
Keršto žygis.
Visa žemė dreba.
New Yorko mokyklose.
“Let bygones be bygones.”
Dėl ilgo gyvenimo, 
šventesnis už popiežių.

Rašo A. BIMBA

Sulaikyta 83 kiniečiai nepi- 
liečiai. Jie esą “raudoni.” Jie 
turi nukentėti už mūsų nepa
sisekimus Korėjoje.

Kodėl mūsų valdovai nepa
jėgia sų^prasti tos' amžinosios 
tiesos, jog kerštu , nieko nei 
pataisysi, nei pamokysi ? Per
sekiojimas savo žmonių Ame
rikos vardo nepakels pasaulio 
Akyse. ,

Nevadoje eina dideli išban
dymai atominių pabūklų. Nuo 
baisiausių sprogimų per mylių 
mylias aplinkui visa žemė 
dreba.

Kam tie manevrai ar išban
dymai ?
• Pirmiausia tam, kad pasiro- 

Jdyti svietui, žiūrėkite, ką mes 
Jurįme! žiūrėkite, ką mes ga
lime !

Y Bet jau; visiems žinoma, 
kad tuos naujausios mados 
pragariškus pabūklus turi ir 
kitos šalys. Tik jos nesidi- 
džiuoja ir nesigarsina.

Gąsdinimo politika yra 
prasta politika. Ji nieko bend- 

zra neturi su mūsų , prakilniai 
reiškiamais taikos troškimais. 
Nevados bandymai dar labiau 
sustiprins argumentus tų, ku
rie mano, kad šių dienų Ame
rika pastovios taikos nenori.

Susilaukėme dar vieno dik
tato. Jį. išdavė New Yorko 
valstijos Regentų Taryba. Ji 
patvarkė, kad visi mokytojai 
ir profesoriai turi vaikams įro
dyti kapitalizmo geroves, o 
^ojmunizmo blogoves.

Amerikos komunistai- gali 
didžiuotis. Jų čia tiek mažai, 
bet jų ideologija tokia galin
ga, jog jau'ir vaikus reikia 
prieš ją mobilizuoti.

Kapitalizmas labai smar
kiai serga, jeigu jau tokių prie
monių priseina griebtis jo iš
gelbėjimui. Bet ar išgelbės?

Kai aną . dieną generolas 
Eisenhower, kalbėdamas į vo
kiečius, pasakė, “Let bygones 
be bygones,” daugeliui buvo 
neaišku, ką jis turi mintyje. 
Dabar jau daug aiškiau. Ne
spėjo jis sugrįžti iš Vokietijoj 
o mūsų vyriąusybė jau apdo
vanojo beveik visą šimtą hit
lerinių karo kriminalistų mie- 
laširdyste ir pasigailėjimu. 
Nuteistieji pakorimui nebebus 
kariami. Nuteistieji ilgų metų 
kalėjiman, yra paleidžiami 
laisvėn. *

v Vienas pačių didžiausių ka
rinių kriminalistų buvo didy- 

^si$ Hitlerio prietelius amuni
cijos karalius Kruppas. Jis ne 

tik išleistas, bet ir jo turtai 
jąm sugrąžinti!

Generolas Eisenhower ir 
prezidentas Truman as pamir
šta tą baisią praeitį ir hitleri
ninkų kriminalystes. Bet ką 
apie tai galvoja Amerikos 

' žųnonės ?

Life Insurance Institute tu
rėtų pradžiuginti mus visus. 
Jis sako, kad ' kiekvienam 
žmogui galima ilgai gyventi, 
tik reikia turėti du menknie
kiu : gerą1 sveikatą ir geras 
įplaukas! s
' Su gera sveikata ir gero
mis įplaukomis žmogus galįs 
pasiekti ir aštuntąjį, ir devin- 

»tąjį dešimtmetį.
Bet kiek iš mūsų turime 

; tuodu “menkniekiu”?

Mūsų smarkusis kardino- 
Spellman nori pasirodyti 

šventesnių už patį popiežių. 
Juk itališkas filmas “The Mi
racle” buvo visoje Italijoje 
per visus metus rodomas, ta
čiau popiežius prieš jį nepro- 
testavo ir netriukšmavo. O
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EISENHOWER ŠAUKIA 
TUOJ URMU GINKLUOT 
VAKARINĘ EUROPĄ

■ \

Ragina siųįft Europon daugiau 
jankių ir ginkluot vokiečius

Washington. — Generor 
las Eisenhower, raportuo
damas Kongresui, šaukė 
urmu siųst vakarinei Euro
pai kuo daugiausia ginklų, 
“negaišuojant nė vjeno mo
mento”. Jis taipgi ragino 
nugabent daugiau jankių 
kariuomenės į vakarų Eu
ropą, kad jų ten būtų pro- 

, porcionaliai pagal europi
nių armijų skaičių.

Eisenhoweris, vyriausias 
tarptautinės Atlanto kraš
tų armijos komandierius, 
prašė Senatą nevaržyt prez. 
Trumaną, bet palikt prezi
dentui laisvą valią siųsti 
užsienin tiek amerikonų ka
riuomenės, kiek Trumanas 
mato reikalą.

Sykiu Eisenhoweris pir
šo atgaivint ir atginkjuot 
vokiečių armiją vakarinėje 
Vokiętijoje kaip talkininką 
prieš Sovietų Sąjungą. Jis 
reikalavo vakarinei Vokie
tijai pilnos politinės lygy
bės su Jungtinėmis Valsti
jomis, Anglija ir kitais At
lanto kraštais; sakė, be

Jau numarinti keturi 
negrai elektros kėdėj

Richmond, Va.,— Aukš
čiausias Teismas Washing
tone atmetė paskutinę ape
liaciją septynių negrų, ku
rie buvo nusmerkti mirti, 
sakoma, už baltos moteriš
kės “išprievartavimą.”

Gubernatoriaus Johno 
Battle įsakymu, jau tapo 
nužudyti keturi elektros 
kėdėje. Trys likusieji bus 
numarinti kitą savaitę.

Graikai bandė sudegint 
Italijos konsulatą

Athenai, Graikija.— Bū
riai graikų jau du kartu 
per savaitę bandė sudegint 
naują Italijos konsulatą 
Rhodes saloje.

Karo metu, italai buvo 
užėmę šią graikų salą.

Areštuota keli nužiūrimi 
padegiotojai, jų tarpe vie
nas sužalotas karinis grai
kų veteranas. Jis laikomas 
teismui, o kiti paleisti.

Francijos komunistai 
padedą vietnamiečiams? 
Saigon, Indo-Kina. —

Francūzų komandieriai įta
ria, kad Francijos komunis
tai duoda nurodymus Viet
namo liaudininkams, kaip 
sėkmingiau kovot prieš 
mišrią francūzų - nacių ar
miją. . -
kardinolas Spellman dabar 
žemę su dangtim maišo dėl šio 
filmo pasirodyfno tik vienam 
mažam teatre!

Popiežius turėtų sudrausti 
Spellmaną' jau vien tik del to, 
kad parodžius svietui, jog 
niekas negali būti už popiežių 
šventesnis ir neklaidingesnis.

Richmond Hill 19, N. Y., šeštad., Vasario-Feb. 3, 1951 ★ ★ ★ Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji.

tokios lygybės negalima 
laukti tinkamos vokiečių 
armijos.

Eisenhoweris pasakojo, 
kad dauguma vakarinių 
Europos kraštų “pasiryžę 
kovot prieš komunizmą, bet 
jie verktinai laukia” dides
nės paramos iš Amerikos.

Eisenhoweris, tačiau, 
pripažino, kad tūlose euro
pinėse šalyse reiškiasi “pe
simizmas (ūpo nupuoli
mas), panašus į nusihiini- 
mą, kad vis tiek gręsia pra
laimėjimas.”

Gen. Eisenhoweris kal
bėjo, kaip “paklusnus Tru- 
mano tarnas”, rašo New 
Yorko Daily News. “Balsas 
buvo Eisenhowerio, bet: žo
džiai Trumano.”1 ■ 1 / 
Vietnamiečiai atakavo 
Amerikos karo laivą

Saigon, Indo-Kipa.—Viet
namo liaudies partizanai 
bombardavo minosvaidžių 
šoviniais ir rankinėmis gra
natomis atplaukusį ameri
kinį karo laivą Windham 
Bay. Tas laivas atgabeno 
francūzam dar 44 karinius 
lėktuvus ir įvairių ginklų 
krovinį karui prieš Vietna
mo liaudies respubliką.

Partizanų sviediniai, sa
koma, visai nepažeidė ame
rikonų jūreivių nei jų laivo, 
bet sužeidė 5 francūzų ma
rinus.

Partizanai laikosi pelkė
se ir prie pat didžiojo Sai
gon uostamiesčio. •

1 .... ................ . ..1 ...................................

.1

Amerika paleido 109 
nuteistus nacius

Frankfurt, Vokietija. — 
John M’cCloy, aukštasis A-Į 
merikos komisionierius Vo- F 
kieti jai, paliuosavo 21 nu- 
smerktą pakart karinį na
cių krjmirlalistą ir paleido 
iš kalėjimo 88 kitus. Liku
siems gi McCloy sutrumpi
no bausmes.

Priešingi amerikonam 
judžiai Berlyne

Berlin. — Sovietų kont
roliuojama^ rytinis Berlyno 
ruožtas rodo ir vakari
niams berlyniečiams juda
muosius paveikslus “Jugti- 
nių Valstijų žiaurumai Ko
rėjoje.”

Tie judžrai rodomi nuo 
didelių sunkvežimių, pri
važiuojančių prie sienos 
tarp rytinio ir vakarinio 
Berlyno.

Vakarine Berlyno’dalis 
užimta amerikonų, anglų ir 
francūzų.

. ORAS. — Giedra ir vis 
šalta.

Jungtiniu Valstybių delegatas Warręn Austin karš
tai kalba Generalinės Asamblėjos politiniam komitete 
už paskelbimą Kinijos agresoriumi.

TŪKSTANČIAI AMERIKONŲ 
IŠTRŪKĘ Iš APSUPIMO \

Korėja, vas. 2.— Šiauri
niai Korėjos liaudininkai ir 
kinai buvo apsupę 4,000 a- 
merikonų ir francūzų ties 
Yodžu miestu, viduriniame 
fronte.

Pranešama, jog per įnir
tingus trylikos valandų mū
šius amerikonai ir jų talki
ninkai ištrūko iš tų spąstų.

Jankiai ir turkai vakari
niame fronte^ sakoma, dar 
pasistūmė trejetą mylių 
pirmyn ir užėmė pozicijas 
už 10 mylių į pietus 
Seoulo, Pietinės 
sostinės.

(Pirm trijų dienų

Washington. «— Kainų 
kontroliuotojas Michael Di- 
Salle sakė, nepaisant kont
rolės, maistas gali pabrang
ti dar 5 procentais.

Valdinis darbo depart- 
mentas surado, kad 40 val
gių kainos pakilo . 2 pro
centais ir trečdaliu tiktai 
per 30 dienų nuo pereitų 
metų gruodžio vidurio iki 
1951 m. sausio (January) 
15 d.

Valdžia apskaičiavo, kad

Maistas dar pabrangs, sako 
kainų kontroliuotojas

GELŽKELIĘČ1Ų STREIKAS 
EINA VIS DIDYN

Washington. — “Svičma- 
nų” streikas žymia dalim 
pakrikdė jau 42 geležinke
lių linijas ir apie 60 trum
pesnių geležinkelių. Dėl 
streiko sulaikoma krovinių 
gabenimas prekiniais trau
kiniais ir daugelio paštinių

Vėliausios žinios
Las Vegas, Nevada. — 

Penktadienį buvo išsprog
dinta jau ketvirta atominė 
bomba per septynias pąsta- 
rąsiąs dienas. Tai , smar
kiausias sprogimas, maty
tas per 425 mylias.

Lake Success, N. Y.—A- 
merika reikalauja, kad 
Jungt. Tautų seimo baus- 
minis komitetas 
jau ateinančią savai
tę planuotų baudžiamuosius 

skelbiama, kad jie pasiekę 
vietas tik už 7 mylių į pie
tus nuo Seoulo.)

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Šiaurinių Korėjos liaudi
ninkų radijas vas. 1 d. sa
kė: i

Liaudies Armija ir kinai 
savanoriai padarė priešams 
didelių nuostolių.

Lia'udies partizanai, veik
dami priešų užnugaryje, 
per tris mėnesius užmušė 

nuo. bei sužeidė 6,300 priešų ka- 
Korejos - reivių ir oficierių; pagrobė 

, ;daug patrankų, kulkosvai- 
buvo i džiu ir kitų ginklų.

visi maisto produktai 
nuo Korėjos karo pradžios 
iki sausio 15 d. š. m. pa
brango beveik 8 procentais, 
^bendrai imant.

Valgių kainos' nuo 1939 
metų iki šiol pakilo 120 
procentų, tai yra, daugiau 
negu antra tiek.

Vartotojas dabar turi 
mokėti 2 dolerius ir 20 cen
tų už maisto produktus, ku
rie 1939jnetais buvo už vie
ną dolerį perkami.

siuntinių 1 išvežiojimas. 
Streikas pertraukė darbus 
ir 66-iems tūkstančiams fa
brikinių darbininkų. Tai ei
linių geležinkeliečių, strei
kas, nepaisant vadų. Val
džią reikalauja teismų -in- 
džionkšinų prieš streikie- 
riūs. ; • 

žygius prieš .Kinijos Liau
dies Respubliką.

Washington. — Pasklido 
gandai, kad Amerika gal 
sustabdys savo armiją prie 
38-tos paralelės, buvusios 
sienos tarp Pietinės ir 
Šiaurinės Korėjos, jeigu ar 
kuomet amerikonai pasieks 
tą liniją.

Washington. — praneša
ma, jog prez. Trumanas su-

JUNGT. TAUTŲ SEIMAS 
FORMALIAI APŠAUKĖ 
KINIJA “UŽPUOLIKU”
Lenkija ir Sovietai sako, jog 
Amerika rengiasi užpult Kiniją

Lake Success, N. Y .— 
Jungtinių Tautų seimas (a- 
samblėja) ketvirtadienį 44 
balsais prieš 7 oficialiai už- 
gyrė amerikinę rezoliuciją, 
pasmerkiant Kinijos Liau
dies Respubliką kaip “už
puoliką Korėjoje.”

Prieš rezoliuciją balsavo 
Burma, Baltarusija, Če- 
choslovakija, Ukraina, Len
kija, Indija.ir Sovietų Są
junga.

Nuo balsavimo susilaikė 
i Afganistanas, Egiptas, In
doneziją, Pakistanas, Saudi 
Arabija. Švedija, Syrija, 
Jugosjavija ir Yemenas.

Užgirtoji rezoliucija ski
ria 14-kos tautų komitetą 
bausmėms planuoti prieš 
Kiniją, jeigu ji dar neiš- k

Išsprogdinta bent 3 
atom-bombos Nevadoj

Las Vegas, Nevada.—Per 
šešias paskutines dienas 
buvo išmėgintos 3 atominės 
bombos karinių pratimų 
plote, ’ 5.0'00 ketvirtainių 
mylių ’dykumoje, Nevados 
valstijoje, kaip oficialiai 
pranešta.

Bet apylinkių gyventojai 
sako girdėję ..daugiau, kaip 
tris atomines eksplozijas.

Tų sprogdinimų tikslas 
dvigubas — išbandyt nau
jesnes atom-bombas ir pa- 
baugint Sovietų Sąjungą.

Sprogimai buvę matomi 
bei girdimi per 300 mylių.

Anglijos unijų vadai 
perša ilgiau dirbti ’

London. — Anglų val
džios sudarytas “žmonių 
jėgų” komitetas, susidedąs, 
iš unijų vadų įr fabrikan
tų, nutarė, kad darbininkai 
privalo' ilgiau dirbti.

Komitetas taipgi perša 
daugiau moterų į fabriki
nius darbus įtraukti. Sako, 
to' reikia “šalies apsigyni
mui.”

** i

Atominiai nuodai 
užteršė sniegą

Ottawa, Kanada. —Nau
jai nukritęs sniegas čia už
terštas nuodingomis • ato
minėmis dulkėmis. Jas at
nešė vėjas iš Nevados val
stijos, kur amerikonai kari
niuose bandymuose sprog
dina ' atom-bpmbas.

Paryžius. — Francijos 
mokslininkai bando išskirti 
influenzos perus, kurie su- 
sirgdino milionus vakarinių 
europiečių.
---------- į ..... '----------- ---------yb...................

'tinka duoti 2 milionus tonų 
kviečių .alkaniesiems Indi
joje jir prašys tam Kongre
so užgyrimb.
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trauks kinu kariuomenės iš 
Korėjos.

Rezoliucija taip pat įstei
gia trijų narių komisiją, 
kad testu derybas su Kini
ja dėl taikos.

Lenkijos delegatas dr. 
Julius Katz-Suchy pajuokė 
šią “taikymo” komisiją ir 
pareiškė:

--- Laikraščiai pilni pra
nešimų, kad Amerika pla
nuoja baudžiamuosius veik
smus prieš Kiniją. Juk ame
rikinės delegacijos nariai 
tariasi su valdžia Washing
tone apie sekančius žygius 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką.

Sovietų Sąjungos delega
tas Semionas Čarapkinas 
užreiškė:

— Viskas rodo, kad Jung*. 
Valstijos nenori taikos. Ši 
amerikinė rezoliucija lemia- 
naujus karinius užpuolimo 
žygius Korėjoje ir prieš Ki
nijos liaudį.

Sutaikomas N. Jersey 
važiuotos streikas? ;

............... ..

Newark, N. J. — Prane- 
šama, kad jau susitarė Dar
bo Federacijos Važiuotės 
Unijos vadai su New Jer
sey valstijos auto-busų įr 
gatvekarių korporacija. 
Taigi būsiąs užbaigtas vie-« 
nos dienos streikas.

Gubernatorius Driscoll, 
versdamas streikierius tai
kytis, perėmė busų, ir gat-. 
vekarių linijas į New Jer
sey valdžios rankas.

$100,000,000 kariniams' 
Tito fabrikams

Frankfurt, Vokietija. — 
Čionaitiniai Jungtinių Val
stijų valdininkai sako, Wa- 
shingtono valdžia tariasi 
negaišuojant paskirt 100 
milionų dolerių Jugoslavi
jai ginkluoti prieš Sovietų ‘ 
Sąjungą.

Už tuos pinigus būtų sta
tomi kariniai fabrikai Tito 
armijai Jugoslavijoje. Tad 
nereikėtų tieK daug ginklų 
Jugoslavijon siųsti iš 
Jungtinių Valstijų.

< .................... —,------------------------------

Čechoslovakija nuteisė 4 
kunigus kaip šnipus

Praga. — čechoslovakijos 
teismas surado kaltais ke
turis katalikų kunigus kaip 
Amerikos ir Anglijos šni
pus, piliečių kurstytojus 
prieš demokratinę čechoslo- 
vakų respubliką ir teroris
tų rėmėjus prieš valdžią.

Kunigas Vladimir Picha, 
kuris, be to, laikė ir ginklų 
sandėlį,' tapo nuteistas 20 
metų kalėti, o kunigai A. 
Dvorak, H. Tyl ir A. Kovak 
— nuo 1^ iki 13 metų.
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Laisvės Vajaus rezultatai
I V . «

Sausio1 27 d. baigėsi dienraščio Laisvės Vajus. Vi^g 
eilės mieštų demokratiniai lietuviai gražiai darbavoši/ 
gaudarhi naujų skaitytojų, atnaujindami p‘asibaigusias 
pi-enūnierataš ir rinkdami aukas JaikrūščiO reikalam^ ,

Pirmoje vietoje yra B r 06 klynas,, ferooklyno vajininkai 
sau dovanos neemė; jiė pasiėmė tik Jąbąi mažai lėšų pa
dengimui. Jie savo dovaną skiria išdalinti šešiom kolo
nijom, kurios vajuje gavo daugiausiai punktų po gau
nančių dovanas/ Kaip žinote, buvo skirta dešimts dova
nų; tai dabar jas gauna šešiolika kolonijų; būtent seka
mos:
E ovarid Vajidiiikai

1- mą .Brooklyno Vajininkai . ....
2- rą Jonas Grybas, Norwood .........
3- čią Hartfordo Vajininkai ............
4- tą M. Svinkūniehė, Waterbury ...
5- tą Philadelphijos.Vajininkai .....
6- tą LLD 133 kp., Camden, N. ’J. ..
•7-tąJElizabetįh Vajininkai
8- tą^D. G. Jusius, Worcester .......
9- tą Geo. Šimaitis, Brocktoh....... . .

10- lą Pittsburgh Vajininkai .......
11- tą LLD 136 kp., Harrison .
12- tą Detroito Vajininkai ...............
13- ią P. Anderson ir L. Bekis, Rochester, N.
14- tą S. Penkauskas ir kiti ........................
15- tą LLD 20 kp., Binghamton....................
16- tą A. Žemaitis, Baltimore ......................

Kiti Vajininkai Turi Punktų:
S..Kuzmickas, Šhenrindoah • • .....................
L. Pbušėika, Chicago ....... •......................... •
LLD 13 kp., Easton, Pa................•................

S. Karošs, San Francisco .......................
A. Apsėigiehę, Auburn, Me...........;..............
T. Šlekaitis, Scranton, Pa.......... • ?............. .
V. Padgalskas, Mexico, Me. ........... 
Moritfbalo Vajininkai ....... •............ . ..........
Toronto Vajininkai .■.................. .•........
Bridgeporto Vajininkai • • . • •......................
Wilkes Barre Vajininkai ...........•................
S. Kirslis, Bridgeport, Mass. ......................
Haverhill Vajininkai ... •.......... • • .........
Chęsterio Vajininkai ............... •..................
C. K. Urbonas, Hudson, Mass.........-..........•.
J. Bimba, Paterson, N. J. .. .........
A. Bemat, Los Angeles .. .  .... .....................
Ig. Kar.lonas, Tukahoe, N. Y......................
Grand Rapids Vajininkai .............. ..............
S, Rauduve, Pittston, Pa. .............
Cliffside Vajininkai....... ..............
J. pidjunas, New Haven, Conn...............
J. Žebrys, Cleveland, Ohio ............... .....
M. Siekis, Gardner, jVIass. ... •.............•..
V. Rhmanaūškas, Minersville, Pa................
Anna Philipse, Stamford, Conn.......... .

/ . to *• ’ . • ! ,

Jungtinėse Valstybėse. Karštai: laiko Meksikojė pragyventi 
buvo, sutikta Jjaiisakiuši Džeki i iŠ $25,000 metinės algos. 
Klek, kuli Lbš Andželose sūrin- -1------ ---- 1 1 -,1
ltd apie 4,06() pštižišų.

Po to kalbėjo Antrojo Pa- 
sddlihib taikos saįininl<ų kon
greso dalyvė Moli Lukas.

—Negrų tauta,—pasakė ji,— 
fibromis prirašo po Stbckhol-

ou mo atsišaukimu. Ji žino, kad
įžymybėmis, tas karas, kurį veda Amerikos

įmonėmis ir kultūros įstaigo- imperialistai, — yra karas ne
adžititėjo šostihė'š riž dehį8kmiiH,

naująsias otatyb’dš, niėtrd; žlti- Ddktdrąs D^biiąs Kingšberi, 
rėjb Didžiajariie iedtfe spebtdk- mokytb'jd Tbfėžė Rbbihsbh, tei- 
ų vruAių P. L Čai- /iriiilkąš cąrlždš - Hovardas pa-
kovsklo vardo salėje kiksėsi i įvairius ^vyzdžius, ro- 

..... . JddtiČiiiš, kalį? dbTiėji ametikie- 
t .j •. i . J ■ . J n i ii* i . . - i ■ . '

Apie AMerikiEčiuš
SVEČIUS MASKVOJE

Lietuos žinių agėritūta 
“Elta” rašo:

Mdskvoje vieši didėlė grūpe 
Amerikos, visūomčnes veikėjų, 
dalyvavusių Antrajame Pasau
liniame ' taikos šallhinkij kon
grese. Svečiai susipažįsta su, 
Maskvos miesto

Gal atsiras gerų labda
rių, kurie pradės ambasa
doriui aukas rinkti?.

VISGI PRIPAŽĮSTA
Kai kada ir Niujorko 

Times pripažįsta, jog Tary
bų Sąjungoje atliekama di
delių ddfbų greit ih sėk
mingai;

štai minėtaipė laikraštyj 
jo bendradarbis, Harry 
Schwartz, rašo; ^Tarybų 
Sąjunga daro didėlį progre
są kanalų sistemos pravėdi
nto srity j,”

Su 1952 metų pavasariu 
Tarybų Sąjungoj jau bus 
pilnai baigtas kanalas, jun
giąs Volgą su Dono upe. 
Tūoriiet maži ir dideli laivai 
galėš plaukioti upėmis ir 
kanalais iš jūros į jūrą, nes 
1 "/‘i sistema su
jungs vandeniu Azovo, Kas
pijos, Juodąją jūras su Bal
tijos ir Baltąja jūromis.

Šiuo metu, kaip žinoma' 
jei laivas, sakysime, nori 
patekti iš Juodosios jūros į 
Baltijos jūrą; jis turi 
plaukti per Viduržemio jū
rą ir Atlantą.

Visgi reikšminga, kad ir 
Niujorko Tifnešo bendra
darbis, kuris yra parašęs 
daug melagingų straipsnių 
dpie T. Sąjunga, nbrs kartą 
sutinka, kad. toji šalis 
darė didėlį progresą!

___________________ i_____________

JUOKDARIAI
i Kažin koks A. Erdvilas 
rašo Pittsburgho “Žiniose”:

Šaukime visam pasauliui, jog 
mes be Klaipėdos neniirimsim...

Girdi, Klaipėda turinti 
priklausyt Lietuvai!

Na, ir*kaš su tais žmonė
mis darosi? Ko jie rėkia? 
Kamgi šiandien Klaipėda 
priklaiiso, jei ne Lietuvai?!

Gavo punktų 
.... 28,361 'į
.... 14,768
.... 13,380
.... 12,619
.... 10,720
....... 9,746 
....... 8,637 J 
....... ..... 8,431 | 
.......8,350 
....... ..... 6,538 " 
.......6,196

miš., Jie
naująsias stdtyb’ds, mietrei; žlri-

lį “Gulbi!) ežeras 
1 
Tdtyhiiiėš Armijos Rdridcfflb-—‘—j: “y——y 
sioš Vėliavos Uainii ir ■ gbkiąl^1 atkaklid h’ pašiąūkojamai 

draugystę

į Ūžib'klgą hrrifėšb'rids ilolan-

Pasižadėjimai
FranČdžijbs premjero Pleveii. pasitarimai su prėžiden- 

tu Trumanti pasibaigė. Mažai kas viešai žinoma apie 
susitarimus. Viešai prasitarta tiktai tiek, kad Francū- 
zija pasižadėjo visur kur remti Amerikos žygius, o 
Jungtines Valstybės padės francūzams kariauti Indo-Ki- Į 
riijoje. Tiesa, prezidentas Trumanas nepažadėjęs siųsti

ro-

sioš Vėliavos dainų lt ’ A i | x I < i ' ) I ’ ’ * 
ansamblio koncerto.. ■ I kovoja iiz taiką ir

Lapkričio 26 d. delegacijos tautų tarpė.
» i’.v-'.. t ± nariai aplankė dbyaną drdūgui , •*. ------armijos, bet sutikęs franeuzus gerai aprūpinti ginklais j Stalinui sales. Atšiliėpi- das Rbbertšdš^ dblėkabijos var- 

ir doleriais. mų knygoje pailiktagič įriišė Ču padėkojo įširstą sutikimą
Bet kiek iš to naudos Amerikos žmonėms? Jokios, svečiai pažymėjo, kėd dovanos -h’ nUbširdtį įjiieiiiihią.

Mums bus. tik didžiausi nuostoliai — tiek medžiaginiai, didžiajam vadui įtikinamai ro-i 
tiek moraliniai. Kodėl gi ši šalis turėtų padėt Francu- do tarybiniu žmonių it 
rijos imperialistams, pasilaikyti Indo-Kinijojė? Argi ši 
Trumano politika dar labiau nepaveiks Azijos žmones 
prieš Ameriką?
'-SU. laiku Indo-Kinija gali pavirsti antrąja Korėja. In-

■' do-Kiriijoš žmonės smarkiai kovoja prieš savuosius ir 
svetimuosius pavergėjus. Jierhš tik feikėtų palinkėti pa- 
slšėkitrio. Bėt šiandien Amerika įtraukiama į karą prieš 
ttibs žnidneš.

-A Fraiičūžal nettiyi jokios teisės Indo-Kinijoje viešpa- 
taiiii. Jie turėjo seniai išsikraustyti. Kai geruoju nesi-

C krausto, žmohės stengiasi jėga, jų atsikratyti. Tokia ten 
. įpądėtįs. Aiški, kaip diena. Šiame atsitikime remti fran-

vE Cūzūs reiškia remti imperialistus.
. i ' \ -----------

v-,.‘ Šdviiiistų šiiktybes
: r Labai įdomiu davinių susilaukiame iš Georgia valsti

joj .Teft baltieji šovinistai, gubernatoriaus Talmadge 
Vadovaujami; imasi beprotiškiausios apgavystės. Jie 
Valstijoj seimelyje iškėlė sumanymą visas valstijos aukš- 
tąsias mokyklas atiduoti privatiškieriis kapitalistams.

į : Kairi toks žygis? Ogi tam, kad apeiti Aukščiausio Teis- 
x i»o potvarkį prieš diskriminaciją. Teismo įsakyta į mo?. 
r’ kyklaš lygiomis teisėmis su baltaisiais priimti ir juodųo- 
4 sittS žrildneš: Bet tas po'tvdrkis kalba tik apie viešąsias,
. valdiškąsias mokyklas. Aiškinama, kad jis nepaliečia 

č, privėĮtišl<di ŪžlaikŪihiĮ mokyklų. Jose diskriminacija gali
; . hĄti laisvai praktikuojama.
I Av/Pavesdami valdiškas mokyklas privatiškoms ran-

■ kdhiSj šovinistai apeis teismą įsaka ,arba pabėgs nuo jo.
AukŠČiausias Teismas irgi vengia griežto pasisakymo 

prieš diskriminaciją. Teisingumo ir laisvės šalininkai tu- 
rėš darbo iškovoti iš teismo tokį potvarkį,-kad jis1 lygiai

/ priimsiu tiek privatiškąsias, tiek valdiškąsias mokyklas.
Diskriminacija prieš negrus aįjšvietojė ii* moksle turi

X. , du tikslu. Vienas tikslas yra išlaikyti pietinėse valstijose 
gitarinį pasidalinimą, kitas — palaikyti negrus tamsybė

je ib dtsilikime, idarit jie negalėtų konkuruoti sU baltai-
žflais; / t
/•‘.{lašinė bėi tautihė diskriminacija nesuderinama su 
isdšv$, demokratija ir paprasčiausiu žmoniškumu.

į < Isterijos atykte
: Kiek šių dienų isteriją yra nuskliatiduš žfhonitį, nie
kas niekuomėf negalės suskaityti. Jų rasime visuose 
įšluogsniuošė, višose grupėse.-
OPifė tokių atikų reikia prįškaltyti kapįtdhą Charles A. 
Hill, labai pūikidi atšižyfhejdsį Aritfajathe karė. Jis yra 
Fęžefviniš kštihinkaš. Dabar pafbikalatita, kad jis re- 
žigiittotiį, 'dFfra plies jį b’ŪS iškelti hėlojališkūmo kalti-

./^Ujką jis terorizuojamaš? Ogi tik Ūž tai, kad jo tėvas 
šešiio esą radikalai, gal daf net koniųništai! Šapitoi- 

teisinasi, kad jis su jbkiu radikalizmu riiekuoiriet 
hiėkb tūrėjęs ir kad jis riėgali atsakyti už šrivo tėvo 

f? pblltiriiūš Įsitikinimus. •
. Beje', kaš ribtš esgS įskūndęs Hill, kad jis vieną dieną 

Mar tai gavęs .ir pŪšiskaitęs. The Dailjr Wdikef.
ŠišįifiėŠ jį apkaitinifriūs toks keistas, piktas ir juokin

gas, jog hėt kOpitalištliliš The N. Y. Timęš hėb'egali išty
lėti. Nejaugi už paskaitymą laikraščių jaū bus žmonės 
per^ekidjami ? The Times sako, kad 'kiekvienas geras, 
vėifclus derhokrOtas bei republikonas turėtą skaityti The 
Daily Wbfker, hės kaip gi kitaip jie sužinos; ką kbmu- 
tiistai kalba arba už ką kovoja? ' '
į -rilriai štitifikame sif Šių didlapid patarimu;

J

rM

ir doleriais.

pažangiosios žmonijos taikos 
^siekimą.

Lapkričio 27 d. delegačiją 
priėmė Tarybinis komitetas 
taikai ginti. Komiteto pirmi
ninkas' drg. K. S. TichonOvas 
karštai pasveikino Amerikos 
pažangiosios visuomenės atsto
vus ir išreiškė įsitikinimai, kad 
delegacijos viešėjimas Tarybų 
Sąjungoje pžidčs šūštip'riiiti 
draugystę tarp Tarybą Sąjun
gos ir JAV’ tautų.

Atsakydamas į sveikifiimą, 
ptofesoriūs Hblandas Robertsas 
pabrėžė, kad kongreso priimtų 
nutarimų įgyvendinimas turi 
milžinišką reikšmę amerikiečių 
tautai ir kad jokie sunkumai 
nesustabdys taikos šalininkų.

Padėkojęs Už suteiktą progą 
aplankyti TSRS bei susitikti su 
tarybiniais žmonėmis, Holanda's 
Robertsks papasakojo savo 
įs'pūdžius apie tai, ką mate sos
tinėje. '

Amerikos deįegacijbs ndrjai- 
tąikos šalininkų judėjimo akty
vūs dalyviai papasakojo apie 
tai, kokiomis sunkiomis sąly
gomis jiems tenka rinkti para- - 
šus po Stockholmd atsišaukimu žmonių nebegali per metus

kanalų-upių

T

is 
jis

nebegali Pragyven
ti iš $^5,o0o Metinės 
ALGOS!

Guvusis Nlttiofko tiiajo- 
ras, William O’Dwyer, pra
nešė aną dieną, kad jis esąs 
biedrias ir turėjęs skolintis 
pinigų, kad galėtų būti A- 
merikos amabasadoriumi 
Meksikoje.

Tuomet; , kai Trumanas 
paskyrė O’I)wybrį ambasa
dorium, jis pasiskolino 
draugų $15,000. Gifdi,
turėjęs iš viso pinigą tik 
apie pusantro tūkstančio 
dolerių; o jo jauna žmona 
— apie tris tūkstančius do
lerių. Na, ir jis numatęs, 
jog su tais' pinigais negalės 
eiti afįibasadoriaūs parei- i 
gų.

Ambasadorius O’Dwyer 
gaiina $25,000 mėtinėš al
gos, 1 bet iš jos jis negali 
pragyventi, nęs turįs nema
žai balių , ir .pokylių amba
sadoje, kurie daug kaš- 

• tuoj a.
Atrodo juokinga, jei pora

pa-

ŽYMIEJI AMERIKIEČIAI SAKO:
DARYKIM ŽYGI TAIKAI GINTI!

65-ki žymieji, amerikie
čiai, rašytojai, dvasininkai, 
moksliriinkai ir Visuomeni
ninkai susitarė ' įvykdymui 
žygio į Washingtoha taikhi 
ginti.

Tarp šitų žyęnūnų yrą to
kie, kaip rašytojas, Nbbelio v 4- .
latirfeataš Thomaš Mąnn, I;®?? 
keturi protėštaritų vyškū- 
pdi, žymūs, mbkšlihlhkai, 
įlrofėSoHai ir kiti: Viši jiė 
šūtrifia, jog kbVd dėl Tai
kos privrilb btiii nė tik tę
siama, • bet ryškinama; ]jlb- 
čiairia. . o . .. ,

Tam jie stidare 4ihWcan įldžįštaht, tą; būtent, fąktą, 
Peace Crusade (Amerikinę kad ' kolnijaliniuose (pa- 
Krusadą Taikai Ginti). Ir vergtuose J kraštiibsė vykš- 
šitie vyrai ir moterys šau/ta didžiuliai visuomeniniai 
kia Amerikos visūoiriėrię, pasikeitimai. Mes teigiame,, 
kad ji šių metų kovo mčnė- jog križė Azijoje gali būti 
šio 1 d. žygiuotų j yVrishi- 
įngtoną savo balsui dėl tai- 
Ros pareikšti.

Jie nori, kad mūšų krašto.

Laisvoji Sakykla
8^" ^•praktiškas pasiūlymas

i kas tai per Laisvę pa- 
< kėlė klapsimą, ar britų verta Čia 

tveft kolektyvinį ūkį? Taip, 
būtų ir vertd ir nevefta. Bro- 

į Wi, vienu atžvilgiu šiaip taip 
galinta, o kitu išeina, kad tai 

J- būtų įsikabinti į dūkstantį ką- 
"’ratą ir 

: ?n^giriti jį pasuktiz atgal ar 
jį* sulaikyti nuo kompeticines pra- 

\ • v

Žūtlės — bankroto, į kurį jis 
teškia tūkstančius žmonių kšs 
dierią.

Pirmiausia tokiam ūkiui rei
kia pasiieškoti poros-trejeto 
šimtų akrų žemės, visai geros', 
kad būtų galima visą - art, už
augint savo grūdus ir šieną ir. 
turėt įsėtas'-gera ’role "ganyklas 
ir augint mėsinius gyvulius 
Herfords (dideli baltagalviai)

prezidentas, senatoriai ir 
kongfesmanai matytų savo 
akimiš, jbg Amerikos žmo
nės ttbkšta tdikoš, nenori 
plėsti karo, noTi gerbūvio, 
o ne skūrdo, kurį karas ne
ša.

Tikimasi, jbg daugiau nei

Vyks į ^Washing toną,1—žmo
nių, atstovaujančių ' visus 
visuomenės slūogšhiuš.

Jų pareiškimas, tarp kit
ko,. žymi: , •

“Mes šakomeį jog taika 
gali būtį pasiekta tik pri- 

lą, puteli t, f aktą,

palikus nuošalyj tai, kas 
skiria; vienytis ir vieningai 
pareikšti savo balsą taikai

‘■i

išspręsta tik pripažįstant 
Kinijoš Liaudies Respubli
ką ir pfipažįstaųt jai teisę 
būti Jungtinių Tautų nare. 
B et.; netgi pirmiau nei šie 
žygiai biiš daromi, iriėš pri
valome liailtiš kariavę Ko
rėjoje, atsisakyti nuo be- 
ieikrilirigo' tos šajiėš turto 
ir žmonių naikinimo, taip
gi bėteikrilingd Amerikos 
kšĮtių dukbjiiho.
. “jiitt labai laikas, kad a-

Pasirašo:
Thomas Mann, rašytojas, 

Nobelio laureatas 1929 me
tais. •

tlf;. Liriiis Paulidg; Kali
fornijos Technologijos In
stituto chėrilijoš . dephrt- 
mento direktorius, gavęs iš 
prezidento Trumano Legion 
of Merit , už savo, veiklą a- 
tomo tyrinėjimo srityje ka
ro metu.

. 5,708
5,540
4,876
4,325 ‘

i . *
4,198 r
3,965 V

F. Klastoti ir P. Bechis, Great Neck, N. Y. ... 2,970 
2,918 

■ 2,670 
2,374 
2,312

2,102 
2,048 
2,012 
1,798 
1,732 
1,608 
1,514

1,410 
1,374 B 
1,264 
1,264^ 
l,252*»r1
1,198 I 
1,136 I 
1,014 > 

. 987 .
• 740

A. Gudzin, Scotian, N. Y...................................... 670 4
Eilė vajininkų turi.po mažiau punktų. Tatai jau buVo * J 

paskelbta vajaus eigoje.
‘ z »

Tariame širdingiausiai ačiū visiems ir visoms už paši- į 
dafbavimą ir aukas! Prašome visomis jėgomis remti 
diehraštį, kaip finansiniai, taip ir gaunant naujų škai- ■ t 
tytojų. *; .

Visiems vajininkams Laisvės Administraęija taria ačiū ’ 
už gfažų ir nuoširdų bendradarbiavimą! Prašome jūsų . * 
talkos ir ateityje. ,

Laisvės Administracija

LAISVEI AUKOS į

Dienraščio reikalams pastaruoju laiku sekamai gavo- gg 
me aillcii: ' ’, ' ,

V. BizuliS, fhiia., Rd. 7, J.....
P. Stankevičius, Queens, Village, N. Y.
P. Nauncikas, §an Antonio, Texas ....

> J. M.’ Bęriiat, Hartford, Cpnn. .............
Gėq. Urbonas, N. Braddock; Pa. .......
r. Yeševage, N: Braddock, Pa..............
J. Tumasa, New Haven,'Cbnn.
J. Rudman, New Haven, Conn. • • •;..

' S. F. Sjiiith, Los Angeles, Calif............
A. Degutis, Phįld., Pa. ....... ....

' LLD 133 kp. Vajinihkas, Camden, N. J
M. Ęažanskas, Union, N: J........ .
G. Kazlauskas, Elizabeth, ~ N. J.
J. Kavaliauskas, Phila., Pa. ,......... •.
M. J. Pupiš, Pasadeha, Ca]if. ..........
M. Shdpės, Tacohią, Wash.......... •.......... •
P. Urbbnds, Ashland, Pa................ ...
J. MilWr, ARocheštėr, N. Y.....................
V. Pažafškuš, Chicago, Ill..

■ L. ir J; Žemaičiai. Hartfbrd; Gbnn. ...;
J. Miliauskas; MdKeėš RiJckš; Pa. ......
A. Verkutiš, Woodhaveil; N. Y................
J. J. Gray, Loraine, Ohio .. .......... •..
T. Povilionis, .Toronto, Canada
P. Kukoniš, ĘfOoklyn, N. Y. ..........
A. Laučius, Brooklyn, N. Y. • • . .. . • • •
Višiertiš adUb’jŪąiems tariame širdingiausią ačiųt Visi 

suprantame, kad prie dabartinio brangute demokratinis 
liaudies laikraštis gali išsilaikyti tik SU pagalba i aūkiį. : 
Prašbniė Visits ii’ višaš taipgi ateityje diikoti, kiek tik 
galite. ' / ''-ii .
< ' Laistės AattHiifeiračija

;. $5.00 
... 5.00* 
... 5.00

. 3.00'
, 3.00

3.00
3.00 '
3.00

. 3.00
♦3.00
. 3.00'

3.00
3.00
3.00 1

. 3.00
3.00
3.00
3;00
3.00 , I
3.00

i.od *
1.00

. i.o'd '
1.00 A

'>•
Ei. W. E. B. Dti Bois, žy

mus negrų šočioldgas^ ir is
torikas. 1 . ;

Vyskupas Camėron C. 
Alleyne, Philadelphia/Pa.

Daktarė Charlotte Haw- 
kins Brown, profesorė Pal
mer Memorial Institute, 
Sedalia, N. Q.

Dr. Philip MorrisWn; iš 
Cornell Universiteto, fizi
kas, kuris padėjo sutaisyti 
atomo bombą, mestą ant 
Hirošhimos. ., .1 '

James H. Wolfe, Utah 
valstijos aukščiausio teismo 
narys, ' . ‘

Toliau seka parhShi kitų: 
dvasiškių, mokslininkų, ra
šytojų ir darbo imijtt;yądo- 

ninku.
Kaip mato'me, Airierikos 

žnidnės riemiėgii, nėžihfiht 
to, kad juos bando užmig
dyti komercinė Spauda . ir 
Ed.djjU^

Amerikos žmonės kOvbja 
už taiką.'' /1

arba Aberdeen Angus (juodi, 
nedidukai, be ragų; jie labai 
greitai auga).

Bet,z pirm viško, kolektyvo' 
grupėje jau būtinai turi būti 
ėk'sįjertaš, baigęs agriktilfūros 
mokslą modern iškalti Ūkiui ves
ti ir gyvuliams auginti.

Taliai reikia ifšt ir to, ffičrikiėčiai, padėję į šalį 
kad bilė kokius ^uWaugL beųt kokius gkirtumūš fi- 
nant, ar pieną gamifiatit, jau loįo'fijojė, fbligijjjjė, Višllė? 
1 Al *r A1 h rl i n f* Tilri z-< U U 7 y. J ' 1 > ’ '1 4 > ’

.meniniuose ih politiniuose. Vų', Veikėjų bei Visuomeni- 
įsitikinimUošė, .tūptų vie
ningai statyti š&u tyriau
siuoju tikšlii: išsaiigbjiiiją 
Artiėrikoš nuo grėsidtičįo 
karo“ katastfofbš /SU Edr’o-

^Nd, 1h dėl to šitie žįįtjnu- 
nai ragina amerikiečius,

jeigu šiandien , toks ūkis stovi 
tokioj padėtyj, kad. jo savinin
ko vaikui eina mokslus ir visi 
turi sau po gražų automobilį ir 
tt., tai tokio ūkio tik mašinerija, 
yra verta kelių dešimtų tūks
tančių dolerių. Trobesiai ir 
Vėl. lis vertina savo ūk-įi apie 
du šimtu tūkstančių dolerių. •

’. . C K. h
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LlT€ R RTŪ RA ŠAUNIOJI OPERA “LA TRAVIATA”

Siibversyviai!

IR fllcRRS
LMS News and Views

Iš Los Angeles miesto pranešama, jog 
ten tūlose mokyklose uždrausta į biblio
tekas įsileisti rašytojų Mark Twaino, 
George Bernard Shaw’o, J. B. S. Hal- 
dane’o ir dar kai kurių rašytojų raštai.

Taip rašo to miesto Amerikos Civilinių 
Laisvių Sąjunga, savo laikraštėlyj “The 
Open Forum.” Pasak laikraštuko, tūlų 
mokyklų vadovai skaito Mark Twaino 
“Maldą prieš karą” labai subversyviu 
raštu!

Be to, tūlose mokyklose uždrausta įsi
leisti į bibliotekas tokie savaitraščiai, 
kaip “New Republic” ir “The Nation.”

Kita šiurpi žinia: Niūjorkiškis “Com
pass” skelbia, jog neužilgo viena knygų 

į leidykla sunaikins 150,000 savo išleistų 
■ knygų egzempliorių.
I 'Tomis knygomis yra: Howard Fast’o 

“Conceived in Liberty” ir “The Unvan
quished”; taipgi rašytojo Eric Em- 

■. bler’io “Cause for Alarm.”
Leidykla, leidžianti mažame formate 

įvairių autorių papigintomis kainomis 
knygas, yra New American Library of 
World Literature. Jos būstinė 
ke.

Kodėl tai daroma?
Todėl, -kad šituodu rašytoju 

žangūs. Kas nors “iš viršaus”

Niūjor-

yra pa- 
padikta- 

vo knygų leidyklai knygas geriau sunai
kinti, negu parduoti; gal būt kas nors 

> leidyklai už jų atspausdinimą ir užmo- 
, kės.31

'• ’ 1 v • • 1 •' ■■ Fasto knygos Iiečia Amerikos revoliu- 
viu. Jos kadaise susilaukė iš literatūros 

VKTitikų labai palankaus atgarsio. Bet 
I dabar, užėjus debesiuotiems laikams, jos 
* turi būti sunaikintos! Z1

Ar skaitytojas įsivaizduoja, ką tai 
reiškia, kokius laikus mes gyvename!

Žineles apie literatūrą 
ir meną

Šiuo metu Rusijoje leidžiami ameri- 
, kiečio rašytojo Theodore Dreiser’io visi 
raštai rusų kalboje. Dreiseris mirė prieš 
keletą metų Hollvwoode. Jo raštai labai 
mėgiami visoje Tarybų Sąjungoje. “A- 
merikinė Tragedija” — pats žymiausias 
r’ašytojo veikalas; jis yra išverstas ir iš
leistas ir Lietuvoje, bet amerikiečiai lie
tuviai jo vis dar negauna.

Maskvoje, skelbia pranešimai, šiemet 
bus pastatytas Šekspyro “Hamletas,” 
Molier’o “Mizantropas” ir Levo Tolsto
jaus “Gyvasis lavonas.” Daug naujų 
veikalų, liečiančių dabartinį gyvenimą, 
patingai kovą dėl taikos, bus statyta 
šiemet Maskvoje.

O

■

Maskvos žymus literatūros žurnalas 
i “Novy Mir” išspausdino amerikinio ra
šytojo Howard Fast’o straipsnį apie li
teratūrą: “Literatūra ir realybė.” Šis 
rašytojas T. Sąjungoje didžiai vertina- > 
mas; jis buvo kviestas vizituoti T. Są
jungą, bet rašytojas nebegali iš šios ša-‘ 
lies išvykti,—negauna paso.

r
-

Filmą “Oliver Twist” ligi šiol Ameri
koje buvo nerodoma dėl to, kad ji anti
semitiškai sukurta. Tačiau, sakoma, 
neužilgo ši filmą bus pradėta rodyti A- 

' merikos teatruose, nežiūrint to, kad 
prieš jos rodymą gali kilti daug prOtes-

Niujorke pradėta rodyti filmą “The 
Steel Helmet.” Tai filmą apie Korėją; 
A tirštai nudažyta rasistiniais dažais.

Niūjorkiškiame Stanley teatre pradė- 
rodyti daili tarybinė filmą “The 

■^Rdrsemen” (Raiteliai

By MILDRED STENSLER 
OPERA AT LIBERTY AUDITORIUM

Musically speaking, opera is “the 
thing” this season. The ascension of Ru
dolph Bing to the exhalted seąt of man
ager of the Metropolitan Opera has been 
much publicized as the “new deal” in 
opera. Modern opera for the American 
people is the^new cry.

But, it is still a far cry for the aver
age American to an orchestra seat at the 
Metropolitan. There are, however, in ' 
many of the major cities many smaller 
opera groups endeavoring to bring opera 
to the layman. Our own Liberty Audi
torium is going to be the scene of two 
opera presentations in the very near 
future.

The first of these operatic offerings 
will be on Feb. 18, by the Nassau Ope
ra Guild under the auspices of the Lith
uanian Fine Arts League 3rd District. 
We have a special interest in this group 
because our popular singer, Amelia 
Young, is one of the leading members of 
the company.

Very appropo, the Nassau Guild has 
chosen to perform scenes from two of Gi
useppe Verdi’s operas. January 27th 
marked the 50th anniversary of the 
death of this great composer.

Verdi’s operas are the most oft re
peated in opera repertoires. Hę, of all 
the opera masters, has written the great
est number of successful operas. A par
tial list would look like this: La Tra
viata, Il Trovatore, Rigoletto, Aida, O- 
thello, La Forza del Destino, Ernani, 
Un Baile in Maschera. ■ !

All of the composer’s operas are in 
keeping with the Romantic era in which' 
he lived; they are all of the swash-buck
ling, blood and thunder variety. Verdi 
had a knack of picking good melodramat
ic scripts and setting them with music 
of such melodic flavor portraying the 
true character of the actor. One couldn’t 
imagine a more fitting tune for the ar
rogant callous Duke in Rigoletto than 
“La Donna e Mobile.”

Giuseppe Verdi, affectionately re
ferred, to as Joe Green by the Brooklyn- 
ese, lived a long and full life. —le was 
born in Italy in 1813, A poor shop-keep
er’s son, he overcame poverty and ob
scurity to reach, during his own life
time, overwhelming success.-

It is strange that “La Traviata,” the 
most often performed opera, was the on
ly opera of Verdi’s that seemed doomed 
to failure on its first presentation. But 
it turned out that that was because of 
bad casting, for the next time it was pre
sented it was an instant hit. 1 _ •

The opera was adopted from Duma’s 
play “La Dame aux Camelias,” frequent
ly known by the incorrect title of “Ca
mille.” This old and very touching story 
lends itself to most any setting at any 
period. A “traviata* is a courtesan or 
court, mistress. „ Violetta,, tlie heroine, is 
a “traviata,” one who as the opera un
folds is already a victim of consump
tion. She, however, continues to lead 
her gay life until Alfredo, a young man 
of high standing, confesses his great love 
for her. Violetta is touched by such de
voted affection and agrees to move to 
the country to live with him.

For a time they are very happy, even 
though Violetta has been forced to sell 
her jewels to help maintain the luxuri
ous country estate, until Alfredo’s father 
visits Violetta and begs her to leave his 

' son. She is ’not only jeopardizing the 
career of Alfredo, but that of his sister 
who is about to make a very important 
marriage. Violetta s makes the supreme 
sacrifice; she gives up her lover to go 
back to her former life and .ultimate 
death.' 
embittered 
gedy, but 
ed to the 
death bed

mtually, the father tells the 
I Alfredo of his part in the tra- 
Violetta has already succumb- 
dread disease arid is on her 
when Alfredo reaches her.

Š. nu kovo 18 dieną Lietuvių Kultū
riniame Centre bus pastatyta opera 
aLa TraviataT Čionai norime, mūsų 
skaitytojus supažindinti su šios gražios 
operos istorija ir turiniu.

Lygiai prieš šįmtą ir tris metus jau
nasis Alexander Dumas parašė novelę 
“La Dame aux Camelias.” Nqvele būvo 
išleista 1848 metais ir turėjo nepapras
to pasisekimo. Tuojau Povelės autorius 
iš šio pasekmingo kūrinio pagapiino sce
ninį veikalą. Kai 1852 metais žymusis 
kompozitorius Giuseppe Verdi pamatė 
dramą b vaidinant, tiesiog susižavėjo. 
Verdi tuojau pasiprašė ar pasisamdė 
Francisco Maria Piave iš tos dramos pa
rašyti libreto operai. O pats Verdi ap
vilko'ją žavinga muzika. Bet operai bu* 
vo duotas kitas vardas. Ji buvo pava
dinta “La Traviata” ir pirmu sykiu bu
vo pastątyta mieste Venice, 1853 metų 
kovo 3 dieną. ' ,
* Nors operos libreto ir muzika pasiekė 
New Yorką 1856 metais, bet pirmu sy- 
kiu suvaidinta Metropolitan Opera 
Housėj tik 1883-1884 m. žiemą. Pasise
kimas buvo labai didelis, ir nuo to laiko 
opera “La Traviata” buvo tik per tris 
sezonus nepasirodžius Metropolitan Ope
ra Plousėj. Kasmet ji yra pakartotinai 
pastatoma.

Dabar gi šią operą turės progą pama
tyti ir išgirsti kiekvienas lietuvis už la
bai prieinamą įžangą. Ją pastatys-su- 
vaidins grupė žymiausių artistų. Pasta
tymą diriguos išgarsėjęs, muzikas Mąe- 
stro Somovigo.

OPEROS TURINYS
Lietuviams bus ne pro šalį susipažin

ti nors trumpai su šios operos turiniu. 
Žinant veikalo turinį, daug gęriau gali
ma suprasti jo dainas ir muziką.

“La Traviata” yra istorinė drama. 
Ji puikiai pavaizduoja tam. tikrą dabai 
įdomų Francūzijos valdančiosios klasės 
—aristokratijos — socialinio gyvenimo 
laikotarpį, madas ir papročius. Svar
biausia šioje dramoje ypata yra jauna, 
graži mergina, Jturio's, tačiau, užsiėmi
mas buvo nelabai garbingas. Jos vardas 
buvo Alphonsinė Plessis. Ji buvo kurti
zanė — “aptarnąutoja”’ turtingų, išdy
kusių vyrų. 'v šiandien ją pavadintumė
me “sugulove” arba “prostitute.” Ji mi
rė 1848 metais džiovos liga, vos sulau
kusi 23 metų, ir buvo palaidota Mont
martre kapinyne, Paryžiuje. Alexandras 
Dumas savo toje novelėje “La. D am e 
aux Camelias” ir aprašė šios kurtizanės 
Alphonsinė Plessis gyvenimo dramą. 
Operoje “La Traviata” ji vadinas “Vio
letta Valeli.”

PIRMAS AKTAS: Veiksmas eina 
Paryžiuje, Violetta Valery kambaryje. 
Čia susirenka gražuolės draugai ir prie
temai. Nereikia nei aiškinti, jog čia su
sirenka jauni ir nebejauni <meilės” ir 
linksmybių ieškotojai. Čia jie džiaugiasi 
pobūviu ir smalkiai linksininasi.

Šalia Violettos stovi jos draugė Flora 
Bervoix ir svečias Marquis d’Obigny. 
Flora klausia Violettos: k

“Ar jūs iš tikrųjų' žavitės šiuo visu 
linksmumu?”

“Taip,” atsako Violetta, “juk links
mumas yra vienintelis vaistas nuo ma-- 
no ligų.”

Staiga Violettos draugas Gastone atsi
veda ir Violettai persta to nepažįstamą 
jaunikaitį Ąlfredo Germontą. Nepažįs
tamasis tiesiog nebegali muo jos savo 
akių atitraukti. ‘ \ ,>

Gąstone pasilenkia prie Violettosk ir ■ 
sako į ausį: ’ . - ' *

“Šis jaunas vyras jus tiesiog garbina. 
Per visą jūsų ligą jis kasdieną! ateidavo 
ir klausinėdavo apie jūsų sveikatą.’’

“Ar tas tiesa ?x’ klausia Violetta, stai
ga atsisukusi į Alfredo. “Jei tiesa, tai 
aš jums dėkoju !”

Violetta nesitveria savyje juoku, kad 
x Alfredo yra ją įsimylėjęs. Betgi josios 
“draugas,” baronas Douphol, pastebėjęs

tatai, nebesitveria pavydu.
Visų atyda nukrypsta linkui jauno 

Alfredo. Svečiai pakelia jam tostą, o 
jis jiems gražiai padainuoja.

Tuo tarpu staiga Violetta, ligos suim
ta, parpuola ant sofos.Svečiai supuola 
aplinkui ją. Ji protestuoja ir prašo vi
sus prasišalinti. Visi išeina, tik pasilie
ka Alfredo,' jos nepastebėtas, ir tėmija, 

^kaip ji apžiūrinėja savo išblyškusį veidą. 
Pajutus, kad Alfredo pasiliko ir ją tėmi- 
ja,' Violetta piktai atsisuka linkui jo.. Jis 
sako:

“Toks gyvenimas užmuš jus. Jeigu 
jūs būtumėte mano, kaip švelniai aš jus 
prižiūrėčiau!”

Violetta /negali tikėti, kad Alfredo 
rimtai kalba.

“Per ištisus metus aš jus mylėjau,” 
jis tęsia.

“Ne x . . ne. Tai negalima . . \ Aš tu
riu jums atvirai pasakyti,” Violetta at
sako. “Jei jūs iš tiesų taip jaučiatės, tai 
turite mane -apleisti — jūs lengvai viską 
galėsite pamiršti. , Bent jau apie meilę 
man nekalbėkite. s

Violetta paima gražią gėlę nuo savo 
suknelės, paduoda Alfredui ir sako:

“Sugrąžinkite ją man, kai ji nuvys.”
Alfredo pabučiuoja Violettai ranką ir 

išeina.
Kai svečiai išeina ir Violetta pasilie

ka viena, pirmu sykiu jinai pajunta ne
paprastą susijaudinimą dėl Alfredo iš
tartų meilės žodžių. Tokiu savo gyveni
mu ji, mat, nebuvo supratus bei pažinus 
tikrosios meilės. Dabar ji galvoja: Ar
gi šis jaunikaitis jau ir bus mano sap
nuojamasis herojus?

ANTRAS AKTAS: Per ištisus tris 
mėnesius Violetta ir Alfredo ramiai ir 
linksmai gyveno vienoje viloje prie Pary
žiaus. Bet vieną dieną pas ją atsilanko 
svečias, ne kas kitas, kaip Alfredo tė
vas, Giorgio Germontas. Jis randa-Vio- 
lettą vieną.

Alfredo tėvas pasakoja Violettai, kaip 
jo sūnus Alfredo ne tik pats žūsta, gy
vendamas su ja, bet tiesiog žudo visą 
“garbingą,” aristokratišką šeimą. Net 
jo duktė, Alfredo sesuo, negali ištekėti 
tik .todėl; kad jos brolis gyvena tokį pa
žeminantį gyvenimą. •

“Jūsų rankose randasi mano abiejų 
vaikų džiaugsmas,” sako Germontas. 
“Mano nekalta duktė negali ištekėti, kol 
jūs riepaleisite Alfredo ir nepaliuosuosite 
šeimos nuo šio pažeminimo.”

Violetta per pašaras pasakoja jam, 
kad jinai nuoširdžiausiai Alfredo myli. 
Bet Germontas .užsispyręs aiškina jai, 
kad iš tos meilės nieko neišeis, kad at
eityje Alfredo gali nustoti ją mylėjęs, ir 
kur tada jinai dings?

Pagaliau Gormontui pavyksta Violet- 
tą •perkalbėti, kad jinai Alfredo pamestų.

Kai ateina Alfredo ir randa Violettos 
laišką, jo nusiminimui ir širdies skaus
mui nebesiranda jokių ribų. Tėvas ban
do jam įkalbėti, kad taip bus geriausia 
visiems, net ir jam pačiam. Bet visa tai 
tik pagiiųdo Alfredo krūtinėje neužgesi
namą troškimą atkeršyti-Violettai.- Mat, 
jis nežino, kad jai jo tėvas įkalbėjo jį pa
mesti, nuo jo prasišalinti.

AKTAS TREČIAS: Violettos drauge 
Flora Bervoix suruošia pokylį. Nežino
dama, kad Violetta ir Alfredo yra persi
skyrė, užsikviečia ir juodu. Pokylis‘įvai
rus ir gražus. Bervoix pasamdė grupę 
čigonų svečius palinksminti.

Alfredo atsisėda prie stalo kazyriuoti. 
Tuo tarpu lydima barono Douphol įeina 
ir Violetta. (Jai praneša, kad pokylyje

• randasi ir Alfredo. Baronas Douphol 
įsako Violettdi nė žodžiu neprasitarti į 
Alfredo. Čia prie kazyrių susitinka ir 

. susikerta Alfredo ir Douphol. Baronas, 
supliektas prie kazyrų, ruošiasi iššaukt 
Alfredo į dvikovą.

Violetta, tatai sužino ir persigąsta. 
Kai svečiai išeina į kitą Jkambarį, ji pa
sišaukia Alfredo, ir jam praneša apie 
barono žygį. Ji ragina Alfredo tuojau 
išeiti iŠ pobūvio' Bet Alfredo didžiausiu 
įkarščiu jai atsako, kad jis bėgs tik su 
ta sąlyga, jeigu ir jinai bėgs su juo kar
tu. Violetta sako, kad ji yra prisiekus 

. niekuomet jo nebematyti. Alfredo pik
tai sako, kad ją tCip yra paveikęs baro
nas’Douphol. Violetta neapssikomu ryž
tu paslepia tiesą, tai yra, kad jo tėvas ją 
įtikino jį pamesti, ir jam atsako :x 
“Taip!”’ x

Baisus pyktis apima Alfredo. Jis su- 
(Tąsa ’4 p.)

MOKYKIS
I ---------—

Kūno ruimas. Virškinamieji 
organai. Po gana stora ir stan
džia oda jūros žvaigžde turi 
raumenų sluogsnj, nuklojusi 
gerai išvystytą, kūno ruimą, 
kuriame yra visi vidaus orga
nai. Kūno ruimas pripildytas 
permatomo skystimo, turinčio 
amebos pavidalo ląstelių.

Burnos anga, kuri yra ap
supta minkštos žiedinės lūpos, 
virsta trumpa stemple.'

Nuo didelio skilvio į kiek
vieną spindulį eina porinės 
aklosios ataugos. Trumpoji 
užpakalinė žarna nesuvirškin- 
tąsias liekanas išmeta pro už
pakalinę angą. <

Jūręs .žvaigždės — rajūs 
plėšrieji gyvūnai. Jps pąČium- > 
pa savo spinduliais dažniau
siai nejudrius dugno gyvius • 
(minkštakūnius, kirmėles, ’ į- < 
vairius vėžiagyvius) ir juos , 
suėda. Jeigu grobis per dide- 

žvaigždė išstumia pro bur- 
išverstą ^skilvį ir apgaubia 
grobį. Virškinamosios sul- 
suvirškina minkštąsias 

sugeria-

lis, 
ną 
juo 
tys 
grobio dalis, ir jos
mos į kūną. Po to skilvys vėl 
įtraukiamas į vidų.

žvaigždės pridaro labai 
daug žalos austrių ūkiams.

Kraujotakos sistema. Jūrų 
žvaigždės kraujotakos siste-. 
ma s'usidaro iš apyburninio 
žiedo ir einančių nuo jo po 
vieną į kiekvieną spinduli 
spinduliniu kraujo indų, kurių 
šakelės aprūpina krauju at
skiras kūno dalis. Aplink Žar
ną yra antras žiedas, teikian
tis kraujo pilvui ir lytinėms - 
liaukoms. Kraujo skystis visai 
panašus į kūno ruimo skystį, 
tik daugiau turi baltymų. •

Abu kraujotakos žiedai 
sujungti' išakijusiu ašiniu tei , 
ganu. Skystime, kuris pripildo

gausu

this ever-popular op'er’a. The music is 
as much a part of the opera as the text, 
at once vivacious, graceful, touching and 
tragic. ' h

viata” will 
oh March 18, 
I have hot

of ‘*La Tra- 
at the auditorium 
rlpany whose name 

acquainted with, 
for an initiation 

see the

mance

However, we suggest for an- initiatior 
into the realm of opera, you first see the 
Nassau Griild oil Sunday, February 18 
in someDf the best scenes from this opė 
ra, from Verdi's “La Forza del Destipo’

sujungti5 išakijusiu 
ganu. Skystime, ki 
ašinio organo akeles, 
apskritų ląstelių. . „ 

Kvėpavimo) organai.
apykaita, t.y. deguonies pa
ėmimas iš jūrų vandens ir . 
anglies dvideginio atidavimas, 
vyksta pro odos žiaunas. Tai 
mažytės plonasienės kūno rui
mo išaugos, išlindusios nuga-. 
ros pusėje ir pilvo pusėje į 
šonus nuo vidurinio griovelio 
kiekviename spindulyje. Tam 
tikrą vaidmenį kvėpavime vai
dina ir vadinamoji vandens 
indų sistema.

Vandens indų sistema. Van
dens indų sistemą turi tik 
dygiaodžiai. Ji prasideda jau 
mums žinoma retine plokšte
le. Nuo jos į kūno ruimo gilu
mą eina kanalas, įtekantis į 
vandens indų sistemos 
burninį žiedą. Nuo to 
į kiekvieną . spindulį 
spinduliniai kanalai. Jų 
eina į prisiurbiamąsias 
les, kurias mes jau 
nagrinėdami žvaigždės išorę. 
Kojelių galuose yra nedideli 
siurbtukai. Prie kiekvienos 
kojelės yra pūslelė, kuri jun
giasi su spinduliniu kanalu.

Vaydens indų • sistema pro 
retinę plokštelę nuolat prisi
pildo vandens. Jos sienelėse, 
yra raumenų, kurie, vienoje 
ar kitoje vietoje susitraukda- 
pii, įvaro į kojeles vandens. 
Elastingos šių kojelių sienelės 
išsitempia, pailgėja. Išsitem
pusios kojelės savo galais įsi
siurbia į dugną. Kai po to 
atitinkamų pūslelių ir kanalų 
raumenys atsileidžia, pūslelės, 
ir kanalai prisipildo vandens, 
kuris buvo išsitempusiose ko-/ 
jelėse; kojelės dėl to sutrum
pėja, ir visas gyvūno kūnas 
prisitraukia prie tos vietos, 
kur prikibusios kojelės. No
rint žvaigždę paimti iŠ tos 
vietos, kurioje ji šliaužia, rei
kia pavartoti tam tikrą 
nes žvaigždė įsisiurbusi 
kojelėmis. k "'s ’

Vadinasi, svarbiausia 
dens indų sistemos reikšmė— 
judėjimo reikšmė. Bet pro jos 
sieneles vyksta ir kvėpavimo 
dujų apykaita.

Dujy

apy- 
žiedo 
eina 

šakos 
koje-

mateme,

jėgą, 
savo

van-
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VINCO KREVĖS-MICKEVIČIAtS
KREIVOJI IŠPAŽINTIS

Vienas geras, veiklus fi- 
ladelfietis prisiuntė man 

• pabėgėlių leidžiamo žurna
lo “Nemunas” praėjusių 
metų paskutinfnumerį. Sa
ko: Pasiskaityk, ką rašo 
Krėvė, a’pie kurį anądien 
Krisluose prisiminei.

Taip ir padariau. Atsi
verčiu 10' puslapį ir suran
du Krėvės st-raipsnį “Iš 
Pirmosios bolševikų okupa-l 
cijols Lietuvoje. Vyriausy-| 
bes sudarymas.” Prirašyta

“Antanui Smėtintai, net 
kai jis buvo opozicijoje su 
partinėmis' srOVėihiS, su ku
riomis tuometi! Š i- 
I i n g a s bend r a d a iv- 
biaVo, buvo atsidavęs visa 
siela; pamatuotai laikė ' jį I 
didžiausia tuometinės Lie-į 
tiįvos asmenybe ir gudriau
siu bėi išiUintingiausiu po
litiku. Buvo juo susižavėjęs 
dar studenfaViino laikais ir 
tam susižavėjimui pasiliko 
ištikimas,.

“Atėjus Smetonai į val
džią, St.. šilingas nuošir
džiai apsidžiaugė, nesvy
ruodamas išsiskyrė su saVo 
senais politiniais draugais 
ir nuėjo bendradarbiauti su 
tautininkais.”
Stasys šilingas — budeliš

kų įstatymų autorius 
Su tuo Šilingo, Krėvės 

“artimiausio draugo”, išsi
gimimas

KAIP KUPIŠKĖNAI NAUDOJASI 
TARYBINE DEMOKRATIJA ŽEMES
ŪKIO PAKĖLIMUIKrėvė. Bet truputį vėliau, 

gal pamiršęs, ką anksčiau 
sakė, Krėvė mus informuo
ja apie savo ilgą ir liūdną 
pokalbį su Merkiu apie tą 
pati dalyką. Jis pasakęs 
Merkiui, kad jis nesutinka 
su kitais tai vyriausybei 
skiriamais žmonėmis, ku
rių daugelis jam pasirodė 
nežinomais. Reikėtų Deka
nozovą įtikinti, kad tokiais 
žmonėmis negalima suda
ryti vyriausybę. Bet jam 
net piktai drožęs Merkys:

“Manai, nemėginome! Ir 
šiaip kombinavome, ir taip, 
visokius darėme pasiūly
mus, bet bolševikai- visus 
juos atmesdavo. Padaliau 
turėjome priimti tokią su
dėtį, kurią jie mums pri
metė. Gerai dar, kąd pasi
sekė tąve ir generolą Vit
kauską įbrukti. Norėjome 
ir Galvanauską, bet bolše
vikai nesutiko, kad į naują 
vyriausybę įeitų bet kuris 
anksčiau buvusių ministe- 
rių.”

Dabar klausimas: Kada 
Krėvė mums meluoja: Ar 
kai sako, kad rusai buvo 
griežtai užsispyrę jį įbruk
ti ir įvilioti' į tą vyriausy
bę', ar kai sako, kad Mer
kys jį įbruko rusams?
Ieško rodos par šarlataną

Bet pasirodo, kad nei Al
sai, nei Merkys dar nepa
jėgė Krėvę valdžion “įbruk; 
ti”. Jų argumentai, jų jo 
vardo kėlimas ir nužeminti 

! viliojimai jo nepaveikė, ne
įtikino. "Netgi nei Dekano
zovo nei Merkio argumen- 

Ant Krėvės tiesiog užsise-'us, kad jis_turi “pasiaukoti 
savo tėvynės labui / jo is 
vietos nepajudino.,

Krėvė eina dar kur ki
tur rodos ir patarimo gau
ti. Jis rašo:

“Išėjęs- iš prezidentūros, 
i nuvykau pas Stasį Šilingą. 
Norėjau su juo pasikalbėti, 
išgirsti jo nuomonę.”

Toliau sako: “šilingas 
buvo vienas iš man arti
miausių- žmonių,, drafugaš; 
nors su juo susitikę daž
niausiai ginčijonlės, nes be- 

•veik visais klausimais mū
sų'nuomonės skyrėsi.”

Kas per- vienas tas Krė
vės ' artimiausias draugas 
Šilingas? Klausykite:

“Su velniu iš vien sutik
čiau, bet tik dirbti Lietuvos 
labui, — atsakė matf, kai 
jam prikišau, kad keliauja 
iš vienos politinės partijos 
į. kitą, lig savo nusistatymo 
neturįs karjeristas. Puvo 
krikščionių partijos veikė
jas, o dabar persimetęs į 
tautininkus, kai šie atėjo į 
valdžią...”

Šilingas buvęs baisiai ge
ras žmogus visaip kaip, ale 
turėjęs tik “vieną ypatybę, 
kuri niažino jo, kaip veikė
jo, vertę: neturėjo kritiškos 
uoslės ir lengvai pasiduoda
vo pašalinei įtakai- Pagavęs 
pakištą jam mintį, imdavo
si fanatiškai ją vykdyti, 
dažnai išvystydamas ją iki 
nesąmonės.”

• Tai dar toli gražu ne vis
kas. Skaitome toliau:

“Tikėjo kiekvienu žmo
gum, su kuriuo jam tekda
vo dirbti, neapkentė, pyko,* 
girdėdamas savo bendra
darbių neigiamus įvertini
mus, netikėjo nė aiškiems 
faktams, įrodantiemš jų sa
vanaudiškumą ir savė ofi
cialios padėties išnaudoji
mą.” ’ ■ ,

Tai tik viena plise šito 
Krėvės “artimiausio žmo
gaus, draugo”. Yfa dar ir 
kita: Jis, Stasys Šilingas, 
buvo ištikimiausia^ kruvi
nojo Smetonos batlaižys. 

'Taip sako pats Krėvė:

ve, profesoriau!
Ir vis tiek Krėve iš 

džiaugsmo neapsiverkė ir 
Dekanozovui rankos nepa
bučiavo. Jis tebesispyre 
prieš jam siūlomą Lietuvos 
vado ir išganytojo rolę.

O kad dar labiau Krėvę 
paveikti ir sugraudinti, ta-4 
sai nelabasis Dekanozovas 
ir pridūrė: “Mums būtų 
skaudu ir tamstos tėvynei 
žalinga, jeigu atsisakytum 
nuo pareigų, kurios bus pa- 

kėlefas puslapių. Krėvė ra- siūlytos. Tamsta esate po
puliarus liaudyje, kaipo 
patriotinių veikalų kūrėjas, 
jumis pasitiki jaunoji jūsų 
inteligentijos karta...”

Tas pridėčkas tik truputį 
tesu jaudino tą mūsų “lie
tuvišką ąžuolą”, Vincą Krė
vę. Bent jau tiek paveikė, 
kad jis Dekanozovui pasi
žadėjo apie tai labai rimtai 
pagalvoti ir vėliau pranešti 
savo galutinąjį nuosprendį.

Ir taip Krėvė baigė pasi
kalbėjimą su Dekanozovu 
ir apleido jo kanceliariją. 
Namo parėjo ir pasitarė su 
savo gerąja žmonele. Jos 
patariamas jis nutarė Lie
tuvos vadu nebūti ir tuojau 
paskambino “SSSR atsto
vybėm” Atsiliepė Pozdnia
kovas. Tas tiesiog “nuste
bo”, “išsigando”, išgirdęs 
Krėvės nusprendi. Pasakė, 
kad- jis net bijo arba ne
drįsta “apie tai pranešti 
Dekanozovui”. Liepė jam 
dar rimtai pagalvoti.
“Spaudimas ir brukimas” iš 

kitos puses.
Tuo tarpu prasideda

* šo “pasipūtusiai”, save gi
ria ir teisina, tikru didvy
riu pasiskelbia, atsireko- 
menduoja žmogumi, prieš 
kurį savais laikais beveik vi-

5 sas ne tik lietuviškas, ale ir 
z rusiškas svietas be kepurės 

vaikštinėjo ir į “karalius” 
statė. Apsiėmė būti aukštu 
valdovu jis tik iš didelės 
“prievartos”, \ “spaudimo” 
ir,- pagaliau, staiga iškilusio 
gilaus troškimo ^“išgelbėti” 
vargšę Lietuvėlę!
Kaip jis ton aukšton vieton 

atsidūrė?
- Po Smetonos pabėgimo 
Lįetuvos susidariusioj’e vy
riausybėje V. Krėvė buvo 
užsienio reikalų ministėriu. 
Įdomi istorija, tai yra, būtų 
ląbai įdomi, jeigu kas visą 
tiesą pasakytų. Krėvė, ma
tyt, tiesos bijo, arba neno-

- ri viešai parodyti., Krėvės 
Istorija yra tokia:

.. Už poros dienų po tų į- 
? vykių, vieną “vėlų vakarą, 

jau po vienuoliktos”, jam 
“paskambino iš rusų atsto
vybės. Paskamfeino Pozd-

. niakovas, įgaliotas Sovietui spaudimas iš kitos pusės, 
y minister i s Lietuvai, pr^šy
A damas tuojau atvykti atsto- da Smetonos vietą užėmęs 
Įj^ i^bėh.”

Žinoma, kad ponas Krė-iir reikalauja, 
vė labai “nenorėjo” 
neš norėjo eiti lovon.
Pozdnįakovo

; *' 
r 

gįrSjJįS

įdo-

Merkys. Taip pat spiriasi 
kad . Krėvė 

vykti, priimtų tą aukštą vietą Lie- 
Tikituvos valdžioje.

Pozdniakovo “nužemintai, Bet nesiskubinkime. Te
prašomas” pagaliau nusilei- gul pasakoja Krėve, kaip 
do ir sutiko nuvykti. Ten 
jis pamatė ir susitiko De
kanozovą.

w .• Visų pirma Dekanozovas 
labai “apgailestavo”, be
verk “apsiverkė”, kad iš 
Lietuvos pabėgo Krėvės 
prezidentas, budelis Anta
nas Smetona. Kai jis, Deka
nozovas, apie tai sužinojo, 
tiesiėg buvo “netikėtumo 
parblokštas.” 

, Tai taip baisiai bolševi
kas .Dekanozovas pasigedo 
fašisto Smetonos! Tikėkite, 
jei norite, Krėvė-Mickevi
čiumi.
Spiria būti “Lietuvos vadu”

: x Pasikalbėjimas su Deka- 
hozovu, žinoma, buvo ilgas 
ir sunkus. Pagaliau, jš 'gilu
mos širdies viską jam išdės
tęs, Dekanozovas Krėvei 
pasiūlė garbingą i? aukštą 
Lietuvos “užsienio reikalų 
i'hiiiistėrio ir ministerio pir- 
fnininko pavaduotojo” vie
tą*. ;

Ar Krėvė apsidžiaugė ir 
tą didelę garbę 'tuojau pri
ėmė? Nebus tų baikų. Krė-

“spyrė- 
‘priešinosi”. Jis įrodi- 
Dekanozovui, kad Pa-

vė ilgai ir sunkiai;
si”, 
nėjo 
leekis visiškai netinkamas 

\xmhisterio pirmininko vie
tai. Dekanozova's su/ juo 
“pilnai sutiko” ir, tik pasi- 
klausykite, • Krėvę užtikri
no, kad Paleckio bus tik 
“pasyvios pareigos, dau
giau atstovavimo:”

Ir dar Dekanozovas susi
jaudinęs pridūrė/ “Netgi 
daugiau, — mes supranta
me, kad toks asmuo neturės 
įtakos į vyriausybės veik
lą.” Tikruoju, dideliu, auk
štu lietuvių tautos ir visos 
Lietuvos vadu priseis būti,, 
I tietifVQS “vyriausybei va
dovauti teks tamstai,” K^ė-

ten buvo.
Nuvykęs pas Merkį jis jį 

rado supykusį ir nesvietiš
kai surūgusi. Merkys pyko 
ant Smetonos. Pasirodo, 
kad Merkys irgi tik “iš prie
vartos” (jį privertusi jo ne
laboji sąžinė) .užėmė Sme
tonos vietą. 'Klausykite. 
Kalba Merkys į^Krėvę: x

“Manai, kad aš čia esu 
kuo dėtas — piktai atsikir
to Merkys, neleisdamas 
man net sakinio baigti. Jau 
išdūmė, kuris kaltas, net 
nepasitaręs su vyriausybe... 
Tautos Vadas... Antrasis 
Vytautas... Lietuvos gink
luotų pajėgų viršininkas... 
Sušaudyti tokį vadą!..”

Ir dar tokius “aukštus” 
žodžius Merkys ištarė apie 
Smetoną, kad, Krėvė sako, 
“jų aš čia pakartoti nedrįs
tu.”

Pasirodo, kad Merkys, 
sužinojęs apie Smetonos pa
bėgimą, išleido, generolą 
Vitkauską ir Galvanauską 
jį vytis ir, pasivijus, -per
kalbėti grįžti atgal- ir toliau 
Lietuvą valdyti. Bet, ant 
nelaimės Merkiui ii\Krėvei, 
jiems Smetoną pasivyti lai
ku nebepavyko. Tiesa, jie 
pasiekė net Kybartus, bet 
Smetona jau buvo už rūbe- 
žiaus Vokietijoje. Tik Gal
vanauskas galėjo pereiti 
rubežių ir • pasivyti Smeto
ną. Tačiau žmogus nieko 
nebepešč. Smetonos šeima 
beveik už ausų Galvanaus
ką išmetė laukan.

Kada Krėvė sušilęs 
meluoja?

Kaip pirmiau, matėme, į 
Lietuvos vyriausybę “griež
tai” ir “užsispyrusiai” Krė
vę “bruko” Dekanozovas ir 
Pozdniakovas. Taip prisi
mygęs , svietui pasakoja

Dar praėjusių1 metų Vilniaus Tiesoje skaitėme labai
. mų .straipsnį, rašytą Kupiško Rajono Vykdomojo Komite
to pirmininko J. Kastanausko. Plačiai ir nuoširdžiai Kasta- 
nauskas dėsto., komiteto rū pesčius ir darbus, kad pagel
bėti rajono valstiečiams savo kolektyvinius ūkius pastaty
ti ant tvirtų.kojų. O tai .nelengvas darbas. Ryškū iš šio 
straipsnio autoriaus pasakoji mų. Mums, amerikiečiams, įdo
mesnes to straipsnio vietas patiekiame žemiau.

Kastanauskas rašo:
Kupiškio rajono vykdoma

sis komitetas kasdieniniame 
savo darbe^remiasi apylinkių 
tarybomis. Tai, kąd šiandien 
rajone jau daugiau kaip 96% 
darbo valstiečių yra susijungę 
į kolūkius, yra nemažas nuo- 

® pelnas, apylinkių tarybų, ku- 

ir niekšybė toli kovoja
gi^ažu nepasibaigė. Toliau uždavinių įvykdymo kaime. 

Rajono vykdomasis komitetas 
remia ir palaiko apylinkių 
tarybų sveiką iniciatyvą, nuo- 

i latpš rūpinasi jų veikla, 'kelia 
apylinkių tarybų darbą Į nau
ja lygį. Apylinkių tarybų 
darbas yra dažnai svarstomas 
rajono vykdomojo komiteto 
posėdžiuose. Apylinkių tary
bose dažnai lankosi vykdomo
jo komiteto atstovai, 
vietoje padeda šalinti 
mus, išspręsti kilusius 
mus apylinkių tarybų darbe. 
Parodymai klaidų ir parama

štai rajono vykdomasis ko
mitetas. apsvarstė Daukučių, 
Svydenių ir kitu apylinkių ta
rybų socialistinio lenktyniavi
mo rezultatus vystant visuo
meninę gyvulininkystę.

Vykdomasis komitetas, pa
žymėjęs kai kuriuos laimėji
mus, iškėlė ir visą eilę trūku
mų. Apylinkėse esančiuose 
kolūkiuose silpnai vystoma 
gyvulininkystė, fermose bloga 
Įskaita, nepatenkinamai vyks
ta pašarų bazės sudarymas, 
žemas gyvulių produktyvu
mas, blogai parenkami fermų 
darbuotojai.

Priimtame sprendime buvo 
nurodytos konkrečios priemo
nės šiems trūkumams pašalin
ti. Buvo pasiųsta gVupe žmo
nių politiniam-masiniam apy
linkių tarybų darbui pagerin
ti. Vykdomojo komiteto ins
truktoriai ir kiti atsakingi 
darbuotojai padėjo apylinkių 
tarybų pirmininkams "ruošti 
sesijas,. organizuoti socialisti
nį lenktyniavimą kolūkiečių 
tarpe.
Juodupenuoše atsilikimas 
ir trūkumai 1

Vykd’ant ūkines-politines 
kampanijas, smarkiai atsilik
davo Juodupėnų apylinkes 
taryba. Rajono vykdomasis 
komitetas, siekdamas likvi
duoti apylinkės-atsilikimą, nu
tarė išklausyti apylinkes tary
bos pirmininko Šimėno atas
kaitą. Apylinkes taryba blo
gai organizavo savo darbą. 
Atskiri deputatai neturėdavo 
Įpareigojimų. “Juodupėnų” ir 
“Saules” kolūkiai negaudavo 
jokios' pagalbos iš apylinkės 
tarybos, nors kolūkiuose silp
nai vystoma gyvulininkystė, 
neorganizuotas kontraktacijos 
sutarčių sudarymas, fermose 
bloga darbo organizacija, nė
ra griežtos produkcijos įkai
tos, pažeidžiamos^ šėrimo nor
mos. Rajono vykdomasis ko
mitetas priėmė sprendimą

skaitome:
“Tautininkų režimo (san

tvarkos) raidoje (šilingas) 
suvaidino vieną didžiausių i 
vaidmenų. Buvo įstatymam 
ruošti sukurtos teisininkų 
tarybos pirmininkas, kelis 
kartūs teisingumo miriiste- 
ris. Jo buvo paruošti ir į- 
gy vert dint i: ‘S m e t oninė’ 
konstitucija, nauji ‘Seimo 
rinkimų įstatymai’, kurie 
davė tautininkams galimy
bę sulipdyti tokį seimą, 
koks vyriausybės diktato
riškiems tikslams buvo rei
kalingas, naują ‘Spaudos į- 
statymą’, visiškai panaiki
nusį spausdinto žodžio lais
vę, ‘Teismų pertvarkymo į- 
statymą’, .pažeminusį teis
mų autoritetą ir susiauri
nusį jo savarankiškumą, 
beveik pavertęs teismus 
vyriausybės įrankiu” ir t.t.

Tai šitas paskutinis poli
tinis išsigimėlis, kailiamai- 
nys, Smetonos batlaižys, 
smetoninės >• •fašistinės dik
tatūros “legalizatorius”, be 
jokios “kritiškos uoslės” 
pabaisa buvo Krėvės arti
miausias draugas ir pas jį 
jis nukeliavo ieškoti pabari
mo, ką jis turF daryti/ tiek 
Merkio,1 tiek Dekanozovo 
“brukamas” į vyriausybės 
vadus! :

Tikėsite, ar ne, bet ne kas 
kitas, kaip tik šis paskuti
nis šarlatanas, Sta'sys Šilin
gas, įtikiiib Krėvę sutikti 
būti “įbruktu” į vyriausy
bės beveik pačias, viršūnes!

Kas dar būtų galima prie 
to pridėti ?^'gi nieko’. Pats 
Krėvė atvirai pasipasakojo, 
su kuomi jis draugavo ir 
kuomi jis: puts yra;, ala 
Stasys Šilingas. D.ab'ar 
mums daug aiškiau, kodėl, 
užėjus hitlerinei pavietrei 
Lietuvėje, Vincas Krėvė 
parsidavė > hitlerininkams ir 
pakeitė tą visą Santvarką, 
kuriai jis neva nuoširdžiai 
buvo sutikęs dirbti. Jis tik 
ėjo, matote, savo artimiau
sio draugo, tokio pat ka-ilia- 
mainio, Stasio Šilingo pė-

Eric Jėhnston (kaitėje
- pusėje), neseniai įūCTmpf 

tas ekohoihinėš st^biliza- 
ci j os Administratoriumi.

Čia ji!s kalbasi'' 8U ^a^’" 
gy*jriihio mbKila'zatoriiilbi” 
Charles E.‘ Wilson,

rios kasdien vis sėkmingiau 
dėl politinių-ūkįnių

kurie 
trūku- 
klausi-

kokiu 
taryba 

planui

Sprendime 
priemonių 
turi imtis 
sėkmingai

atsilikimu 
apylinkėje

Juodupėnų apylinkės tarybos 
darbui pagerinti, 
nurodyta, 
apylinkės 
trimečio 
įvykdyti. 
Kova su 
Jutkonių

Neseniai rajono vykdoma
sis komitetas apsvarstė klau
simą, kaip Jutkonių apylin
kės taryba kovoja dėl visuo
menines gyvulininkystės išvys
tymo kolūkiuose. Posėdyje 
buvo išnagrinėti apylinkės 
tarybos darbo trūkumai, iškel
tos atsilikimo priežastys. Gy
vulininkystės išvystymo klau
simu taryba visai nesidomėjo, 
šis klausimas nebuvo svarsto
mas apylinkės tarybos sesijo
se ar posėdžiuose. Jo nėra ir 
mėnesiniuose apylinkės tary
bos darbo planuose.

Vykdomasis komitetas savo 
sprendime apie Jutkonių apy
linkės tarybos darbą nurodė 
priemones trūkumams ištaisy
ti ir Įpareigojo rajono vykdo
mojo koįmiteto darbuotoją 
Masalionį padėti vietoje page
rinti tarybos darbą vystant 
kolūkių visuomeninę gyvuli
ninkyste.
Gyvulininkystės išvystymo 
planas

Apylinkių tarybų darbo 
ataskaitos išklausomos kiek
vieną mėnesį.

Nuolatinė parama apylin
kių taryboms padeda joms 
sėkmingiau susidoroti su išky
lančiais jų darbe uždaviniais. 
Ypač tai yra svarbu, dabar, 
kai apylinkių tarybos kovoja 
dėl kolūkių visuomenines gy
vulininkystės išvystymo.

Gyvulininkystės mėnesio iš
keltiems uždaviniams įvykdy
ti rajono vykdomasis komite
tas priėmė sprendimą, kuria
me buvo numatytos priemo- 
nes sėkmingai įvykdyti šių ' §ioms žemės 
metų gyvulininkystės išvys- 1

atremontavo 
galvijams, 

visuomeninių 
žiemai. Taip

tymo užduotis.
Spalio mėnesį vykdomasis 

komitetas patikrino vietoje, 
kaip kai kurie rajono kolū
kiai vysto gyvulininkystę, su
daro pašarų bazę, kaip apy
linkių tarybos padeda kol
ūkiams šiame darbe. 1 * f' ■ ‘ j
Gražūs laimėjimai

Eilė rajono apylinkių tary
bų, yra pasiekusios gražių 
laimėjimų "vystant gyvulinin
kystę kolūkiuose.

Kuosėnų apylinkės taryba 
tsavo posėdžiuose dažnai 
svarsto kolūkių gyvulininkys
tės išvystymo klausimus. Pris
kirti prie kolūkių deputatai 
tarybos posėdžiuose daro sa*- 
vo darbo ataskaitas, organi
zuoja socialistinį lenktyniavi
mą fermų darbuotojų tarpe. 
Todėl ir rezultatai yra neblo
gi. “Aušros” ir “Gegužės Pir
mosios” kolūkiai turi po 4 
visuomenines fepmias, kurios 
jau pasiekė 1950 metamš nu- ‘ 
statytą lygį. Kolūkiai pilnai 
apsirūpinę pašarais. “Aušros” 
kolūkis gerai 
erdvius tvartus 
ruošia ir kitus 
fermų trobesius
pat nuolatos kyla gyvuliu.* ’ 
produktyvumas, gerai sijtvaij 
kyta produkcijos įskaita.

Terpeikių apylinkės taryba 
padėjo “Didvyrio,” “žaliosilas 
lankos” kolūkiams suorgani
zuoti po 4 visuomenines fer
mas. Apylinkės tarybos pir
mininkui Katilevičiui pade- į 
dant, “Didvyrio” kolūkis ga- \ 
vo paškolą.

Kolūkiai gausiai naudojasi 
valstybiniais kreditais gyvu
lių fermų išplėtimui. Daugu*- 
ma kolūkių skirtas lėšas jau 
realizavo ir žymiai išplėtė 
kolūkių visuomenines bandas.
Sustambinti kolūkiai

Ypač didelės perspektyvos 
visuomeninei gyvulininkystei 
vystytis susidarė sustambin
tuose kolūkiuose. Čia jhfi 
daugiau lėšų fermoms sukom
plektuoti, galima sėkmingiau 
parinkti labiau tinkamus Wv I 
mų darbuotojus.

Rajone 38 smulkios ^enftės | 
ūkio artelės susijungė į 10 I 
stambių kolūkių ir jau pasie
kė puikius rezultatus gyvuli
ninkystės srityje. Prieš susi- . 
jungiant Marytės Melnikai- j 
tės vardo kolūkis ir “Jauno- I 
sios Gvardijos” buvo silpni. Į 
Silpnos buvo ir “Nemuno” kol-

• visuomeninės fermos. > 
ūkio artelėms' t 

(Tąsa 6-me pusi.)

Tai darbininkė prie mašinos Italijos rriieste Bologna. 
Prie mašinos ji turi prisidėjus tokį užrašą: “Ši masi
na niekuomet negamins dėl karo.”

Šaunioji Opera
(Tąsa nūo 3-Čio nūs.)

šaukia svečius atgal ir šaukia: “Štai 
mergina, Icuri visą savo turtą praleido 
ant manęs. Būkite visi liudihinkai, kad 
aš jai fa' turtą, sugrąžinu.” Ir meta jis 
po Viblettos kojų piniginę.

Čia pasirodo Alfrėdo tėva^.ir išbara sū
nų' už. jtokį negražų užsilaikymą. Alfre
do gailisi. Violetta pasisako, kad tik isf džiaugtis, ateina žiaurioji įnirtis ir

1 meiles dėl jo ji tą žygį padarė. gniaužia šios jaunos, žavios, tik sdradu-
AKTAS KETVIRTAS': Paskutinis sios ir patyrusios tikrąją meilę, tikrąjį, 

aktas ^aVaizdūja Violėttą prie mirties 
slenksčio. Džiova jau paskutiniame laips-

nyje. Gydytojas pripažįsta, kad nebėra 
išsigelbėjimo. Čia randasi .Alfredo. Jų 
meilė dabar dar karščiau liepsnoja, negu 
pirmiau. Taip jiems būtų linksma ir 
smagu gyventi! Ir Alfredo tėvas pamatė 
klaidą,' kad bandė jų meilę sunaikinti. 
Jis, dabar net atleidžia jai jos praeities 
gyvenimą. Dabar jis pilnai sutinku, kad 
Violetta būtų jo marti. Bet per vėlu . . , ; 
per vėlu... Neišpasakytoje meilėje ir ; 
neužgesinamame troškime gyventi ir

Ji

4 psi.-Lais ve (Libertyt Litfc. Daily)
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Chičagds Lietuvių Draugijos 
valdyba pakėlė nariams 
dupkles 15 cėbtų j mėnesį

19 d. sausio laikytame meti
niame susirinkime, valdyba iš-

įriti iš širdies pusės, o kiti visi sekė pas
kui. Ir veL smalsuolių ir miestiečių tar
pe kilo šnibždesys — Wytowt . . . Wy- 
towt . . . Hercog Wytowt ... ir visi nu
siėmė kepures. Tas žodis užrišo smal
suoliams burnas. Visi domėjosi kuni
gaikštiene Ona, kunigaikštyte Sofija ir 
gražuole saracėne Knystautaite. Nuo 
šventoriaus vartų iki bažnyčios durų ir 
pačioj bažnyčioj stovėjo dvi eilės riterių 
bei karių ir sveikino kunigkšč. šeimą. Ne 
ordino maršalka, ne Saksonijos hercogas, 
ne .markgrafas ir ne Anglijos sostan 
kandidatas grafas Derbi buvo iškilmių 
centras, o kunigaikštis Vytautas, net dar 
neturįs nuolatinio titulo. Ordinas kol 
kas jį titulavo tik — Hercog Wygand.

Kunigaikšti Onos maldaknygę su bran
giu apdaru laikė savo rankose bajorienė 
Knystautienė, rožančių — pilies garbin
ga Frau; jos ilgą šleifą nešė du pažai, 
du juodai apsirengę vokietukai.* Knys
tautaite po brangių kailių skrandoje vil
kėjo balta suknele. Kai, įeinant į bažny
čią, sesers vienuolės nuėmė nub jos sa- 
balenas, ji, baltais drabužėliais, baltomis 
kurpaitėmis, baltu galvos papuošalu ir 
susijuosusį plačiu mėlynu kaspinu, buvo 
panaši į madoną, kuri stovėjo didžiaja
me altoriuje. Visi riteriai didikai ir bro-

|pį> • (Tąsa)
Kunigaikščio Vytauto lietuvių žemai

čių pulkai pasiliko panemunėj, kryžiuo
čių pilaitėse, Karaliaučiuje, ir tik ne- 

. daug jų, draug su pačiu kunigaikščiu, 
atkeliavo į Marienburgą; Kartu su ku- 
nfįslikščio pulkais atkeliavo ir Knystau- 
tų šeima ‘su savo dvariškiais^

Didysis ■ ordino magistras, Konradas 
Zolneris von Rathensteinas, vis dar te- 
bėšjrgo. Jo pavaduoti) j as, maršalka En- 
gelhardas Rabė nepasisekusio žygio 
įspūdžiams išsklaidyti surengė Marien
burge riterių turnyrus su brangiomis 
dovanomis ir pagyrimais nugalėtojams. 
Tuose turnyruose galėjo dalyvauti visi, 
daugiau ar mažiau pasižymėję kare, 
kryžiubčiai ir svetimšaliai riteriai, kuni
gaikščiai, grafai, baronai ir Vitingo 
drabužiais apdovanoti krikščionys kariai 

į žemaičiai.
Lietuvos, Žemaičių ir Gudų bajorų 

\arpe turnyrų papročių nebuvo, nors 
pastaruoju laiku Vilniaus krašte, . ten, 
>ur buvo lenkų įgulos, ir panemunėj 
/Kryžiuočių pilaitėse, jau buvo užsikrėtu
sių šia mada pakrikštytų lietuvių ir že
maičių jaunuolių.

Tuose turnyruose dalyvauti užsirašė 
abu Knystauto sūnūs, nors jaunesnysis, 
Manivydas, dar tebebuvo senos tikybos 
išpažintojas ; užsirašė bajoras Skersgau-( 
das ?r dar keletas Vytauto pulkų lietu
vių, žemaičių ir gudų bajorų. Daug už
sirašė švėtimšalių, kryžiuočių ir riteris 
Griežė. Atvyktas jam į Marienburgą, jo 
laimė, Laima Knystautaite, lyg ir pradė
jo jam slysti iš rankų. Jis, kaip kryžiuo
čių fiteris, turėjo laikytis nuo lietuvių 
iiūošaliai ir tik progai pasitaikius susi
tikdavo su Knystautaite. Kiti jauni ka
riai lietuviukai ir ^emaitukai galėjo su 
ja. bendrauti kasdien. Ypač nerimavo ri
teris Griežė dėl bajoro Skersgaudo ir, 
jųsnfašęs į turnyrus, tikėjosi iššaukti jį 

kovon ir aplaužyti jam ragus.. Be to, 
ne vien lietuviai ir žemaičiai ūžė apie 
Laimą Knystautaitę, domėjosi ja ir sve
timšaliai riteriai, grafai ir baronai.

, Bajorįėnė Knyststtitienė su savo dukra 
kunigaikštienės Vytautienes draugijoje 
jautėsi neblogai, bet jom, gamtos du
krom; iš Užubalių raistų ir balų atsidū- 
rusiom tokiame puikiame mieste, tokioje 
aukštoje pilyje, tarp tokios daugybės 
garsių riterių, didikų ir didikių-Fraueii, 
nepatiko toks gyvenimas. Juo labiau, 
kad po gedulo toks staigus perėjimas į 
prabangą ir pasilinksminimus j*as slėgė 
ir varžė.

Tą pačią dieną su riterių turnyrais 
buvo nuskirtos ir kitos iškilmės: tai visų 
naujai atvykusių į Marienburgą Vytauto 
įkaitų ir karių krikštas. Norėdami pasi
rodyti prieš svetimšalius, kokie kryžiuo
čiai lęatalikybės rėmėjai, toms iškilmėms 
nesigailėjo išlaidų ir surengė jas su ne
paprasta; žemaičiams dar nematyta 
pompa. Bet labiausiai domino visus, 
yįač svetimšalius riterius ir didikus, 
Žemaičių riterio saracėno Knystauto, 
wvusio ties ViĮniūriii, šeimos krikštas/

/ Visiems rūpėjo jo duktė Laima^ apie ku
rios gražumą jau kalbėjo visas Marien
burgas. Daugelis riterių laukė tik sara- 
fcėnės apsikrikštijant, kad pasiskelbtų ją 
savo širdies dama ir kardu gintų jos gar
bę ir gražumą.

•r šitie visi gandai ir pasiruošimai jau
dino riterį Griežę. Jis kasdien mankšti
nosi Marienburgo laukuose, pratindanta- 
sis prie turnyrų. Pratinosi kautis įvai
riais ginklais: kirviais, kardajs, ietimis; 
raitas ir pėsčias. Jis ruošėsi kautis su 
visais, savais ar svetimšaliais, kuęie tik 
drįstų Knystautaitei pasipiršti arba pa- Ordinas triumfavo: ką pralaimėjo po 
veržti iš jo pirmehybę Būti jos riteriu. Vilniumi, tą atgavo Marienburge, prisi-

, taikydamas prie svetimšalių didikų ir 
fiįerių pilvų.

. Riteris Griežė' žiūrėjo į gražuolę Knys- 
šnairavo į savo varžytininkus ir 

širdy g'sįriėjbs, neiš,vogęs jos kely it hėpa- 
begęš paš kurį Europos viešpatį ir ten 
jos hėpūkrikštijęs ir su ja nesusituokęs. 
D^bėtf jahi rodės, kad kas nors pagrobs ją 

jam iš pašoties, ves ir išsiveš. Nervinosi 
riteris Griežė, krimtosi, ir vienintęle jam 
bėpAlikb viltis tai jo smagi ranka ir kie
tas plieno gardas.

(Bus daugiau) , / .

tarpį klubas augo pinigais, 
nariais ir gerais darbais.

Prie to, klibas neatsisako 
paremti darbininkų kovos už 
žmdniškėsnį gyvenimą ir di- 

7avrrapm-tr?š'd;a(rg/oš"sto-^esvn! duonos. Klubas 
- •• • ‘ • • - lda.znai paremia ir spaudą, ku

ri gina darbininkų reikalus ir 
teikia teisingas žinias iš vįso 
pasaulio kraštų.

Klubas turi įtekmės ir karš
tos simpatijos visuomenėje. 
Tąsi aiškiai parodo, jog klubo 
parengimai būna pasekmingi 
ir skaitlingi.' Sausio 14 d. įvy
ko Klubo jubiliejaus paminė
jimas, su perstatymu trijų 
veiksmų dramos “Katriutės 
Gintarai.”

VĮeikalas gerai pavyko ir 
patiko publikai. Svečių iš* arti 
ir toli kupinai užpildė Lietu
vių Auditoriją.

Visų dąrbinirikų pastan
gom, klubui liks gerokai pel
no. Klubo komisijai ir darbi
ninkams didele pagarba.

Klubo Koi*esp.

vio. Per pereitus metua mirė 
110 narių ir trims išmokėtą 
pomirtinė dėlei visuotino su- 
negalėjimo. Palyginus su esa
mu narių skaičium, draugijoje 
yra virš 5,000, o mirė virš 20 
'įtarių iš tūkstančio. Reikia pa-* 
sakyti, kad metas iš meto 
mirtingufnas /didėja. Išsibrau- 
kė 90 narių, naujų gauta 118.

Iš finansinio stovio pasiro
dė, kad per ‘pereitus metus 
narinių duoklių sumokėta virš 
47 tūkstančiai,* o pomirtinių ii* 
ligoje pašelpoms .išmokėta 
virš 45 tūkstančiai. ,t Draugi
jos vedimo reikalams valdyba 
išleidusi virš $5,000. Suvedus 
visas įeigas ir išlaidas, drau
gija turėjo nedatekliaus $3,- 
400. • Padengimui susidariusio 
viršminėto nedatekliaus, val
dyba nusitarusi pakelti vi-
siems nariams mėnesines duo
kles po 15 centą (sulig dabar
tine konstitucija valdyba turi 
šią teisę ir bilė narys, atsisa
kąs mokėti valdybos uždėtus 
mokesčius, gali būt prašalin
tas iš draugijos). Sulyg valdy
bos apskaičiavimu, pakeltom

Detroit Mich.
tas iš Detroito

veržti iš jo pirmehybę būti jos riteriu.
Skirtą dieną Marienburgo piliėš Baž

nyčioje buvo surengtas žefhaičių khjfe- 
tas, o vėliau, jau po iškilmių, ir 
rai tam.tikroje aptvertoje vietoje.
' Dar. iš pat ryto pradėjo pulkuotu aįrie 
pilį smalsuolių miestelėnų ir sodiečių ba
riai. Į pilį ir į pačią bažnyčią leido tik 
išrinktuosius. Laima Knystautaite if 

f«5s motina atvažiavo į bažnyčią ptrfki^- 
me vežime, kartu su kūhigaikštierie Ori# 
ir kunigaikštyte Sofija. Jas lydėjo rie
tas Vytautas, daugelis lietuvių, žemai
čių ir gudų bajorų ir svetimšalių riterių.. 
Vytautas jojo greta kunigaikštytes veži-

Mrs. Gordon Seagrave ir jos sūnūs. Jos vyras, 
Dr. Gordon Seagrave, tapo nuteistas šešių metų kalė- 
jiman Burnftoje. Jiš buvo apkaltintas talkininkavime 
Burmos partizanams.

tus — du už tai, kad „ėmė 
tam tikrus kyšius, o trečią Už 
tai, kad jis rastas slaptoje ne- 
legalėje girtavimo vietoje 
nakties laiku.

Ketvirtas, Kichotą, pats re
zignavo iš policijos darbo, bet 
vis tiek jį paėmė po areštu 

I už vagystes, kurias jis atlik-
> savo darbo valandų

So. Boston, Mass

šis
Jau buvo spaudoje minėta, davo

kad kovo 11 d., Music Hali metu. Jo namuose buvo suras-
bus didelis parengimas, kurį ta 2() tūkstančių dolerių ver
rengia sveturgimių, ir civilių įvairių vogtu daigtų. 

mokestim nariai sumokės apie teisių gynimo komitetas. Pa- j ’ Net 
v. . -i-- • i.- , • , .19,000 dolerių per metus. Rėiš- tartina visiems kuogreičiausia
hai negalėjo nuo JOS atitraukti akių n kia> ‘padeng^ nedateklių su įsigyti bilietus iš anksto, nes straipsniu, kuriame

Kas privedė draugiją prie tikrų išlaidų, 
esamos padėties, kad reika- greitai padengti, 
linga nariams kelti duokles R. Nausėda jau platina bi- 
padengimui susidariusio ne- j netUs vakarinėje Detroito da-

,viši stebėjos ir apgailestavo, kad ji gi
musi saracėne..

Krikštijo žemaičius iškilmingai. Krikš
tijosi riši, net ir tie, kurie jau buvo ga
vę krikštą iš gudų, iš lenkų ar iš tų pa
čių kryžiuočių. Krikšto sakramentą tei
kė jiems pats Marienburgo vyskupas. 
Knystautaitės krikšto motina buvo kuni
gaikštienė Ona,' krikšto tėvas—pats ordi
no maršalka. Pakrikštijo ją Margari
tos vardu. Knystautas Manivydas gavo 
Martyno vardą, o motina — Barboros. 
Bajorienė, užkietėjusi gamtos reiškinių 
garbintoja, seniau labai priešinosi ir sa
vo vyro krikštui,, bet kai po vieno žygio, 
pasibaigusio taika, bajoras sugrįžo iš 
Prūsų krikščionimi ir parsinešė alvinį 
kryželį, ji keletą dienų paverkė, pasisie- 
Ibjo ir, sudėjusi dievams auką, nusirami
no. Įsitikinusi, kad tas krikštas nepakei
čia žmogaus sielos ir kraujo ir kad per
krikštų nebaudžia dievai, ji ne labai nu
siminė, kai jos vyras pasikrikštijo ir pas 
lenkus, p vyresnysis sūnus parjojo iš 
Prūsų nebe Narvydu, o Vitingo drabu
žiais Kristijonu. Ilgainiui ji pasidarė 
nuolaidesnė ir kitiems-žemaičiams krikš
čionims ir žiūrėjo į 'krikštą, kaip į ne
išvengiamą priemonę geriau atsispirti 
savo priešams kitatikiams. Juo labiau ji 
nesipriešino savo ir savo dukters krikš
tui čia, Marienburge, kur nevartojo 
prieš jas, kaip pagones, tokių priemonių, 
kaip pilaitėje Hansas Zvib'akas.

/

Po' krikštynų žemosios pilies^ rūmuose 
buvo surengtos vaišės su brangiais už
kandžiais ir gėrimais. Tose iškilmingose 
yaišėse dalyvavo visa diduomenė, visi ri
teriai, užsirašę į turnyrus, ir visi naujai 
pakrikštyti lietuviai žemaičiai. Buvo 
daug išgerta vyno, alaus, daug suvalgy
ta žvėrienos jr paukštienos; Vytautui 
palinkėta su ateinančiu reizu Lietuvon 
atsisėsti Vilniuje didžiųjų Lietuvos ku
nigaikščių sostan, o ordino maršalkai ir 
visiems broliams ir toliau būti uoliems 
Kristaus apaštalams ir toliau nešti į ry
tus kryžių, vakarų kultūrą' ir plėsti šven
tą Romos katalikų tikėjimą.

• i '

Kėlė taures ir už kunigaikštienę' Oną, 
kunigaikštytę Sofiją, bajoriėnę Ęsirbor- 

,.rą Khystautienę ir už jos gražuolę duk< 
terį Margaritą. Vaišės užtruko ilgai.

kia, padengs/ nedateklių 
geru perviršiam. minimas komitetas 

kurias

Dipukas nubaustas už 
šeimos nėužlaikymą

Kazys Zibinskas, 38 metų 
amžiaus, atvykęs iš Vokieti
jos 1949 metais, praeitą ba
landžio mėnesį išvyko į Det
roitą dirbti,, o žmoną Magda
leną paliko čia su dviem vai
kais. Per visą laiką jis fepri- 
siuntė savo šeimai tik $50, O 
ten jis uždirbo po* $60 į savai
tę.

Už tai, kad nesirūpino savo 
šeimos užlaikymu, buvo jis 
patrauktas atsakomybėn. Ži
noma, teisėjas jo nepasigailė
jo. Priteisė jam mokėti po 
$15 į savaitę savo šeimos už
laikymui. O magaryčioms dar 
pridėjo šešis metus būti ant 
pasitaisymo (probation).

Jis manė, kad čia Ameriko
je jis gali daryti, kaip jam 
patinka.-Jis manė, kad jo vai
kus galės užlaikyti tie, kurie 
pasirašė jų parsitraukimui iš 
Vokietijos. Bet visas dalykas 
išėjo* kitaip. J. Gaidys.,

ir dienraštis “Times” 
išstoti su redakciniu 

tarp kito 
turi tam j<0 pa§ąkyta: “žinome, kad 

/reikia policijos departmente turime 
'daug kaltininkų, bet reikia 
nepamiršti, kad tarp to viso 
personalo yra ir gerų.”. Kartu 

i atžymėjo var- 
kurie jų

datekliaus? Veikiausia tų pa-iįyje; 0 p. Gustaitis — rytinė- tas laikraštis 
ję dalyje. Butų labai naudin-jdus penkių policistų, 
ga, jei ir kiti apsiimtų jiems ■ nuomone yra teisingi.

kėlimų ateityje bus daugiau. 1 
Reikalinga pažvelgti keletą 1 
metų į praeitį. J

Pradedant su 1930 — 1933 i 
metais, daugelis buvusių ma-! 
žesnių draugijėlių, atsidūrų-Į 
šių sunkesnėje gyvavimo pa- Į 

. dėtyje, pradėjo ieškoti kur į 
prisidėt prie stąmbesnių. Dau- ' _____

, gelis jų prisidėjo prie Chica- jjų pakėlimą 
gos Lietuvių Draugijos, atsi- i mėnesį, 
nešdamos ir jų buvusius iž-1 , tz^^i 
dus, kas sudarė' kėlioliką 
tūkstančių dolerių. Rodosi, 
tas viskas labai gerai, viena 
/draugija prisideda prie kitos, 
sudeda sutaupintus iždus, pa
sididina narių skaičius, pasidi
dina ir iždas. , Puiku, ai* nė! 
Bent taip turėjo būti. Bet; ir 
tas * nedorasis “bet” apvertė 
viską aukštyn kojom. Chica- 
gos Lietuvių Draugijos- “dar
buotojai” padarė gerą pUną. 
Prisidedančios -draugijos na
riai ateina ir įstoja į Chica- 
gos Lietuvių Draugiją, kaipo 
pavieniai užginiokėdami įstoji
mą, o tą įstojimą nariai už
moka prisidedanti į draugiją 
iš jos buvusio iždo. CLD. nau
jų narių įstojirpo mokesčius 
skiria į lėšų fondą, iš kurio iš
moka komisą tiems, kurie pri
rašo naujus nariūš. Ir . šitokiu 
būdu prisidedančių draugijų 
iždai sutirpdavo. Įstojo kele
tas tūkstančių senyvo amžiaus 
naujų narių. Proporcionąliai 
hėpadidiho CK.L.D. iždą. Už
tai dabar kas metai turėsime 
užsirhokėt'i po $l;.8O pakeltom 
duoklėm *

Šis’ klausimas buvo iškeltas 
daug kartų draugijos susirin
kimuose, reikalaujani, kad 
prisidedančių draugijų ’ iždai 
tuti eiti į pastovų draugijos 
iždą dėl pašelpų įr pomirtinių 
išmOkėjirrib, a nė į lėšų fondą 
dėl kofnisų išmokėjimo.'*Bei 
šios teisingos: pastabos būdavo 
užrėkiamos, kai^o komunislų 
skymas kenkti draugijai, kaT 
darigi draugijos susirinkimuš 
dominuoja kėlios / dešimtys, 
northpidiečių, esančių “Nau- 
jiefių” įtakoje, kurie tuos ko
misus kolektuodavosi.

Dėlei, šjos klaidos nevien, 
kąd turėsime mokėti pakel
tas duokles, o veikiausiai 
draugija neteks gero skąfčiatiS. 
jaunesnio amžiaus narių.

Senas Narys. -

Iš Eks-Mainierių Klubo 
Veiklos

Šiemet Ex-Mainierių Klubdi
sukako 10* tą faiRti-

pagelbėti.
Bus labai puiki programa. 

Tie, kurie nedalyvaus, vėliau 
gailėsis.

mūsų
progreso
ligoniai ir tūli jų

praeities 
rėmėjų

Daugelis 
'veikėjų ir 
dabar yra

U.A.W.-CIO viršylob pasi- tampomi po ligonbučius.
mojo išbandyti narinių1 duok- . Aiški', kad tie, kurie yra 

. vienu doleriu į įveiki, bus priversti daug 
.daugiau padirbėti, net ir už 

' Kad’patirti, ar narių dau- Į sergančius draugus.
gumas tokiam žygiui pritars,) Negalima apleisti draugiji- 
jiė nutarė panaudoti Fordo/Į11*0 veikimo. Visiems reikia 

- L- igQQ Pastato !darbuotis pagal savo išgalią.
O ligos — tai tik laikinas ki

etiems darbo sutrukdymas.
Skais...

Roughe lokalą 
klausimą labai neaiškiai, nu
rodydami, kad viršininkams | 
reikia daugiau pinigų dėl or-1 
ganizacinių reikalų vedimoj 
išlaidų.

.Bet Fordo lokalo preziden-( 
tas Stellato savotiškai perduo- J 
da savo nariams tą klausimą j ' . t | VV,* JUU4 J 4 <A p* U
balsuoti, buk tai sudarymui j džiugsite sužinoję, kad naujas pri- 
centralinio unijos* rezervo ki- j rengimas, vadinamas .NUVIDA yra 
lūs kokiam streikui, finansuo-
ti. Bet centralinis prezidentas į plaukus mažo kiekio jo kartą per 

j, ' dieną. Jums tereikia jo naudoti tik- 
oiuai I ^ai pageidaujam'a spalvė. atsiran- 

® 1 l da. Naudotojai yra nustebinami

jaunai išrodančių

Jei

GEROS ŽINIOS
APIE

ŽILUS PLAUKUS
jūsų plaukai yra žili, jūs pra-

g <Tel. A V. 2-4026 „

DR. JOHN REPSH1S 
(REPŠYS) ' 

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

ž Nedaliomis ir Šventadieniais: 
ž nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.
? DORCHESTER, MASS.

Rėuteris nei mintyje to neturi
Del rezervo streiko < ‘ 

finansuoti nei vienas narys šiuom nauju, lengvu būdu, atgayi- 
peb'utų priešingas. Bet W. ! mui .‘natūralių, jaunai išrodančių 
Ppiifpvis np tam nandnia ni- j PlaukT Yra taiP sutvarkyta, kad Iveuteiis ne tam naudoja pi_ jQs galite gauti kiek. gio puikiausio 
nigus. Alis eikvoja narių sūdė- i prirengimo paprastai prisiųsdami 
tus pinigus kitų unijų skaldy-1 Toysan ,Uo. Dept. 408, Box .226, 
mui nė tik čia bet pasiekia jpGėksklll>. N- Y.; iškirpę ir Įrašę . Ga. p,asieKia antrašą žemiau nurodomo-
net ir ĘurOpą su savo skaldy- je Vietoje. Nesiųskite pinigų, tik už- 
mo darbu. Tai tokiam darbui simokėkite laiškanešiui $2.50, pri-. 
nariai griežtai tufė'tų priėšin- ^kaJ^ant porsiubtimą, kai ateis. Bet 
tis, kad unijos pinigai nebūtų Naųie . _• 1 _• _• k _ T7J- J. j-riJ J . 1 j A

. ’ I City•
eikvojami žalingam darbui 
kaip kad dabar daroma.

Ačiu Chas Martinui už savo 
klubo paskelbimą Vilnyje ir 
Laisvėje. ' ' '

Kiek man žinoma ir kitų 
netiesioginiai pasakoma, kad 
jų klubtri butų daug geniau, 
jeigu susivienytų su Detroito 
Lietuvių Klubu. Apie tai na
riai jau plačiai, kalba.

Butų, gerai, kad visi tie, ku
rie turi dviejų klubą susivie
nijimo klausimą mintyje, im
tųsi. daf<draesnip darbo,, bu- 
iėrit, kaip pajungti visas pa
žangiąsias Detroito organiza
cijas, vienam geram tikslui — 
pastatymui Detroito Draugijų 
svetinės, RUr visos ‘dfūugijos j į J * ll /r f v • i •

įstaigaparengimus ir tąja 
džiaugtųsi.

Ttts nelaimingas Detroito 
PoBčijoš department's nėse- 
riidi tūrėjo prašalihti insp’ek- 
tafių $tisočkį ūŽ Susirišimą su 
šiikči^is', 6 dūba'iv tūrėjo suy 
spenTuoti tris'eilinius policiš-

veikite dabar, iki jis gaunamas. » .
Address................. ......... .........

Matthew A.
: BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ '' 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N.J.

MArket 2-5172

(adv.),
*—■

14 CHARLES .1. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki 
tės prie manęs, dieno ar 
naktį. greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. Į 
Patogiai ir gražiai mo- 1 
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna- 

t vimu ir kainomis, būsite 
patenkinti.

1113 M t. Verndn St 
Philadelphia, Pa.

Teh Poplar 4110

5 psl.—Laisvė (Liberty Litfi. tteil?) "Vtitfdi.



Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896Kaip Kupiškėnai 
naudojasi

kol-

aiškinamojo 
sustambinti 

kovoja, 
kolūkių 
“Pirmū- 
8 žemės

NohYorko^zWzfeViiilot
Maspetho Liet. Klubo 
bankietas pavyko

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

susijungus į “Aukštaičio 
ūkį, fermos žymiai išaugo. 
Dabar vien karvių yra 76., 
Paukščių ferma viršija 1950 
metams nustatytas užduotis. 
Kolūkis gavo stambią pasko- 
lą gyvulininkystės fermoms 
dar daugiau išplėsti. Baigia
mi ruošti 150 vietų gyvuliams 
tvartai. Sustambintamę “No- 
riūnų” kolūkyje yra taip pat 
4 stambios visuomeninės fer
mos. ’ Čia baigiami statyti 50 
vietų tvartai.
Didelė parama

Vystant visuomeninę gyvuli
ninkystę didelį darbą atlieka 
apylinkių tarybų deputatai. 
Subačiaus apylinkės tarybos 
deputatai Masilionis, Juodze
vičius, Skrebe ir kt. aktyviai 
prisideda, prie 
darbo, • padėjo
kolūkius, o dabar 
kad sparčiai plėstųsi 
fermos. Jie padėjo į 
no” kolūkį susijungti
ūkio artelėms, sudaryti tvirtas 
visuomenines fermas, pilnai ap
sirūpinti pašarais, paruošti 
tvartus žiemojimui. “Adomy
nės” žemės ūkio ’ kolūkiečiai, 
pritardami deputatų pasiūlymui 
išauginti fermoms daug gyvu
lių, į kolūkio fermą atidavė 60 
stambių raguočių, “Adomynės” 
kolūkiečių pavyzdžiu seka ir 
kiti rajoųo kolūkiai.
Žemės ūkio specialistai

Vystant gyvulininkystę kol
ūkiuose kaskart vis daugiau 
padeda ir žemės ūkio specialis
tai. Be rajono žemės ūkio sky
riaus agronomų Kvėdaraitės, 
Kielos, Tamošiūno, Jankausko 
ir kt., • kurie teikia nuolatinę 
paramą kolūkiams, neatsilieka 
ir zootechnikai, kaip Vareika, 
kuris gyvulininkystės mėnesio 
metu padėjo išplėsti fermas 
“Butkūnų,” “Juodupėnų” ir 
kituose kolūkiuose. Zootpchni- 
kas Bartulis organizavo visuo
meninių fermų išplėtimą “ža- 

1 Ijosios dankos,” “Didvyrio,” 
“Prapiesčio,” “Dvaramiškio,” 
“Pergalės” ir kituose kolūkiuo
se. Žemės ūkio darbuotojai 
kolūkiuose yra perskaitę kelias- 
dešimt paskaitų gyvulinin
kystės klausimais.
Kolūkių statyba

Lygiagrečiai su kolūkių stam
binimu ir jų stiprinimu ruošia
masi naujų gyvenviečių staty
boms. Ypač išsiplėtė gyvuli
ninkystės patalpų statybos dar
bai. Šiais metais rajono kolū
kiuose - gyvuliai žiemos metu 

‘ laikomi žymiai sočiau ir šilčiau, 
negu praėjusiais. Visuose kol
ūkiuose baigiami remontuoti 
pastatai. Kiekvieno kolūkio 
fermų patalpų remontui išskir
ti f dideli kiekiai statybinės miš
ko medžiagos.. Kapitaliniai at
remontuotas erdvus tvartas Ju
liaus Janonio vardo kolūkyje, 
paruoštos kiaulidės Marytės 

■ Melnikaitės vardo, “Pirmūno” 
ir kituose kolūkiuose.

Daug anksčiau, negu pernai, 
buvo susirūpinta ir pašarų pa
ruošimui kolūkiuose^ šiais me
tais kolūkiuose buvo? nušienau
tos natūralinės pievos ir dau
giametės žolės. Šio pašaro pil
nai pakaks kolūkių gyvuliams 
visam žiemos laikotarpiui. Už
raugus rudenines kultūras, silo
so gąmybos planas rajone vir
šytas 400 tonų.
Už naujus laimėjimus

Įvykusiame rajono apylinkių 
tarybų pirmininkų, kolūkių pir-

Sausio 28 d. įvyko Maspe
tho Lietuvių Am. Piliečių Klu
bo puikus bankietas Atsimai
nymo parapijos salėje, Mas- 
pethe. Jis buvo rengiamas 
sukaktuvėse 40 metų kai klu
bas gyvuoja.

Publikos buvo pusėtinai 
daug. Teisybė, svetainėlė ma
ža, palyginus su kitomis sve-'st. ir Lenox Ave. Po mitingo 
tainemjs, bet publika būtų! pradėjo maršuoti skersai
galėjusi ir didesnę svetainę j 125th St. ir atgal, protarpiais 
užpildyti, kadangi pora 
Brooklyno didelių drganiza- j 
cijų pirko bilietus ir dalyvavo 
bankiete. Dalyvavo kriaučiai. 
Taipgi Brooklyno Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo da
lyvavo visas pašalpinio ir biz
nio skyriaus komitetas su gas- 
padoriu Juozu Zakarausku.

Po gerų užkandžių ir gėri
mų, pirmininkas advokatas 
Briedis iššaukė keletą gerų 
klubo patrijotų tarti žodį kitą 
klubo reikalais. Visi linkėjo 
klubui gerų pasekmių. Taipgi 
ir kunigas Balkūnas linkėjo 
klubui geriausios kloties, pasi
žadėdamas ir ateityje darbuo
tis su lietuviais klube.

Buvo iššaukti kalbėti ir ki
tų organizacijų' atstovai. Ta
čiau čia dalyvavę kriaučiai 
buvo nustebinti. Iš kriaučių 
buvo iššauktas kalbėti socia
listas P. Vaitukaitis, kuris 
niekur nieko neatstovauja 
kriaučiuose, o Povilas Kyrius, 
Pildomos Tarybos narys, ka
talikas žmogus, taip pat ban
kiete dalyvavęs, nebuvo kvies
tas kriaūčius atstovauti. Pasi
rodo, Maspetho buivydiniai 
socialistai tebeturi klubo va
delių galą savo rankose.

Po kalbų, vienas naujaku
rys (neteko sužinoti pavar
dės) gražiai sudainavo kelias 
daigeles. Taipgi P. Grabaus
kas su A. Velička irgi 
daineles suda'inavo 
kai labai patiko.

ir
kelias
publi-

Breoklyne sumedžioti 
83 kiniečiai

Visų naktį budėjo pastangose 
išgelbeti 7-niiį gyvybę

Pastangose išgelbėti Mar
tinsville 7-nių jaunų vyrų gy
vybę, Civilinių Teisių Kong
reso neworkietis skyrius pra
ėjusį ketvirtadienį įvykdė vi
sos nakties budėjimą.

Budėtojai pradėjo su mi
tingu atvirame ore prie 126th

sustodami kelių minučių mi
tingams. Mitinguose ir marša- 
yime rinko parašus telegra
moms siųsti Virginijos guber
natoriui John ’ Battle. Pasiųs
ta tūkstančiai, telegramų.

Iš viso miesto masiniai siųs
ta telegramas gubernatoriui 
prašant atšaukti mirties dek
retą tiems 7-niems.

Namų savininkų skyrius
KAIP VETERANAI NA
MŲ SAVININKAI GALI ' 
NUMAŽINTI TAKSUS

New Yorko valstijoj yra 
mažai žinomas įstatymas, su
lig kurio veik visi pirmojo ir 
antrojo pasaulinio karo vete
ranai gali numažinti taksus 
ant savo nap),o, kaip mums 
praneša Orman & Michęlson, 
lietuvių real 
ce įstaiga.

Veteranai, 
ralį arba
“mustering out 
kurie yra gavę pensiją 

militarinėje 
gautus pini- 

pirkimui sau

estate ir insurant-

gavusieji
valstijinį

pay”,

fede- 
bonus, 
ir, tie, 
už sir-

Sausio 31 d. dar prieš aušrą, 
immigraci’jos agentai būriu 
atėjo į kiniečių įstaigą, žino
mą kaipo Kang Jai Sąjungą, 
86 Schermerhorn7St., Brook- 
lyne. Ten sumedžiojo 83 na
rius ir nusivežė į Ellis Island. 
Menama, bandys juos išde« 
portuoti. Už ką? .

Sakoma, jie buvo priešiški 
Chiang Kąi-shekui.

Chiang Kai-sheko pakalikų 
grupė, pasivadinusi Chinese 
Benevolent Association, turin
ti centrą 16 Mott St., New 
Yorke, skelbiasi esanti kinų, 
valdžia Amerikoje. Ji išsiun
tinėjo visoms organizuotoms 
chiniečių grupėms, tame skai
čiuje ir tai brooklynietei orga
nizacijai, i įsaką prisiekti 
Chiang Kai-shekui ištikimybę. 
Karig Jai Sąjungos nariai dis- 
kusavo tą klausimą' ir nus
prendė geriau organizaciją 
paleisti, negu Chiang Kai-she
kui ar jo gaujoms prisiekti.

Matomai, vadovaujantis tų 
kaišekinių skundais, jie tapo 
užpulti. , < .

žeidimą būnant 
tarnyboj, kurie 
gus sunaudojo 
namo bei sumažinimui morgi- 
čiaus, gali, pareikalaujant iš 
miesto taksų departmento, 
sumažinti taksams apkainavi- 
mą (assessed valuation). 
Assessed valuation būtų nu
mažinta ant tiek, kiek pinigų 
veteranas yra gavęs iš val
džios, bet ne ant daugiau kaip 
$5,000.

Tie veteranai, .kurie yra ga
vę dividendus, bei sugrąžini; 
mą mokesties nuo valdiškos 
kareiviams apdraudos gali ir 
tuos pinigus priskaityti. Na
mas pirktas pinigais, gautais 
už kareivio apdraudą, taip pat 

gali būti už pigiau aptaksuo- 
jamas. Tai reiškia, kad ir žu
vusio kareivio tėvai bei naš
lės gali pasinaudpti šio įsta
tymo suteiktomis privilegijo-, 
mis.

štai kas reikia padaryti: 
Jeigu namo savininkas jau
čiasi, kad jis galėtų gauti nu
mažinimą taksų, turiznueiti į 
taksų depaųtmentą iki 15 d. 
kovo mėn. ir ten paaiškinti 
savo reikalą. Ten jam paduos 
tami tikrą blanką. išpildyti. 
Reikia priduoti parodymus, 
kad savininkas tiarai yra ga-. 
vęs tuos pinigus, kaip aukš
čiau nurodyta, kuriuos' naudo
jo pirkimui to nąmo arba nu
mažinimui morgičtaus.

Lėktuvai buvo visai 
sustabdyti dėl 
subjurusio oro

Bee line autobusų darbinin
kų streikas prašiusį ketvirta-

miininkų ir gyvulininkystes dar- dieni transportaeiją
buotojų pasitarime gyvulinin- 40,000 Long Island .gyvento-
kystts mėnesio iškeltiems užda-^Y. Keleiviai turėjo taškytis 
viniams aptarti buvo numaty
tos konkrečios priemonės kolū
kių visuomeninei gyvulininkys
tei išvystyti. Lygia greta bus 
toliau kovojama už gyvulių

* ' produktyvumo kėlimą.
Rajone sustiprinama kova

dėl viso prieauglio išsaugojimo.
Vykdomasis komitetas paėmė į gerovės ir kultūrinio lygio to- 
Įskaitą visą kolūkių prieauglį lesnis kilimas žymia dalimi pri- 
ir iškėlė apylinkių taryboms už- klauso nuo to, kaip sėkmingai 

pasiekti, kad turimas toliau bus vystoma visuomęni- 
rajono kolūkiuose ^stambių ra- nė gyvulininkystė, kaip kils gy- 
guočių bei kitų gyvulių prie-|vulių produktyvumas.

< ■

davinį

Šnipelis susipainio jo 
savo meluose

Gelžkeliečią streikas 
paliečia, ir daug 
newyorkieciy

ir

IMMIGRATION & NATURALIZA-
TION KONSUL 

Mr. Adcock, 258 Broadway, 
ar skambinkite Rector f>852.\

(8-1

Iper balas pėsti ieškodami 
| priemonių pasiekti pageidau
jamas vietas. Kompanijos ne
vykdė jų reikalavimų.

auglis būtų išsaugotas.
Kolūkių ekonominis stiprėja 

mas, kolūkiečių materialinės

Kurie nori pasinaudoti šia 
proga taksus sumažinti, gali 
užeiti į Ormano ir Michelsono 
įstaigą 111—15 Jamaica Ave., 
Rlichmond Hill, N. Y., dėl pa
sitarimo ir platesnių informa
cijų. Tą patarnavimą Orma- 
nas ar Michelsonas suteiks be 
užmokesties.

Namo savininkas tokiu bu
ri u kartais gali savo namo 
taksuojamą vertę sumažinti 
net $5,000, kas sudarytų' apie 
$170 sutaupų taksais per me
tus. Veteranams ir jų šeimoms 
verta apie tai daugiau pasitei
rauti.

Pašovė žmoną, šautuvą 
įteikė teisėjui

Keleriopai pablogėjęs 
praėjusį ketvirtadienį 
visai sustabdęs išskridimus iš 
La G u ah,d ia, Ne wark ir Teter
boro stočių. Iš Idlewild stoties 
išskrido' tiktai .keli lėktuvai. 
Sustabdyti ir atskridimai per 
18 valandų* Vien tik iš^ La
Guardia neišskrido 240' lėktu
vų. <• ' ...

Priežastimi sustabdymo bu
vo'apledėję keliai ir tiršta 
migla, protarpiais s regėjimą 
apribavusi keliais žingsniais. 
Dėl miglų įlankoje buvo susi
dūrę du prekiniai laivai, bet 
sužeistų nebuvo.

Auto keliai nebuvo blogi — 
didieji pravalyti' ir visi aptir
pę. Blogiausia keliauti teko 
pėstininkams. Užsikimšus ry- 
noms, prie gatvių kampų slė
niuose susidarė gilios balos. 
Bandžiusieji jas apeiti, nesu
šlapti kojas, ne vienas buvo 
prazujančių automobilistų ap
tėkštas purvu nuo galvos ‘ iki 
P3dų. \ .

oras 
buvo

Kailiasiuvių unijos vadovau
jančio nario Jack Schneider 
deportacijos byloje praėjusį 
trečiadienį liudijo prieš jį iš 
.liūdymų gyvenąs tūlas Mauri
ce Malkin. Jis sakė, kad jis 
žinojęs Schneiderį kaipo ko
munistą 1919 metais, kuomet 
jis patsai stojęs kailių darbi
ninkų unijom

Stojęs kaipo Schneiderio 
liudytojas unijos raštinės dar
bininkas Feinblatt, ten dirbąs 
nuo 1924 metų, pareiškė, jog 
Malkino liūdymas yra netei
singas. Malkinas buvo paro
dęs knygelę su numeriu 13,- 
837. Su tokiais aukštais nu
meriais knygelės tebuvo iš
duodamos, tiktai po lapkričio 
1925 metų, sakė Feinblattas. 
Malkinas negalėjo būti unijos 
nariu 1919 metais.

Malkinas taipgi buvo sakę- 
sis, kad jis baigęs Erasmus 
Hall High School. Sąkęsis nie
kad nebuvęs vedusiu. Schnei
derio advokatas Harold I. 
Cammer parodė švietimo ta
rybos užrašus, kad Malkinas 
niekad toje mokykloje nesi
mokė. Ir pąrodė, kark, jis buvo 
vedęs.

Praėjusį ketvirtadienį 
New Yorkas'stipriau pajuto 
gelžkeliečių “ligą,” kurią jie 
paskelbė geležinkelių firmoms 
neišpildžius jų reikalavimo al
gos priedo.

Sulaikyta 'iš New Yorko 
daug traukinių, šimtai žmo
nių nuėjusių stotysna kur nors 
važiuoti sužinojo, kad nebe- 
parduodama tikietų. Ir buvo 
daug tokių, kurie turėjo ti- 
kietus iš anksto, bet buvo pa
tarta jiems atsiimti pinigus 
užmiršti apie važiavimą.

HELP WANTED—FEMALE
MOTERYS - IŠRINKfcJOS 

.PATYRUSIOS 
PRIE SVETERIŲ KAVALKŲ 

LINKSMA APLINKA 
" GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS 
J. EISENBERG INC.

178 HUDSON ST., N. Y. C.
(24-25)

Motinai pagelbininkė; guolis vieto
je. $100 į mėnesį. 1 kūdikis lankan
tis mokyklą; labai geras 
Pilna priežiūra namų; nieko 
je dienos laiku. TR. 4-1219.

darbas, 
namie-

ir (24-26)

teisme

N.Y. Slavai priešingi 
atginklavimui 
Vokietijos nacių

Gemblerystė teismo 
raštinėje

Praėjusį antradienį East 
New Yorko magistrato teis
mo skundų kambaryje areš
tuota to skyriaus raštininkė 
Marjorie Barton, 47 metų, 
gyvenanti Flushinge.

Anot ją areštavusių detek
tyvų, raštinėn buvę atėję trys 
jauni vyrai. Jiems jinai pada
vusi lakštą. Jie žiūrinėję po 
lakštą ir įteikę jai pinigų. 
Tikrina, kad tas lakštas buvęs 
gembleriškas sąrašas.

Barton buvo dii’busi teisma- 
bučiuose įvairiose raštininkės 
pareigose 31 metus.

Praėjusį 'ketvirtadienį v85 
jauni vyrai paskirti policis- 
tais. Miesto policijoj dabar 
tarnaują 19,013 asmenų.

GATTKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Namų darbininkė; guolis nuosa
vame kambaryje su television. Turi 
mylėti vaikučius (2). 6 kambarių 
ūkininkiŠka stuba. Paliudijimai. Pa
tyrusi. $130 į mėnesį. Fieldstone \ 
7-4215. (24-28)

Namų ruošėja. Mylinti vaikus. 
Guolis vietoje. Geri namai tinka
mai darbininkei. D.' P. priimama, 
mokanti biskutį kalbėti angliškai 
AXtel 7-0206. (25-27)1

HELP WANTED—MALE
Prosytojas, ranka prie geros 

Sies vyrų paltų. Labai malonus 
geras darbas. Gera alga.

S. Markowitz, 17 East 
New York City. (

PASIRANDAVOJA
269 — 14th St., B’klyn, N. Y. 

Didelis, gražus priešakinis miegkam- 
barys; galime virti. $12, arba jeigu 
norite,- galite pagelbėti motinai prie 
ruošos, mažiau mokėsite. STerling 
8-1188. ' (23-25)

Didžioji biblioteka New 
Yorke susikrovusi skiepe san
dėlį atsarginio maisto, kurio 
užtektų .1,500 žmonių per 10 
dienų. Biblioteka turi apie 800 
darbininkų.

Starr, 39 
paskui atsi- 
žmoną, ne- 

Tuojau po to 
pertraukti

Brooklyn© šeimoms 
teisėjas Marchisio ką tik bu
vo įspėjęs Harry 
metų, nesekioti 
skyrusią nuo jo 
bauginti jos.
teisme veiksmai 
pietums.

Starr pašaukė laukan žmo
ną ir‘ten pat'ties teismabučiu 
su’šaudė į ją 6 pištalieto kul
kas. Sekundėmis vėliau išeina /
iš teismabučio ir teisėjas. 
Starr įbruko jam, rankon iš
šaudytą pištalietą. To pasė
koje ir pats teisėjas vos nega
vo kulkų. Atbėgęs šovėj'ą su
imti policistas įrėmė teisėjui 
revolverį į šoną,' įsakydamas 
pasiduoti. Tik po valandžiu
kės, išsiaiškinus, teisėjas .nu
ėjo pietauti tebesidžiaugda
mas sveiku šonu.

Mrs. Helen Starr, 
jaunamečių vaikų, 
randasi kritiškoje 
ligoninėje.

Slavų kilmės amerikiečiai 
šaukia visus į masinį mitingą- 
koncertą vasario 11-tą. Įv^ks 
Yugoslav American Home, 
401 W. 41st St., New Yorke.

Iš anksto paskelbtoje prog
ramoje, sako, jog mitinge pa
reikš protestą prieš atginkla- 
vimą Vokietijos nacių."Šis mi
tingas yra dalimi visašališko- 
sios kampanijos, kurią paskel
bė Amerikos Slavų Kongre
sas. *

SKELBKITeS laisvėje
Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

motina 3 
shkoma, 

padėtyje,

Apie 800 darbininkų su
streikavo ir užpikietavo Eagle 
Pencil šapą prie E. 14th St., 
New Yorke.

PRANEŠIMAS
• RIDGEWOOD, N. Y,

LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 
antradienį, vasąrio 6 df, 8 vai. vak. 
Shapolo ir Vaiginio salėje, 147 
Thames St., Brooklyn, N. Y. Daly
vaukite’ ' šiame susirinkirųe ir pati- 
krinkit savo duoklių knygelę, gal 
jau reikės užšimdkėti. — P. Babars-, 
kas, prot. sekr. _ (24-25)

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. EV. 7-6288

Iš Ellis Island paleido len
kų laivų kompanijos —Gdy-.. 
nla American Line — virši
ninką Roman Kutylowski, ten 
išlaikytu 40 dienų be oficia-., 
Ho įkaltinimo.

1 Majoras Impellitteri i 
žmona išvyko paplaukrotiAai- > 
vu Independence.

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė,' Reuniatizmae.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas 1
Ištyrimas $3.00.

107 East l-7th Street
(arti 4th Avė.—Union ' Square)

New York City
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00.
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 *P. M.

Dr. A; Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS ( 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

i i TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES 
KALENDORIŲ

Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos 
patarimais ir moksliniais raštais.

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ 
Kaina tik 50 centų / 

Platintojams* duodama nuolaidų
. ,,v’ t

Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:

LAISVE
110-12 ATLANTIC AVĖ., 

0 RICHMOND HILL 19, N. Y.
Kuriem reikės pasiųsti,' prašomi prisiųsti 60 c 

nes kainuoja persiuntimas.

TONY’S
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS
1 Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
' AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

TeL ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRHI.
\( Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. .Y.

,.. Kampas Union Ave. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
_ EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
. DEGTINĖS, VYNAI

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

c
Telefonas: EVergreen 4-8174

Ji....,_______ ' .............. .........

6 psl.-Laisve ( Liberty,




