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Soraya Es-

Stoka karališko kraujo. 
DuBois įkaitintas. 
Senatoriaus McMahon 

sumanymas.
Hooverio nuomonė.

Rašo R. MIZARA

Farouk’as 
karališkos 

Narrimana

Persijos karalius Rėza Pah- 
levi susituokė su ne karališkos 
giminės mergina 
fan d i ari’te.

Egipto karalius 
susižadėjo su ne 
girinės mergina 
Sadek’aite.

Abu karaliai kadaise buvo 
vedę karališkos giminės žmo
nas, bet nuo jų išsituokė dėl 
to, “kad jos nepagimdė .jiems 
sūnų.”

Vis tai savos rūšies progre-. 
sas: karaliai pripažįsta, jog 
karališkos giminės dukterys 
yra “peršaltos.”

Amerikos komercinė spau
da net bando padaryti Persi
jos karalių socialistu. Pamis- 
lykit: jis nutarė parduoti 
sklypais savo dvarus valstie
čiam^ ’

fUfriek Persijoje, tiek Egipte 
liaudies gyvenimas yra bai? 
šiai šiurkštus.

Abiejuose kraštuose nuo
lat pasireiškia masių bruzdėji
mas; jos kovoja ir kovos.

Ilgainiui abiejuose kraštuo
se monarchijų nebeliks ir 
valstiečiams nereikės pirkti 
žemės: jie ją pasiims ir dirbs, 
— dirbs ir naudosis savo sun- < 
kaus darbo vaisiais.

Tai yra n’eišvengiama!

i/

“Su įkaltinimu Dr. W. E. B. 
DuBois, Trumano administra
cija pasiekė pačią žemumą,” 
rašo buvusis kongresmanas 
Vito Marcantonio.

DuBois ir jo bendradarbiai 
įkaitinti kaip “svetimos val
stybes agentai.”

Jie įkaitinti dėl to, kad va- 
' dovavo rinkimui parašų po 

Stockholmo atsišaukimu, nu
kreiptu prieš karą ir atominę 
bombą.

! " DuBois yra patsai žymiau
sias Amerikos negrų moksli
ninkas ir visuomenininkas.

Visuomenė už jį užsistos.

spau-

liaudį 
pasarką ji

tuomet, kai 
reikalauja

Connecticuto senatorius 
Brien McMahon įnešė USA 
sęnatan rezoliuciją, skelbian
čią, kad Jungtinės Valstijos 
yra geriausias rusų draugas.

Jei rezoliuciją senatas už- 
, girs, tudmet bus reikalaujama, 

kad ji būtų pasiųsta Maskvos 
vyriausybei, raginant pastarą

ją paskelbti tarybinėje 
doje.

Kai ši žinia Rusijos 
pasieks, nežinau, 
kys.

Pagalvokite: 
vieni senatoriai
tuojau mesti ant Rusijos mies
tų atomo bombas ir naikinti 
rusus milijonais, tai kiti skel
bia : mes esame geriausi rusų 
bičiuliai ir draugai!

Man rodosi, senatorius 
MacMahon galėtų lengviau
siai įrodyti rusams Amerikos 
bičiulystę ir draugiškumą tik 
tokiu būdu, jei mūsų senatas 
priimtų rezoliuciją, skelbiant: 
Amerika niekad nenaudos 
prieš rusus ir benj; kurias ki
tas tautas atomo

Toks žestas, iš tikrųjų, 
. rodytų draugiškumą.

ombos.
pa-

Buvusis prezidentas Hoove- 
ris aną dieną pasakė daug 
tiesos, primindamas, jog Ame
rikoje daroma per daug triukš
mo, sėjama per didelio šumo 
be jokio reikalo.

Jis priminė: Europa ne
skelbia jokių “nepaprastų pa
dėčių,” ten neskleicyiiamas 
beribis triukšmas, o ]5as mus 
isterija bėga per briaunas.

įr/Bet New Yorko Timeso ko
respondentas Ned Russell ra
šo: Jurygt. Valstijų vyriausy
bei visa tai eina sveikaton, 
nes tai yra .pagrindas visuo
menės opinijos palaikymui 
dėl nesvietiškai didelio gink-
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Valdžia leido dar kelti 
kainas cukraus, 
kiaušinių ir kt
Reikmenys eis vis 
liepos., sako kainų

WASHINGTON.—Kainų 
valdyba paliuosavo nuo bet 
kokios kontrolės kainas cu
kraus ir visų neapdirbtų 
tarmiškų produktų. Tuo 
būdu 'valdžia leidžia dar 
pabranginti kiaušinius, pie
ną, kviečius, žalią kavą, pa
prastas pupas^ soy pupas, 
sviestinę Smetoną, šviežius 
Vaisius ir daržoves, vištas, 
kalakutus (turkes), klevų 
sirupą, kukurūzus, avižas, 
kai kurias tabokos rūšis, 
šieną ir kt.

Valdžia nuėmė kainų “lu
bas” nuo šių produktų to
dėl, kad, sako, jie dar nepa
siekę “teisingų kainų,” ly
ginant su pinigais, kuriuos 
farmeriai t u r i mokėti,

Svarstoma, ar vėl eit Valstiečiai sukilėliai ' • w w •
per 38-tą paralelę

WASHINGTON. — Ame
rikos valstybės departmen- 
tas tariasi su Anglija ir ki
tais -talkininkais Korėjos 
kare, ar amerikonai turėtų 
iš naujo maršuot per 38-tą 
paralelę į šiaurinę Korėją, 
ar apsistot į pietus nuo tos 
linijos.

Valstybės departmento 
nariai neatsakė į korespon
dentu klausimą, ar Ameri-

Šiaurinę Korėją.

LONDON. — Anglijos 
premjeras Clement Attlee, 
kalbėdamas savo seime, sa
kė, Amerika turėtų nesiųs
ti savo armijos per 38-tą 
paralelę, iki, pilnai aptars 
tą klausimą su Jungtinėmis 
Tautomis.

Didžiuliai Amerikos ir 
Anglijos laivynų pratimai

Malta. — 60 Amėrįkos ir 
Anglijos karo laivų daro 
bendrus pratimus ties Mal
ta, Viduržemio Jūros sala. 
Jie ypač lavinasi atmušti 
priešų lėktuvus ir subma- 
rinus. ,'

Anglijos lėktuvai išvien 
su anglų ir Holandijos sub- 
marinais tuo pačiu laiku 
daro manevrus jūrose/ ties 
Airija ir Škotija. /

Amerikos kareivis lėšuoja 
$10,000 per metus

WASHINGTON. — Vals- 
tybės departmentas prane
šė kongręsiniam ginkluotų 
jėgų komitetui, jog “karei
vio, jūreivio ar marino už
laikymas lėšuoja 10 tūks
tančių’ dolerių per metus, 
Vidutiniai imant.’ ’

lavimosi ir mobilizacijos. * 
Karinė isterija yra falšyva, 

bet ji kai kam, eina naudon.

pieno, 
produktų

*

brangyn iki 
valdininkas

pirkdami fabrikinius dirbi
nius iš miestų.

Bet fabrikiniai dirbiniai 
vis brangsta, nežiūrint, kad 
valdžia sausio 26 d. “užšal
dė” jų kainas. Taip ir Nu
kasi užburtas kainų kėlimo 
ratas.

Bet algos užšaldytos: už
ginta jas pakelti be val
džios leidimo.
Kainų kontroliuotojas Mi

chael DiSalle pirmadienį 
s’akė, valdžia nepaspėja su- 
organizuot gana pareigūnų, 
kurie vykdytų kainų kon- 
trgAę. Kainos todėl dar pa
kils penkiais iki septynių 
procentų, kol valdžia pasi
ruoš jas pažaboti gal liepos 
mėnesį, kaip pranašavo Di- 
Salle.

ir badas gręsia nuverst 
Filipinų valdžią

New Yorko World-Tele
gram, pasiremdamas Unit
ed ir Associated Press ko
respondentų 
rašo, kad valstiečiai suki
lėliai gręsia pavojum Fili
pinų valdžiai.

Sukilėliai vadinasi Liau
dies Laisvinimo Armija,
kuri turi 8,000 iki 15,000, Visuotinas Izraelio 
ginkluotų vyrų." Kariniai i i
jų centrai veikia visose Fi-1 darblIlinklĮ StrClKHS 
lipinu salose. 1 ‘

Sukilėliai galėtų užval
dyti Filipinus ypač tokia
me1 atsitikime, jeigu Filipi
nų valdžia įsiveltų į didesnį 
užsieninį ka^ą.

Filipinų prezidento Elpi- 
dio Quirino valdžia šaukia
si daugiau ginklų iš Jungti
nių Valstijų prieš sukilė
lius.

Bet vien ginklais negali
ma būtų- nuslopint jų, nes 
žmon/ų badas duoda vis 
daugiau talkininkų kovoto
jams prieš valdžią, kaip 
teigia amerikinių korespon
dentų pranešimai.

Netikėtai užpuldinėdami 
miestus, sukilėliai pasigro
bia ginklų iš policijos ir ka
riuomenės.

“Lakstančios lėkštės” — tai 
tyrinėjimų balionai

WASHINGTON. — Karo 
laivynas pranešė, kad vadi
namos “lakstančios lėkštės” 
tai buvo bandomieji baliū- 
nai su tam tikrais moksli
niais instrumentais; sako, 
tie baliūnai, pagaminti iš 
plastikinės medžiagos, skri
do iki 9 mylių aukštyn, ty
rinėjant kosminius - visati
nius spindulius ir, kitus 
aukštojo oro reiškinius.

Žinios apie visatinius 
spindulius -— svarbus daly
kas, atominių bombų ga
mintojams .

VALDININKAI NUBALTINA 
KOMPANIJĄ, .ANT KURIOS
GELŽKELIO ŽUVO

New York. — Tarpvals- 
tijinė prekybąs komisija iš 
Washingtono surado, kad 
Pen n sylvan i jos geležinkelio 
kompanija nekalta už trau
kinio nelaimę, kurioje per
eitą antradienį žuvo 84 
žmonės ir tapo sužeisti 500 
ties Woodbridge, New Jer
sey.

New Jersey valstijos ge- 
neralio prokuroro pavaduo
tojas Benjamin C. Van 
Tine pareiškė, jog ta šalies 
valdžios komisija 
kai, 
no

_ Komisija užgyrė kompa
nijos pasakojimą, kad kal
tas esąs tiktai traukinio 
vairuotojas-mašinistas.

“begėdiš- 
skandališkai nubalti- 

geležinkelio kompaniją.

TAFTAS RAGINA SULAIKYT 
“TRUMANO DIKTATŪRĄ”

Washington. — Vadovau- ręso leidimo siųsti armiją 
jantis republikonas senato
rius Robertas Taftas sakė, 
prezidentas Trumanas . sa
vinas! diktatorišką galią. 
Taftas, kalbėdamas Senate, 
pareiškė, jog prezidentas 
sau vali škai pasielgė ir per
žengė Konstituciją, siųsda- 

pranešimais, I mas Korejon kariuomenę
be Kongreso nutarimo.

Taftas užginčijo Truma- 
no tvirtinimą, kad prezi
dentas'turi teisę be Kong-

\TEL AVIV. — Apie 150,- 
000 unijinių Izraelio darbi
ninkų įvykdė visuotiną pu
sės valandos streiką; tuom’ 
jie pareiškė pritarimą sep
tyniems tūkstančiams strei
kuojančių metalo darbinin
kų. Toliau grasina skelbti 
ilgesnius visuotinus strei
kus, jeigu fabrikantai ne
atšauks savo lokauto prieš 
metalistus.

Kuomet metalistai 
streikavo, reikalaudami 
kelti algą 15 procentų, 
fabrikantai paskelbė lokau
tą visiems metalo darbi
ninkams, uždarydami savo 
fabrikų duris.

su- 
pa- 
tai

Griūdami nuo kalno, 
sniegai palaidojo 16

Zurich, Šveicarija. — Iš
tižę didžiuliai sniegynai, 
griūdami su uolomis nuo 
Alpių kalno, gyvus palaido
jo 16 žmonių dviejuose kai
muose. Jau atkasta 6 lavo
nai. Manoma, žuvo ir kiti 
10 žmonių.

Tvaniški lietūs išjudino 
storuosius senus sniegynus, 
kurie tad ir griuvo nuo kal
nų. '

PARYŽIUS. — Mirė ko
munistų vadas Ambroiše 
Croizat, 50 metų amžiaus; 
seniau buvęs Francijos dar
bo ministras.

Jersey MiddlesexNew 
apskrities prokuroro pava
duotojas Alex Eber vis tiek 
žada .traukti teisman Pa. 
geležinkelio kompaniją už 
“kriminalį apsileidimą,” 
dėl kurio įvyko ta nelaimė.

Liudytojai tyrinėjimuose 
parodė, kad:

Nebuvo įtaisyta signali
nių šviesų, kurios būtų tu
rėjusios įspėti, jog trauki
nys artėja prie laikino me
dinio tilto.

Tiltas buvo per silpnas ir 
geležinkelio špalos nebuvo 
prikaltos prie jo. .Traukinys 
buvo per daug apsunkintas 
9 šimtais važiuotojų ir kro
viniais. Tiltas įlinko. Taip 
ir nugriuvo žemyn 8 jo va
gonai.

Europon ar kur kitur.
Taftas ragino kongresi

niu nutarimu apriboti skai
čių siunčiamos kariuomenės 
į vakarų Europą. Jisai siū
lė, kad amerikonaį ten su
darytų tik vieną septin- 
tadalį tarptautinės Atlanto 
kraštų armijos prieš komu
nizmą, taip kad kiekvie
noms devynioms divizijoms 
europinės kariuomenės at
sieitų tik po vieną jankių

Streikas sustabdė
150 laivų Anglijoj

London. — Laivakrovių 
streikas sulaikė 150 laivų 
nuo iškrovimo bei prikrovi- 
mo.

Valdžia grūmojo atsiųsti 
kariuomenę laiv/tm iškrau
ti ir prikrauti. Tad Londo
no laivakrovrai pirmadienį 
grįžo darban, bet nusitarė 
ant rytojaus vėl streikuoti, 
kai bus pašaukti teisman 
septyni areštuoti ■ streiko 
vadai.

Bet, 11,000 laivakrovių 
Liverpoolyj ir Manchesteryj 
be pertraukos streikuoja.

Tai yra eilinių darbinin
kų streikas, kurį smerkia 
unijos vadai.

Užmuštas Malajos* 
partizanu vadas

Ma-KUALA LUMPUR, 
laja. — Anglų žandarai už
klupo ir nušovė komunistų 
sekretorių Bakri srityje Ng 
Kim Hingą, Malajos patri- 
jotų vadą kare dėl nepri
klausomybės nuo Anglijos.

Anglų valdžia buvo pa
skyrus $4,585 už Hingo su
ėmimą.

Anglų ’žandarai užmušė 
ir penkis kitus mala j iečių 
partizanų vadus.

KAIRO. — Arabai kalti
na izraeliečius, kad jie nu
šovę tris arabus paliai sie
ną tarp Jordano ir Izraelio.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai privertė jankius 
pasitraukt 20 mylių atgal \ < 
Amerikonai kontratakavo ir 
vėl atgriebė vieną mylią

KORĖJA, vas. 13.—Šiau
riniai Korėjos liaudininkai 
ir jų bendradarbiai kinai 
urmu užpuolė amerikonus 
ir jų talkininkus ir atmetė 
juos 20 mylių atgal. Daug 
skaitlingesnė liaudininkų 
kariuomenė užėmė Hoeng- 
song miestą ir dasivare iki 
šiaurinių Vondžu priemies
čių.

Vondžu yra svarbus gele
žinkelio ir vieškelių mazgas 
viduriniame fronte. Jeigu 
šiauriniai liaudininkai jį 
užimtų, tai perkirstų tie
sioginius susisiekimus jan
kiams tarp rytinio ir vaka
rinio frontų.

(New Yorko Times radi
jas antradienio rytą sakė, 
gal amerikonai jaiopasi-

Trumanas, nepaisant Senato, 
skiria tuos pačius 
paskolų dalintojus

’ WASHINGTON. — Prez. 
Trumanas vėl paskvrė tuos 
pačius penkis direktorius 
valdinei Finansų Atkūrimo 
Korporacijai, nors Senatas 
jau du kartu pirmiau “už
migdė” jų paskyrimus — 
visai nesvarstė jų.

Finansų Atkūrimo Kor
poracijos žinyboje yra bi- 
lionai doleriu. Iš to fondo 
jinai duoda namines ir už
sienines paskolas.

Bankinė Senato komisija 
neseniai surado, kad tie di
rektoriai dalina paskolas 
taip, kaip jiem nurodo Tru- 
mano bičiuliai.

Direktoriai buvo trys de
mokratai ir du republiko- 
nai.

NUKAUTAS FRANCŪZŲ 
KORESPONDENTAS

TOKIO.— Korėjos liaudi
ninkai nušovė francūzų ko
respondentą Jean de Pre- 
monville, beskraidant jam 
lėktuvu su amerikiniais la
kūnais. •

Sudegino Mieli, valstijos 
centrą, vengdamas drafto

LANSING, Mich.-4-Areš- 
tuo tas civilinis Michigano 
valstijos tarnautojas Ri
chard G. Shay, 19 metų am
žiaus, prisipažino, kad jis 
padegė valstijos valdžios 
rūmus, norėdamas išvengti 
kąrinės tarnybos.

Shay sakė:
Tikėjausi, kad gaisras 

bus mažas, o aš vis tiek 
tapsiu areštuotas ir taip iš
sisuksiu-nuo drafto.

Bet gaisras buvo labai di
delis; pleškėjo per 30 va
landų ir padarė 5 milionus 
dolerių nuostolių. Ugnis 
sunaikino daug valstijinių 
dokumentų . \

ORAS. r Apsiniaukę, vė
siau, gal bus lietaus.
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traukė iš Vondžu — dar nė
ra tikros žinios.)

Korejiniai liaudininkai su 
savo padėjėjais kinais šia
me fronte apsupo vieną 
jankių batalioną ir du pul- L 
kus pietinių Korėjos tauti
ninkų, amerikonų talkinin
kų. United Press praneši
mas paskui spėja, kad gal 
apsuptieji prasiveržė iš ap
supimo kilpos.

Jankių komanda pripaži
no, kad jie, traukdamiesi 
atgal huo Hoengsongo, pra
rado ir tam tikrą skaičių 
patrankų, karinių sunkve
žimių ir kt.

Antradieni amerikonai 
kontratakavo korejinius 
liaudininkus ir pastūmė 
juos viena mylią atgal.

Amerikinė komanda at- ’ ’ 
šaukė pirmesnį savo prane
šima, kad Pietinės Korėjos 
tautininkai rytiniame pajū
ryje prasiveržę per 38-tą .
paralelę ir užėmę Yangy- 7
angą, už 5 myliu į žiemius 
nuo tos linijos. Jie visai ne* 
pasiekė SS-tos* paralelės.

Šimtai amerikinių lėktu
vų bombardavo, šaudė ' ir 
degino korejinius liaudinin
kus ir kinus. United Press : 
teifria, jog per dieną jie, be 
kitko, sunaikino bei sužalo
jo 145 liaudininkų trokus ir 
tris tankus.

Į pietus nuo Seoulo, pie
tinės Korėjos sostinės, buvo * 
vietinių susikirtimų .

Liaudininkai ir kinai ata
kavo amerikonus 40 mylių 
fronte į pietų rytus nuo Se- • 
oulo.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

MASKVA, vas. 13.—Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
radijas sakė: i

Liaudies Armija ir kinai 
savanoriai past arosiomis 
dienomis nušovė 7 ameriki
nius lėktuvus. *.

Liaudies partizanai, ata
kuodami amerikonus ir jų 
talkininkus užnugarių, iš
laisvino dar kelias apskri- , 
tis Kangvon provincijoj; 
užmušė bei sužeidė 1,600 
jų kareivių ir oficierių; pa
ėmė nelaisvėn 250.

Didžiausias rakietinių 
inžinų užsakymas

FLINT, Mich.— Valdžia 
davė General Motors, kor
poracijai užsakymą, kad 
pastatytų didžiausią iki 
šiol skaičių inžinų rakieti- 
niams karo lėktuvams. Juos 
statys Gen. Motors Buick 
skyrius. įį

Antrojo pasaulinio karo 
metu tas General Motors 
skyrius gavo iš valdžios 
daugiau kaip bilioną dole* 
rių už lėktuvų motorus ir 
kitas karines mašinas.
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Spaudos laisvė
Valstybės departhientas atsisakė išduoti pasportus 

.dviem spaudos korespondentams — Joseph North, The 
Daily Worker’io korespondęntui, ir Lapinui, San Fran
cisco The Daily People’s World’o. Jie norėjo išvažiuoti 
Europon ir iš ten pranešinėti žinias savo laikraščiams. 
Valstybės departmentas sako, kad jis vaduojasi McCar- 
ran įstatymu, kuris draudžia išduoti pasportus dėl va
žinėjimo užsieniuose Amerikos komunistams.

Šis valstybės department© žygis sukėlė spaudoje plačių 
diskusijų. Jau net toks kapitalistų organas, kaip The 
N. Y. Times, stato klausimą, aj* toks žygis suderinamas 
su Jungtinių Valstybių Pirmuoju Konstitucijos Pataisy
mu? Konstitucija aiškiai garantuoja spaudos laisvę. 
Kokia bus ta garantija, jeigu valdžia nustatys, kokius 
kuris laikraštis turi turėti bei siuntinėti korespondentus.

The Times teisingai pastebi, kad šis suvaržymas, 
.šiandien atkreiptas prieš komunistinius laikraščius, la
bai lengvai gglj kitą sykį būti panaudotas prieš bile kurį 
laikraštį, kuris pasirodytų nepalankus tuo tarpu esan
čiai Washingtone administracijai. Tuo būdu šis nubau
dimas dviejų minėtų laikraščių sudaro rimtą pavojų vi
sai Amerikos spaudai.

Tpie Daily Worker ir The Daily People’s World yra 
legališkai leidžiami laikraščiai. Juos išvežioja Ameri
kos paštas. Jie laisvai pardavinėjami miestų kioskose 
(standuose). Tai kam šis valstybės department© pasi
kėsinimas ant jų laisvės siuntinėti užsienin koresponden
tus?

Kriminalistai žinomi, bet nebus nubausti
Aną dieną miestelyje Woodbridge, N. J., ištikusi baisi 

nelaimė ant geležinkelio nusinešė su savim aštuoniasde
šimt keturias gyvybes. Tai bene bus pati didžiausia ge-^ 
Težinkelio nelaimė paskutinių keleto desėtkų metų isto- 

' rijoje. Tuojau pasipylė įvairiausi tyrinėjimai. Sušilus 
ieškoma nelaimės kaltininkų.

Bet kaltininkai visiems žinomi. Tais kaltininkais, tais 
kriminalistais yra Pennsylvanijos geležinkelio kompani
jos savininkai. Dabar jau aišku, kad toje pavojingoje 
vietoje, kur nelaimė įvyko ir kur geležinkelis buvo tai
somas, nebuvo jokios apsaugos nuo pavojaus. Netgi, 
pasirodo, nebuvo niekur iškabos, kurioje-būtų kreipia
mas traukinio vairuotojo dėmesys į galimą pavojų.

Dabar aiškinama^ kad asmeniškai vairuotojui žodžiu 
buvo pasakyta, jog ten pavojus yra, ir kad jis gerai 
traukinį sulėtintų. Bet tokios žodžiu instrukcijos nieko 
nereiškia ir nieko neapsaugo. Jas labai lengva bile kam 
pamiršti. Kur buvo kompanijos inžiniėriai ir bosai, kad 
taisomoje vietoje neparūpino tinkamiausios nuo pavo
jaus apsaugos? Kodėl nebuvo tinkamų iškabų,'pasargų, 
kurias traukinio vairuotojas galėtų iš anksto aiškiai sa
vo akimis matyti, o ne atsidėti ant atminties?

✓ Kalta kompanija. Kompanijos lyderiai yra krimina
listai. Bet ar juos valdžia ims nagan ir baus? Nieko 
panašaus neatsitiks. Varnas varnui, sakoma, į akį ne
kerta.

‘Kaip’ir‘kada’?
Kolumnistas Hanson W. Baldwin rašo, kad John Fos- 

-. ter Dulles’u misija Japonijoje vystosi labai gražiai. Pats 
svarbiausias klausimas jau esąs aiškiai užbaigtas, iš- 

O spręstas, i
, ginklavimu? Dviejų nuomonių* jau nebesą. Japonija 

turintį būti apginkluota ir bus apginkluota. Japonijoje 
Dulles ir MacArthur, Washington© Truman ir Acheson 
svarsto tik du antraeilius klausimus. Dar neišspręstas 
tebėra klausimas, kaip Japonija turi būti apginkluota. 
Taip pat tebediskusuojamas klausimas, kada ji turi būti 

| apginkluota.)
|L Jungtinės Valstybės duoda japonams užtikrinimą, kad 

Į jie niekuomet nebebus palikti “dievo valiai,” kad mes, 
Amerika, juo^ visuomet apsaugosime ir apginsime nuo 

I’ visų “priešų.” Tik vieno dalyko dabar iš jų. prašoma 
arba reikalaujama, būtent, kad jie sutiktų apsiginkluoti 
O kad japonai sutiks ąpsiginkluoti, tai irgi netenka

K abejoti.

FOSTERIS PARAŠĖ 
NAUJĄ KNYGĄ

Amerikos komunistų va
dovui, William Z. Foste- 
riui, š. m. vasario 25 d. su
kaks lygiai 70 metų am
žiaus.

Šios sukakties apvainika
vimui, Fosteris parašė kny
gą “Outline of

Kas Ką Rašo ir Sako
■'r .......... ■■

jojimo, kad didelė daugu
ma pasisakytų už baigimą 
ten nelemto karo! ,

raso,
pa-

of the Americas” (Ame- 
rikų politinės istorijos brai- 
žinys). Knyga žada būti į- 
domi, nes ji palies visas A-

Motinos jausmai nebeišlaikė 
skausmo

Mrs. Rosemary 
40 metų, motina 
Korėjoje užmušto 
kariškio, pasikorė 
Clinton, Ind.

iš marksistinio taškaregio
Aną dieną Daily Worke- 

ryj Fosteris, pažymėjęs, 
kas vertė jį šią knygą ra
šyti, /primena, jog visos 
tvirtesnės komunistinės 
partijos, gyvuojančios Cen
trinėje ir Pietų Ameriko
je, turėtų būtinai'parašyti 
ir išleisti: (1) Komunistų 
partijos istoriją, (2) darbo 
unijų judėjimo istoriją, (3) 
negrų, indijonų ir -kitų di
desnių tautinių mažumų is
toriją, taipgi (4) istorija 
savo krašto, savo tautos.

PIKTINASI
^Niūjorkiškjs dienraščio 

“Compasso” bendradarbis, 
I. F. Stone, piktinasi tuo 
faktu, kad .mūsų vyriausybė 
susimylėjo ant nacių kri
minalistų Vokietijoje, o at
sisakė susimylėti ant'nekal
tų Martinsvillės septynių 
negrų, kurie neseniai buvo

FRANC ŪZIJOJK
Francūzijos parlamentas, 

rašo Associated Press, pa
gamins naujus įstatymus, 
pagal kuriuos bus išrinktas 
naujas parlamentas.

Tie įstatymai bus taip su
taisyti, kad Francūzijds 
Komunistų Partija negautų 
daugumo parlamento na
riu-, v

Kaip žifti-a, šiuo metu 
Francūz. parlamente stam
biausia partija yra komu
nistinė partija. Tai nervina 
Marshąllo plano kavalie
rius.

Burnett, 
neseniai 
jaunučio klausimų. Tipiški tarp tų 
kalėjime yra:

' “Kokių žygių būtų ėmu-
Dėl didžio nusiminimo ji sis nukentėjusioji 'motina, 

buvo patalpinta kalėjime 
“jos pačios apsaugai”, sako 
to miesto policija. Anot po
licijos, ją atradę pasikoru- pabėgti nuo baisios. skiliau
sia savo suknelės diržu.

Nieko sau vieta širdgėlos su kitomis motinomis, 
prikankintai motinai! Kalė-į garsiau ir plačiau šaukian-

Dėl šios motinos žygio 
žmonės klausia . daugybę

jeigu nuo jos nebūtų buvusi 
atimta laisve? Ar ji vis vie
na būtu bandžiusi mirtimi

dos? O gal būtų susidėjusi 
vis

jimas “nuraminti” geliamą 
širdį, pasilsiu!, saugumui! t

Motina įpuolė į nesuval
domą liūdesį, kai armija jai 
pranešė, jog jos 18 metų sū
nus Fountain Burnett mi
rė’nuo “sužeidimo šūviais” 
Korėjoje.

čiomis taikos? Gal savo 
skausmą būtų pavertusi e- 
nergija gelbėti gyvybes ir 
apsaugoti nuo tokio pat 
skausmo milijonus kitų mo
tinų? Ar ne nuo to ji,buvo 
“apsaugota” tame kalėji
me?” L

Šeimininkėms
Pynatų Sriuba

2 puodukai sukapotų py-, 
natų (peanuts - žemriešu
čių)

Pusė puoduko smulkiai 
sukapoto svogūno ir tiek 
pat selerių (celery)

2 puodukai nuo vištos vi
ralo

3 šaukštai sviesto
1 ir pusė puoduko pieno.
Paspirgink svogūną su v 

seleriais svieste, užpilk vis- ■ 
tienos viralu, pavirink ke
lias minutes. Supilk pyna- 
tus ir vėl pavirink. Supilk 
užkaitintą pieifą. Įmaišyk 
porą šaukštų miltų, biskį 
druskos, pipirų.

Kas mėgsta riebiai, tinka, 
įpilti pusę puoduko saldžios 
Smetonos. • V.

ŠYPSENOS

“Kaip Būti Jaunam Net
ir Senatvėje”

Tuo vardu knygelės iš
siuntimas paskiausiu laiku 
susitrukdė dėl gelžkeliečių 
streiko, paštas pundelių ne- 

neprašalins ir i priėmė per tūlą laiką. Lin- 
spartaus rusų ketina, kad gelžkeliečių tei-

profesorius 
dalyką pasakė: 
karas rusiško

KUR LOGIKA?
Kunigų Draugas 

jog “prof. K. Pakšto 
stangomis Pittsburghe į-
steigtas Vidurio Europos 
Federacijos klubas”, ku
riam priklausą: estūi, lat
viai, lietuviai, lenkai, uk
rainiečiai, slovakai, veng
rai ir slovėnai.

Pittsburghe, kaip mato
me, atsirado “Vidurio Eu-

•|ropa”. Jei tai būtų “Vidu
rio Amerika”, būtų kiek 
tiek to profesoriaus žygis 
pateisintas. Dabar gi: vidu
rio Europa Pittsburghe!...

Na, ir tai “federacijai” 
vadovauja “pats” Pakštas.

Pakštas kadaise sakė tam 
klubui ir prakalbą, kurioje, 
pasak Draugo, prof. į- 
rodinėjo, jog “Rusija įžengė 
į labai dinamišką imperia
lizmo ’amžių ir patapo pa
stoviu pavojum Europos 
kultūrai...” (Atseit, fašiz
mui).

Mokytasis 
dar vieną 
“Būsimasai 
pavojaus 
nuostabiai ’
veisimosi nesustabdys.”

Profesorius, kuris viso
mis keturiomis stoja už ka
rą prieš Rusiją, prisipažįs
ta, jog tasai karas “rusiško 
pavojaus” visvien nepraša
lins. Tai kam gi tas karas 
reikalingas? Kodėl klerika
lai ii* menševikai jo taip no
ri? Atrodo, kad jie patys 
nežino, ką plepa.

Dar vieną įdomų dalyką 
Pakštas pasakė: “rusai 
nuostabiai veisiasi.”

Tuomet, kada profesorius 
.taip plepa, tai jo vienmin
čiai klerikalų spaudoje nuo
lat teigia, būk Rusijoje toks 
didelis badas, kad ten žmo
nės miršta milijonais.

kėtina, kad gelžkeliečių tei
sėti reikalavimai 40 valan
dų savaitės ir kitų-pageri
nimų būtų patenkinti ir iš
siuntimas pundelių sunor- 
malėtų..
° Tačiau jeigu ilgoką laiką 
po užsakymo knygelės vis 
dar negaunate, prašome iš 
naujo parašyti.

Knygelė, vėliausioji dak
taro J. J. Kaškiaučiaus do
vana lietuviams, labai sma
giai skaitosi, lengva supras
ti ir daug patarimų joje pa
duota glaudžioje formoje.I 
Tad labai lengvai parduo- 8. 
dama. Jau ne viena kolo-

Mrs. Ml Grager (72 kp.), 
Chicago, 18.

M. Lewis, Los Angeles, 
1.6.

Geo. Shimaitis, Brockton 
(antrasis užsakymas), 15.

P. Šlekaitis, Scranton, 15.
N. Grybienė, Norwood,

LDS 141 kp., per F. M. 
Koval, Seattle, 15.

Alek'as Rutkauskas, Lo
well, 12.

P. A. Deveikis, Chicago, 
12. . /

V. J. Casper, Newark, 10.
LLD 153 kuopa, per M. 

Alvinienė, San Francisco,, 
10.

J. Egeris, Hudson, 10.
Eva Valley, New Britain,

J. Shaynausky, Hamilton

ir Tokiu'’ c

Žinai/ dėde, 
tavo nauja

Kaip tu mą.’

Pasitaiko
Jonas: — 

man patinka 
burdingierka. 
nai, kas per mergina Ji 
ra? •

Dėdė: •— Sunku pašaknį 
Aną rytą kažkas pašaukė' 
ją ant telefono ir paklau
sė: “Ar tai tu, mylimoji?” 
O ji atsakė: “Taip; kas 
kalba?”

Amžinas Ratas
Viena nauja mokytoja, 

paklausta, kaip jai išrodo 
mokykla, davė sekančią o- 
piniją:

“Mokytojai bijo mokyk
los vedėjo, vedėjas bijo su- 
predento, supredentas bijp 
apšvietus tarybos, apšvie
tus taryba bijo tėvų, tėvai 
bijo vaikų, o vaikai bijo mo
kytoju-”
Įsteigta kolūkio mokykla

PASVALYS, 1 9 5 0 m. 
gruodžio 21 d. — Sustambin* 
to “Gulbinėnų” kolūkio teri
torijoje stovėjo apgriuvę bu
vusio dvaro rūmai, šiomis die
nomis kolūkiečiai 
atstatyti ir įsteigė 
metę mokyklą. 
“Gulbinėnų” ir
žemės ūkio artelių narių vai
kai. A. Poviliūnas

nija užsisakė po antrą siun- (al}^ru kartu),^7. 
tini. Patys zbrooklyniečiai 
keliais atvejais pakartojo 
užsakymus, vis dar L___
pirkėjų.

Užsisakė knygelės, bet dar 
nebuvo paskelbti sekami:

LLD Moterų Klubas, per
V. Kazlau, Hartford,'50.

Kl. Yankeliūnięnė, Wa
terbury, 50.

LLD 155 kuopa, per He
len Janulis, Worcester, 50.

Moterų Klubas, Philadel
phia, per A. Zalner, 25 ir 
per P. Wallant 19.

LLD 20 kuopa, per U. Ši- 
molunas, Binghamton, 25.

J. J. Mockaitis^ Bridge
port, 25. \

. LDS 125 kuopa, per Teo
filę MelVidienę, Lawrence, 
25;

A. Trepkus, Moline, 3.
Po 2: Anna Bishus iš W. 

randa Frankfort, J. Urbonas iš 
Pittsburgh, M. Valinchus iš 

. New Haven, Joseph Auksz-1 
tinaitis iš Fassett, Joe Mi- 

. euta iš Minden.
Po 1: M. Kerevich iš She- 

. nandoah, E. Juraitienė iš 
Montreal (ir 50 c. aukų), F. 
Schultz iš Orlando, John 
Maženis iš Clinton, S. Yo- 
zapaitis iš Philadelphia, P. 
Bendžaitis iš Montreal, 

J Mrs. Ann Felinak iš Finley
ville.

Dėkojame užsisakiusiems 
ir laukiame daugiau užsa
kymų.

Užsisakę ne mažiau 10 
pardavinėjimui gauna nuo
laidą, po 40 centų knygelę. 
U ž s a k y mus adresuokite: 

LLD 47 kp., per A. Bal- LLD Moterų, Komitetas, 
čiūną, Montreal (antrasis M10-12 Atlantic Avė., Rich- 
užsakymas), 20. ‘ męnd Hill 19,

baigė juos 
čia septyn- 
Ją lankys 
kaimyniniųmiršta, tai kaip gali “nuo

stabiai sparčiai veistis?”
Ar klerikalai kada nors 

pagalvojo, kodėl jie plepa 
tiek daug didelių kvaily
bių ? ! Today’s Pattern
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UŽ PASITRAUKIMĄ
.Daug laikraščių ir radijo 

komentatorių praveda savo 
skaitytojuose ir klausyto
juose “šiaudinius” balsavi
mus dėl karo Korėjoje. Vi
sur dauguma žmonių pasi
sako už ištraukimą mūsų 
kariuomenės iš Korėjos.

Štai, rašo Vilnis, kas bu
vo Michigano valstijoje:

I Detroito laikraštis ‘‘Free 
Press” pravedė savo skaity
tojų balsavimą reikale pasi- 

Pasek- 
mės buvo 7 iš 10 skaitytojų už 
pasitraukimą. Tokia propor
cija ir prieš metimą atomo 
bombos ant Korėjos ar Kini
jos.

Atsijclausus skaitytojų, atsi
liepimas buvo toks 
kad teko daugiau 
paimti skąičiavimui 
patyrimui nuomonių.

Visos valstijos plotme skai
tytojai 72 nuošimčiais pasisa
kė u-ž pasitraukimą, tik 28% 
už pasilikimą Korėjoj.

Taipgi 80% prieš atominės 
bombos naudojimą.

Daugelis pasisakė prieš, 
draftavimą 18 metų vaikinų.

Benton Harbor laikraštis 
“The News Palladium” de
da laiškus kongresmanui 
Clare Hoffmanui, Ląiškų au
toriai reikalauja jo išstoti 
prieš 18 metų jaunuolių draf
tavimą.

- Jei šiandien vyriausybė 
oficialiai atsiklaustų visų 
Amerikos piliečių, turinčių, 
teisę balsuoti, dėl kąro Ko
rėjoje, tai. nėra jokio abe-

SKURDAS ISPANIJOJE

tai klausimas, ką daryti su Japonijos ap- traukimo iš Korėjos.

didelis, 
žmonių 

balsų,

Nauji MTS laikraščiai
VILKAVIŠKIS 

gruodžio 20 4. — 
nomis išėjo i£ spa 
srities Vilkaviškio 
žų MTS politinio skyrius 

. laikraščio “Kelias į komuniz
mą“ Nr. 1.

Numeryje išspausdintas ve
damasis “Kelias į komuniz
mą“, straipsniai apie “Šešu
pės” kolūkio pirminės pai’ti- 
nės organizacijos darbą stip- 
r in a n t kolūkį, o r g a- 
nizaciniy ir ūkiniu atžvilgiais,

1950 m. 
šiomis d ie
tį os Kauno 
rajono\ Gi-

. ... . , . oapie mokytojų ir komjaunuo
lių dalyvavimą rinkiminiame 
darbe ir kt.

RASEINIAI, šiomis i dieno
mis išėjo iš spaudos Raseinių 
MTS politinio skyriaus laik
raščio ‘‘Socializmo pergalė” 
Nr. 1. v

Numeryje išspausdinta me
džiaga apie MTS paramą ra
jono kolūkiams, apie kolūkių 
sieninę spaudą, kaimo- kores
pondentų pranešimai, apie rin
kiminį darbą MTS zonoje ir

jorko Times koresponden
tas C. L. Sulzbergeris pa
rašė keletą straipsnių apie 
Ispaniją. Jis juos prisiun
tė tiesiai iš Madrido .

“I spani jos d ar bin in kas,” 
rašo jis, “šiandien till pu
sę tiek tegauna, palyginti 
su 1'936 metais, prieš civili
nį karą.”

Valdžios įsakymu praėju
siais metais buvo keliamos 
algos, jos pakeltos apie 318 
procentų, bet per tą patį 
laikotarpį p r a g y venimas 
pakilo apie 700 procentų!

1950 metais bedarbių Is
panijoje buvo 165,956.

Smulkieji biznieriai taip
gi skundžiasi; jie J didžiai 
aptaksuoti, nuolat į ju biznį 
kišasi fašistinės j valdžios 
pareigūnai. . į ■ ?

Štai, ką Ispanijoj liau
džiai- davė fašistinė Frarjįšo 
valdžia. f

Ekonominiai Ispanijos 
liaudis kenčia baisų skur
dą, politiniai—žiaurią prie
spaudą.

Kalėjimai ir koncentraci
jos. stovyklos pilnos politi
nių kalinių, anti-fašįstų .

O visgi Ispanijos liaudis 
nepraranda vilties, kad j f 
bus laisva. Tuo įsitikinusi) 
ji kovoja prieš fašizmą, 
kovoja už laisvę, a
;r.. Ję.i “Vakarų valstybės” 
neremtų .budelio Franko 
valdžios Ispanijoje, ji se-

Vaikams pomirtiniai retežėliai
Ruošiantis išsiųsti 18 mer 

tų vaikinėlius su šautuvais 
ir bombomis kitų valstybių 
žmones “mokyti demokra
tijos”, šalies paruošė jai ka
rui nenori, kad jų mažiejji 
broliukai ir sesutės būtų 
nuskriausti. Bus lygybė. 
Jiems, kaip žinia, irgi ruo
šiama bombų. Juk bombo
mis apmėtomi, deginami, 
žudomi kitų šalių žmonės 
negi rožėmis atsimokės ir 
mums. Siuntimas bombų ki
tiems reiškia bombų kvieti* 

| mą pas mus.
Tačiau svarbiausia, kąd 

nepražūtų tų mažiukų var
das, kada juos bombos už
muš ar nepažįstamai s.uža-

niai jau būtų buvusi nu
versta ir ten gyvuotų liau
dies respublika.

los. Reikia, kad Jie būtinai 
būtų atpažinti ir palaidoti 
po tikruoju savo vardu. 
Arba jeigu jų tėvai bus už
mušti bombomis, kad galė
tų juos suvaryti į prie
glaudas} ar 4 kalėjimus po 
tikru vardu.

Tai ne žertas, jeigu ku
ris nebetektų vardo.

Tam vardui apsaugoti ne 
koki piemenys, bet miesti
nė budžeto taryba vasario 
8-tą nutarė leisti išmokėti 
$127,000 nupirkti nikelinius 
sidabruotus retežėlius ir 
medalikėlius vaikų vardų 
ąlL numerių įrašams;

Taigi, newyorkieciu vai
kai ne už ilgo bus verčiami 
ant kaklo nešioti toblyteles, 
kaip šuniukai nešioja savo

Užsakymą, su 25 centais 
pažymėjimu formos numerio 
iF dydžio, siuskite: Pattern
Dept., 110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.
.................................................. y 1 — > — 1 ... ................—

leidimus gyventi. < t
Ar tiktai tiek aukšto ims 

kainomis ir pakeltais tak
sais alkinamiems Vaikams 
betrūksta?

Pasipiktinusi miestiete

2 psl.-Laisvė (Liberty, ĖJth. Daily)--Tree., Vas.-Feb. 14, 1951 '
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A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS Worcester, Mass

11-28-50 KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

(Tąsa)
nystautienč stabtelėjo prie menės du- 
ir pagalvojusi pasakė:

—Narsusis riteri, šiandien mus su or
dinu riša bičiulystė, bet ryt poryt gali 
būti ir kitaip, kaip jau nekartą yra bu
vę; taigi apsimąstyki, riteri,—ir bajorie- 
ne su dukra, daugiau netarusios nė žo
džio, žengė į gonkas.

—Laimingos kelionės, garbingoji 
Frau ir gerbiamoji Fraulein!

—Ir jum laimingos kelionės, narsusis 
riteri; jei pamatysite mano sūnus—pa
sveikinki t juos.

—Ir nuo manęs mano broliam geriau
sių linkėjimų, — apdovanojo jį daug 
reiškiančiu žvilgsnių Margarita, ir jo 
krūtinėje suliepsnojo vilties ugnelė.

—Ačiū,—tik atsakė riteris ir nusilenk
damas pridėjo prie širdies pirštinuotą. 
ranką.

XXXII
(įrav^s kunigaikščio Vytauto atsaky

mą, didysis ordino magistras susirūpi
no nauju žygiu į Lietuvą. Riterį Grie
žę Ir kitus gabesnius bei sumanesnius 
brolius tuojau siuntė į vakarų Europą 
skelbti visiems viešpačiams ir riteriams, 
kad pagonių krašte, būtent Lietuvoje, 
bus atliktos didelės garbės iškilmės, į 
kurias ir kviečiami visi, kurie tik gali 
valdyti kalaviją, kurie nori gauti atlai
dų, nuopelnų, nuodėmių atleidimo, išmė
ginti savo laimę kardu ir prisigrobti 
turto.

Ir vėl į Marienburgą iš visų krikščio
niškų kraštų pradėjo plaukti minios ri
terių karių, brolžudžių, tėvažudžių ir ki
tų nuodėmių atleidimo ir lengvo grobio 
ieškotojų. Atskirais kviesliais buvo pa
kviesti Pamario ir Silezijos kunigaikš
čiai, Misnijos markgrafas Fridrichas su 
savo geriausia tų laikų raitija, Saksoni
jos grafas Švarcburgas, didikai Gliche- 
nai, -Plauenai . . . Atvyko svečių ir iš to
limos* Anglijos, iš Prancūzijos ir labai 
daug iš artimųjų vokiečių valstybėlių. 
Ir vėl dieną ir naktį visais keliais ir vieš
keliais traukė į Prūsus armotos, taranai, 
milžiniški bokštai, griautuvai . . . Giedo
dama rožančių ir šventas giesmes, vėl žy
giavo riterių kariuomenė. Visus tuos 
kariuomenės būrius iškilmingai, skam
bindami bažnyčių varpais, pasitikdavo 
Marienburge ir visus užprašydavo į 
miestą, kitus nukreipdavo į Karaliaučių 
ar į pilaites.

Visuose Prūsuose ėjo dar nematytas'

pasiruošimas į karą. Naujas ordino ma
gistras, Konradas Vallenrodas, negailė
jo naujam žygiui nei pinigų, nei žmonių 
ir mobilizavo visus broliukus ir knechtus, 
kurie tik galėjo valdyti kardą. Daugelį 
jų įšventė tikraisiais broliais, pakėlė ri
teriais, sieįc tiek užsitarnavusius apdova
nojo dirž 
rininkus ir įvedė griežčiausią drausmę 
ir tvarką. Konrado Vallenrodo pasiruo
šimas į žygį Lietuvon užtemdė visus pir
ma buvusius pasirengimus. Dabar jau 
niekas, nei savi, nei svetimšaliai, neabe
jojo, kad šituo žygiu bus suduotas Skir
gailai paskutinis smūgis, o lietuviai ar
ba visi bus išžudyti, arba, jei pasiduos 
geruoju, visi bus pakrikštyti ir pavergti. 
Magistro įsakymu buvo prikrauta kele
tas vežimų kryželių, statulėlių, paveiks
lėlių naujai pakrikštytiems lietuviams 
apdalyti.

Be taranų, armotų ir kitokių sienoms 
griauti mašinų, plaukė iš visų vokiečių 
ir prancūzų miestų vežimai prikrauti vy
no, alaus statinių, visokių užkandžių, 
vaisių ir skanėstų garbės stalui papuoj-

Garbės stalą įtaisyti ir puotą atlikti 
buvo nutarta pagonių centre. Tam buvo 
parinkta ir tinkama vieta: didžiulė Ne
muno sala netoliese senojo Kauno. Į tą 
salą ordino magistras, dar prieš savaitę 
nusiuntė kelias dešimtis dailidžių ir įsa
kė jiems padaryti daug stalų, kėdžių, 
galerijų ir ložų didikams, o žemiesiems 
kabiams — paprastų skobnių ir suolų; 
nebuvo užmiršti ių knechtai, kuriems bu
vo pastatytos skobnys prie salos iš abie
jų Nemuno pusių.

Konradas Vallenrodas prisilaikė ordi
no regulų ir įstatymų, bet tik taikos me
tu. Dabar visa darė ir rengė su didele 
iškilme. Pinigai^ švaistėsi, kaip skiedro
mis, ir svetimšaliams darė įspūdį, kad 
ordinas gyvena aukso laikus.

Į išleistuves iš Marienburgo buvo pa
kviestas ir kunigaikštis Vytautas, bet jis 
neatvyko ir nieko nepranešė.

Staiga pasklido Prūsuse gandas, kad 
sukilę Žemaičiai. Ordinas nenorėjo tam- 
tikėti, bet’, dėl viso ko, skubiai nusiuntė 
į Bartenšteino pilį žygūną ir įsakė aky-/ 
lai sekti kunigaikščio įkaitus. Bajorienė 
Knystautienė su, dukra ir kiti įkaitai, 
kurie buvo išleisti į Maskvą, dar negrį
žo. Visa tai dar labiau sujudino kry
žiuočių lizdą.

(Bus daugiau)

juos bu-

Istorinis romanas ‘Kryžkeles’ Montello, Mass
Parašė šį romaną A. Vie- j tis su riteriu anglu Dranku, 

nuoįis - Žukauskas. Romanas kurį jis ir nukovė. Riteris 
spausdinamas dabar per lietuvių kilmės, Griežė, pama- 
Laisvę. Ačiū Laisvės perso- tęs tokias Zvibako niekšystes, 
nalui už tokį šaunų parinki
mą istorinio romano iš kry
žiuočių kovų kunigaikščio 
Vytauto laikais.

A. Vienuolis bene bus vie- 
nas>iš gabiausių rašytojų Lie-

metė pirštinę kryžiuočiui Zvi- 
bakui, iššaukdamas į dviko
vą ant arklių apsišarvavus. | 
Kovėsi su kirviais, nes taip 
pasirinko fluchteris Zvibakas. 
Bet riteris Griežė buvo nepa-

tuvoje. Jis sukūrė tokį pui-1 prasto gabumo, tai kaip be- 
kų veikalą, kuris be jokių fi- į matant Zvibak^ui buvo suka- 
losofiškų prismokų skaitosi potas šalmas, ir kruvina gal

va nusviro ant šono. Jo dū- 
.šia buvo pasiųsta prie švento 
Petro vartų.

Iki tam Laisvės numeriui 
mes jau ^susipažinome' su Lie- 

! tuvos giriomis ir neišbrenda
momis pelkėmis, ir ant viso
kių žvėrių medžiokle, ir su tų 
laikų ginklais, -ir kryžiuočių 
atakomis ant Vilniaus pilies, 
kur jie kovą prakišo, nieko 
nepelnydami. Paguldė ten sa
vo galvą ir bajoras Knystau- 
tas kryžiuočių naudai.

Gavę Laisvę, apart žinių, 
mes su žmona tuoj perskaito
me “Kryžkeles’ 
maną.

losofiškų prismokų 
labai lengvai ir suprantamai.

Neskaityti šito romano bū
tą didžiausias apsileidimas ir 
nesusipažinimas su istorija 
tų laikų, kai kryžiuočiai sker
dė lietuvius ir grobė - plėšė! 
Lietuvos turtą, ypač maistą, 
prievarta krikštijo, o nepaT 
klusniuosius pavergė, kitus 
žudė, vardan kryžiaus ir ro
žančiaus, su kardu ir ugnim. 
Tačiau ir jie patys dažnai 
gaudavo su buože į kaktą nuo 
lietuvių, ypač narsiųjų žemai
čių, kurie šauniai mokėjo 
varto t strėles.

'Kadangi tie kryžiuočiai su
sidėjo iš kelių tautų, kaip tai: 
vokiečių, fkancūzų, anglų, tai 
kartais ir tarp jų pačių išdil
davo kova, duelis riterių ant 
arklių. Laisvės No. 21, šių 
meto, vokietis riteris Hansas 
Zvioakas apgaulingai užėmė 
be kovos, bajoro Knystauto 
pilaitę, o visus lietuvius įna
mius pavergė, kitus surakin
tus į daboklę sugrūdo. Išėjus 
jcĮ šunybėms į aikštę, vyriau- 
sife'iyfo buvo priverstas kau

’—istorinį ro-
V. J. Stankus

,; t

TARYBINIAME KAIME
★ Gavo sunkvežimį dovanų

už gyvulininkystės išvystymo 
plano viršijimą Pandėlio rajo
no “žemės maitintojos’/ kol
ūkis. V. Ruplėnas

★ Vieno mėnesio kursai kol
ūkių revizijos komisijos pir
mininkams suorganizuoti Pas
valyje. ‘ P- Survila

nes
iš

valandų lai-
suimta virš

nariai išdavė

Geras Buvo LDS 57 kp. 
Susirinkimas ,

Vasario 8 d. LDS 57 kuopos 
susirinkimas buvo vidutiniai 
skaitlingas. Ilga eilė narių bu
vo duokles užsimokėti, iš prie
žasties, kad sausio mėnesį ne
galėjo užsimokėti. Tačiau ne
reikėjo nuobodžiai laukti, 
finansų sek. D. Lukienė
amato yra raštinės knygvedė, 
tai jai paskubėtai dirbant su
ėmimui duoklių eilė slinko 
greitai, nepaisant, kad pati 
užsižymi į knygą ir duoklių 
knygutes pakvituoja ir grąžą 
atiduoda. Į porą 
ko ' užbaigta, 
$800 duoklių.

Visi komiteto
praeitų metų metinius rapor
tus. Raportus susirinkimas 
priėmė delnų plojimais. Užra
šų raštininkės O. • Serbintienės 
raporte žymėtina, kad praei
tais metais penki nariai mirė, 
27 sirgo, dabar yra penki 

! geniai.
šiems metams komiteto 

vezdinimui kuopos pirm. J. 
Bakšys tarė kelius žodži 

j kad jie pildys savo pareigas 
•sulyg LDS konstitucija ir pa
-gal savo geriausius norus.

Dėl 11 d. kovo parengimo 
I išrinkta komisija: J. Raulu- 
! šaitis, Mrs. Sadeikicnė, J; Lu
kas, J. Senkus ir šis kuopos 
korespondentas. Parengimas 
bus reikšmingas, nes paskai- 

jtą apie žmonių sveikatą skąi- 
;tys Dr. Borisas iš Bostono, 
i Mass. Po paskaitos, toj pa
čioje svetainėje bus duodama 
skani iš lengvų valgių vaka
rienė. Paskaita prasidės 3 vai. 

; po pietų, 29 Endicott 
j paskaitą įžanga veltui, vaka- 
j rienoi tikėtas $1.50. Prie da
bartinės maisto brangenybės, 
tai neaukšta k Ai na.

Todėl visi nariai patys da
lyvaukite šiame paren'gime ir 
bukite kviesliais kitus papra
šyti, nes nesigailėsite daly
vaudami visi, išgirsite, ko rei
kalinga dėl sveikatos, ir ska
niai- pavalgysite.

LDS 57 kp. Koresp.

li-

SI. Į

Lawrence, Mass

N. Moses, 60 metų amžiaus, 
užbaigė savo gyvenimą bedar
bių apdraudos raštinėje. Pa
sirašęs čekuitį krito ant grin
dų. Bevežąnt į ligonbutį jis 
ir mirė. Tai toks liūdnas be
darbio gyvenimas. Rūpinosi, 
kaip palaikyti savo gyvenimą 
iki paskutinės minutės.

Arthur Feys ir- Coburn Mar- 
gonm/abu divorsininkai, nuvy
ko/ apsivesti į Sale,m, N. II. 
Tik pradėjo ceremonijas duo
ti šliūbui, tuo laiku policija 
įsimaišė ir areštavę. Teisėjas 
davė jiems po šešis mėnesius 
pabūti pataisos namuose už 
laužymą apsivedimo taisyklių. 
Mat, jiems dar nesuėjo laikas 
po perskyrų gavimo, kad galėtų 
vėl apsivesti. Išėję iš patai
sos namų, tikrai galės apsi
vesti.

Lawrence miestas yra antras 
po Bostono kareivių rekruta- 
vime. Dar nebuvo istorijoje, 
kad šiame mieste tiek daug 
paimtų i kariuomenę. Bet 
Bostonas turi 788,552 gyven
tojus, kuomet Lawrence—tik 
85,000. O tik už Bostoną pen
kiais procentais mažiau pa
imta kariuomenėn. Taip-daug 
jaunuolių išeina kariauti. ' O 
merginom — nuostoliai, 
n ete n k a savo my ] i m ų j ų
kuriais buvo susitarusios apsi
vesti, 
turės 
nas.

nes
su

Taipgi daug ir vedusių 
palikti savo' jaunas žm.o-

S. Penkauskas

St. Petersburg, Fla

ne-’
lie-

buvo 
vėju 
tą dieną 

draugą.

Detroit, Mich
KAS GIRDĖTI DETROITE?

Šurum-burum vasario 18
Kadangi “Vilnis” Chicago- 

je rengia savo metinį bazarą, 
tai vietinis Moterų Pažangos 
Klubas, norėdamas paremti 
minimą bazarą, rengia Detro
ite “šurum-burum.”

Teko sužinoti iš rengimo komi
teto, kad jame bus visko. Mote
rys ir vyrai turės įvairių lošimų. 
Eis lenktyniavimas. Geriausiem 
lošėjam bus suteiktos dova
nos, kurių jau gerokas skai
čius surinkta ir vis daugiau 
ateina.

Nepamirškite pasiženklinti 
sau sekmadienį, vasario 18, ii; 
3 vai. po pietų ateikite į 
,Draugi j u,, salę, 4097 Porter. 
Taipgi bus skanių valgių ir 
gėrimų, 
čiui

Norėčiau išgirsti
Mažai girdėtis iš mūsų vei

kėjų, kas daroma dėl kovo 11 
d. parengimo, kurį rengia Ci
vilių Teisių ir Sveturgimių 
Gynimo komitetas. Nežinia, 
kiek tikietų tarp lietuvių iš
platinta.

Laikas jau trumpas. Reikė
tų smarkiau tuo klausimu dar
buotis. Visi dalyvaukime ko
vo mėn. 11 d. Music Hall.

Rep.
______ __ _ \

Toronto, Canada

Pelnas eis dienraš- 
Vilniai.”

Minės tarptautinę 
moterų dieną »

Moterų Pažangos Klubas 
minės tarptautinę moterų die
ną kovo ;mėn. 4 d. Parengi
mas - 
grama.

bankietas bus su pro- 
bus iš ki-Kalbėtoja

dienąVisi
Draugijų salę, 4097

ateikite 
Porter.

i L-

Skaudžiai sužeidė
Joną Mačiulį

Sausio 10 dieną apie 10 va
landą ryto, man esant Drift 
Woods Co. 16-tos.kempės raš
tinėj, atvežė ant rogių Joną 
Mačiulį su nulaužta koja virš 
riešo.

Jis buvo tymsteriu. Prikro
vus vežimą popiermalkių, jis 
norėjo užlipti ant vežimo, bet 
koja- paslydo ir papuolė po 
rogėmis. Arkliui truktelėjus 
vežimą, rogės nulaužė koją.

Jis nuvežtas į St. Paul li
goninę Heart miestelyje, 
tari jo j.

Jonas Mačiulis atvyko 
nadon pora metų atgal iš
kietijos. Vos 28 metų amžiaus 
vyrukas. Jis turi brolį Juozą 
ir dėdę. Brolis, rodos, dirba 
kasyklose apie Geraldtoną, o 
dėdė turi farmą apie Delhi.

, J. Bliumas

On-

Ka-
Vo-

Lietuvių Klube televizija
Detroito Lietuvių Klubas 

nutarė įsigyti televizijos apa
ratą, kad tuomi duoti progą 
nariams, kurie nepajėgia jo 
nusipirkti ar neturi galimybės 
kur padėti.

Tuomi klubas patarnaus vi
siems savo nariams. Tikisi, 
kad nariai, atėję į Klubą, 
4114 Vernor, galės tuo pasi
džiaugti ir ten smagiai laiką 
praleisti.

Nelaimingi atsitikimai

Draugė Julė Stigienė, mūsų 
gera veikėja, sutiko skaudžią 
nelaimę. Pabaigoje sausio mė
nesio, prie savo namų, eidama 
į gatvę, kuomet buvo labai 

, parpuolė jr susilaužė 
ranką per riešelį trijose vie
tose. Ligoninėje sutaisė, kas 
reikėjo. Dabar randasi savo 
namuose, 826 N. Montello St.

Draugė Palionija Mickevi
čienė, viešėdama pas dukterį, 
lipdama laiptais nukrito ir 
skaudžiai susimušė kiputinę. 
Dabar gydosi dukters namuo
se, 5 Birwick Lane, Edgewood

gimi-

mire 
d ide-

įVAIRIOS ŽINUTĖS

Gavau knygutę “Kaip būti 
jaunam dar ir senatvėje.” 
Tuoj perskaičiau. Tai labai 
įdomi knygutė. Suteikia daug 
naudingų patarimų, kaip 
žmogui užsilaikyti su valgiais, 
gėrimais ir tt.

Ją parašė 
daktaras J 
Kaina 50 c.
tęrų Komitetas, 
si, raidės didokos, 
rai suprantama.

Kurie dar neturite, galite 
ją gauti pas dd. Milvidus. 
Kiekvienam reikalinga tokią 
knygutę įsigyti ir perskaityti.

Didelis išnaudojimas 
*

Vasario mėn. 2 d. 
paprastai šalta. Su 
tus plakė. Turėjau 
susitikti savo seną
Biskį palaukusi Williams Par
ke, užėjau į valgyklą, ' kad 
nors ko šilto išsigerti. Atėjo 
moteris ir prisėdo prie mano 
stalo. Išsiėmė, mažą audekli
ni maišelį ir papylė smulkių 
pinigų ant stalo. Suskaitė $6.

Klausiau, kokiame biznyje 
ji yra, kad tiek smulkių pi- 

nešiojasi, Sako: mano 
dirba valgykloje, tai 
nuo žmonių po kelis ' radęs, kad reikia juos atmesti, 
tai davė ir man, kad | jjs bUVo kaltinamas tame, 
pietus nusipirkčiau. ! ]<ad skaitęs “Daily Workerį” 

ir kad jo tėvas remiąs kovą 
prieš reakciją ir kad jo sesu
tė Roberta Hill, buvusi WAC, 
esanti susirišusi su komunis
tiniu veikimu.

dantis
kapitonas Chas. A. 
pareikalavo karinio 

prieš j j paskelbtų

Plečiamas sveikatos apsaugos 
įstaigų tinklas

SKUODAS, 1950 m. gruo
džio 21 d. — Rinkimų į vieti
nes tarybas išvakarėse čia ati
daryta nauja ligoninė. Joje 
yra chirurgijos, vidaus ligų,, 
o taip pat gimdymo skyriai.

L. Bacevičiūtė

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

Moterų Apšvietos Klubo narės ir 
rėmėjos prašomos ateiti šį ketvir
tadienio vakarą, 8 vai., Auditorijon. • 
Turime skubių ’ir svarbių reikalų 
aptarti. — Valdyba. (32-33)

Atkando
Kada 

Hill, Jr., 
tyrinėjimo
kaltinimų, tai karo reikalų už- 
veizda Thomas K. Finletter 
pasiuntė jam atsiprašymą už 
nepamatuotą ant jo užpuoli
mą, pareikšdamas, kad tuos 
kaltinimus, peržiūrėjęs ir su-

lį i gų 
d uktė 
gauna 
centus, 
gerus 
Mat,, mano dlrkters šiandieną 
vestuvės. Buvome pas teisė
ją 10 vai. ryto. Dabar vąikai 
prie darbo nusiskubino, o aš 
čia valgyti atėjau.

Net graudu, pasidarė, kad 
tokia gera duktė-v-net ubagiš
kus centus savo motinai ati
davė, kad geriau pavalgytų 
jos vestuvių dieną.

Minima moteris sakėsi atvy
kusi iš Georgia valstijos į duk
ters vestuves. Turėjo būti liu
dininkė. Ji sakė, kad Georgia 
valstijoje dabar yra labai blo
gas oras ir sunkus gyvenimas. 
Didelius ūkius turčiai 
patys 
darni, 
grai, 
mano 
mie nenori būti, išvažinėjo po 
visą Ameriką. Užauginau 10 

Pilnos jų I vaikų. Du žuvo perėitame ka
re. Kai kurių vaikų ir neži
nau, kur jie gyvena.

Užklausus, ką augina Geor
gia valstijoje, ji paaiškino, 
kad daugiausia gyvulius ir 
pieniški dalykai gaminami. 
Darbininkai daugiausia neor
ganizuoti — baltieji ir negrai.

Aišku, turčių klasė yra or
ganizuota. Todėl ji gali api
plėšti . darbininkus visokiais 
būdais. . Pieniniai produktai 
baisiai brangūs ,o jų gaminto
jams darbininkams bado al
gas .moka. x

Eva Simąns

PHtLADELPHIA, PA.
Moterų kuopa laikys susirinkimą 

sekmadieni, 18 d. vasario, 3 vai. po 
pietų, 1009 Jackson St., pas Zalner. 
Malonėkite visos narės dalyvauti ir 
atsivesti naujų narių prirašyti. — 
Sekr. \ (32-33)

mūsų brangusis 
J. Kaškiaučius. 
Išleido ItLD 'Mo- 

Gerai skaito- 
Taipgi ge-

Smarkiai plečiasi girtuoklys
tė ir tarp moterų.
karčiamos. Kai pažiūri, (ai 
atrodo, kad daugiau moterų 
geria, negu vyrų. Jos nepa
sitenkina alučiu, bet traukia 
arielkėlę.

Eidamas
čųau girtą moterį svirduliuo
jant, 0 kita prie pat karčiamos 
durų guli ant laiptų, kaip ne
gyva. v

Mirimai

Elzbieta Kriščiunienė mirė 
sausio 30 d. Palaidota laisvai 
Melrose kapinėse. Paliko nu
liūdime savo vyrą, daug 
nių, draugų.

Adeline Yermolovich 
irgi sausio 30 d. Paliko
liame nuliuclime didelę šeimy
ną, daug anūkų. Palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis.

Jonas švedas mirė automo- 
’biliaus nelaimėje sausio 31 d. 
Dirbdavo pas kitataučius fer
merius ant No. Cary St.

Mikolas Yezukevich. mirė, 
vasario 3 d. Paliko nuliudime 
savo šeimą. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis. »

Žolynas.,

SKELBKITSS LAISVOJE

viena gatve ma-

Teatrai dabar tik nervina 
žmones. Rodo didžiausią pro
pagandą už karą. Seniau, kai 
buvo mušamas fašizmas, visi 
teatruose pritardavo. Bet da
bar žmonės kuždasi sėdėdami, 
kad vaikai neturėtų būt siun
čiami žudyti kitus žmones ir 
savo gyvastį prarasti, nes mūs 
niekas, dar neužpuolė.

Tik vieną dieną draftavo 
šiame mieste 65 jaunuolius į 
armiją. Kurių nepriima, tai 
tie pareina namo linksmi, o 
priimtieji—nusiminę. Jie ge
rai supranta, 
ką važiuoja, 
ar svetimoje 
vastį paliks.

kad ne į pikni- 
Nežino, ar grįš, 
šalyje savo gy-

valdo, 
savininkai ten negyven- 

Dirba daugiausia ne
pigiai apmokami. Kai 
vaikai paaugo, tai na-

TAURAGĖ. — Valstybinio 
malūno “Progres” kolektyvas 
viršijo metinį gamybos planą 
i n dabar duoda viršumplaninę 
produkciją 1951 metų sąskai- 
ton. '

Socialistinio lenktyniavimo 
priešakyje — stachanovinin- 
kai Mikaločas, Gaižauskas, 
Beniušis ir Budvytaitė.

Malūno kolektyvas pasiry
žęs pilnutinai įvykdyti prisi
imtus ■įsipareigojimus.

I. Gilys

Šiaudiniai balsavimai
Vietos dienraštis “Free 

Press” patyrinėjo žmonių nuo
mones dėl nelaimingo įsivėlimo 
į Korėjos karą ir gavo daug 
laiškų prieš tą karą.

Dabar jis paskelbė šiaudi
nį bafsavipią. Pirmoje savai
tėje gavo sekamas pasekmes: 
buvo 10 balsuotojų prieš vieną, 
reikalaujant, kad ištrauktų 
mūsų karius iš Korėjos. Kito
je savaitėje tos pačios pasek
mės: 10 prieš 1, ka‘d ištrauk
tų karius iš Korėjos.

Reikėtų savo kongresma- 
nams'-taipgi priminti, kad ir 
jie pareikalautų ištraukti kA-i 
rius iš Korėjos ir sulaikytų 
bereikalingas žudynes.

\ ELIZABETH, N. J.
L. Darb. Susiv. 33 kuopos susi

rinkimas įvyks trečiadienį, 14 d. 
kovo (March), 8 vai. vakare, 408 
Court St. Nariai dalyvaukite, bus 
svarbių reikalų aptarti. — Kviečia 
Valdyba. (31-32)

4 CHARLES

—i±

Matthew A. 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS '

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-S172

J. ROMAIN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.
.Tel. Poplar 4110
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NewWko^gž^Ziiiios
Operos “Figaro” ir 
kitą solo dainos

Vasario 18, 3:30 p. p. 
berty Auditorium, 110-06 
lantic Avė 
N.

Li- 
At-

Richmond II ill, 
. Būkite laiku!

Mūsų scenaNš antro operos 
akto. Pasirodo sujaudinta po- 

*nia Komtpsa, Ji jaučia, kad* 
jos ponas sekioja tarnaitę ir 
ją skriaudžia. Joą. solo:

— Grąžink mano laimę, 
mano mylimąjį, nes be jo aš 
gyvent nebenoriu. —

Bet Figaro ir Suzana jai pa
taria iškirsti šposą savo ponui. 
Jie visi trys daro suokalbį, ra
šo laišką grafui, kad jo lauks 
prie vasarnamio graži, jauna 
moteris. O vietoje tos gražios 
moters, jie ruošia grafui pa
siusti vaikiną, aprėdytą mer
ginos drapanose, o ponia ne
tikėtai ten poną užklups.

Bet vėl sąjūdis, ponia pra
dėjo rėdyti Figaro’ atvestą 
vaikiną (Cherubiną) mergi- 

» nos drabužiais ir, kaip neti
kėtai, atsiranda ir užklumpa 
ponas. Vaikinas reikia paslėp
ti, uždryti į kitą kambarį ar 
šėpą. Ponas įeina, bet jis pa
junta bildesį kitam kambary
je. Ponas veržiasi žiūrėti, kas 
už durų, bet durys užrakin
tos. Ir čia jau ponios ir pono 
duelinis duetas:

— Lai būna durys uždary
tos, nes tenai tarnaitė Suzana 
bando Šliubinę suknelę, —- 
dainuoja grafienė.

— Ak, čia išrodo kas neaiš
kų, gal vyras koks paslėptas, 
— jai atsako ponas.

— Viską suprantu. Pama
tysime, kas iš to visko išeis? 
'Išrodo, bus didelis skandalas, 

Suzana atsiliepia.
Rytoj matysime daugiau, 

, kaip ši operos intriga vystosi 
ir kurie iš to skandalo išeis 
laimėtojais. O dabar pasaky
kite ir savo draugams, kaimy
nams dalyvauti ir girdėti šį 
koncertą. Rengėjai.

Nepamirškite, jog sekma
dienį, vasario 18 dieną, Liber
ty Auditorijoje, bus duota įdo
mus koncertas: keletas iš
traukų iš operų. Rengia Lie
tuvių Meno Sąjungos IlI-oji 
apskritis.

OPEROS KONCERTAS
Ruošia

LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS (LMS) 
3-čIOJI APSKRITIS

Sekmadienį, Vasario 18, 1951
Pradžia lygiai 3:30 po pietų

Liberty Auditorium — Liet. Kult. Centre
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

1. Muzikos programą, scenas iš operų išpildys 
NASSAU OPERA GUILD, vadovybėje direkto
riaus Walter Lewis.
Scena iŠ operos MARRIAGE OF FIGARO, antro 
akto, kompozitoriaus Mozart o.
Scena iš operos LA FORZA DEL DESTINO, 
antro akto, kompozitoriaus Verdi.
Duetas iŠ operos LA TRAVIATA, kompozitoriaus 
Verdi.
Scenos iš operų bus vaidinamos kostiumuose, jose 
matysime, girdėsime operos solistus, duetus ir 
grupėj dainuojant. Pilną* programą,, su artistų 
vardais, gausite atėję į šią muzikos meno iškilmę.

’ »

2.

3.

5.

Mes kviečiame vietinius ir apylinkės lietuvius nepra
leisti šios progos. Patys dalyvaukite ir kitus raginkite 
dalyvauti šioje muzikos iškilmėje.

Įžanga, įskaitant taksus — $1.50
LMS KOMISIJA

Užpyko ant Brookly n o 
kriaučių—ar jis atsimena?.

Šeimos pobūvyj sutarė 
pasveikinti Laisvę

(Smarkiai užpykęs ant 
Brooklyno kriaučių A. Jenkins- 
Jankauskas, buvęs Amalga- 
meitų Unijos organizatorius 
Keleivyj sausio 24 d. lieja 
lirokodiliaus ašaras. Kaip rtai 
kriaučiai galėjo tuos gerus 
unijos darbuotojus J. Buivy
dą ir P. Vaitukaitį pažeminti. 
Ir vien tik todėl, kad šiedu 
vyrai yra socialistai. Aš turiu 
pasakyti Jankauskui: nieko 
nemokėjai ir n i e k o ne
iš m o k a i, organizuodamas 
kriaučius ’— patsai palikai ne
organizuotas. Tie du vyrai 
buvo verti daugiau pažemini
mo unijos atžvilgiu, bet tik 
Joint Bordas juos sir pasigai
lėjimu suspendavo ant vienų 
metų, o lietuvių lokalas visai 
žodžio netarė. Tie du vyrai 
gruodžio 14 d., 1949 metais, 
susiorganizavę ne unijistus ir 
kitos industrijos, skalbyklos, I Jankauskai, 
skebus, atėjo į unijos kriaučių Į venk ant faijmos; verbavai di-; 
susirinkimą 
vairą. Toks 
užstodamas 
turėtų būti 
tvarkos, ir toks 
rius 
zuoj amas.

čia nėra klausimas socia
listų, Ar komunistų, mūsų visų 
yra reikalas ginti uniją ir už 
ją kovoti, kad jokie skebai ar 
šiaip fabrikantų padaužos ne
užgrobtų mūsų unijos. Mūsų 
unija yra motina, kur po vie
nu sparnu visus turi apdengu
si, 
svarbu 
garavo 
mas.

Man 
metai, kai buvo 
rių 
lokautas.

užgrobti lokalo 
“organizatorius,” 
tokius asmenis, 
pašauktas prie 

organizato-
turėtų būti pats organi-

Bet A. Jenkinsui tai ne- 
ir jo unijizmas jau iš- 
taip, kaip ir komuniz-

prisimena 1920-1921 
manufękčie- 

paskelbtas kriaučiams 
Jankauskas buvo

lietuvių kriaučių masmitingių 
streikierių pirmininkas.’ Diena 
į dieną. susirinkdavom į svetai
nę, laikydavome susirinkimus. 
Man ir šiandien, dar jo žo
džiai yra galvoje: “Broliai 
kriaučiai, jau artinas revoliu
cija, revoliucija jau už kam
po.” Tai žodžiai A. Jenkinso. 
Ir šiandien kriaučiai pasikal
ba apie tuos laikus, o dar juo
kingiau : nekurie kriaučiai 

prisimena, kai tais laikais fi
nansų knyga įpuolė į Brookly- 
no upę, bevežant ją Jankaus
kui j Joint Bordą. (

O kas liečia neprigulmingo 
kriaučių klubo turtą, tai pa- 
tariin Jankauskui nesirūpinti, 
nes jis jokio cento neturi įdė
jęs į minėtą klubą. Įstojai į 
uniją 1916 metais, o'po 1922 
metu apleidai lokalą, užimda
mas organizatoriaus vietą. 
Konstitucija minėto, klubo nu
rodo, kad tik vietinis unijos 
54-to skyriaus narys turi tei
sę prie jo turto, o mirusieji ir 
išėję iš kriaučių industrijos, 
arba išvažiavę kur kitur, nie
ko bendro neturi. Kaip di
džiuma narių pasisakys, taip 
ir bus, bet socialistai per Ger- 
vicką reikalavo $6,000, tai 
negavo ir negaus. Nariai pa
tys pasinaudos savo pinigais.

, spakainas gy-

pukus į vergi ją,’’’tai ii* verbuok 
juos- ant toliau. J. S.

Pasmaugė žmoną 
kas nors negera

Praėjusią savaitę į Bellevue 
ligoninę įėjo 31 metų amžiaus 
vyras, .Raymond Poling, ir pa
sakė slaugei, kad jo jausmai 
“nėra tvarkoje.” i

Tuojau jis buvo pristatytas 
prie gydytojos Dorothy Colo- 
dny. Kai pastaroji užklausė, 
kas tamstai darosi, tai vyras 
tsakė:

— Aš tik ką neseniai pas
maugiau savo žmoną.

Tuoj buvo duota žinia poli
cijai. Jo žmona 25 metų am
žiaus Helena, rasta lovoje 
(61 W. 100 St., Manhattane) 
nuoga ir negyva. Taip, ji bu
vo ^pasmaugta.
• Penktadienį jinai sake ei
sianti aplankyti 
bet vyras manė, 
susitikti su kitu

Vėliau juodu 
liūne, gerdami 
grįžę namo,

savo seserį, 
kad ji eina 

vyru.
susitiko ša

šu si b arė ir,
susirėmė. Na, ir 

to viso pasėka: žmona negy
va, o jis, Raymondas, kaltina
mas žmogžudystėje; tiria
mas jo protas. Sakoma, pra
ėjusiais metais šis vyras buvo 
gydomas protiniai, bet, matyt, 
nepavyko jį išgydyti.

Baigė vidurinę 
mokyklą

Virginia Waitkens, Frank 
ir Stellos Waitku jauniausioji 
dukrelė, sausio 30-tą baigė 
Jamaica High School. Seka
mas jos siekis — mokytis mo
deliuotoja. Tam, Virginia turi 
gerą pradžią ir paakstinimo. 
Mokykloje mokinių įvykdyta
me konteste buvo pripažinta 
kaipo “cutest senior.” Ir yra 
linkusi dailės sritin.

Liuoslaikiais Virginia daly
vaudavo Aido Chore ir LKM 
šokėjų grupėje. Ruošiantis 
mokyklos baigimo egzami
nams, dėl daugio pareigų mo
kykloje, buvo biskelį atitrū
kus nuo dalyvumo tose lietu
vių meno grupėse, tačiau pro- 
gai pasitaikiuš jinai tikisi vėl 
sugrįžti.

Nežiūrint polinkių į meną, 
Virginia, o taip pat ir jos se
sutės Dolores, nevengia ir ei
linių darbų. Ne kartą mes jas 
matome lietuvių bankietuose 
patarnaujant prie stalų. Ir 
dažnai su tėvais matomos lie
tuvių sueigose.

Mergaitės su tėvais gyvena 
85-18 150th St., Jamaica,

Dukters mokyklos užbaigi
mo proga linksmi tėvai sako: 
“Negalėję dalyvauti dienraš
čio Laisvės suvažiavime, nors 
dabar su penkine pasveikina
me dienraštį.”

Susiėję šeimyniškai pabuvo
ti pas Mrs Magdaleną Vasil 
grupė brooklyniečių smagiai 
praleido vakarą praėjusį šeš
tadienį. Tačiau Frank Bush 
sugalvojo, kad smagus pobū
vis, tai dar ne viskas. Jis sa
ko: “Prieteliai, ta smagia pro
ga pasveikinkim ir dienraštį 
Laisvę !•”

Sumanyta, padaryta. Mrs 
Jjlga Reinhardt atnešė Laisvei 
$7 nuo tčn buvusių svečių. 
Prisidėjo: 1

Po $1 : Mrs. Sukockienė, 
Mr. Piliz, W. Meiliūnas, Mrs. 
Mičiul, Mr. Reinhardt, /Mi’. 
Bush. Po 50c.: Mn Baltruke- 
vičius, Mr. Korris.

Dienraštis Laisvė dėkingas 
visiems-už dovanas.

Teisėjas antru kartu 
uždraudė suvažiavimą

International Workers Or- 
jder, fraternalė organizacija, 
kreipėsi pas teisėją Henry C. 
Greenbergą, reikalaudama, 
kad jis -leistų sušaukti IWO 
kuopų atstovų suvažiavimą. 
Bet teisėjas antru kartu už
draudė tokį suvažiavimą šau
kti. Girdi, jis “paliekąs” 1WO 
nariams jų konstitucinę susi
rinkimo ir žodžio teisę. Bet 
kaip jis tai palieka, kiekvie
nam aišku :• jiems nevalia su
šaukti savo legalus suvažiavi
mas.

Kaip žinia, šią organizaciją 
reakcininkai pasiryžo uždary
ti dėl to, kad ji nepatinka gu
bernatoriaus Dewey politikai. 
Organizacijos reikalai tebe- 
svarstomi teisme prie teisėjo 
Greenbergo.

IWO advokatai pareiškė, 
kad jie tęs ir toliau kovą dėl 
teisės sušaukti suvažiavimą. '

Praėjusį sekmadienį Niu
jorke, Hotelyj Diplomat, įvy
ko masinis IWO narių mitin
gas, kuriame jie pareiškė pro
testą prieš teisėjo patvarky
mą.

“Compass” skundžia 
mediką žurnalą

Niūjorkiškis dienraštis “The 
Compass” praneša, kad jo re
daktorius ir leidėjas skundžia 
Niujorko valstijos “The New 
York State Journal of Medi
cine,” reikalaudamas $1,000,- 
000 atlyginimo už šmeižtą.

Paminėtas medikų žurna
las gruodžio mėnesio laidoje 
visaip puolė “Compassą”, iš
vadindamas- jį neamerikiniu, 
bolševikišku, “tokiu, kaip Dai
ly Worker,” ir tt. Compasso 
leidėjas Mr. Ted O. Thackrey 
skelbia savo laikraštyj, būk 
dėl to dienraštis turėjęs nuos
tolių, tad jis reikalaująs vieno 
nlilijono dolerių atlyginimo.

Teismas prasidės ne tuoj.

TUOJAU ĮSIGYKITE 

m ktvc VlliNlliSI
KALENDORIŲ

Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos 
patarimais ir moksliniais raštais.

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
,' Kaina tik 50 centų

Platintojams duodama nuolaidų
1

Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:

LAISVE
. 110-12 ATLANTIC AVE.,

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

nes kainuoja persiuntimas. -

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS
32 TEN EYCK STREEtA’

Brooklyn, N. Y. '
Telefonas: EVergreen 4-8174
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Niujorkas 
skersai-išilgai

Brooklyno Akių ir Ausų li
gonine, 29 Greene Avenue, 
atsišaukia pas visuomenę au
kų. Ji nori sukelti $18,000 pa
dėti tiems pacijentams, kurie 
esą labai biedni.

Moderninio Meno Muziejus 
(Museum, of Modern Art), 
Niujorke, gavo $392,000 pali
kimą tūlos mirusios Grace 
PJainey Rogers.

Herbert Mindell, iš Wood
sides, guzikų fabrikantas, pa
spruko į Meksiką po to, kai 
jis buvo įkaitintas dėl nesu- 
pjokėjimo $150,000 taksų už 
pajamas. Mindell buvo paleis
tas po $2,000 belą, kurią da
bar valdžia pasiims. Teismas 
išdavė varantą Mindell’io 
areštavimui, bet kas' jį ten 
pagaus ?

Paris Teatras, kuriame ro
doma “The Miracle” filmą, 
vėl bėdoje: gaisragesyklos de- 
partmentas kabinėjasi prie 
teatro savininko, būk, girdi, 
ten ne viskas padaryta nuo 
gaisro apsisaugoti... Pasirodo, 
jog klerikalai bando visaip 
pakenkti filmai “The Mirac
le.” Negalėdami jos uždaryti, 
tai bando teatrą, kuriame fil
mą rodoma, uždaryti.

Dorothy Bloom turės eiti 
90-čiai dienų kalėti dėl to, 
kad nepadarė būtinai reika
lingų remontų savo senuose 
namuose, kuriuos išnuomuoja 
kitiems žmonėms, ši bausmė 
buvo paskirta jau seniai, bet 
Bloom’iūtė bandė išsisukti, 
apeliuodama į aukštesnį teis
mą. Pastarasis užtvirtino že
mesniojo nuosprendį.

Neva graborius John J. Mc
Dermott, gyvenąs Manhatta
ne, prisipažino teisme, kad jis 
užsiimdinėjo žmonėms “mek- 
sikietiškų” divorsų davimu, o 
ne graboryste. Sakoma, jis iš 
tų divorsų padarė apie $50,- 
000 pelno. Neužilgo jis bus 
nusmerktas, —bausmė gali 
būti nuo 2-jų iki 5 metų kalė
jimo. ,

Dr. M. Maišei
t Staigios ir Įsisenėjusios 

Vyrų ir Moterų Ligos
Odo> Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslei, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th 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: 
&—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

Trys Niujorko mokyklų mo
kytojai pasitraukė iš savo vie
tų po to, kai mokyklų super
intendentas Jansonas pareika
lavo, kad pasisakytų, ar jie 
nesą komunistai. Mokytojai, 
jautė kad jų laukia bai^f in
kvizicija, teroras, tad jie pa
tys pasitraukė iš vietų.

★
Ernest Hutcheson, žymus 

pianistas ir muzikas mokyto
jas, Julliard School of Music 
prezidentas emeritus, numirė 
praėjusią savaitę, sulaukęs 79 
metų amžiaus. Jis sirgo neil
gai. Gyveno po num. 1107 
Fifth Ave., Manhattane.

Pianistas ir orkestrų vadas, 
Eddy Duchin, mirė praėjusią 
savaite Niujorke. Jis tebuvo 
tik 41 metų amžiaus; mirė 
nuo leukemia (mažakraujys
tės) ligos.

★
Astuoni mokytojai, kurie 

buvo pčseniai pašalinti iš mo
kytojavimo iš Niujorko mo
kyklų, eis į teismą, — jei rei
kės, net į aukŠčiausįjį teismą, 
— pareiškė mokytojų unijos' 
veikėja Rose Russell. Mokyto
jai buvo išmesti ragangau- 
džių; jiems bylinėtis padės 
įvairios organizacijos, tarp 
kitko, Aįmerikos Civilinių 
Laisvių Sąjunga.

Prieš 20 metų Niujorke ka
vos svaras lėšavo 17 c., cuk
raus — 8 c., porkčiapo — 22 
centai. O šiandien!..

Jerry Finkelstein, paskirtas 
federalinių kainų stabilizuoto
ji! direktorium Niujorko mies
te. Kainos tebekyla, gyveni
mas tebebrangėja; matysime, 
ką padarys Mr. Finkelstein as.

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

TONY’S
UP-TO-DATE '

BARBER SHOP
ANTANAS LELWONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

REPUBLIC BAR & CK II I.
Savininkas

IGNAS SUTKUS T
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 Avė. ir Hooper Street.

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE^

Najnu darbininkė — gerą, su vai
kais; guolis vietoje; gera ai®; geri 
namai su gerais žmonėmis.
NT.- 5-5803. $35 j savaite.

‘ (31-35)
------------------------------------<----------

PRAKTIŠKA SLAUGf;, prižiūrėti 
naujagimį kūdikį. Reikės pagamin
ti valgį tik sykį kasdien dėl dviejų. 
Guolis vietojo. EL. 5-5000. Apt. 8J.

(32-36)
1 ' ......... .....—" ■ ■■■■■*■■

*PARSIDUODA

Parsiduoda Delicatessen, lietuvių 
ir lenkų apgyvontoj kaiminystėj: 
Įsteigta 43 m. Tinkama porai. Įei
na $500-$550 j savaitę; taipgi ir ki
li gerumai.

Mr. Martin. Godney 8-5514.
' (29-33)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 12 kambarių namas, 

fornišiuotas. $4200 joigos por me
tus. Savininkas turės basement 
apartmentą. Gali ir išnuomuoti už 
$80 į mėnesį.. 20 minučių nuo Times 
Square. Kaina $14,000; $8000 pini
gais — mažas pirmas mortgičius; 
imsime ir 2-rą mortgičių. Nenorime 
agentų. UL. 7-6718 ar kreipkitės: 
187 Lafayette Ave.. B'klyn.

(32-36)

Sužadėtuviųpobuvis
šeštadienį, vasario 10-tą, h 

vyko sužadėtuvių pokylis east- 
newyorkiecio Walter Brugokc 
sui Naomi Vezdžiūnas iš Gre
at Neck. Santuoka įvyks kada 
nors vėliau, pavasariopXj?ūsi 
moji nuotaka gavo daug gra
žių dovanų.

ONA MIKALAUSKIENE 
LIGONINĖJE

Progresyvei lietuvių visuo
menei gerai žinoma, Ona Mi 
kalauskienė (gyvenanti p< 
num. 36 Stagg St., Brookly- 
ne) tapo išvešta į Busliwicl 
ligoninę, Brooklyne.

Aplankyti ją galima, pra 
dedant su trečiadieniu, vaka 
rai.s tarp 7 ir 8 v. vakaro.

žinią telefonu pranešė Mrs 
Mikalaus.

Ona Mikalauskienė negala 
vo per ilgą laiką. Kaip ilga 
jai teks ligoninėje būti, neži 
n omą. g,' ■

Mes linkime draugei* .Miką 
lauskienei greit pasveikti i: 
grįžti į namus.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342




