer
nas ir lokys. Nutarė verčiau jau mirti, 
bet neduoti -eglės kirsti.

Tuoj atbėga visi, kur genys tupėjo, ir 
sako jam:

— Geny, mielas tu kirtike, esam žvė
rys mes netikę, daug padarome žalos, 
bet nedirbk tu tos lazdos. Verčiau geru
mu sutarkim ir gražiuoju pasibarkim.

Genys, eglės viršūnėje tupėdamas, sa
ko:

— Traukitės greičiau iš tako. Šia -eg
laitę tuojau kirsiu, Ūš jos smagią lazdą 
dirbsiu. Su ta lazda kam jau tvosiu, tai 
iš karto ir paklosiu.

— O mes jos kirsti tau neduosim, ta
vo namą pikietuosim! — sako žvėrys.

Tuojau kiškis, vilkas, lapė, šernas ir 
lokys eglę apkabino ir laiko.

O genys sako:
— Tuojau, tuojau! Jau kirvį galandu.
Bet lokys saviškiams duoda komandą: 

' — Vilke ir šerne, jūs tempkit į save, 
o aš čia tempsiu su lape. Jei gerai lai- 
kysit, kad ir kirs — -eglė nevirs. Kiš
keli, tu pečiais priremk, gerai tik pasi
stenk.

— Broleliai, — suriko leiskis, — jau, 
tur būt, kirto: štai, ant uodegėlės man 
skiedra nuvirto.

— Žiūrėkite, — suriko vilkas, — į 
mūsų pusę eglė svyra. Laikykit, moterys 
ir vyrai.

Vilkas ir šernas vis tempė eglę į save, 
lokys gi plėšė su lape. Greit eglę jie taip 
įsiūbavo, kąd ta per pusę triokšt, — vil
kas ir šernas keberiokšt. Ant jų kiškis, 
lapė ir lokys suvirtp. Visi pamanė, kad 
genys eglę nukirto.

— Geneli, — suriko jie visi, — pasi
gailėk!

P genys, kai tik eglė lūžo, pakilo, atsi
tūpė ant kitos eglės, supasi ir gieda:

— Ar nesakiau, kad nukirsiu. Ar ne
sakiau.

Nuliūdęs lokys sau sumurmėjo:
— O, rodos, taip stipriai laikiau.

Jau bus eile metų, kaip 
yra ruošiami dienraščio 
Laisvės bazarai Brooklyne, 
o Vilnies Chicagoje. Kas 
yra dirbęs bazare, žino, 
kiek enegrijos ir apdairu
mo ten reikia sudėti, žmo
nės suėję į bazarą linksmi- 
nasi-šnekučiuojasi su seniai 
matytais, gi rengėjai - ko
misijos dirba sušilę; jie dir
ba pirm bazaro, laike ba- 
zaro ir bazarui pasibaigus. 
Vietos ir iš apylinkių gera
širdžiai sudeda visokių 
daiktų - dovanų, jas reikia 
sužymėt, o paskui tieji 
daiktai turi tikslą pasiekti 
—pelno duoti, juos reikia 
parduoti, gi tam reikalinga 
daug darbuotojų - pasiau
kotoj ų.

Noriu žodį tarti į kolo
nijose mūsų dienraščio 
skaitytojus, ypač moteris. 
Laisvės bazaras įvyks kovo 
mėnesio 25 ir 26 dienomis. 
Kolonijų žmonės liuosi nuo 
daugelio visokių visuomeni
nių darbu, kuriuos Brook- 
Ivno veikėjai turi atlikti. 
Jūs, gerbiamieji, rūpinkitės 
būtinai ka nors pasiusti ba
zarui. Paprastai draugės 
motervs daug mezga ir siu
va. Katros galite, pasiūkit 
praktiškų žiurstukų; jie vi
suomet greit parsiduoda. 
Lovoms užtiesalai taip pat 
gerai išeina. Visokie na
muose reikalingi, praktiški 
dalykai gerai parsiduoda. 
Taipgi greitai išperkama 
maistui reikmenys.
. Nepatartina pirkti kiek 
brangesnius daiktus ir siųs
ti bazarui. Pasitaiko ir 
taip, kad sumokėti už dova
ną pinigai bazarui būtų 

j daugiau piniginės naudos 
davė, negu buvo galima su- 

I rinkti parduodant. Bet jei
gu kas turi bent kokią at
liekama vertesnę dovaną, 
vpač Kalėdoms prasunkus 
beveik pas visus jų yra, pa
siuskit bazarui.

Mūs dienraščiai negali be 
aukų ir sunkaus darbo išsi
laikyti: didelė grupė drau
gu ir draugiu nuolatos sun
kiai dirba visokiuose paren
gimuose, tai, gerbiamieji, 
kurie esate nuo tokių parei
gu liuosi, prašau jūs rūpin
tis bazarui dovanomis ir 
iau pradėkite įas ruošti, 
kad atsilankiusieji rastų 
visokių Įdomybių, o dien
raštis turėtų pelno iš to.

K. Petrikicne.

Milwaukee, Wis.
f 7

Mrs. ’Irene Hirsch, 35 me
tų, susirūpinus dėl savo ne
sveikatos. nušoko nuo North 
Ave. tilto į Milwaukee užša
lusią upę ant ledo šu savo 
13 mėnesių senumo sūneliu 
Fred. Toj vietoj aukštis yra 
apie 50 pėdų.

Abu rasti gyvi ir nugabenti 
apskrities ligoninėn. Mrs. 
Hirsch kojos kelys trūkęs ir 
sužeista viduriuose; vaikučio 
galvukės kaukolė trūkus. Juo- 
d vie jų padėtis kritiška.

Alfred Hirsch sakė, kad jo 
žmonos nervai buvo žymiai 
pažeisti po gimdymo Fredo, 
gruodžio 24, 1()48 m.

Chicagietė Mrs. Phyllis Ro- 
sanovich, 29 metų, prisibijo
dama vėžio ligos, rasta mirus 
ketvirtadienį, Schroeder Mote
ly. Jos dukrelė Andrianne, 8 
metų, taipgi buvo be sąmo- 

, nės, o kitos dvi jaunesnės 
mergaitės žaidė kambaryje.

Ligoninėje mergaitė atgavo 
sąmonę ir ji sveiksta.

Rosanovich, kuris Chicagoje 
išdirba minkštus gėrimus, sa
kė, jo žmona buvo baimėje, 
jog turi vėžio ligą, ir slaptai 
su mergaitėmis atvyko į Mil
waukee nusižudyti. M.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — šešt., Vasario 4, 1950
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ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
11-3-49 APYSAKA —59— i

' (Tąsa)
— Hm ... — numykė ponia. — Išsitraukė iš si

dabrinio baksiuko cigaretą, pagalvojo ir paklausė:
— Galit suteikti ugnies?
Kai aš jai uždegiau cigaretą, ponia pakėlė savo 

galvą, akylai dirstelėjo man veidan, tarsi dar kartą 
peregzaminuodama mane, ar verta jai ką nors pra
dėti, ir, išleidusi tirštoką dūmų kamuolį, prabilo:

— Atsiprašau, bet aš pirmiau pono pavardės ne
nugirdau.

— Kilpa — Mikas Kilpa.
— Iš kur?
— Iš Vandenmiesčio.
— Ak, kokia mano galva! Dabar matau: ponas 

esate... tas garsusis lietuvis vaizbūnas. Mano vy
ras apie tamstą kalbėdavo. Is tikrųjų: man didelė 

,šlovė tamstą sutikti.
Lengviau atsidusau.
Akimirkoje nuo Simsonienės veido nuslinko ūka

nos debesis; ji nušvito, it saulė. Už penketo minu
čių mudu jau buvome tarytum seni geriausi drau
gai.

Pavadinau ponią išgerti. Padengę keletą koktelių, 
mudviejų pažintis susimezgė dar sandariau./Ir ji 
atvertė kai kuriuos puslapius iš savo gyvenimo kny
gos ir juos man perskaitė.

Simsonienė buvo žmona vieno valgopiųjų daiktų 
Suvės savininko Filadelfijoj. Jinai jo nemyli, 

to nepasakė atviru žodžiu. Juodu susituokė 
e prieš keletą metų. Simsonas,—kurio lietuviš

ka pavardė Simonavičius,—tuomet buvo pasiturįs 
biznierius, senas viengungis. Jis vyko Lietuvon kul
tūriškos žmonos gauti ir su Anelyte susipažino vie
noje Kauno karčiamoje, kurioje ji buvo solistė.

— Sunku žmogui prisitaikyti prie gyvenimo: kai 
esi jaunas, dailus, neturi pinigų; kai turi pinigų — 
jau esi senas, niekam netikęs kerėpla!. ..

Atrodė, jog ponia tai man taikė, nors aš dar ne
sijaučiau esąs per daug netikusiu kerėpla.

— Jei žmogus nepadarytum klaidų, kaip būtų 
gerai! — atsiduso Anelyte.

— Nėra žmogaus be klaidų, — tėviškai dėsčiau 
jai. — Kurias gi klaidas tamsta, poniute, skaitote 
savo priešais? Neretai vienam gali atrodyti klaida 
tai, kas kitam — dorybė.

— Jeigu taip norite, galiu pasakyti: vieną stam
bią klaidą padariau, kai ištekėjau už Juozo, antrą, 
kad dasileidau turėti vaikų — esu motina mažytes 
dukrelės.

Tuojau po to, kai Simsonas parsitraukė savo jau
ną pačią iš Kauno Amerikon, jinai jam įteikė ulti
matumą: ji gyvens su juo tik ta išlyga, jei jis pri
žadės kas kiekvieneri metai finansuoti jos kelionę 
į Kauną ir atgal Filadelfijon. Ji turinti vykti Kau
nan atodūsiui, poilsiui, gauti lietuviškos kultūros, 

i dvasios ir oro!
— Jis savo pažadą ištesėjo?
— Penketą metų -esame vedę, o tik trečiu kartu 

vykstu. Vadinasi, dvi vasaras buvau priversta ken
tėti,-nemačiusi sostinės! — atsiduso mano bendra
keleivė.

• — Kuriuo gi išskaičiavimu tekėjote?
— Norėjau Ameriką pamatyti. Tiek apie ją 

Kaune buvo pripasakota!
— Nepatinka?
—; Nesakyčiau taip, bet...
— Kur praleisite atostogas Lietuvoje?
— Kaune. •.
— Ten jūs tėvai? ’
— Ne, motinat gyvena kaime, -7- bet aš ir ją ma

tysiu, — o Kaune — geriausieji mano draugai.
Anelyte man tuojau parašė savo kauniškį adre

są ir prašė būtinai pas ją užeiti, kuomet ilgesniam 
, laikui užkliūsiu sostinėj.

Papasakojau aš jai savo kelionės tikslą, jog dau
giausiai laiko manau praleisti savo gimtajame kai
me ir jo apylinkėje ir ryšiuosi gerokai paūžti.

Mudviejų draugystė kitiems pasažieriams atro
dė glaudesnė nei ji iš tikrųjų buvo. Kalbėdavomės 
mudu ilgai, tai vaikščiodami po laivo denį, tai sėdė
dami salione, tai prie gėralo. Anelyte buvo reta da
ma; juo daugiau į ją žiūrėjau, juo ji man atrodė 
dailesnė: aukšta, šviesiaplaukė, apskrito, šviesaus 
veido su proporcionale nosimi ir patraukliomis lū
pomis; tik truputėlį perdikta.

— Pasaulyj nėra teisybės, — sakė ji man vi-eną 
vakarą, kai mudu buy ome pasirėmę ant tvoros ir 
stebėjome banguojantį vandenį, retkarčiais išpla
kusį viršun baltas putas.

— Nėra?-
— Imkime kad ir mano pačios patirtį. Ištekėjau 

už Juozo tik dėl to, kad pasaulyj veikia prakeikta 
neteisybe. .

— Kaip tai?
— Atvykęs Kaunan, jis pradėjo reklamuotis savo 

turtais: bizniu, namais, automobiliumi ir kitais 
jauną galvą smalsiai žavinčiais daiktais. Pasikve
pinau. Sakau: ištekėsiu, pamatysiu Ameriką ir bū- 
siu jo turtų dalininkė. Ką gi .radau? Aplūžusį na
melį, seną išbirbintą automobilį, na, ir nedidelę 
krautuvėlę, kurioje jis dirba po 16-ką valandų per 
dieną! Grįžta vakare iš darbo išvargęs, susinerva
vęs, be sveikatos. Iš darbo—į lovą,, iš lovos — į dar- 

R bą!
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Diskusijos Laisves Dalininkų Suvažiavime 
Apie Šio Dienraščio Reikalus

(Pabaiga)

nizacijoms ir lietuviams biz
nieriams. Tuo tarpu lavina
me presmaną. Turime ge
rus linotipistus, raidžių rin
kėjus, ir: jie su pasišventi
mu dirba.

Kas liečia finansus, turi
me iškelt obalsį: Reikia pi
nigų, kad galėtume apsigint 
nuo užpuolikų ir atremti a- 
takas iš priešų pusės!

A. Bimba. — Išgirdus, 
kad lietuviški kryžiokai 
rengiasi mus užpulti, aš 
tuojau pamaniau, kad mū
sų suvažiavimas bus.juo ge
resnis.

Vietiniai klerikalai, fa
šistai, socialistai ir smeto- 

vos miestelių ir įvairių i niniai generolai karštai mo- 
kampų. Juk bile žinelė atro-1 bilizavo visas savo plauko 
do įdomi žmogui, kuris ki- jėgas, o priekin išstatė di- 
lęs iš tos vietos. O ilgi pa- pukus. Jie atlaikė tris spe- 
moksliški rašymai kenkia ’ dalius susirinkimus ir išlei- 
laikraščio įdomumui.

Kiekviena kolonija gei- mi visus savo 
dauja korespondencijų apie gąsdinimo pikietą 
ją, bet ilgi korespondenci- 
niai pamokslai negeras da
lykas ir gadina laikraščio 
turinį. Vardų koresponden
cijose taip pat būna per 
daug.

Dipukai — naujas lietu
viškas molis Amerikoje —

jus, jų tarpe atrastume 
Smetonos žvalgybininkų, 
kurie kankino ir žudė dar
bo žmonių draugus Lietu
voje.

J. Mockaitis, pirmininkės 
pakviestas pakalbėti, trum
pai tarė: — Šis suvažiavi- r 
mas man atrodo labai- ge- .
ras.

R. Mizara redakcijos var-. 
du davė trumpus paaiškini
mus į tūlus diskusantų pa
liestus klausimus.

K. Petrikiene gabiai pir
mininkavo suvažiavimui.

Rep.

aukų.-Bet ar žinote, kokią riams mirus, jų vaikai skal

nom karo metu dėl tinkamų tų angliškas skyrius." 
spaustuvei darbininkų? O . m \ '
ir dabar neturime išlavinto skaitytojų, 
presmano tam tikriem ' 
brangesniem spaudos dar
bam.

Kas liečia mūsų brook- 
lyniečių pastangas, galėčiau 
priminti, jog ir aš pats pra
eitą savaitę kiekvieną va-

Adomonis. —- Aš paste- sunkią padėtį mes pergyve- tytų Laisvę, jeigu joj bu-
bėjaū, kad į Moterų Skyrių 
dažnai rašo “vyrai su an- 
dąrokais.” Redakcija galėtų 
priragint moteris, kad jos 
daugiau į savo skyrių rašy
tų.

Kai kurias koresponden
cijas reikėtų trumpinti. 
Dažnai jose matyt bereika
lingų išvedžiojimų. Dau-

spaustuvei darbininkų? O . Taip; turime gauti jaunų

R. Merkis. — Daugelis 
mano, kad jie daugiau žino 
apie administracijos ir re
dakcijos reikalus, negu pati 
administracija ir redakcija. 
Iš savo pusės, aš patarčiau 
|trumpint ilgus raštus iš 

karą pašvenčiau Laisvei ir , Lietuvos ir kuo daugiausia 
organizaciniams mūsų rei- (dėt trumpų žinių iš Lietu-

giau turėtų būti rašoma iš 
dirbtuvių ir apie darbinin
kų būklę. )

Antanas Sauka. — Jei 
I Laisvė nerašys apie Lietu
vą, iš kur lietuviai ameri
kiečiai gaus žinių apie ją? 
Angliški laikraščiai apie 
Lietuvą nerašo, nes tai per 
maža jiem šalis.. O jeigu 
angliški ir rašytų, ar dau
gelis lietuvių < tatai supras
tų?

Aš manau, kad mažu-pa- 
mažu pradės į mūsų judė- 

nauJokai atyy- 1>eikia korčiukių bei kitų 
keliai is Europos. Jau da- !SpaucĮ0S darbų, kuriuos 

jie dabai užsako pi ivačiom okg puodui ar molio Mo- 
spaustuvėlėm. Jeigu turėtu-ltiejuk Jie dažnai ruošia
me savo agentą, tai jis ga/isaVo pramogas ir stengiasi

(prisijaukinti publiką. Mes 
privalome neužsileisti ir 
daugiau ruošti parengimų 
iš savo pusės.

Didelis skaičius dipukų 
yra kunigų vadovybėje, bet 
daugelis tuom nesidžiau
gia.

Kas liečia spaudos dar
bus, tai Laisvės administra
cija turėtų paragint mūsų 
draugus visose 
paieškoti tokių darbų.

Buknys, administrato
rius. — Mes negalime spe
cialių aukštos rūšies darbų 
padaryti, kol neturime gero 
presmano. Bet Laisvės. 

| spaustuvė galu atlikti visus

kalams, nors esu tokio am
žiaus, kaip ir daugumas čia 
susirinkusių.

Taras. — Tiesa, kad mes 
baisiai apleidome spaudos 
darbus kolonijose. Bet man 
atrodo, kad .neneštų naudos 
Juozo Bimbos pasiūlymas 
palaikyti apmokamus agen
tus spaudos darbams rink
ti. Geriau būtų skirti tam 
tikrus nuošimčius savo a- 
gentam už gaunamus dar
bus. Vietiniams biznieriams 
reikia korčiukių 

; darbų,

miestelių ir . įvairių Haverhill, Mass

bar vienas kitas atsimeta ( 
nuo kunigų ir sandariečių I 
globos — nenori liktis dva
siniai pavergtais.

Nenusiminkime. Laimė
sime !

Galkus. — Mes — amati
ninkai, naujojo pasaulio 
statė jai - mūrininkai, ir 
mums rūpi, kaip tas pasau
lis kuriasi. Bet apie Lietu
vą buvo jau perdaug^smulk- 
menų Laisvėje. Tačiau poli
tiniu raštu neišmeskime.

Aš gaunu “Tėvynės Bal
są” iš Lietuvos. Ir kai dipu
kas man sako, kad Lietuvoj 
dabar “nieko nėra”, aš jam 
pakišu “Tėvynės Balsą”, ir 
tegul pats mato, ko ten yra 
ir kaip išsivysto ūkis, pra
monė ir gerėja gyvenimas.

Aš jau seniai manau, kad
Laisvė privalo turėti agen-’ kalbant porą mūsiškių biz- 
tus spaudos darbams rink- nierių. 
ti.

Kazlauskas.— Vilnies' ka
lendoriuje yra lietuviškų 
biznierių skelbimų iš visos . padaryti.
Amerikos. Kodėl Laisvė ne-j Kai dėl korespondencijų, 
sikreipia į visų vietų biznie- reikia pastebėti, jog redak- 
rius, kad skelbtųsi Laisvė- ei ja kartais

lėtu tokius darbus Laisvei 
rinkti, gaudamas tam tikrą 
nuošimtį atlyginimo.

Byronas. — Reikėtų pla
čiau rašyti apie dipukus, 
parodant kas jie toki. Tu
rėtum kuo plačiausiai įvai
riose kolonijose suruošt 
vaidinimus R. Mizaros vei
kalo “Nesusipratimas” apie 
dipukus.

Kitas dalvkas, tai mes 
apleidom amerikinį lietuvių 
jaunimą. Turėtume vėl įve-

do dvejus lapelius, šaukda- 
šalininkus j 

prieš 
Laisvės suvažiavimą.

žymėtina, jog šioj apylin
kėj vien dipukų yra koki 
penki - šeši tūkstančiai. Na, 
o kas išėjo iš to jų garsinto 
“didelio žygio”? Tik penke
tas desėtkų asmenų suėjo 
“pašpacieruoti” apie Kul
tūros Centrą ir liežuviais 
palaidyti. O ir tėję skur
džioje kompanijoje veikiau
siai buvo hitlerinių krimi
nalistų ir naciškų šarlata-' 
nų.

Šis mūsų istorinis suva
žiavimas, jo skaitlingumas, 
ūpas, entuziazmas—tai at
sakymas tam fašistiniam 
išsišokimui.

Kai kurie to nusmuktkel
nių pikieto dalyviai, be abe
jo, sielojosi: — Tai apsi- 

kolonijose gavome! Tik jiems padėjo
me, o patys save pajuokai 
išsistatėme.

Laisvės štabas dirbs, kaip 
dar niekados pirmiau. Mes 
ir jūs, visi laisviečiai, paro
dysime, ką galime.

P. Venta. — Jeigu pana
grinėtume tuos pikietuoto-

12 d. sausio Hale ligonbu- 
tyje mirė Anna (Dors) Kli- 
mavich, 65 metų amžiaus, gy- ' 
veno 46 Rosemary Ave. palai
dota laisvai 16 d. sausio Lie
tuvių Tautiškose kapinėse, 
Bradford, Mass., palydėjo ne
maža grupė publikos ir su 
gražiais gėlių vainikais.

Velionė paliko nuliūdime 
savo mylimą vyrą — James, 
du sūnus — Joseph, ir James 
su žmona ir vaikais Haverhill, 
Mass, ir dukterį su žentu Mr. / 
ir Mrs. Michael Edwards, ' 
Newport, Rhode Island ir se- . 
šerį Rose Ders Lietuvoje. 
Taipgi palik0 nemažai gimi
nių, draugų ir draugių šiame 
mieste. Palaidojo gražiai gra- 
borius Čiurlionis iš Lawrence, 
Mass.

Tegul tau, Anna, buna leng
va Amerikos žemelė, o tavo 
mylimam vyrui, dukrai, sū- 
nams ir kitiems draugams ir 
draugėms didelė užuojauta.

Ilsėkis ramiai!
Darbininkė

ČiangoFORMOZA.
tautininkai sako, kad jeigu 
Amerika jiem duotų po $3,- 
500,000 kas mėnesį, tai jie 
apgintų Formozos salą nuo 
kinų komunistų...

rių, kurin patys jaunuoliai 
rašytų. Tuomet gautume ir 
daugiau prenumeratų savo 
dienraščiui.

Pov.ęBečis. — Girdėjote I spaudos darbus mūsų orga-

Reikėtų priimti jų
patarimus iš patyrimu. Re- Z1| 1 e 1 * T * ■ f

bkaityk Knygas apie Lietuvą!
netalpina ko

respondencijų iš mažesnių 
o 

apkarpymais įsižeidžia vie
tiniai korespondentai ir 
veikėjai. Tokiu būdu mažo
se kolonijose, kur veikimas 
rymo ant vieno kito žmo
gaus, mes netenkame pa
grindo. Redakcija apkarpo 
tūlas kėorespondencijos da
lis gal todėl, kad redakcijai 
nesuprantama, bet vietiniai 
žmonės tatai supranta, ne
paisant netobulo parašymo, 

tynių dienų sustojimo, išėjo 
monotoniškas; trūko lyg
svaros. Reikia raštų apie 
viską — proporcionaliai.

Kalbant apie dipukus, tu
rime suprasti, kad gyveni
mo sąlygos gali net reak
cingiausius pataisyti. Pas 
mus Great Necke yra ir ge
rų dipukų, bet jie suvaržy
ti. Jie žino, kokiomis sąly
gomis juos1 Amerikon įleido. 
Jie turi saugotis,- kad nenu
sikalstų ir reakciniams sa
vo globėjams šioje šalyje. 
Todėl jie bijo ir mūsų laik
raštį ‘užsirašyti, nors mėg
sta jį skaityti.

Great Necke mes nė vie
no Laisvės skaitytojo ne
praradome ir net naujų ga
vome. Yra ir gerų žmonių, 
nežiūrint visos tos reakci
nės smalos.

Žukauskienė. — Anksčiau 
ar vėliau turėsim pradėt 
galvot apie anglišką skyrių 
Laisvėje. Kai kurie jauni 
žmonės nustojo Laisvę im
ti, kad nėra angliško sky
riaus, o lietuviškai jie ne
moka skaityti.

Tėvams prenumerato-

je?_
Čiurlys. — Musų moterys kolonijų arba apkarpo, 

turėtų daugiau veikti ir 
šviesti kitas moteris.

Su Laisvės turiniu visi 
sutinkame, net su žiniomis 
apie auginimą vištų, paršų 
ir karvių Lietuvos kolekty
vuose.

Dipukai pasakoja, kad da
bar Lietuvoj, girdi, “badas, 
nieko nėra.” Mes jiems at
sakome klausimų: Kodėl, 
jūs manote, negalėtų Lietu
vos žmonės. maisto užsiau
ginti? Ir parodome žinias 
apie gyvulių 'ir kitko augi
nimą Lietuvoje.

Kai dėl agentų, kurie ieš
kotų Laisvei biznio, jie bū
tų kai kur reikalingi, bet ne 
visur.

Čepulis. — Pakritikuot 
lengva, bet padaryt sunku. 
Draugai kolonijose dažnai 
nemato savo pareigų, kurių 
jie neatlieka; pavyzdžiui, 
duoda privačiom spaustuvė
lėm plakatus gaminti.

Kai kurie pataisymai-pa- 
tarimai redakcijai yra geri. 
Bet apie Lietuvą reikia pla
čiai rašyti. Amerikonų laik
raščiai apie tai nerašys. 
Bet jie užpildo skilčių skil
tis rašymais apie Kiniją, 
nes Kinija— milžiniška val
stybė ir jos įvykiai turi di
delės pasaulinės reikšmės.

Kalbant apie tuos, kurie 
šiandien jnus pikietuoja, tai 
rytoj jie patys skaitys Lai
svę. Aš pastebėjau, kaip di
pukai ’ kliubuose gaudo 
Laisvę; mačiau,, kaip net 
kunigai ją gaudo.

Sutinku, kad reikia ieš
kot daugiau darbų, mažiau

Lietuvi! i . . ,
Gyvendamas Amerikoj žinok teisybę ir faktus apie savo gimtinę — Lietuvą. Skai

tyk knygas ir žinok!
Lietuvių Literatūros Draugija skelbia nupigintą knygų išpardavimą. Tūlas kny

gas net penkis kartus nupiginome. Štai jų surašąs:
1. PIRMOJI LIETUVOS SOVIETŲ VALDŽIA. Parašė Vincas Kapsukas, buvęs 

valdžios pirmininkas. Knyga aprašo 1918-1919 metų Lietuvos žmonių kovas už lais
vę. Su paveikslais. Turi 240 puslapių. Kaina 75c.

. LIETUVOS DARBININKĖS IR PONIULĖS. Parašė Vincas Kapsukas apie 
Lietuvos darbininkių ir valstiečių vargus smetonizmo laikais. Knyga labai svarbi. 
Turi 150 puslapių. ’Kaina tik 50 centų.

3. LIETUVIŲ TAUTOS ATBUDIMO PIONIERIAI. Knvga narašė Dr. Antanas 
i Petriką apie veiklą Dr. Kudirkos, P. Višinskio, Petkevičiūtės-Bitės, J. Biliūno, 
(Žemaitės, Lazdynų Pelėdos, Šatrijos-Raganos. Knyga labai svarbi, su paveikslais.Y • — • , ZJvlllCVl LvO. y 11 U. A CIUUvū. kjaLllIVOAVacailVū. iumiaa K.

‘ jaisves numens, po sep- puslapiu. Kaina kietais viršeliais $1, o minkštais 50 centų,
mil dinmi 011 cnmmicmri 1 x i t-

J

4. DIDYSIS LIETUVIŲ TAUTOS PRIEDAS. Parašė visa eilė žymių rašytojų. . 
Pirmoje knygos dalyje aprašomos lietuvių tautos kovos prieš kryžiokus, o antroje — 
hitlerininkus. Knyga gausiai iliustruota. Ant gražaus popierio ir turi 254 puslapių. - 
Kaina kietais viršais $1, minkštais 50 centų.

5. LIETUVA UGNYJE. Parašė eilė autorių apie lietuvių kovas už tautos laisvę
prieš hitlerininkus. Knyga turi 300 puslapių. Turime tik kelis desėtkus knygų. Kai- <jį. 
na $1. . 'T

6. PRISIKĖLUSI LIETUVA. Parašę Antanas Bimba, kuris lankėsi po karo Lietu- ' 
voj. Jo patyrimai ir stebėjimai. Sužinok, kaip Lietuva buvo baisiai Hitlerio nuteriota
ir, kaip ji atsikėlė iš griuvėsių. Knyga turi 222 puslapių. Kaina kietais viršais $1, 
minkštais 50 centų.

7. PETRO CVIRKOS APYSAKOS. Patsai vardas pasako knygos turinį. Kas skai
tė, tai visi gėrėjosi. Aprašoma nuo baudžiavos iki šių dienų svarbiausi įvykiai. Kny
ga turi 300 puslapių. Kaina $1.50. „ • ‘ , U;

8. LIETUVOS LAISVĖS DRAUGAI 1R PRIEŠAI. Parašė R. Mizara. Brošiūra 
turi 30 puslapių. Iškelia viešumon tautininkų, klerikalų ir socialistų nepaisymą 
Lietuvos, laisvės. Kaina 10 centų.
. 9. VOKIŠKIEJI GROBIKAI — MIRTINI LIETUVIŲ KULTŪROS PRIEŠAI. 
Parašė K. Korsakas. Aprašoma vokiečių puolimai ant Lietuvos senovėje ir Hitlerio 
laikais. Brošiūra turi 30 puslapių. Kaina 10 centų.

»

Perkant mažiau kaip $1 vertės, pašto persiuntimą padengia patsai pirkėjas, dau
giau, — mes. Pinigus siųskite banko čekiu arba money orderiu su užsakymu, seka
mu antrašu: ' i?

110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.
4 pusl.r—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —^-šešt., Vasario 4, 1950
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Sulaužytas "Dievo Testamentas”
(Feljetonas)

III Dalis

Po vergam i 
derybų, dėl pasidalinimo su 
ponais vergam duotos “dievo 
meilės,’’ daugumas vergų pra
dėjo abejoti vergijos jungo 
saldumu ir ėmė vieni kitų 
klausinėti, ar iš tikrųjų vergi
ja yra simboliu vergam neap
sakomos dievo meilės, kaip 
jiems yra pasakojama, ar tik
tai £udri ponų apgavystė? 
Jei taip būt’], kaip vergam yra 
pasakojama, tai ponai jų siū
lytos propozicijos pasidalinti 
visų brangiausia dievo dova
na nebūtų tokiu dideliu griež
tumu atmetę >r vergų pasiun
tinius, nešusius broliškos mei
lės ir lygybes simbolį, turėjusį 
tikslą visus 
lyginti dievo 
taip žiauriai

nepasekmingų | plumsėjo lazdos, liepsnojo 
- — laužai, vergai (tik jau dabar

ne dėkavodami dievui, bet 
keikdami savo gimimo valan
dą) vilko vergijos kryžių. 
Skirtumas buvo pastebimas 
tik tame, kad dabar degina
mų “dievui afierų” dūmai ne
kilo į aukštybes, ale slankiojo 
pažemiais, dengė saulės švie
są, graužė ponam akis ir kėlė 
juose baimę prisiartinančios 
dievo rūstybės, dėl ponam ne
suprantamos priežasties.

laikais visuotiname 
sumišime galėjo at- 
geležinės valios, 

ateitį numatantis, 
kytras ponas. Ga-

nes mintimis, 
sistema vra

dievo vaikus su- 
meilėie, nebūtų 
nukankinę.
vergam abejo- 
kad vergijos 
paties 

vergam ]

meilės, gyvenimas 
naują epochą, kuri 
vusi “dorvbės ženk

: dievo1 
padovano-!

dieviškos į
Įžengė ĮI 

iki tol bu-j
ga

tą. nauju:
. atsuk

Akis
Nuo dabar 

slėgimą 
daug

u z

sk nu
vergi]

Vergų savininkam beieš
kant atsakymo į šį keistą pa
sireiškimą, scenoje tapo suvai
dinta naujos /epochos “Akis 
už akį“ pirmas aktas, kuomet 
nuplaktas vergas, nutykojęs 
patogų momentą, kuolgaliu 
ištėškė smegenis savo paver
gėjui! Šitoks vergo keršto iš
siliejimas prieš pavergėją 
vergų savininkus nudiegė bai
sesniu išgąsčiu, negu laidotu
vių dalyvius numirėlio paju
dėjimas grabe.

Dėl šio įvykio vergų savi
ninkai keikėsi, blaškėsi ir kly
kė, kaip varnas, nakties laike 
išbaidytas iš nakvynės. Jei 
dievas pavėlino vergo rankai 
pakilti prieš poną, tai ponai 
ši Įvykį suprato kaipo ženklą 
dievo rūstybės už neganėtiną 
\ ergų priespaudą ir per mažą 
kraujo afierą. Apsaugai po
nų galvų nuo vergų kuolų, rei
kėjo ūmaus veikimo, suradi
mui tam priemonių.

šio klausimo išsprendimui,, 
ponai sušaukė visuotiną vergų

Suva
žiavusių ponų įtūžimui ant 

nei 
krašto. Isteriški šauksmai,

nepaliekant, nei vieno ant že
mės. Atrodė, kad razbainin- 
kiškas ūpas paims ‘viršų ant 
suvažiavimo ir tuojau prasidės 
visuotina vergų skerdynė. Vie
nok tenka stebėtis, kad anais 
senais 
ponų 
sirasti 
toli 
labai
vęs balsą kalbėti, kytrasis po
nas ilgai laikė iškėlęs 
į viršų, pakol šiek tiek 
mino baimės, pykčio ir 
apsėstus ponus.

Šumui kiek aprimus, 
sis ponas labai 
balsu pradėjo: 
sios šviesybės, 
aukštybės, 
lybės ciesoriai, i 
karaliai, kniaziai, 
čiai

rauką 
nura-r 

keršto

vergijos . kryžiaus 
vergai pradėjo atjausti 
sunkiau ir rykščių ir 
s m ū g i u s n e pa k e n čia m a i 
džiau. šito pasekmėje,
ištikimybė ponam žymiai pa
lūžo. Prasidėjo vienoki tai 
kitoki išstojimai prieš ponus. 
Pabėgimai nuo vieno pavergė
jo pas kitą.

Vergų nelaimė tuomet buvo savininkų suvažiavimą 
tame, kad .jie ne visi ant syk 
suprato apgavystę, 
vienybes, nebuvo 
ir be vadovybės.
menki vergų pasipriešinimai, 
pradžioje, ponam didelės bai
mės nekėlė. Paviršium , žiū
rint, atrodė, kad gyvenimas 
teka paprasta savo vaga.

Kaip ir pirmiau, tik su pa-, akis;
didintu tempu, švilpė rykštės, kalavo visus vergus

neturėjo vergų nesimatė nei galo, 
organizuoti
Todėl toki liepsnojanti neapykanta prieš 

vergus veržėsi, kaip baisi la
va iš vulkano. Vieni šaukė, 
kad visiem vergam reikia nu
kapoti rankas, kiti—ištrauky
ti liežuvius, dar kiti—išdeginti 

o labiausiai įkaitę rei- 
išmušti, I

kytra
ukinančiu 
“Skaisčiau- 

aukščiausios
galingiausios ga- 

imperatoriai, 
, kunigaikš- 

mažesni ponai 
ir visi vergų savininkai! Prieš 
mus šiandien stovi klausimas, 

i gilus, kaip jūra, ir platus, 
kaip pasaulis, nuo kurio vie
naip ar kitaip išsprendimo 
priklausys pasaulio valdonų 
ir visų ponų amžinas išsilai
kymas, arba ūmus prasmegi
mas! Kad spręsdami šitą vi
sų didžiausios svarbos klau
simą, nepadarytume mirtinos 
klaidos, neužtenka vaduotis 
tik šiandienine padėtimi, bet 
reikia numatyti ir anuos lai
kotarpius, kuriuose gyvens 
mūsų ainiai ir ainių ainiai. 
Kalbant šiandienine padėtimi, 
visi sutinkame, kad vergo įsi- 
drąsinimas pasiųsti veną mū
sų brolį pas Abraomą ponam 
nelaukta ir netikėta baisybė. 
Bet nežiūrint, kaip šis pasi
reiškimas baisus bebūtų, visgi 
dėl to dangus dar negriuvo 
ir mum, gerbiami ponai, dė
lei to nėra ganėtinos priežas
ties sudurnavoti. šiam suva
žiavimui siūlomi sumanymai 
išskersti visus vergus yra ly-* 
gus beprotiškai savižuclystei. 
Turite žinoti, kad vergas—tai 
pono nedylantis turtas. Kada 
nebus vergų, negalės būti nei 
poni]. Ar jūs, nelaimingi glu- 
šai, nesuprantate, kad išmu
šus visus vergus, kaip jūs siū
lote, ponus ištiktų toks pat

likimas, koks ištinka kakro- 
čius apleistam ir nešildomam 
name ? Suprantamiau pasa
kius, netekus vergų, ponus iš
tiktų nuogulystė, šaltis, ligos 
ir gėdinga bado mirtis.

“Iš čia privestų faktų ne
darykite išvados, gerbiami po
nai, kad turime daryti vergam 
nuolaidas, sodinti- juos prie 
vieno stalo su ponais ir mal
dauti jų pasigailėjimo. Prie 
tokio pasižeminimo ponai nie
kados neturi dasileisti. Ver
gijos sistemą ir vergų paklus
numas ponam turi būti išlai
kyta, nesirenkant įraukiu nei 
priemonių. Bet turime saugo
tis, kad tie įrankiai ir priemo
nės nevirstų ugnim proto ne
tekusiam pikčiurnai, kuris su
degina namą ir pats supleška 
jo liepsnose. Visuomet turi-, 
me atsiminti šventos evangeli
jos pasargą: ‘Raudami kū
kalius, neišraukite kviečių.’ 
Vergus turime naikinti tik 
tuos, kurie parodo ponam 
nepaklusnumą, o stropiausiai 
jų vadavus, buntauščikus ir 
agitatorius.

“Dalios vergų sumanymas 
pasidalinti su ponais vergijos 
našta, kaipo Dievo malone, 
buvo niekas kitas, kaip šėto
niškai gudrus maištininkų pa- 
simojimas įrodyti visiem ver
gam, kad vergija nėra jokia 
Dievo malonė vergam, kurios 
ponai vergam pavydėtų, bet 
ponų gudriai sugalvota apga
vystė, nuo kurios ne tik gali
ma, bet būtinai privaloma

Turime būti dė- 
, kad šitą tiesą 

visi vergai ant syk supra- 
Jei tas būtų įvykę, tai 

ne tik ponus nuo žemės, 
ir Dievą iš dangaus būtų 

iškraustę.

nusikratyti.
Ringi likimui, 
ne 
to.
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Dienraščio Laisvės

BAZARAS
PACKAGE PARTY & DANCE

Bus Dvi Dienas: šeštadienį ir Sekmadienį

Kovo-March 25 ir 26
šeštadienį prasidės 6-tą vai. vakare

Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų
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KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo dust.)

Labai “liūdną 
r.ame tiesiai iš 
praneša menševikų
Skaityk žmogus ii* 
riesdamas.

Reikalas Rečiu
mo-

jdvi- 
tai p 
vie-

Vergus valdanti ver- 
f bus žinoma 
s klasės’ ver- 
gyvenime — 

jčiai.’ ‘Atikš- 
rgus verbuosi-

ponų, vergai pradėtų smaginti 
kuolus į savo galvas. šito 
galime atsiekti, padalinant 
vergus į dvi Jdascs — dirban
ti vergai ir vergų valdytojai 
vergai. Atrodo, keistas, ne
apgalvotas ir net baisus suma
nymas, ar ne •? Vergai valdys 
vergus! . Taip. Tik reikia 
keti juos supiudyti.

“Už tai ir reikalinga 
klasinė vergija, kuri būtų 
nustatyta, kad abi klases
na kitoje matytų sau mirtiną 
priešą, 
gų klasė 
kaipo ‘aukštos 
gai, o viešan^ 
kaipo Taisvi/pi 
tesnės klasės’ 1
me iš dirbančiųjų vergų tarpo, 
kurie sutiks parsiduoti, o to
kių visuomet atsiras, kiek tik 
reikės. Kad šitie parsidavė
liai tiktų atlikti jiems paves
tas uždūotis, bus reikalo juos 
šiek tiek aptašyti mokslo, kas 
juos pakels Į u narą ir už ne
pilnai apgraužtą kaulą tar
naus ponam geresne, negu 

ištikimybe. Kadangi 
‘aukštesnės klasės’ 

nesuprasdami savo 
ponų rei-

laukinio

ponai

žinią gau- 
Chicagos. Ją 

dienraštis, 
verk susi-

generolą
tarpu jisŠiuo

Ch i cagoje Car-dirbąs South
negie-Illinois pi;eno fabrike.

šių dienų Lietuvą, žinoma, 
Plechavičius keikia susiriesda
mas. Per keletą desėtkų me
lų buvęs generolu ir lakęs 
: .etuvos žmonių prakaitą ir 
kraują, dabar turi būti plie
no darbininku! Ar begali būt 
kas nors baisesnio?

O kas pikčiausia ir skau
džiausia, skundžiasi Plechavi
čius, girdi, kad jis neteko net 
aštuoniu šimtų tūkstančių do- 

i lerių ($800,00Uį vertės nuo
savybes. Lietuvoje jis turėjo 
daugybę dvarų ir dvarelių. 

I Viskas, sako, žlugo!
žlugo amžinai.

Jei taip baisiai “nuskriaus- 
tebūtų tik vienas Plecha- 

Visa 
turtų, 

kokios 
dabar

tas 
vičius. Jis ne vienas. 
Lietuvos ponija neteko 
garbės ir vietų. Kaip 
pikčiausios dvasios, jos
baladojasi po pasaulį ir spjau
do ant Lietuvos žmonių.

suvažiavimą.
Bet jie bindzinejo susisar- 

matinę, atbulus kalnierius pa
slėpę, nusisukę nuo Kultūri
nio Centro. Aišku, kad jie 
bijojo ne dievo, ale žmonių. 
Jie negali nežinoti, kaip lie
tuviai žiūri į hitlerininkus.

Hong Kong.— Anglai de
portavo iš Hong Kongo į 
Kiniją kelis gatvekarių 
streiko dalyvius.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Liet. Darb. Susivienijimo 33 kp. 
susirinkimas įvyks 8 dieną vasario 
(Feb.), 408 Court St., 8 vai. vak. 
Nariai prašomi dalyvauti šiame su
sirinkime ir atsiveskite naujų na
rių. Bus atstovas iš Centro. 
Valdyba. (2D22)

NEWARK, N. J.
LDS 8-tos .kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, vasario (Feb.) 7 d., 
Jurginėjc svetainėje, 180-2 New 
York Avc. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Šis susirinkimas bus svarbus, tad 
visi nariai malonėkite jame dalyvau- 

i t i, atsiveskite naujų narių. Taipgi ir 
no nariai galite dalyvauti mūsų su
sirinkimuose. (21-22)

“žinant faktą, kad sykį 
žmogus ką sužinojo, nors jis 
būtų ir vergas., to žinojimo iš 
jo negalima atimti jokia prie
varta, nei represija, tai galime 
būti tikri, kad vergų kova už 
pasiliuosavimą iš vergijos plė
sis ir aštrės. Įsirėmykitę, ma
no ponai: Vergų k »va už pa
naikinimą vergijos plėsis ir aš
trės, o vergijos panaikinimas 
—tai ponam m poniškumui pa
baiga svieto. Jei mes,, ponai, 
stosime į kovą su vergais kuo
lais ant kuolų, tai mum pa
baiga svieto užtikrinta, ka
dangi vergų daug, o ponų ma
žai.

“šitokiai padėčiai esant, po
nų išsigelbėjimas ne spėkoje, 
ale kytrume. Mum reikalinga 
tokia mikli strategija, kurią 
būtų galima pritaikyti visiem 
amžiam ir visokiom aplinky
bėm. Strategija užpuolimui ir, 
reikalui e.sant, pasitraukimui. 
Amžiams slenkant, keisis gy
venimo aplinkybės, o su tuomi 
turės keistis ir vergijos for
mos. Bet ne formoje vergijos 
gerumas, o esmėje. Pakol po
nai valdys pasaulio turtus ir 
gyvens be darbo pertek liuese, 
patol vergija atsakys savo pa
šaukimui, nors savo forma ir 
atrodytų, kad ji visai neegzis
tuoja.

“Tuojautiniais reikalais, ma
no mieli ponai, turime taip 
užčėravoti vergu

suns, 
tuomet 
vergai, 
vergiškos padėtie 
kalus laikys savais reikalai, 
kiekvieną dirbančią 
sijų d in imą ■ sutrėks 
žvėries žiaurumu.

“Matote, gerbiami
reiškia turėti razumą. ’Auk 
tesnės klasės’ vergus ■ galin 
panaudoti , kaipo 
atramą v'ergijos 
Todėl rekomenduoju jum be i 
jokios baimės savo saugumui 
ir vergijinės sistemos' pavo
jaus, Į visus postus, kurie 
rišasi su dirbančių vergų mal
šinimu, vergijinės sistemos iš
laikymu ir ponų garbės ir tur
to apsaugojimu, statyti ‘aukš
tesnės klasės’ vergus kaipo 
nieku ( kitu nepavaduojaynus 
sargus.

“Pūsitikėdamas, kad mano j 
supratote ir čionai jum i'dės- Į 
tytą propoziciją priimsite be 
nuogąstavimų, linkėdamas 
vergijai ir ponam ilgų amžių,! 
baigiu savo kalbą.”

Baigus kytram ponui kalbą, 
suvažiavimą pagavo nesuval
domo džjaugsmo banga. Pa
siūlytą propoziciją ponai vien
balsiai užgyrė griausmingo
mis ovacijomis, šūkiai kytro- į 
jo pono pagarbai liejosi, kaip į 
iš kubilo: “Mūsų geriausias į 
tėvas, mūsų išgelbėtojas ! Vers- .< 
mė išmintybių! žvaigždė, ro- ) 
danti kelią per nepermatomas ? 
tamsybes! Uždėkime jį kara- { 
lium ant karalių!”

Kaip sekėsi vergų savinin
kam valdyti vergus su talka Į 
“aukštesnės klasės 
kios 
kaip 
lypę 
savo ~ M sės
pavergėjam už 
graužtą kaulą, kalbėsime ki
tai progai pasitaikius.

Paulius.

tvirčiausia

O jūs, Amerikos lietuviai, 
jūs, dipukai, padėkite jiems 

Lietuvą plūsti ir jiems tą pra
rastą laimę j r turtus atgauti. 
Jūs padėkite Plechavičiui at
gauti generolo rangą ir tuos 
aštuonis šimtus tūkstančių do
leri ų !

šaukia Plechavičius, šaukia 
Raštikis, šaukia Grinius, šau
kia Grigaiti^, šaukia šimutis, 
tu ra vo j a Tysliava, Rastenis,

o

Jiems pritaria ir vaiską mo
bilizuoja “genuly iv” Buivy
das, Glaveckas, Balkonas.

Dovanai Puikus 
Kalendorius

Kiekvienam kostumeriui, kuris 
pirks 2 ar daugiau dėžutes Miracle

i Ointment, lietuviškos išdirbystės 
i vaistų.
I Yra 5 rūšių gyduolės, kurios gelb- 
I 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. Svll- 
pa’s Miracle Ointment. Ju vardai:

ir ‘gums’
tik $1.00

Beje, vienas ai' du dvasiš
ki tėveliai pereitą sekmadienį 
dalyvavo pikiete prieš Laisvės

No. 1. Nuo dantų gėlimo 
nesveikumo, kaina

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

No. 3. Odos įvairių nesveikumų, 
gelbsti nuo "rash”, "athletes 
feet”, 
burnos

No. 4. Nuo 
"poison ivy”.

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

Su užsakymu 
order ar čekį. Adresuokit:

ir
1.25
ar
1.25

"sinus” nosies
nesveikumo ........

niežėjimo odos.
‘rectum”.
piles”, greitai

jei dar nėra iš- 
j vėžio ligą.

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

vergų, ko- 
iš to gavosi pasekmės ir 
dirbanti vergai vedė dvi
kovą su pavergėjais ir 
broliais “aukštesnės kla- 
vergais, parsidavusiais 

nepilnai ap-

Albany, N. Y. — New 
/Yorko valstija pernai išmo
kėjo nedarbo pensijoms 
$357,000,000, tai yra antra 

kad, vietoj, tiek daugiau kaip 1948 m.

g Tel. A V. 2-4026 £

į DR. JOHN REPSHSS į
(REPŠYS) g

LIETUVIS GYDYTOJAS g 
Valandos: 2-4 ir 6-8 g 

Nedčliomis ir šventadieniais: R 
nuo 10 iki 12 ryto. g 
495 Columbia Rd. §

M. ŠVILPA, P. O. Box 73. S ta. A, 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St., 
Hartford.

DORCHESTER^ MASS.

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T S T O NEVergreen 4-9407 A ▼ J. uJ r VZ 1 N
SHUFFLE BOARD

Kasdieną bus margumynų programa ir šokiai

LIBERTY AUDITORIUM
(Lietuvių Kultūriniame Centre)

110-06 ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y.

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti)

Geri valgiai, pilni pietūs dienom ir vakarais

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam

Laukiame dovanų iš visos Amerikos daiktais ir pinigais! 
Visi ir visur rūpinkimės sustiprinimu savo dienraščio 
finansiniai!

■ —--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1................   I................  .4 .............    , -........................... Į . !■«■■■ imi

L1WUV
GERIAUSIA DUONA

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

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

h CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 

mo- 
mūsų

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

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Lankėsi Dr. Borisas

Niujorkas — 
Skersai-Išilgai

Trečiosios Avenue (Alanha- 
ttane) busų linija praėjusiais 
metais turėjo mažiau nelai
miu nei kuri kita didesnė bu
sti linija didmiestyj.

★
Hunter Kolegija gavo $1,- 

00,000 dovanų iš Jenny Hun
ter, dukters šitos kolegijos įs
teigėjo.

Amerikos darbo unijos — 
lokalinės ir nacionalės — turi 
bankuose ir bonais 
000,000,000 turto, 
York “Times.”

arti 
sako New

metų am-

Didmiesčio Darbininkai Ža- i K. Petrikiene--
da Paramą Mainieriams

Visiems gerai žinoma, jog 
šiuo metu streikuoją Pennsyl- 
vanijos angliakasiai yra baisioj 
ekonominėj būklėj. Jų su
taupęs baigėsi, jie neturi pini
gų maistui. O dėl to, kad jie
streikuoja, negauna jokios 
nedarbe pašalpos iš valdžios.

Angliakasiai, kaip žinoma, at
sisakė ^grįžti darban net ir po 
to, kai jiems įsakė grįžti Le- 
wisas. Jie streikuoja, reikalau
dami kontrakto; jie nori dirb
ti penkias dienas savaitėje, bet 
dirbti žmoniškose sąlygose.

Tai supranta Niujorko ir 
kitų miestų darbininkai, uni- 
jistai, kuriems patiems ne 
kartą teko streikuoti ir gyvo n- 

■ ti baisiuose trūkumuose.
Dėl to Niujorke nesenai bu-

automo- vo sušaukta kanferencija kai- 
kurių ADF, CIO ir nepriklau-

Alex Zorfas, 60 
žiaus, tapo užmuštas šaligat- 
vj’j, ties North 10-nth St. ir 
Wythe Ave., Brooklyne-Wi-
lliamsburge, kai gatvėje susi- I 
kūlė sunkvežimis su 
bilium. Zorfas buvo darbinin
kas ir pakliuvo po aut^mobi- somųjų unijų atstovų, 
liu,’ kai ans,’ verčiamas sunk
vežimio, užšoko ant šaligatvio, 
kuriuo užmuštasis ėjo. Kitas 
asmuo buvo su žeistas.

ir keiksaj bus par- 
Independent Sub- 

vės 42-ros gatvės stotyje, i 
Kompanija, kuri tuo bizniu 1 
užsiims, padarė su miestu i 
kontraktą dešimčiai metų.

Ice Cream 
davinėjami 

42-ros

Konferencija nutarė tuojau 
organizuoti mainieriams pa- 

i galbą—siųsti pirmiausiai jiems 
maisto.

Konferencija pasiuntė pre- 
; zidentui Trumanui telegramą,

■Komedija “Caesar 
And Cleopatra”

Dr Margaret Mead pasakė, 
jog kiekviena mergina gali į 
lengvai ištekėti, jei tik ji ne- i 
ieškos perdaug “smarkaus” ir 
“žymaus” vyro. Daktarė tai 
sakė viename moterų mitinge, j 
įvykusiame New School for ' 
Social Research patalpose, i 
Manhattane.

man
Bernardo Shaw’o ko- 
“Caesar and Cleopa- 

statomą National Tea- 
Cezario rolę vaidina Ce- 

<) Kleopatros 
Abu žymūs 

ir kiti va i din-

Gera Pirmininke

Ketvirtadienio vakarą ap
lankė Laisvės įstaigą ir Kul
tūrinį Centrą bostonietis Dr. 
Borisas. Jis New Yorke ir jo 
apylinkėj lankėsi savo profesi
jos reikalais. V.

Nežinomas užpuolikas, įsi
veržė į Esther Saul’ienės butą 
(200 Marcy Place, Bronx) ir 
ją žiauriai sumušė. Moteris, 
motina dviejų kūdikių, tapo
nugabenta į ligoninę. Sakoma, Į Rašytojas gražJai 
apie tą . vietą jau keletas pa- i 
našių užpuolimų buvę padary- į : 
th.

Aną vakarą teko ir 
matyti 
mediją 
t r a,’ 
tre. 
Uric
—Lilli Palmer, 
aktoriai. Geri 
tojai, atlieką mažesnes roles.

Dramaturgas Shaw šį vei
kalą parašė praėjusio amžiaus 
gale ir jis Niujorke nedažnai 
tebuvo statomas. O 

i tas, kaip ir visi kiti 
veikalai.

tai rim-
Sh.aw’o

FILMOS TEĄTRAI
Roxy Teatre antrai savaitei 

pasilieka filmą “Twelve O’
clock High.” Ji gaminta 
Darryl F. Zanucko. Vado
vaujamą rolę vaidina Grego- ' 
ry Peck. Taipgi gera gyvųjų į 
programa. ,

Astor Teatre vasario 20 d 
prasidės rodymas 
“Three Came Home, 
gamino Twentieth 
Fox. Vyraujančią
dins Claudette Colbert, 
žada būti įdomi.

filmos
Filmą

Century- 
rolę vai-

Filma

New York Paramount Tea
tre pradėta rodyti “Dear 
Wife,” vaidinant William 
Holden, Joan Caulfield, Billy 
DeWolfe, Mona Freeman ir 
Edward Arnold. Taipgi Bud
dy Rogers 
gera gyvų

sužmo-
Kleopatvą ir Cezarį, pa- 

i darydamas juos tokiais pačiais 
Į “griešninkais,” kaip 
į žmonės. Net smagu !

Prieš savo akis matome 
I Kleopatrą, kai dar ji buvo 
jaunutė ir kai tarp jos ir jos 
jauno broliuko Ptolomėjaus 
virė kova dėl Egipto sosto. 
Ji tokia naivi, tokia kvailelė! 

' O Cezaris pristatomas taipgi 
i žmogumi, su jo visomis silp- 
! nybėmis, nepaisant to, kad jis 

< buvo tuomet užkariavęs veik 
- visą “žinomą” pasaulį.

Bernard Shaw naudoja 
j žią pašaipą tiek Cezariui, 
ir Kleopatrai, — tvoja 

' gražiai ir karaliams bei kara- 
I lienėms bendrai.

Todėl veikalas, vaidinamas 
'gerų aktorių, iš tikrųjų, yra 
užimąs kie'kvieną, kuris nori 

■ pasijuokti ne pigiu juoku ir 
I žodžiu. N.

kiti

žai
ti ek 

jis

ir jo orkestras; 
programa.

Teatre rodoma fib 
Third Man,” vaiz-

Victoria 
ma “The 
duojanti Viennos pokarinį gy
venimą.

Stanley Teatre neužilgo bus 
pradėta rodyti tarybinė filmą 
“Ivan Pavlov.”

Newsreel Teatruose rodomos 
žiniškos filmos iš Jugoslavi
jos, Paryžiaus, Šveicarijos, 
Hollandijos; taipgi iš Ameri
kos: Niujorko, Detroito ir ki
tų miestų. Taipgi rodomos 
kelionių nuotraukos - kronikos 
ir kiti įdomūs atsitikimai.

Per NBC radijo 
madienį (tarp 8 :30 
M.) Theatre Guild 
“Autumn
Dorothy McGuire 
Boyer.

stotį sek- 
ir 9:30 P. 
transliuos 

Crocus”; vaidins 
ir Charles

kad jis juo greičiau pašalintų 
iš Nacionalės Darbo Santykių 
Tarybos advokatą Robert 
Denham, kaip angliakasių 
priešą.

Taipgi reikalauta, kad pre-
pradėtų kovą už at-

prieš

liečia 
(taipgi

anglaka- 
ir rūbus) 
penki to-
p irm lau

tuo

zi den tas 
metimą Tafto Hartley įstaty
mo ir kad nebūtų naudojami 
indžionkšinai 
sius.

Kiek tai 
siams maistą
tuojau bus pasiųsta 
nai. Siunčiama bus 
šiai į Uniontown, Pa., mainie- 
rių Robenos lokalui.

Maistas ir drabužiai,
pačiu kartu, yra renkami ir 
dedami po num. 30 E. 29th 
St., Manhattan.e.

Niujorko darbininkai ragi
nami stoti talkon angliaka
siams, kovojantiems prieš šyk
štuolius samdytojus už savo 
(drauge ir kitų darbininkų) 
reikalus.

Šias žinias spaudai suteikė 
Aaron Schneider, United Offi
ce and Professional Workers 
unijos veikėjas.

Sako: Reikėjo Vilkams 
Kaulą Numesti
Gerbiamieji Laisviečiai:

Tikrai smagu skaityti 
taip šauniai pavykusį Laisvės 
suvažiavima ir bankieta. čia 
laisviečiai parodė puikų soli
darumą ir drąsą. Bravo! 
Ypač gerai, kad taip pavy
kusiu suvažiavimu šėrininkai 
ir svečiai uždavė skaudų smū
gį rudosioms hitlerinėms žiur
kėms, kurios buvo pasimoję 
suvažiavimą išardyti. Jų ra- 
dijušninkas (Brooklyne) net 
per savo pusvalandi grasino 
žmonėms (šeštadienį) neiti į , 
Laisvės bankieta. Dabar .jie 
visi nagus sau kremta iš ap
maudo !

Kai bankieto svečiai gar
džiai valgė vakarienę, tai hit
lerininkai, kaip vilkai, net 

'staugti pradėjo lanke būdami. ' 
Matomai, buvo labai išalkę. 
Būtų gerai, kad kas nors bū
tų ant jų susimylėjęs ir bent 
nugraužtą kaulą jiems pro 
langą išmetęs!

Už taip šaunų darbą siun
čiu Laisvei dešimtine.

J. Vaškas, 
Brooklyn, N. Y.

apie

Nubaustieji Advokatai 
Bus Teisme Pirmadienį

Praėjusį sekmadienį laisvie- 
čių įvykęs suvažiavimas man, 
labai patiko. Bet patiko ir .jo 
pirmininkė, mūsų ilgametė 
veikėja Katrina Petrikiene.

Ji buvo pilna ūpo ir juo 
uždegė kiekvieną, su važi avi-
me dalyvavusį.

Suvažiavimui baigiantis, 
pirmininkė sakė:

— Su užpuolikais hitlerinin
kais, be abejojimo, kova bus 
netrumpa, šioje1 kovoje mums 
reikalingas geras, tvirtas įran
kis. O tuo įrankiu mūsų ran
kose yra niekas kitas, kaip 
dienraštis Laisvė. Mes jį pri
valome tvirtinti.

Ir pati pirmininkė Petrikie
ne paklojo ant stalo $50.00 
Laisvei, tardama:

— Tai mano dovana Lais
vei. .Tai atsakymas tiems, ku
rie puola mūsą suvažiavimą!...

Vėliau, bankiete, mačiau, 
kaip toji pati draugė Petrikie
ne kalbėjosi su visa eile sve
čių, kurie suvažiavime neda
lyvavo. Ji aiškino jiems mo
mento svarbą; ji nurodinėjo, 
kodėl šiandien, labiau nei ka
da nors, kiekvienas žmogus: 
privalo vienokiu ar kitokiu 
būdu remti savo spaudą, savo 
dienraštį.

Nežinau, kiek draugė Petri
kiene iš svečių gavo, bet ži
nau, kad ji gavo nemažai.

Jos darbas — pavyzdys 
mums visiems! K.

RIDGEWOOD,BROOKLYN

LDS 
vasario

103 kp. susirinkimas įvyks 
7 d., 8 v. v., Šapolo-Vaiginio 
147 Thames St., Brooklyne. 
visi dalyvaukite šiame susi- 

, turėsime nominuoti kandi-
Nariai ’ 
rinkime.
datus j Centro Kom. ir pasižiūrėkite 
j mokesčių knygelę, gal jau reikės 
užsimokėti duokles.

P. Babarskas, sekr.

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
, BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

eh

Murray Samuels, maspe- 
thietis, kreipėsi į teismą, pra
šydamas, kad uždraustų jo 
žmonai pardavinėti daiktus, 
abiem priklausančius. Samuels 
yra kalėjime dėl nemokėjimo 
žmonai alimento. Jam ten 
esant, žmona, sakoma ryžosi
net ir namą parduoti. Teisė
jas uždraudė žmonai parduo
ti namą.

Prof. George P. Murdock, 
Yale Universiteto antropolo
gas, pasakė, kad jis mano, 
jog už trijų gentkarčių žmo
nės jau bus priėję prie to, kad 
pirm apsivesiant, jaunieji pa
tirs kits kitą lytiniai. Tuomet, 
esą, bus mažiau ištuokų, di- 
vorsų. Jis tai sakė American 
Social Hygiene Associacijos 
mitinge.' Už tai, kai kurie 
klausytojai profesorių kritika
vo.

MIRE
Joseph Kiburis, 51 m. am

žiaus. Gyveno 161,—57th St., 
Brooklyne. Mirė vasario 2 d., 
Kings County ligoninėje. Kū
nas pašarvotas grab. J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks vasario 6 d., šv. Jono ka
pinėse. Velionis paliko nuliū
dime žmoną Margaret, brolį 
Adolph ir daugiau giminių.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab. J. Garšva.

Teisėjo Medinos kalėjimu 
nubaustieji advokatai, gynu- 
sieji vienuolika komunistų va
dovų, pirmadienį, vasario 6 
dieną, kreipsis į Circuit Court 
of Appeals. Jie reikajaųs, kad 
aukštesnysis teismas atmestų'! 
Medinos jiems paskirtą baus
mę, kuri buvo padaryta vado
vaujantis kerštu, o ne teisėtu
mo- principu, kaip sako nu
baustieji ir jų gynėjai.

Praėjusį ketvirtadienį Man- 
i hattan Centre įvyko didžiulis 
masinis mitingas, sušauktas 
reikale advokatų gynimo. Mi
tinge buvo pasisakyta prieš jų 
nubaudimą. Tarp kitų žymių 
žmonių, sakiusių kalbas, buvo 
advokatas Francis Fisher Ka
rte, iš 
mūsų 
novas

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME TR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

/i.

Philadelphijos, žymus 
krašto konstitucijos ži- 
ir aiškintojas.

126 mokytojai Forest Hills 
High School’ėje atsisakė ką 

'nors bendra turėti su mokslei
vių veiksmais, Idai jie išeiną 
iš mokyklos. Tai buvo atsaky
mas Švietimo Tarybai, kuri 
reikalavo, kad mokytojai pa
aukotų penkias valandas dar
bo per savaitę moksleiviams 
padėti.

100 naują, moderniškų va
gonų neužilgo bus paleista 
veiklon ant IRT traukinių li
nijos, veikiančios tarp Flu
sh ingo ir Manhattano. Tai 
būsią padaryta bėgyje poros- 
trijų mėnesių.

Policija suėmė La Guardia 
Aerodrome du asmenis, turin
čius $336,000 vertės heroino. 
Juodu įkalinti ir padėti po 
$25,000 bėf^i. Suimtieji: Alf
redo San Antonio ir Paul Ge
raci. L

William G. Giaccio, miesto 
tarybos narys iš Corona, reika
lauja, kad mūsų krašto vai- j 
džia palaikytų diplomatinius 
ryšius su Vatikanu.

Policmanas John Thomas 
Gill (168 Alexander Avenue, 
Bronx) mirtinai nusišovė. Jis 
buvo 53 metų amžiaus, neve
dęs. Nusižudymo priežastis 
d ai1 neišaiškinta.

42 motinos pareiškė, kad 
jos neleis savo vaikų į pra
džios mokylą 
shing-Hillcrest 
miesto valdžia
vaikams mokyklon vežti.

154-tą (Flu
raj one), jei 
neduos buso

PRANEŠIMAS
I

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. Svarbus Mitingas

Antradienio vakare, vasario 7 d., 
A. L. P. Klubo svetainėje, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y., įvyks LDS 1 j 
kuopos susirinkimas. Į šį susirinki
mą privalo atsilankyti visos ir visi 
nariai, nes šiame susirinkime nomi
nuosime kandidatus j LDS Centro 
komitetą. Pradžia 7:30 vai. vak. I

Prot. Sekretorius M. Stakovas.I 
(21-22)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868
Valandos: 

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

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

tildiR Ii i...l li.tl, il'O H <i

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas B ai s am uoto ja s)
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.
21

Praga. — čechoslovakb 
jos valdžia pasiuntė į darbų 
stovyklas*50 biznierių kaip 
Liaudies Respublikos prie
šus.

Jersey City. — 14 mote
rų susirgo šiltinėmis Sea- 
caucus ligoninėje.

WASHINGTON. — Ap
skaičiuojama, jog pradi
nėms mokykloms reikia mi- 
liono daugiau mokytojų, 
negu dabar samdoma..

GREENWOOD 
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai
Kokių tik likerių jums reikia, Amerikos išdirbimo ar im 

portuotų, kreipkitės pas Rutkunus—

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

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

Vestuvėms, krikštynoms, gimtadienių pokiliams ir viso
kioms parems į namus ar į svetaines, Rutkunai atveža 
jums likerius.

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbcriai

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME

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

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

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

S. S. Lockett, M. D
• GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1 2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

T'J DD*Q DID 411 GRAND STREET AjIJI E 0 DAR BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
Telefonas
EVergreen 4-7729 TELEVISION

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT i
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith, Daily)—šešt., Vasario 4, 1950




