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Su daina ir muzika. 
“Išlaisvintojų” derlius 
Lietuviškas kraujas...

,Kriaučių pinigai. 
Hitlerinės atrūgos.

Rašo A. BIMBA

Visi pasistengkime • šį sek
madienį būti Kultūrinio Cent
ro salėje. Visi jau< žinome, kas 
ten bus. Lietuvių Meno Sąjun
gos Trečioji Apskritis1 turi 
mums suruošus nepaprastą 
operinį koncertą. Visą vėly
bą popietį ir vakarą praleisi
me su daina ir muziką;.

Nežinau, ar kada nors mes 
esame lietuviai girdėję tokios 
rūjšies koncertą.

Bet ne tik tas mums rūpi. 
Susipratusioms žmonėms dar 
labai rūpi pareniti ir savo or
ganizaciją. Lietuvių Meno Są
junga labai užsitarnauja visų 
lietuvių nuoširdžios, ' karštos 
paramos.

šiemet, kaip atrodo, turėsi
me ne tik istorijoje nematy
tas kainas ir nė nesapnuota is
teriją1, ale ir labai, didelį, gerą 
derlių visokių “išlaisvintojų.” 
Ir Misi jie, kaip vienas, mus ir 
visą pasaulį laisvins iš komu
nizmo ! .

Štai, skaitau ilgą net devy
nių kraštų pabėgusių, nu
skriaustų ir nusususių politi
kierių “proklamaciją.” Jų 
tarpe randu pavardes ir mū
siškių žadeikio su Sidzikauskų. 
Nežinau, kur buvo arba dingo 
prelatas Krupavičius, kad sa
vo barzdos ‘ nepridėjo prie 
šios proklamacijos.

Jie verkia, jie dejuoja, jie 
šaukia, jie rėkia, kad jie eis 
ir “išlaisvins,” ne tik visą Ry
tinę, bet ir visą Centralinę 
Europą. Ne tik Lietuvos, bet 
visų kitų astuonių ar devynių 
kraštų žmonės ištroškę tik 
laukia rankas išskėtę išlaisvin
toj^ iš Washingtono — ža
deikio ir Sidzikausko!

spau- 
labai

Kryžiokiškoje lietuvių 
doje šiomis dienomis 
daug kalbama apie lietuvišką 
krau.ja. Prašyte prašoma, kad 
būtų naujas karas, kuriame ir 
lietuviai turėtų progos dar sy
kį pralieti ir savo kraujo.

Bet visa lietuvių tauta, kar
tu' su laisvę ir ramybę 
čiais žmonėmis visame 
lyje, sako: Jau užteko 
liejimo! Mums reikia 
ir ramybės! Lai peklon eina 
visi naujo kraujo liejimo kurs
tytojai !

Lietuviško kraujo nėra per
daug, nes lietuvių tauta maža. 
Jį reikia taupyti.

mylin- 
pasau- 
kraujo 
taikos

Pastebėjau, kąd ir A. Jan
kauskas (Jenkins) plačiai 
atidarė savo burną prieš' tuos 
vargšus Brooklyno kriaučius. 
Jis buvęs labai įžeistas, už
gautas ir užrūstintas, žmogus 
taip norėjęs įstoti į Lietuvių 
Kfcaučių Neprigulmingą Klu
bą ir pamokyti, ką tie kriau- 
čiai turi daryti su savo klubo 
iždu, ale jo kandidatūra bur 
vusi negražiai atmesta dar su 
labai nemaloniomis 
mis.
' Todėl žmogus 
plūstasi, kriaučiams
liūdniausiomis pasėkomis.

pastabo-

keikiasi 
grūmoja

Nežinau, gal gi kriaučiai ir 
padarė klaidą, kad prie savo 
iždo neprisileido to finansų 
specialisto. Jis būtų susikraus- 
tęs su visa Taryba ir visu 
BALFu’. Tie tūkstančiai iš 
klubo iždo būtų išlakstę , vi
sais keturiais vėjais. Dabar 
gal jie atiteks patiems kriau- 
čiams. Tik įsivaizduokime, 
kiek bėdos tie seni krrąučiai 
turės, gavę atgal savo dole
rius . . . Jankauskas butų 
juos išlaisvinęs iš tos bėdos.

’/Nežinau, kodėl tūli pabė
gėliai kartas nuo karto vie
šai pasigiria savo baisiais dar
bais praėjusio karo metu. Jie, 
matyt, jais didžiuojasi ir no-

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

JUNGT. TAUTŲ SEIMAS 
ATMETĖ SOVIETINI 
SKUNDU PRIEŠ AMERIKA
Sovietai kaltino Ameriką už 

įsiveržimus į Kinijos žemę
Lake Success, Ny Y. :— 

Jungtinių Tautų seimas 
(asamblėja) atmetė Sovietų 
Sąjungos įteiktus kaltini
mus, kad Amerika padarė 
karinio įsiveržimo žygius į 
Kinijos Liaudies Respubli
kos žemę dviejose srityse, 
būtent:

Karinis Amerikos laivy
nas į'sibriovė į Kinijos salos 
Formozos vandenis ir apsti-

p'er-Amerikos lėktuvai, 
skrisdami iš Korėjos, tūks
tantį sykių bombardavo ir 
apšaudė Kinijos provinciją 
Mandžūriją, užmušdami 
daug Kinijos piliečių.

širmasis kaltinimas tapo 
atmestas 48 balsais prieš 
5. Indonezija, Jugoslavija 
ir Burma susilaikė nuo bal
savimo.

Antrąjį sovietinį kaltini
mą seimas atmetė 51 balsu 
prieš 5. Nuo balsavimo su
silaikė Afganistanas ir Ju
goslavija.

Už kaltinimus balsavo 
tiktai Sovietų Sąjunga, 
Lenkija, sovietinė Baltaru
sija, Čechošlovakija ir , So
vietų Ukraina.

1 Amerikos delegatas Er
nest A. Gross sakė:—

Amerikiniai lėktuvai 
galėjo netyčia perskristi 
per Jalu upę j Mandžūriją, 
bet tai nebuvo užpuolimas.

Amerikos laivynas at-

Sovietai tvirtina, kad - 
Amerika ginkluoja japonus

Tokio, Japonija. — Ge-^ 
nerolas A. P. Kislenko, So
vietų atstovas Tolimųjų 
Rytų komisijoje, tvirtino, 
kad Amerika ginkluoja ja
ponus ir tuo būdu laužo 
Keturių Didžiųjų talkinin
kų nutarimą, padarytą 
Potsdamo konferencijoj.

Amerikos atstovas užgin
čijo tą tvirtinimą.

Dewey perša karinį sąryšį 
su Turkija, Iraku, Arabija

NEW YORK Repu- 
blikonų politikierių pokily- 
je kalbėdamas, Thomas 
Dewey, New Yorko valsti
jos gubernatorius, pasako
jo, kad neužtenka Atlanto 
kraštų pakto prieš Sovietų 
Sąjungą. Jisai todėl šaukė 
Jungtines Valstijas suda
ryt karinį' sąryšį ir su Tur
kija, Iraku, Iranu, Graiki
ja, Saudi Arabija ir Izrae
liu.

Tokio karinio bloko Ame- 
kai reikią, sakė Dewey, kad 
galima būtų apgint žibalo 
versmes Viduriniuose Ry
tuose nuo Sovietų Rusijos.

ROMA.,— Kairiosios ita
lų darbininkų unijos pa
skelbė visuotiną streiką iš
tisoje Reggio Emilia pro
vincijoje.

vande-plaukė į Formozos 
nis, kad sulaikyt karą nuo 
didesnio paplitimo Tolimuo
siuose Rytuose. Tatai irgi 
negalima vadint kariniu A- 
merikos įsiveržimu, pareiš
kė proąs. O sovietinius kal
tinimus jis vadino “melais 
ir, iškraipymais.”
J. Tautiį koniitetas planuos 

bausmes- pries Kiniją
Pranešama, kad Jungti

nių Tautų seimo paskirtas 
komitetas šią savaitę pra
dės planuoti, kaip nubaust 
Kinijos Liaudies Respubli
ką už tai, kad jos kareiviai 
padeda šiauriniams Korėjos 
liaudininkams kovoti prieš 
amerikonus, anglus, turkus 
ir kitus Amerikos talkinin
kus.

Bausmjų komitetas su
darytas pagal seimo užgin
tą amerikinę rezoliuciją.

Tūkstančiai kanadiečiy 
serga influenza

Toronto, Kanada. — Plin
ta influenza Toronto]’, Mon
treal ir kituose Kanados 
miestuose. Tūkstančiai ka
nadiečių serga šia liga, o 
nuo naujųjų metų influen
za numarino jau bent 100 
Kanados gyventojų.

“Vakarai” kalbasi apie 
Vokietijos suvienijimą

London. — Anglijos, A- 
merikos ir Francijos diplo
matai tariasi, kaip atsiliep
ti į Sovietų Sąjungos ir Ry
tinės Vokietijos Demokrati
nės Respublikos pasiūly
mus dėl visos Vokietijos su
jungimo vienon valdžion.

Anglijos ir Francijos po-? 
litikai sako, gal geriau bū
tų suvienyti visą Vokietiją, 
negu atgaivinti vokiečių ar
miją vakarinėje Vokietijoje 
kaip atskiroje “valstybėje.”
Amerikonai daugiau kal

bėjo už vakarinės Vokieti
jos atginklavimą.

Amerikonai sveikina!

turky ginklavimąsi
Istanbul, Turkija. — At

silankęs Amerikos valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas 
George McGhee kalbėjosi su 
Turkijos prezidentu ir 
premjeru Ankaroje. Mc
Ghee gyrė Turkijos ginkla
vimąsi prieš Sovietų Sąjun-

Šiomis dienomis susirinks 
diplomatiniai Jungtinių 
Valstijų atstovai iš Viduri
nių Rytų valstybių ir tar
sis apie karinį.ir ūkinį tų 
kraštų stiprinimą kovai 
prieš komunižmą.
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DARBO UNIJŲ ATSTOVAI 
REIKALAUJA PAKELTI 
ALGAS 12 PROCENTŲ
Washington. — Darbi- leidžiama kelti kainas mai- 

ninkų atstovai valdinėje ko- sto ir tūlų kitų dalykų, 
misijoje dėl algų nustatymo 
reikalauja 12 procentų pa
kelti algas. • Jis skaičiuoja, 
kad bent tiek pakilo mais
to ir kitų reikmenų kainos 
nuo Korėjos karo pradžios.

Valdinė algų komisija 
susideda iš devynių narių 
— trys nuo fabrikantų, 
trys nuo valdžios ir trys, 
nuo darbo unijų.

Darbo Federacijos pirmi
ninkas William Green kriti
kavo valdžios įsakymą šal
dyti algas, kuomet vis dar

Kinija iškilmingai mini sukaktį 
sutarties su Sovietų Sąjunga

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublika vas. 13 d. 
iškilmingai minėjo pirmųjų 
metų sukaktį nuo draugiš
kumo ir tarpsavinės pagal
bos sutarties pasirašymo su 
Sovietų Sąjunga.

Kinijos prezid. Mao Tse- 
tung pasiuntė Sovietų 
premjerui Stalinui sveikini
mų ir padėkos telegramą, 
kurioje sako-r-

“Ta sutartis yra ne tik 
didžiulė parama naujajai 
Kinijai atkūrimo darbe, bet 
taip pat galingas užtikrini
mas prfeš užpuolikus ir dėl 
taikos !ir saugumo išlaiky
mo Tolimuosiuose Rytuose 
ir pasaulyje.”'

Kinijos užsienio reikalų 
ministras Čou En-lai pa
siuntė panašaus turinio te
legramą Andriui Višins
kiu!, Sovietų užsienio reika
lų ministrui. ,

Premjeras Stalinas, savo 
telegramoje, sveikindamas 
Kinijos Liaudies Respubli-

Republikony vadai kaltina 
Trumaną už kainu išpūtimą

%
Washington. — Republi

konų senatoriai Homer Ca- 
pehąrt ir Frank • Carlson 
kritikavo prez. Trumaną, 
kad jis taip ilgai atidėliojo 
kainų kontrolės įvedimą.

Kainos todėl taip tapo iš
pūstos nuo Korėjos karo 
pradžios iki šiol, jog Ame
rikos žmonės turėjo berei
kalingai pelnagrobiams su
mokėti 10 bilionų dolerių 
daugiau už maistą ir kitus 
vartojimo dalykus.

Ketūnų Didžiųjų ministrų 
pavaduotojų sueiga

PARYŽIUS. — Francijos 
valdžia pranešė, jog kovo 
10-15 d. Paryžiuje įvyks 
Keturiij Didžiųjų užsieni
nių ministrų pavaduotojų 
kėnferencija. Jie gamins 
programą tolesniam Ameri
kos, Anglijos, Francijos ir 
Sovietų Sąjungos užsieni
nių ministrų susirinkimui, 
kur būtų bandoma susitai
kyti kas liečia Vokietiją, 
Korė j į ir kt.

Valdžia taipgi reikalauja 
daugiausia taksų iš darbi
ninkų algų; tuo tarpu kor- 

paliekama įvai- 
pasprukti nuo 
taksų mokė j i- 
nurodė Wm. 
rendų kontrolė 
kad daugelis

poracijoms 
rios skylės 
atitinkamų 
mo, kaip 
Green. O 
taip silpna,
namų savininkų vis dar ke
lia jas aukštyn.

Tokiu būdu sunkiausia 
karo našta suverčiama ant 
darbininkų sprando, pareiš
kė Green as.

ką metinėje tos sutarties 
sukaktyje, pareiškė:

“Aš esu nuoširdžiai įsiti
kinęs, jog visa ši sutartis 
bus naudinga draugišku
mui tarp Kinijos ir Rusijos, 
o kartu tarnaus ir pasauli
nei taikai.”

MASKVA. — Sovietinis 
Literatūros laikraštis pri
mena, ką reiškia draugiš- 
kumb - bendradarbiavimo 
sutartis tarp Sovietų Są
jungos ir Kinijos Liaudies 
Respublikos, būtent:

Jeigu Japonija ar bet ku
ri kita valstybė, tiesioginiai 
ar netiesioginiai susirišus 
su Japonija, padarytų už- 
pdolimo žygį prieš Kiniją, 
tai Sovietų Sąjunga panau
dotų visas reikalingas prie
mones prieš užpuoliką; o 
jeigu Japonija arba tiesio
giniai ar netiesioginiai jos 
sąjungininkai užpultų So
vietų Sąjungą, tai Kinija 
darytų ^isus reikiamus žy
gius prieš užpuoliką.

Phila. bandymas gintis 
nuo atominio užpuolimo

Philadelphia. '— Civili
niuose pratimuose dėl Phi- 
ladelphijos apgynimo bu
vo numesta dvi neva atomi
nės bombos.

Tų bandymų vadai sako, 
jeigu tai būtų tikros atom- 
bombos, tai jomis būtų'už
mušta bei sužeista 500,000 
philadelphiečių ir sunaikin
ta bent 11 procentų Viso 
miesto.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Tel Aviv, Izraelis. — 'Su

griuvo Izraelio premjero 
Ben-Guriono ministrų kabi
netas, kuomet seimas pa
reiškė jam nepasitikėjimą.

FRANKFURT, Vokieti
ja. — John McCloy, aukšta
sis 
rius Vokietijai, 
kad Sovietai “dar 
karo šį pavasarį.”

Amerikos komisionie- 
tvirtino, 

vengs

KORĖJA. — Būrys Pie
tinės Korėjos tautininkų iš
lipo iš laivų 'į Wonsaną, 
Šiaurinės Korėjos uostą.-

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji.

KORĖJOS LIAUDININKAI
APSUPO AMERIKONUS
CIPYONG MIESTE
MacArthur sako, svarbiausia 
dabar naikint komunisttį jėgas
Korėja, vas. 14. — šiau

rinės Korėjos liaudininkai 
ir jų bendradarbiai kinai 
viduriniame fronte apsupo 
amerikonus Čipyonge, 35 
mylios į rytus nuo Seoulo, 
Pietinės Korėjos sostinės. 
Amerikonai tikisi prasi
muši iš apsupimo. Liaudi
ninkai įtūžusiai atakuoja 
apsuptuosius, mėgindami 
juos sunaikint ar suimt.

Korejiniai liaudininkai 
ir kinai taipgi įnirtingai 
atakuoja amerikonus arti 
Vondžu miesto, geležinkelio 
ir vieškelių stebulės. Jeigu 
jie užimtų Vondžu, tai per
kirstų jankiams tiesiogi
nius važiavimus tarp vidu
rinio fronto ir ploto į pietus 
nuo Seoulo, vakariniame 
fronte, l$ur yra 100,000 a- 
merikonų.

Amerikos lėktuvai atkak-

Kinijos liaudininkai 
apšaudė angly laivą

Hong Kong. — Kinijos 
liaudininkų patrankos iš j 
Litiji salos apšaudė žibali
nį anglų laivą, kuris plaukė 
už ketverto mylių nuo tos 
salos. Šūviai prakirto laivą 
ir sužeidė du jo oficierius,

Kinai nužiūrėjo, kad šis 
anglų laivas taipgi šnipinė
jo.

“Tik viena divizija 
Amerikai ginti”

ragino

Washington. — pemo- 
kratas senatorius Lyndon 
B. Johnson, karinių pasi
ruošimų komisijos pirmi
ninkas, karštai 
draftuot 18 metų berniukus 
ir pailgint karinę tarnybą 
nuo dabartinių 21 iki 26 
mėnesių.

Johnsonas gąsdino,, kad 
“Jungtinės Valstijos dabar 
teturi tik vieną kariuome
nės diviziją sau ’apsiginti.” 
Jis sakė, Amerika prarado 
Korėjoje jau.50,000 karei
vių, skaičiuojant užmuštuo
sius, be žinios dingusius ir 
pavojingai sužeistuosius.

----------t-------------

Siūloma, kad J. Tautų 
seimas Europoj įvyktų

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų seimas 
nutarė, laikyti savo 1951 m. 
susirinkimą. Francijoj ar 
kitame Europos krašte, ku
ris sutiktų duoti seimui 
leidimą. , ,

Ypač Sovietų atstovas 
reikalavo sušaukt Europoj 
sekantį seimo susirinkimą.

WASHINGTON. — Tru- 
manienė gavo dadg protes
tų prieš siūlymą draftuot 
18-kinius berniukus.
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liai bombarduoja, šaudo ir 
degina kinus ir šiaurinius 
liaudininkus 20 mylių lini
joje tarp Vondžu ir Čipyon-

Vakariniame fronte per
simetė liaudininkų pulkas 
iš Seoulo į pietinį Han upės 
šoną. Jie pamuše atgal a- 
merikonus ties Ičonu, apie 
25 mylios į pietų rytus nuo 
Seoulo.

Generolo MacArthuro 
pareiškimas

Atlėkęs iš Japonijos, ge
nerolas MacArthuras lan
kėsi fronte į pietus nuo Se
oulo ir pareiškė: Svarbiau
sias dabar reikalas —*tai 
ne naujus plotus užiminėt, 
bet sunaikint kuo daugiau-' 
šia kinų komunistų ir ko
rė ji nių liaudininkų kariuo
menės.

MacArthur sakė: Komu
nistai turi tiek daug ka
riuomenės, kad šįuo tarpu 
negalima būtų prasiveržti 
per 38-tą paralelę į Šiauri
nę Korėją ir būtų neįma
noma amerikonams dabar 
ten sėkmingai kovoti.

Nors pastarieji žygiai 
jankiams pavyko į pietus ir 
vakarus nuo Seoulo, bet dar 
negalima tikėtis greit su- 
mušt komunistų armijas, 
kaip įspėjo MacArthur.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, vas. 13. — Šiau- ■ 
rinės Korėjos liaudininkų 
radijas pranešė:

Liaudies Armija kartu 
su kinais savanoriais 
kontratakavo amerikonus ir 
jų talkininkus, pietinius 
Korėjos tautininkus į vaka
rus nuo Vondžu; padare 
jiems didelių nuostolių. 
Liaudininkai apsupo dau
giau kaip 500 amerikonų 
kareivių, ir oficierių.

Liaudininkai ir kinai per 
mūšįus ten paėmė nelais
vėn daugiau kaip 1,000 a- 
merikonų ir jų talkininkų, 
kareivių ir oficierių. Pa
grobė daugiau kaip 200 a- 
merikinių trokų, bent 20 
patrankų ir daug kitų gin
klų bei amunicijos.

Indijos premjeras sako, 
nupuldyta taikos viltis

NEW DELHI, Indija. — 
Indijos premjeras Jawa
harlal Nehru pareiškė ša
lies seime, kad Jungtinės 
Tautos, pasmerkdamos Ki
nijos Liaudies Respubliką 
kaip užpuolikę Korėjoje, 
nupuldė viltį užbaigt kore- 
jinį karą taikos derybomis.

Nehru taip pat įspėjo, kad 
amerikonų pasiryžimas at- 
ginkluoti vakarinę .Vokieti
ją dar labiau padidino nau
jo pasaulinio karo pavojų.

ORAS. — Dalinai apsi 
niaukę ir šalčiau.
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Kas Ką Rašo ir Sakb 1 suvažiavimą ir atgal ŠYPSENOS

Prezidento Trumano pasiūlymas
Visa Amerika turėtų vienu balsu paremti ’prezidento 

Trumano pasiūlymą, kad Jungtinės Valstybės paaukotų 
Indijai vieną milijoną tonų kviečių. Dėl sausros ir kitų 
gamtinių nelaimių, Indija pernai turėjo prastą derlių 
ir milijonams indusų grūmoja alkis, ir net badas. In
dijos valdžia prašė Amerikos, kad ji ilgų kreditų formo
je* parduotų šiemet Indijai du milijonu tonų kviečių. Iki 
šiol šis svarbus ir greitas reikalas buvo vilkinamas. Ka-; 
dangi Indijos delegacija Jungtinėse Tautose neparėmė 
Amerikos politikos visu šimtu procentų, tai tūli mūsų 
politikieriai < . .. .
Tai buvo žiaurus ir nežmoniškas nusistatymas. |

Gerai, kad prezidentas Trumanas dabar jau pataria | 
nors pusę reikalingo kiekio kviečių Indijai, suteikti. Bet 1 'svRių7Yūs žinojote? bet- 
jis taipgi ragina, kad Kongiesas paskiitų įeikalingą su-^gį jqs meko nesakėte dėl to, 

' mą pinigų tų kviečių supirkimui. 1 [ką' žinojote. Neteisėtumas
Kam skirti pinigus grūdų supirkimui, kuomet jau da- j neišjudino jūs, neatsirado ju- 

bar valdžios svirnuose šimtai ir šimtai milijonų bušelių myse pasigailėjimo, nebuvo 
kviečių suversta ir palaipsniui genda? Kodėl iš tų kvie-jumyse drąsos ir veiksmui 
čių pora milijonų tonų nepavesti Indijai? ;pradėti . . .

Šis prezidento planas'skirti pinigus ir pirkti kviečius, “Jūs negalite nustumti šito 
tik prisidės prie dar didesnio maisto kainų iškėlimo. savo nusikaltimo peties pa- 
Daug greičiau ir praktiškiau, mums atrodo, Indijos pra-' kraipymu, nes netgi mirusieji 
šymas būtu patenkintas tais kviečiais, kurie jau supirk- nety11’ jus girdėsite jųjų a- 
ti ir randasi valdžios svirnuose. ;su? netgl’„Jel JUS neklau^

jog

AŠTRUS ŽODIS
Aną dieną niūjorkiškia- 

mę Daily Workeryj tilpo 
jauno, bet jau spėjusio pa
saulyj išgarsėti savo raš
tais, rašytojo Howard Fas- 
t’o laiškas tūliems ameriki
niams rašytojams.

Jis rašė: Erskine Cald
well, Arthur Miller, Ernest 
Hemingway, Upton Sinc
lair, Carl Sandburg ir eilei 
kitų rašytojų.

Turime pažymėti,
laiškas aštrus. Jis bara ra
šytojus, kodėl netarė savo 
viešo žodžio, — protesto 
prieš žudymą negrų, —ypa
tingai prieš neseniai nužu
dymą Martiųsvillęs septy
nių nekaltų juodveidžių. Be 

Į kitko, rašytojas šitaip'taria 
savo kolegoms:

“Ar jūsų tylėjimas yra ma- 
kaip to 

i asmens, • kuris perskaitė teis- 
■mo sprendimą, bei to asmens, 
I kuris paspaudė elektros kė-

• i , , • a Pora savaičiū prieš “Lais-non, kad greta visų Ame-v?s>, bendrovgs dalininkų su. 
1 * ketu- važiavimą keli baltimoriečiai
yiskų laiktąsčių it žurnalų, susitarėme jame, dalyvauti, 
būtų leidžiamas dar vienas' šeštadienio rytą, 27 d. sausio, 
žurnalas mokslui populia-.susirinkom pas drg. Pąs.erskį, 
riųtij I iš kur turėjo prasidėti kelionė.

Nėra abejojimo, jog/pats Kad ir buvo tirštai apsiniau- 
prof. Biržiška norėtų;kę, bet kelias buvo sausas, 
mokslą populiarinti, bet . . .i Todėl, nesileisdami į blogas 
kas jo raštą suprastų?! Jis ’ pranašystes, susirangėme į 
turėtų samdytis vertėją, j mašiną penki vyrai ir Paulius 
galintį jo straipsnius versti:ir leidomės rytų link.
į suprantamą žmonėms: kai-■ Pradėjus šviestis, mūsų 
bą. 'nuostabai, pamatėme, kad jau

Tai, ’ką daro mokytu- sniegti. Bet, visapusiai apkal- 
mas! . .

X

abejojo, ar verta Indijai net parduoti grudų. zesnė kriminalyste, ' •' 7 u i riivic nare

“Pasaulinė Monroe įoktrina’1
Niekas negali primesti mūsų didžiosios New Yorko

bėję, priėjome vienodo supra
timo, kad žiemos laiku snie
gu nėra ko stebėtis. Tegul ji
sai sau snicgti, o mes sau. va
liuokime. Taip ir traukėme 
pirmyn ir pirmyn, pakol į- 
traukėme į ledu apzalatytą 

įkelia. Bet ir šiuo atveju nebu- 
Ivo kas daryti. Netikėtai įbruk
ai į slidų kelią, neturėjome 
1 galimybės nei dipukų pikieto 
užtraukti, kad ledus nuo ke
lio nutremptų. Nesitikėdami iš 
niekur paramos, taip ir slidi
nę jom pirmyn ir atgal, atgal 
ir pirmyn, pakol pasiekėm iš
sigelbėjimo tvirtovę.

Privažiavę Liberty Audito-

Tik jam ir juoktis
Orlaivis jau aukštai iškilų 

ir lekia sau. tolyn. Urnai 
orlaivio vairuotojas ėmė is
teriškai juoktis. s

Arčiausiai sėdįs pasažie- 
rius klausia:

“Kas gi čia taip juokin
ga?”

Vairuotojas: “Man juo
kinga, pamąsčius, ką jie vi
si beprotnamyje kalbės, kai 
patirs, jog aš išbėgau.”

1

<

Nemačiusiems moder- 
jre ngimų

Mli. X JAU KITAIP 
GALVOJA

Dienraštis Vilnis rašo: i 
Trejetas metų atgal “Mr. 
parašė straipsnį žurnale

“Foreign Affairs,” kad atsi- 
nešimas į Tarybų Sąjungą turi 
tųiti griežtas, ir kad nereikia, 
atidėlioti “Sovietų apgaubi- 
birno.”

Tai buvo aiškus pasisaky
mas už karą prieš TSRS.

Tas “Mr. X“ yra George F.’j 
Kennan, kuris esąs daugiausia 
atsakomingas už valstybės | 
departmento politiką link Ta-! riją, pamatėm lietuviškų ta
rybų Sąjungos. i šistinių generolų “armiją“ iš

Nereikia aiškinti, kad ta po- j puspenkto vyriškio ir pusant- 
gero ros moteriškės, apsiginklavu

sių medžio ir suterštu popier- 
dzidomis, vajavojant 

už “Lietuvos

litika Amerikai
nedavė per šiuos

Pereitą savaitę
lyvavo Chicago j

nieko
tris metus.
Kennan da-’galių

debatuose

Taip, rašytojas Fastas 
teisus. Jo suminėtieji rašy- 

, .. , . . . m, ta .i i - •• ’tojai, atsiminkime, kadaisevalstijos gubernatoriui Thomas Dewey stokos ambicijos. į ^Lįvo '“^aįvūs” “pažangūs” 
Jis jos visuomet kupinas. Visiko paskutinių laikų P^-! (taįp bent jie nudavė) žmo-' 

Jnės. Bet šiandien jie tyli, 
ha, ir tvlėdami veikiausiai 
dreba, kad tik kas nors ne
pavadintų jų “subversy- 
viais” bei “komunistais.”

Tačiau, Martinsvillės sep
tynių gynimas juk, rodosi 
n’ęgalėjo 
‘subversyviu”, kadangi tie
ji septyni buvo nužudyti ne 
už politiką, ne kaip komu
nistai, — jie nužudyti tik 
kaip negrai, kaip pažemin
tos tautos sūnūs; nužudyti 
nekaltai, nežiūrint, kaip jų 
nusmerkimą mirti imsi.

Bet šitie rašytojai ir čia 
nedrįso tarti savo žodžio, 
kuomet Thomas Mann, kuo
met žymieji pasaulio rašy
tojai savo žo^i tarė,

reiškimai rodo, kad jis vėl ruošiasi kandidatuoti į pre
zidentus ant republikonų tikieto. Tai nesvarbu, kad 
dviem atvejais jis kandidatavo ir rinkimus prakišo.

Ypatingai praėjusį pirmadienį Dewey' pasakyta pra
kalba parodo jo ahibicijų neribotumą., Jei tik jis galė
tų, eitų jis ir iš visur atomine bomba iššluotų visus ko
munistus, ir visur paskelbtų Ameriką globotoju “žmo
gaus laisvių.” Jis tiesiog ir sako, kad “mums reikia 
pasaulinės‘Monroe doktrinos.” Mes turime išlaisvinti 
Rytinę Europą, mes turime paimti savo globon ir pro- 
tekcijon visą musulmanų pasaulį, visus jų kraštus, nuo 
Irano iki pat Kinijos.

Bet ir to dar neužteks. Mes turime eiti ir išlais
vinti pačią Rusiją ir uždaryti Kremlių sykį ant visados!

Tokia buvo gubernatoriaus šios prakalbos dvasia ir 
raidė. Jam prd^identas Trumanas su savo doktrinomis 
iv planais per daug lėtas. Jam per daug lėtai yra kraš- 

< tas militarizuojamas.
\Ne tik Trumanas su savo demokratais nebepatenkina 
gubeigiįįtoriaus troškimų, ale jam jau visiškai nebepa- 
tinka įieT jo paties partijos šulai—EĮooveris, Taftas ir 
Wherry. Jis juos atvirai beveik bailiais ir kvailiais iš
vadino, kam jij/mano, kad mes turime mažiau siųsti ar
onijos Vakarų Europon, o daugiau atsidėti ant oro ir 
vandens jėgų.

Viskas būtų kitaip, jeigu Baltajam N.ąme sėdėtų ne 
Harry S. Tru Aranas, bet Thomas Dewey, štai kame 
Amerikos nelaimę. • Ir .ponas Dewey žada nuo tos neląir 
mes Ameriką metais išlaisvinti!

Benis Bepinigis
Antanas: “Nesuprantu, 

ką tas Benis su savo pini
gais ir daro? Vakar jisai 
sakėsi visiškai pinigų nebe- 
turįs, šiandien ir vėl tą pa
tį gieda!”

Pranas: “Ar jis stengia
si iš jūsų pasiskolinti?”

Antanas;. “O, visai ne! 
Aš stengiuos iš jo pasisko
linti.”

ir prasidėjo “duonos laužy
mas,” po kurio sekė dešros, 
kumpiai, indikięna, vištiena, 
gal by.t, kaj ir antiena, ir 
daugybė kitokių valgių, taip 
kad atrodė net stalai sulinkę.

Laike užkandžiavimo, visa 
eilė dalyvių gražiai kompli- 
mentavo dienraštį “Laisvę“ ir 
jos vedėjus už išlaikytą aukš
tai lygį apšvietos ir kultūros 
srityse, kiekvienas žadėdamas 
visą galimą paramą ateityje.

Visiems prisisotinus, prasi
dėjo susipažinimai, draugiški 
pokalbiai ir dalinimasis įgytais 
įspūdžiais. Progai pasitai
kius, drg. Tauras pakvietė ap
žiūrėti spaustuvės įrengimus, 
redaktorių kambarius, LLD 
knygų sandėlį ir kitus dalykė
lius.
nįškos spaustuves 
tikrai yra ko pažiūrėti, pasi
džiaugti ir 'pasigėrėti. Gaila, 
kad laikas perdaug greitas, 
nepajutome, kaip užklupo pu
siaunaktis, ir linksmą pobūvį 
turėjorąe nutraukti.

Drg. šolomskas mus tris 
įpiršo draugam Bernotam 
nakvynėn. Tai nepaprasto 
malonumo, labai svetingi 
draugai. Mus priėmė, kaip 
mylimiausius svečius, vaišino 
kuom tik galėdami ir pagul
dė į savo minkštas lovas, kas 
mums po ilgos dienos nuovar
gio buvo tikra palaima. La
bai, labai ačiū jums, draugai 
Bernotai, už suteiktus' mųjįls 

, kuriuos labai 
branginame ir niekad jūsų 
draugiškumo neužmiršime.

Kiti du mūsų sankeleiviai 
smagią nakvynę turėjo vie
nas pas draugus Juškus, kitas 
pas draugus Balčiūnus, ku
riems taria draugišką padė
ką už malonų svetingumą.

Sekamą rytą, gerai išsimie
goję, pavalgėm pusryčio ir, 

[besikalbant apie bėgančius 
-reikalus., nepajutome, kaip 
prisiartino laikas atsisveikinti 
su maloniais šeimininkais ir 
ruoštis link namų. Lydimi 
drg. Bernoto, atsiradome Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klu
be, kur buvome; sutarę visi su
sirinkti. Apžiūrėję klubo pa
statą, įsigiję dar daugiau nau
jų pažinčių, atsisveikinę su vi
sais, leidomės namų li$k, vėz
dą,miesi daug maloįiių įspū
džių.

Namo važiuojant, po biskį 
snaigeno, protarpiais lijo, ke
liai nors ir buvo šlapi, bet ne- 
slidūs. Todėl pasiekėme “ža
dėtą žemę’\be jokių nemalo
nių nuotikių. Delegatas.

Atsilygino
Kampaitis:- “Atsiprašau, 

kaimyne, kad mano višta . 
pasiliuosavo iš gardo ir jū
sų daržą iškasė.” ‘ * T

Trumpaitis: “Tai niekis, 
kaimynėli, maniškis šiMya 
jūsiškę vištą suėdė.”

Kumpaitis: “Puiku! Aš 
tik dabar jūsų šunelį per
važiavau ir jis jau nebegy
vas.”

išlaisvhųmą.”(-^malonumus, 
pąsigailėji- 

“ vertos “ar- 
pasiryži- 

nelai- 
’ mę. Sniegas po kojomis su- 
, jau plakatas į kisielinę plelerkę.

suminkš-( Beveik kiekvienas nešiojosi po 
Korėjoj.'dvi į krūvą suspaustas dzidas 

eiti ir didelė krūva buvp suversta 
ka-Įuž kampo. Matomai, buvo ti- 

jkėtasi labai didelio amaro, 
| bet, matomai, dipukų tarpe' 
žiopliškurnąs smarkiai mažė
ja.

Lipant mums iš mašinos, 
kytriausias pikietininkų klau- 
'nas prišoko prie mūsų ir rusiš
koje kalboje sukalbėjo girto 
valkatos nešvarių pliauškynių 
labai pamačlyvą maldą. Iš to 
supratome, kad smetoniškoje 
ponijoje patvorinė “kultūra” 
buvo užėmus aukštą ir labai 
garbingą vietą.

Viduje radome jau ne ma
žai susirinkusių 
Kaip visur svečiai 
duona ir druska, 
buvo. Aplankymas virtuvės ir 
valgyklos buvo pirmutine už
duotimi. Kadangi keturi iš 
mūsų dar nebuvome matę mū
sų Kultūrines žinyčios, tai, nu
malšinę alkį, skubinomės ap
žiūrėti, kas, kur ir kaip atro
do. Jei ,mus kas paklaustų ar 
mums patiko mūsų apšvietos 
švyturio tvirtovė, tai atsakytu
me, kad, išskiriant priešus, 
nesirastų toks žmogus, ku
riam galėtų nepatikti. Bet 
viską smulkmeniškai apraši
nėti nėra reikalo, nes nieko 
nebūtų pasakyti, tik kas kitų, 
lankytojų jau pasakyta.

Dalininkų suvažiavimas da
rė malonaus įspūdžio. Jis bu
vo konstruktyvus ir produkty
vus, Tai gyvų žmonių sąskri- 
dis. Užtai pilnai suprantama, 

ir tie' 
tūkstančiai pasiryžėlių, kurie

apie Amerikos užsienio poli- Stebėjomės šitos 
tiką. šį sykį jis įšpėjo “nesi- rno ir “pagarbos’ 
duoti provokuoti naudojimui mijos” nesvietišku 
jėgos, kur nesimato prospek- m u demonstruoti savo ' I
to pasiekti savo tikslus.’3 

“Mr. X,“ kaip matote 
“suminkštėjo.” O 
tino“ jį karo eiga 
Jis, matyti, įsitikina, kad 
karau tai viena, o laimėti 
ras visai kita.

PARAPIJŲ PAJAMOS
Keleivyj tūlas Laisvama- 

-nis iš Čikagos rašo apie to 
padaryti gynėjo mies,to šv; Jul'gio parapijos.

. j pajamas:
Dabar ’para pi jonams, išda

linta atskaita parodo, kad' 
praėjusiais 1950 metais ta pa
rapija pajamų turėjo $64,- 
531.38.

Didžiausią pajamų dalį suda
ro sekmadienių ir švenčių ko- 
lekta Iš to šaltinio Į įplaukė 
$17,389.38.

K.arnivalas davė $9,751.80.
Metiniais mokesčiais para- 

pijonąi sumokėjo $7,372.50.
garbei

$3,852.-

delegatų.
priimami

taip ir čia

pa- p Už žvakutes Dievo 
reikšdami griežtą protestą! | uždegiojamas įplaukė

Teisingas barber is
Apžėlęs klijentas: “Tik 

jau, meldžiamasis, neįpjau
kite!”

Barberis: “Nesirūpinkite, 
tamstele. Kai tik aš klijen- 
tui įpjaunu, tuoj aš užmoku 
jam dešimtuką. Štai, net šį 
rytą, kai aš buvau biskį 
nervuotas, vienam džentel- 
monui ne tik nebereikėjo už 
nuskutimą mokėti, bet jis 
dar 80 centų iš manęs ga
vo!” t r.

Irgi kalbininkas'
Rainis: “Girdėjau, kad 

mūsų naujasis kaimynas 
net trimis kalbomis galįs Į 
kalbėti?”

Keršis: '“Taip, taip; jisai 
gerai vartoja Manhattano, . 
Brooklyno ir Bronkso kal
bias !” /

Neteisėtas .užmokesnis
Neseniai apsivedęs vyriš

kis užėjo pas ii apvesdinu- 
j si kunigą ir klausia:

“Pasakyk man, kunigėli,. Į 
ar leistina , žmogui pasipel
nyti iš kito asmens klai
dos?” z * I

, “Tai visai neleistinas, da
lykas!” atsakė kunigas .

“Jei taip, tai prašau su
grąžinti man tuos dešimtį. Į 
dolerių, kuriuos paėmei už 
manęs apvesdinimą.”

Surinko J. BarKus

KURŠĖNAI. — “Obelys žy
dės“ pjesė rinkimų išvakarėse 
buvo pastatyta Kuršėnų kul
tūros namų scenoje. Ją pasta
tė vietos medicinos darbuoto
jų meho saviveikla. J* Kigas

KELMĖ. — Gijmdymo. na- 
njąj atidaryti Kelmėje. Nese
niai čia buvo atidaryta ir ligo
ninė. E. Žiauberis,

J. Andruška

80.
Po to seka pajamos mažes

nėmis sumomis.
Pajamų sąrąšan, žinoma, 

neįeina tie pinigai, kuriuos 
parapijonai sumoka už mišias, 
krikštus, šliupus, laidotuves ir 
visokios dovanos, asmeniška; 
kunigams įteikiamos.

Išlaidų per praėjusius me
tus parapija Turėjo $57,- 
568.80. Išlaidos praleistos 
algoms, raštinės “ekspen- 
sams,” klebonijos išlaiky
mui, ir, žinomą ,kai kurioms 
aukoms.

< I . ■

MOKSLO VYRAS 
“MOKSLIŠKAI” RAŠO

Naujienose rašo „Viktoras 
Biržiška apie Amerikos lie
tuvių spaudą. Be kitko, jis 
šitaip “aiškina”:

Greta—šios būtinos, 
mūsų 

raščių bei savaitraščių 
čiaus redukcijos, pageidauja
mas leidžiamųjų dabar lietu
viškųjų žurnalų skaičiaus pa
didinimas, pradėjus leisti dar 
bent vieną mokslinės populia- 
rizacijos žurnalą, prieinamą 
platesniesiems mūsų visuome
nės JAValstybėse sluoksniams, 
nes esamomis sąlygorpis moks
lo pppuliarizacijos straipsniai, 
retkarčiais, gali pasirodyti tik 
viename, . ir tai srovinįąme 
žurnale “Aiduose,“, laimingu, 
bet atsitiktiniu sutapimu re
daguojamame europinės kul
tūros mūsų intelektualo, mie
lai atidarančio šio žurnalo 
puslapių, skiltis ir- neatstovau
jamos žurnalo srovės žmonių 
objektyvių kultūrinio . pobū
džio straipsnių pasirodymui.

Tai vienas sakinys, ir 
skaitytojas, jei nori, tegu jį 
studijuoja. O jei skaityto
jas norėtų, kad mes jam 
paaiškintume,* k ą gerbia
masis profesorius nori 
šiuo “trumpučiu” sakiniu 
pasakyti, tai “hies drį&iitfie 
šita& aiškinti: V. Biržiška

9

Laukite, kainos dar pakils
Juo toliau, tuo aiškesnė darosi “kainų kontrolės” ap

gavystė. Iš K^inų .Stabilizacijos Raštinės išėjo patvar- mano įsitikinimu/, 
kymas, kad iš visokios kontrolės išimami beveik visi 
ipaisto produktai —-cukrus, milfai, pienas, kiaušiniai, 
vištiena, fruktai, daržovės ir tt. Tos kainos esančios per 
Žemos ir jos dar turi pakilti nuo penkių iki desėtko pro-

F(fentų! •

“Neapsimoka mpkytįę
Nusiminimas ir. nepaisymas apsėdo mūsų jaunimą. 

Krašto militarizavimo programą, visiškai sądemoraliza- 
vo aukštųjų mokyklų studentiją.

Taip tvirtina Benjamin Fine, kuris pravedė platų ap
klausinėjimą. Visose kolegijose, visuose universitetuose, 
jis girdėjo tik vieną posakį: “Kam studijuoti? Neapsi
moka.” Girdi, ryt, poryt paims tave armijon ir velniop, 
nueis visas mokslas.

Fine sako: “Paskutiniais mėnesiais tūkstančiai stu
dentų metė mokyklą ir nuėjo milįtąrinčn tarnybon. Dau
gelyje mokyklų kilo tikrą, panika, net isterija.”

K Premjero Nehru nuomonė
Indijos y parlamente kalbėjo premjeras Nehru, 

pareiškė, kad jis tebesilaiko tos* pačios nuomonės, 
Jungtinėse Tautose Amerikos užsispyrimu pravar 

, rezoliucija prieš Kiniją buvo didelė klaida. Ta rezoliu
cija uždarė duris taikos pastangoms Korėjoje.

Jis taip pat tebemano, kad užsispyrimas nepripažinti, 
naujosios Kinijos Jungtinėse Tautose^yra didelė klaida. 
Daug nesusipratimų 'būtų buvę išvengta, jeigu'didžioji 
Kinija būtų nebuvus atskirta.

Jis 
jog

bent 
cl i e lį
sk a i-

r

Laisvamanis stebisi, kad: kad šitie entuizijąstai 
“Iš parapijos kasos nė vie
kas centas nebuvo' skirtas (šiame suvažiavime nędalyvą- 
BALF’ui. ' ' ' ‘
tas ALT.”

Nė vienas cen- vo> P^r keturis desėtkus metų, 
nepalaužiamu pasiryžimu pa
jėgė nešti pasiimtą pareigą iš- 

Keista, 'kad Laisvamanis (laikymui ir ištobulinimui ap- 
švįetos žibinto “Laisvės” iki 
galiamo aukščiausio laipsnio. 
Tėmijant suvažiavimo dalyvių, 
entuzijazmą ir pasiryžimą 
darbuotis, gauni neabejotiną, 
įspūdį, kad dienraščiui “Lais
vei” gyvąvimąs užtikrintas, 
dar daugeliui metų, nepai
sant nesvietiško brangumo ir 

; lietuviškų priešų spardymosi.
Suvažiavimui pasibaigus, 

neužilgo prasidėjo vakarinis 
pažmonys.-bankietas. Čia tąi 
jau giesmė visai iš kitokių 
kantiškų. Kasdieniškų rū
pesčių įtampą pakeitė drau
giškai svetinga nuotaika. 
Daugybė linksmų svęčių apsė
do gražiai' papuoštus stalus

nežino to, jog klebonai 
tokių dalykų nepaiso: šiems 
klerikalų - socialistų fon
dams katalikai* sudės savu 
keliu. ,Be to, klebonai ge
rai žino, kaip tie pinigai 
niekalas švaistomi ,tai kam 
gi jie juos iš savo iždų 
duos?

Kiekvienas klebonas — 
savo parapijos bosas — ir 
jis nori gautus “šventgra- 
šius” tupėti savo globoje.

Klebonai žino, jog Šimu
čiai - Grigaičiai kol kas 
gauną, užtenkamąi._ _ .

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Kainų administratorius Michael V. DiSalle (kairėję)^ 
ir algų stabilizatorius čyrus S. Chįng paskelbia “kai- 
nų-ąlgų užšaldymą.” Algos, tiesa, tapo užšaldYtos, 
bet beveik visų pragyvenimo reikipęnų kainos dar 
smarkiau pakilo.

2 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)<-Ketv., Vas.-Feb. 15, 1951
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CLEVELANDO ŽINIOS

(Tąsa)
Toji žinia, kad sukilo žemaičiai, pa

darė labai negerą įspūdį ir svetimša
liams svečiams, paveikė ir likusius įkai
tus. Jie pasijuto nebelaisvi esą,«o lyg gy
veną kokioje saloje, iš visų pusių priešų 
apsuptoje. Broliai Knystautai, Kristi
jonas su Martynu, ir kiti bajorai įkaitai 
iš Karaliaučiaus skubiai buvo perkelti į 
Marienburgą . Buvo sustiprinta slapta 
sargyba ir prie kunigaikštienės Onos rū
mų.

— Wytowt Verrater! Verrater Wy- 
towt!—tik ir kalbėjo. Marienburgo gy
ventojai ir vienas prieš kitą gyrėsi ir sa
kė, kad jis seniai tai numatęs.

Tik vienas ordino .magistras buvo ra
mus ir nepatikėjo gandais, ypač, kad že
maičiai sukilę su Vytautu priešakyje. 
Gerai pažino Konradas Vallenrodas ku
nigaikščio tėvą Kęstutį, pažino ir jo sū
nų. Žinojo magistras Vytauto planus, 
nujautė jo sumanymus, matė jo narsu
mą, griežtumą ir gilų protą. Ir jam su
kilti prieš ordiną buvo dar toli gražu 
neatėjęs laikas. Žemaičiai visuomet bu- 
voAfccramūs ir niekuomet jie nenusimin
davo ir neprisipažindavo nugalėti esą, 
net ir mūšį pralaimėję. Žemaičiai galė
jo sukilti ir dabar. Bet Vytautas?! Vy
tautas mokėjo, kur reikia, nusileisti, mo
kėjo ir atsispirti. Be to, buvo kantrus ir 
gudrus. Jei ir iš tikrųjų žemaičiai būtų 
sukilę su Vytautu priešaky, tai ordinas, 
turėdamas tiek kariuomenės, daj^r galė
tų ir žemaičius sutriuškinti, ir kuni; 
gaikštį išvyti. Ir Vytautas tai žinojo. 
Bet ir ordinas žinojo, kad. žemaičiu kar
du nesutriuškinsi ir, be Vytauto sutiki
mo, jų neprisijungsi. Be to, be Vytauto 
ir pačių lietuvių neįveiksi, ir nei Trakų, 
nei Vilniaus nepaimsi. Iš tokio sukilimo 
ar užgrobimo dabar abiem pusėm būtų 
daugiau pragaišties, negu naudos. Tie
sa, kai kurie ordine spėliojo, kad Vytau
tas galėjęs slapta susitarti su Jogaila, 
betjnagistras ir tuo netikėjo, nes neiš- ' 
džiūvo dar Lenkų karaliaus ordinui laiš
kas, kuriame jis rašė, kad susitaikinti ir ' 
gyventi geruoju su Vytautu reikštų tą 
pat, kaip “maitinti užantėje gyvatą.” To
dėl magistras netikėjo tiems gandams ir 
laukė sugrįžtant žygūnų. Bet nesugrįžo 
dar ir žygūnai, o į Marienburgą pra
dėjo bėgti Vytauto keršto nusigandę su
kilėliai bajorai; ir prašė didįjį magistrą 
užtarimo. > Sugrįžę žygūnai pranešė, kad 
žemaičiai ir iš tikrųjų vietomis buvo su
kilę prieš kryžiuočius ir padubysy sude
ginę porą vokiečių pilių, bet laiku atvy
ko Vytautas ir sukilėlius numalšino. 
Keliasdešimt sukilusių pakoręs, daug su
ėmęs ir atsiuntęs į ordino pilaites, o su 
kitais paklusniais bajorais ir savo pul
kais laukiąs kryžiuočių .ir svetimšalių ri
terių Bartenšteino tvirtovėje.

XXXIII
Marienburgo padangė prablaivėjo-. 

Rytojaus dieną, po iškilmingų mišių ir

' švęstu vandeniu vėliavų pašlakstymo, di
džiausios vakarų krikščionių minios pa
traukė į rytus, į pagonių kraštą. -Tai 
buvo 1391 metų rugpiūčio mėnesio pen
kioliktą dieną.

Šį kartą, kad Vilniaus puolimas vėl ne
nusitrauktų iki vėlybo rudens, naujas 
magistras išsirengė į žygį beveik visu 
mėnesiu anksčiau. Griežtai buvo už
drausta .būriams atsiskirti nuo visos ka; 
riuomenės ir leistis į Žemaičių ar Sūdą- 
vijos girias medžioti. Neatsilikti nuo vi
sos kariuomenės rūpinosi ir patys rite
riai, nes kitaip galėtų pasivėlinti prie 
garbės stalo. Todėl visi ir traukė bendra 
mase panemunės keliais; Nemunu val
timi ir laivais gabeno- armotas, sienų 
griautuvus, maistą, amuniciją, b visi gė
rimai, užkandžiai ir skanėstai jau buvo 
pirma išsiųsti.

Nuo Bartenšteino tvirtovės prie jų pri
sidėjo ir Vytauto pulkai. Pats kuni
gaikštis su savo didikais bajorais pasiti
ko ordino magistrą dar toli nuo tvirtoves 
ir, nusėdęs nuo žirgo, kaip reikalavo tų 
laikų papročiai, atidavė didžiajam ordino 
magistrui pagarbą. Magistras supažin
dino jį su savo didikais, kunigaikštis .su 
savo, ir abu greta viens kito įjojo pro 
vartus į pilį. Neilgai viešėjo riteriai 
Bartenšteino pilyje. Konradas Vallen
rodas tuo tarpu surašė su kunigaikščiu 
Vytautu aktą, kuriuo patvirtino pirma 
sudarytąsias sutartis, kad šį kartą, kai, 
paėmus Trakus ir Vilnių, Vytautas at
sisės Lietuvs kunigaikščių sostan, magis
tras perims valdyti Žemaičius, o Vytau
tas Didžiąją Lietuvą. Aktas greit buvo 
surašytas ir patvirtintas’ ordino ir ku
nigaikščio/ Vytauto antspaudais.

Po dviejų savaičių kelionės, rugsėjo 
mėnesio pirmą dieną pagaliau pasiekė 
sąjungininkai Nemuno salą prie senojo 
Kauno ,kur svečiams didikams ir • rite
riams pagerbti buvo suruoštas didelis 
garbės stalas. Į salą iš Žemaičių pusės 
buvo padaryti laikiniai tiltai ir, prieš at
vykstant riteriams, gražiai papuošti kas
pinais, žalumynais ir rudens gėlėmis, 
sumedžiotomis iš artimųjų panemunėse 
kaimų darželių. Stalai ar didikų krėslam 
taip pat buvo papuošti ir išdabinti ža
liomis rūtelėmis, bruknių uogienojais ir 
skaisčiais- jurginais. Didžiojo magis
tro, kunigaikščio Vytauto ir kitų valdo
vų krėslai buvo papuošti šilkais ir iš šil
tų kraštų atgabentomis rožėmis. Visi 
stalai jau' buvo nukrauti šaltų valgių, 
užkandžių,' gėrimų. Tarp stalų stovėjo 
didelės alaus statinės, buvo sukrautos 
ragaišio stirtos, duonos kepalų kalnai, 
mėsos, daržovių ir kupetos primedžiotos 
žvėrienos ir paukštienos. Saloje ir Ne
muno krantuose degė laužai, apie ku
riuos krutėjo šimtai virėjų ir kepėjų ir 
■ruošė valgius. Valgio ir gėrimo buvo pa
ruošta 70,000 žmonių, nes apie tiek buvo 
traukta kariuomenės.

(Bus daugiau)

Graytonienes Maršrutas '

Josephine Gray ton, žmona 
vieno iš Martinsvilės 7-nių nu
teistų mirčia, važinėjo po vi
sas Jungtines Valstijas, ieško
dama būdų išgelbėjimui savo 
vyro ir kitų 6-šių nuo mirties 
elektros kėdėje. Proga jos va
žiavimo per šią apylinkę, Tei
sių Biliaus Gynimo organiza
cija pakvietė Graytonięnę kal
bėti masiniame mitinge ir tuo 
pačiu kartui surengė jai marš
rutą per nekurias Clevelando 
bažnyčias ir kitas tą sekma
dienį įvykusias sueigas.

Dar prieš 11-tą valandą ry
to Graytonienė su delegacija 
iš 5 nuvažiavo į šv. Povilo 
Amazion bažnyčią, kurion į- 
ėjus pro duris pasitiko bažny
čios tvarkos prižiūrėtojas 
baltom pirštinaitėm, užklausė 
delegacijos, ar jis negalėtų 
kuomi pasitarnauti. Delegaci
jai • paaiškinus jam prasmę 
atėjimo, surado delegacijai 
vietą kur pasisėsti, nes tuo
met kunigas 'sakė pamokslą. 
Bažnyčios ė&ama didelės ir 
erdvingos ir kuone visos sėdy
nės buvo 
mokslui
choras iš apie 
giedojo dvi giesmes. 
Graytonienė

žmonių . pilnos. Pa- 
pasibaiguš, 'mišrus 

50 gražiai su- 
Po tam

tapo pakviesta 
prie kunigo. Ją palydėjo vie
nas iš delegatų ir paaiškino 
kunigui ir susirinkusiems 
Graytonienes atvaži avimo 
tikslą ir perstatė ją kalbėti. 
Graytonienes Prakalba

Trumpai suglaudus Gray- 
’tonienės kalbą, ji išaiškino tą 
Martinsvillės įvykį sekamai:

Apie 2 metai atgal 2 Mar- 
tinsvillės policistai’ nušovė 2 
niekam ncprasikaltusius neg-/ 
rus. To miesto negrai, ypatin
gai jaunosios kartos, toliau 
nebegalėjo pakęsti tokio nuo
latinio terorizavimo jų rasės 
žmonių, pradėjo ieškoti būdų 
nubaudimui policistų teismo 
keliu. O Virginijoj, kaip ir 
kitose pietinėse. valstijose, 
yra nepaprastas .dalykas, kad 
negrai išdrįstų kreiptis į teis
mą policistų nubaudimo rei
kalui. Tose valstijose papras
tas baltas žmogus nužudo ar- 
nulinčiuoja negrą ir kiti neg
rai nedrįsta nieko daryti, 
tai'1949 
s i rengė 
negrus, 
nubausti 
do balta 
jo prieš
apje 14 jaunų negrų užpuolę 
ją ir masiniai išniekinę. Poli
cija padarė ablavą ant prog
resyvių jaunų negrų ir mėgi
no 14 iš jų apkaltinti, bet pa
vyko tik 7.

Kada teismas įvyko, grand 
džiurė susidėjo vien iš baltų
jų žmonių. Negrų liudijimai 
už negrus irgi nepaisomi. Ką 
baltas pasakė prieš negrą, 
yra šventa pietinėse valstijo
se. Prie tam dar, kada apsigy
nimo advokatams buvo reika-

Apleidę šią bažnyčią, su
stojome dar dviejose negrų 
bažnyčiose, kurios irgi pasi
žadėjo su finansine ir moralę 
parama išgelbėjimui nuo mir
ties 7 jaunuolių.

Paskiau delegacija nuva
žiavo į Fisher Biody unijos 1q- 
kalo, CIO, susirinkimą. Susi
rinkimas buvo gana skaitlin
gas ir davė progą Graytonie- 
nei kalbėti ir, kaip vėliau te
ko sužinoti, unija paskyrė iš 
iždo $100.

Apleidus unijos susirinki
mą, delegacija nuvažiavo į 
vengrų bankietą, kuris buvo 
surengtas jų laikraščio nau
dai, su prakalbomis ir muzi- 
kale programa. Nuvažiavus į 
vengrų svetainę, bankieto 
svečiai jau buvo papietavę ir 
jau kalbėtojas sakė prakalbą. 
Prakalbai pasibaigus, jatfna 
mergaitė gražiai pašoko kla
sišką šokį. Po tam buvo pa
kviesta Graytonienė kalbėti. 
Delegacijai apleidžiant veng
rų svetainę, bankieto komite
tas pasižadėjo suteikti para
mos šiam svarbiam tikslui.
3-jų centų auka

Kada delegacija apleido 
vengrų svetainę, jau buvo pa
vakares, 
buvo 
ci j a 
nors 
rus.
negrų, 
gacijai susėdus 
lo, senyvas negras susidomė
jo, kad 3 negrai ir 3 balti sė
di prie vieno stalo. Priėjęs 
prie vieno iš delegatų užklau
sė, kas jūs do vieni. Delega
tas paaiškino apie nuteisimą 7 
Martinsvillės jaunų negrų 
mirčia ir kad čia yra žmona 
vieno iš nuteistųjų, kuri ieško 
finansinės, ir moralinės para- 
",mos išgelbėjimui tų jaunų 
žmonių nuo mirties. Negras, 
pasikrapštęs po kišenes, sura
dęs 3 centus, padėjo Grayto- 
nienei. Delegacija janr gra
žiai padėkojo, nes suprato, 
kad tai buvo jo paskutiniai 
centai.

Pasistiprinusi su kava, de
legacija nuvažiavo į unitarų 
bažnyčią, kurioje 
partizanai laikė 
Bažnyčioje rados 
šimtys jaunuolių,
jos amžiaus, vyrai, 
juodi ir balti ir visi

o ,delegacija dar ne
pietavusi.
užsuko į 
po kavos 
Vaistinė 

didelė

Todėl delega- 
va ištinę, kad 

puoduką išgė- 
pasitaikė būti 
ir švari. Dele- 
prie vieno sta-

Lawrence, Mass
________

. ĮVAIRIOS žinutės

Vilnų išdirbimo kompani
joms gręsia streikas, nes va
sario 15/d. baigiasi CIO uni
jos kontraktas. Unija reika
lauja su nauju kontraktu pa
kelei po 6 centus į valandą, 
apmokėti 8 šventadienius ir 3 
savaičių atostogas, kurie iš
dirbę 10 metų, $100 į mėnesį 
senatvės pensijos ir kitokių 
pagerinimų. Jeigu nebus pa-

pėsčias namo, nes neturįs pb 
nigų užsimokėti 20 centų. už 
busą. Atvykdamas ieškoti 
darbo užsimokėjęs paskuti
nius 20 centų ir daugiaui nebe- 
turįs. Daviau jam 20 centų, 
kad parvažiuotų namo.

Tai ne jis vienas toks. Ne
mažai nedirbančių ir pinigų 
neturinčiu. Bubnina, kad be
darbių nėra. O kai nueini prie 
dirbtuvės, tai gauni atsakymą,

bas, tai kaip nors prasikalsta 
ir 
keliems mėnesiams. Tai 
gudru mėlis!

Už 
metais policistai pa- 
nubausti jaunuolius 
kuri^ ieškojo būdų 
policistus. Jie susira- 
moterį, kuri paliudi- 
grand džiurę, kad

Labai karčią tiesą jis pasa
kė, kad radijas, v televizija ir 
judžiai nori pakeisti Ameri
kos žmonių protavimą į vai
kišką protavimą.

Jis patarė pakeisti tokią ža
lingą pasaulėžiūrą ir stengtis 
[pakelti Amerikos žmonių 
protavimą ant aukštesnio pa
mato, kad mes nevirstume į 
“mažavaikių ’tautą”.

sustojimu pasitiko juodu ir 
darė ilgas ovacijas. Hali bene 
bus pasakęs vieną iš ryškiau
sių savo prakalbų. Jis pradė
damas pasisakė kalbėsiąs lė
tai ir aiškiai, kad šnipai nepa
darytų klaidos užrašinėdami 
jo prakalbą. Hali tarpe kitko 
sakė: — Amerikos žmonėms 
yra tik 2 keliai, vienas sėdėti 
sau ramiai ir laukti pasekmių, 
kokias prirengs saujelė mono
polistų, antras kelias — suda- Tai Lelija 
ryti bendrą frontą prieš tur
čių saujelės blogus pasiryži
mus. Kada žmonija susivie
nys, jokia pajėga ant žemės 
nepajėgs jos sunaikinti, sakė 
Hali.

Po Hali kalbos tapo priim
tos kelios rezoliucijos, nubal
suota pasiųsti delegacija iš 5- 
kių į Richmond, Va., gelbėji
mui Martinsvillės 7 nuo mir
ties, reikalaujant . Virginijos 
gubernatoriaus, kad jis atidė
tų jų /mirties bausmę ant 
liau.
Šiurpi žinia pasiekė

Iki šiol kiekviena gaspadi- 
ne, darydanja savo šeimai 
maistą, tankiai 
lį-svogūną. Tas 
gūnas tankiai 
karštas ašaras.

Dabar turite
moterys, kad turite ne su svo
gūnu reikalą, bet su lelija. 
Visos mylite lelijas, kurios 
gali nušluostyti jūsų ašaras.

’vartoja, cibu- 
nelabasis svo- 
priv.erčia lieti

žinoti visos

to-

Vasario 1, vėlai vakare, 
Clevelūjido delegacija prisiun
tė 'telegramą. Pasirodė, kad 
Virginijos gubernatorius nu
sprendęs: Virginija juokų ne
krečia ir trims iš 7 nuteistųjų 
bus įvykdyta mirties bausmė 
sekantį rytą. Tuomet Cleve- 
,lando daugelis žmonių siuntė 
telegramas prezidentui Tru- 
manui, kad jis panaudotų sa
vo galią atidėjimui jų baus- 

’mės, kad davus laiko dar kar
tą įrodyti jų nekaltumą. Va
sario 2-rą radijas paskelbė, 
kad trims jau įvykdytos mir
ties bausmės. O vėliaus ir li
kusiems. V. J.

Priminimas
Kad nenusigąętumėte, tai 

primename, kad balandžio 16 
d. bus atominės bombos “už
puolimo’1 praktikavimas.

'Pagal iki šiol išdirbtus pla
nus, ant Detroito “užpuoli
mas” su atominėmis bombo
mis atsibus sekančiose vieto
se: Lincoln-Mercury Fordo 
dirbtuvės apylinkėje, žmonių 
apgyventose teritorijose į pie
tus nuo Highland Parko ir ’į 
vakarus nuo mūsų Hamtram- 
cko. ' • .

Įsitėmykite vietas ir laiką, 
kad žinotumėte, nes tūli silp- 
naširdžiai gali iki .mirties nu
sigąsti. >Rep. •

RASEINIAI. —/ Nedidelis- 
Šimkaičių miestelyje į- 

ligoninė. Apylinkės

Detroit, Mich

[me 
steigta 
gyventojai dabar turi vietoje 
gydymo įstaigą. A. Beržinskas

tęnkinti unijos reikalavimai, 
tai apie 70,000 darbininkų, 
kurie dirba Woolen-Worsted 
21 dirbtuvėje, daugiausia 
Naujojoje Anglijoje, gali su
streikuoti.

American Woolen Co. ra
portas už 1950 metus rodo, 
kad uždirbo $5,309,630. Tai 
didelis uždarbis. Bet vis kom
panija verkia, kad per mažai 
užtL^ba, tai negalinti daugiau 
jnokėti darbininkams.

-.S- J ' *J Vasario 8 d. einu gatve. 
Šaltis net ausis svilina. Susi- 
tip^u jauną vyruką, kokių 22 
įlietų amžiaus. Pasisakė einąs

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
Kalbėjo Dr. Niemoeller

Vasario 5 d. čia ka'lbėjo 
Niemoeller, protestonų 
gas iš r; 
lies. Stebėtina’ kąd jis gavo 
leidimą į Ąmeriką , įvažiuoti, 
ne/s jis kalba prieš karą. Mat, 
nebuvo išduotas leidimas an
glikonų vyskupui ir katalikų 
kapelionui (iš Francuzijos į 
čia įvažiuoti), ’ nes jie irgi 
prieš karą nusistatę.

Gal valstybės departmen- 1 
tas nenorėjo susilaukti didžiu- ■ 
lės protestų eilės, tai ir įsilei
do D»r / Niemoellerį. Mat, mi
nimas kunigas buvo Hitlerio 
priešas ir buvo uždarytas ir 
kankintas koncentracijos kem

pėje.
Dr. Niemoelleris prisilaikė 

savo skelbiamo tikėjimo, kad 
nereikia žmonių užmušinėti. 
Jis pareiškė: Karas neužmuš' 
komunizmo ir giriklavimasis ; 
jo neišnaikins. Mat, jis nelygus 
fašizmui, kurį buvo galima 
ginklais sunaikinti ir Hitlerį 
užmušti. Tik tvirtesnė ideolo
gija už komunistinę ideologi- i 
ją, gali sunaikinti komunizmą. |

Pąkol kas, ^tokios ideologi
jos

Dr. 
kuni- 

ytinės^ Vokietijos da-
PRANEŠIMAS

DETROIT, MICH, 
i Smagus Vakaras.

Moterų Pažangos' Kliubas 
smagų vakarą sukilimui 
dienraščio Vilnies bazarui. _ , 
nbdfclioj, 18 d. vasario, 3 vai. po pie
tų, Draugijų Svetainėje, 4097 Por
ter St. Vilnies hazaras įvyks 17 ir 
18 d. kovo, ęhicagoj. Tai kiek bus 
sukelta pelno mūsų parengime, tai 
už jį nupirksime Vilhies bazarui do, 
vanėlių. Jeigu 4<as ką gali dovanoti 
dėl bazaro, tai prašome priduoti. Vi
sus ir visas užprašome atsilankyti. 
— Kliubo Valdyba. (33-34)

rengia 
finansų

Įvyks

PHILADELPHIA, PA.
Moterų kuopa laikys ’susirinkimą 

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

jauni taikos 
susirinkimą.
kelios .de- 

visj kolegi- .
moterys, 

karštai
diskusavo apie galimybes, iš
traukti svetimšalių armijas iš 
Korėjos ir įvykdymą taikos 
su Azijos žmonomis. Teko 
klausytis apie 20 minučių. 
Besiklausant tų jaunų žmonių, 
kaip jie riša' pasaulinius klau
simus, veržiasi mintis į galvą: 
— Jei šitokia jaunoji karta 
butų prie mūsų valdžios vai
ro, jiems, nereiktų skelbti pa
vojingus laiklis, nereiktų duoti 
patarimus Amerikos darbo 
žmonėms susiveržti pilvus, jie 
susitaikytų su viso pasaulio 
žmonomis. Jaunuoliai pertrau
kė diskusijas ir davė Grayto- 
nienei progos pakalbėti. Tai 
buvo paskutinė delegacijos 
stotis ir ji išsiskirstė kas sau, 
kad pavakarieniavus, nes jau 
buvo tik porą valandų iki 
pradžiai masinio mitingo, ku
ris tą vakarą buvo surengtas 
Teisių Biliaus Gynimo komite
to.
Mitingas buvo entuziastinga^

Teisių Biliaus Gynimo orga- 
■nizącijos surengtam masiniam 
mitinge bųyo kiek neišvengia-'

Matthew A 
BUTUS 

(BUYAUSKAS), .

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

ar nesimatyti.
426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

pasiunčiamas į kalėjimą j ]ay iškvosti tą baltąją moterį, 
V1S kuri pirmiau liudijo, kad ji 

buvo negrų užpulta, ji nepa
sirodė teiąme, o policija pasi
sakė jos nebesuradusi ir to
kiu budu 7 negrai tapo nu
teisti mirčia.

Teisiamuosius gynė Civilių 
Teisių Kongresas ir Negrų 
Apšyietos Susivienijimas. Bet 
kada pietinių valstijų reakci
ja pasiryžo juos sunaikinti, 
nebuvo galimybės jų išgelbė
ti, už tai, kąd jie buivo progre
syviai. Graytonienė dai’ prisi-

Kovo 5 d. 7,0 jaunų vyrų 21 
metų amžiaus paims .karinėn 
tarnybon. Veikiausia, kad čia 
didesnė bedarbę, tai daugiau 
ir jaunimo ima į kariuomenę.

Lin- 
nuo 

Prospect St., Methuen, nusive
žė ant Pleasant St. sudaužė. 
Ar ne bus tik pavydas dėl

Piktadariai, pavogę
kad dabar nereikia. Kai reiks,’^oln Foods, Ine., troką 
tai pašauks. O dabar — ba
dauk.

American W.oolen kompa
nijos direktoriai turėjo Susi-J 
rinkimą vasario 8 d. Jie svars
tė, kokį procentą mokes šę- 
rininkams. Pasigyrė, kad pra
eitieji metai b^yo geresni už 
1949 metup. darbininkų rei
kalų jie nei nesvarstė.- Jierps 
nesvarbu, kad daugelis darbi
ninkų yrą b,e datfbo ir išėmę 
bedarbių apdraudos čekius.

z
★

Tūlas pilietis sėdį pataisos 
namuoąe, o jo žmona su- 4 kū
dikiais gauna po $72 į savai
tę ir gražiai gyvena. Vasaros 
laiku jis dirba, o kai užeina 
šalčiai ir pasibaigia jo dar-

biznio? Policija ieško, kas tai 
padarė.

Wook Distributing Corp., 
New York, N. Y., reikalauja 
daugiau mokėti už vilnas nq^ 
Merrimac Mill kompanijos, 
Methuen, Mass. Buvo padary
ta sutartis, bet pasirodo, kad 
jie nesilaiko savo žodžio ir 
sutarties. Todėl paduota teis
ynui tą klausimą išspręsti.

< ★
Antanas Amshys mirė mies- 

tavame Burke , Memorial li- 
gonbutyj. Buvo senas vietos 
gyventojas. Daktarai pripaži
no, kad jis mirė nuo širdies 
ligos. S. PenkaUskas.

minė, kad su savo«vyru, vienu 
iš nuteistųjų, yra tėvais 3-jų 
berniukų ir vienos dukrelės. 
Vienas iš berniukų jau 7 me
tų, kuris irgi jau važinėja su 
kuom kitu po Ameriką, ieško
damas būdų savo tėvo ir visų 
'7 išgelbėjimui nuo mirties.

Baigus Graytonienei kalbė
ti, kunigas pakvietė bažny
čios kolektorius ir paprašė su
sirinkusių paaukoti sulyg ge
riausios savo išgalės dėl išgel
bėjimo 7 jaunų negrų nuo 
mirties. Taipgi kunigas pasi
žadėjo pasakyti bažnyčios ko
mitetui, kad pasiųstų telegra
mą Virginijos gubernatoriui 
Batble.

mų truku;rpi). Nors ir buvo 
Clevelando žmonių pasiųsta 

,šimtai telegramų šalies proku
rorui MčGrath ir New Yorko 
teisėjui Ryan, kad pavelytų 
Henry W^hštonui atvažiuoti į 
Clevelandą, nepavelino. Dęle- 
gatė iš pasaulinės taikos suva
žiavimo Pauline Taylor irgi 
.nebuvo, nes jai tapo sureng
tas maršrutas per. visą Glevę- 
landą pora savaičių vėljaui Ji 
čia bus visą savaitę ir kaįbės 
įvairiose - miesto dalyse. Bet 
mjtinge dar rados 4 kalbėto
jai ir Elze Zazrivy , paskaitė 
ilgą ręferatą,

. Išėjus kalbėti Qraytonjenei 
ir vėliaus Gus Hali, publika

ia vaikiškai protauti
usio 31 d. čia kalbėjo ■ 

“Totam Hall” Fishęr Teatre Į 
autobus ir ’dramaturgas Gil
bert Selčfes^.^

Ver

4 CHARLES J. ROMAN
<

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

3 psI.—Laisve( Liberty, Lith. Daily) -Ketv., Vas.-Feb. 15, 1951



NewWko^<žig0zfe2inloš Elektros darbininkai 
reikalaus pakelti algas

Help Wanted Agcy Tel. Plaza

HELP WANTED—FEMALE

Iš LDS 1 kuopos 
narių mitingo

“Marriage of Figaro”
Liberty Auditorijoje

Žmonės piktinasi 
tuo jkaltinimu

Vasario 6 d. Am. Liet. Pi
liečių Klubo salėje įvyko LDS 
1-mos kuopos narių mitingas. 
Reikia pasakyti, kad šis mi
tingas buvo pusėtinai didelis 
ir daugelis narių pasimokėjo 
narines mokestis.

Kuopos iždininkas P. Ka- 
pickas perstatė vieną naują 
narį, bet jis mano, kad ir dau
giau gaus naujų nariu iš tos 
pačios šeimoą į LDS. c

Komisija pranešė iš bankie- 
to, atsibuvusio sausio 6 d. 
Klubo salėje. Raportavo G. 
Varisonas. Jis pareiškė, kad 
vakarienė-bankietas buvo la
bai geras ir liko pelno kuopos 
reikalams.

Kuopos prezidentas A. Ve
lička- paačiavo visiems, kurie 
kuo nors prisidėjo prie vaka
rienės padarymo pasekminga. 
Pirmininkas taipgi . raportavo 
apie įvykusią prelekciją, ku
rią kuopa buvo surengusi Klu
bo salėje. Jis pažymėjo, jog 
prelekciją buvo labai sėkmin
ga. žmonių buvo pilnutėlė sa
lė, o prelegentu buvo Dr. M. 
D. Palevičius ir Detroito. Jis 
davė labai gerą prelekciją 
sveikatos ir apšvietos reika
lais. %

J. E. Gužas raportavo už S. 
Sasną, kad per mūsų kuopos 
narius parduota 42 knygelės, 
“Kaip būti jaunam net ir se
natvėje.” ‘ Apmokėjus leidė
jams už knygutes, kuopai li
ko $4.20 “komišino”.
Kai kas iš metinio mitingo.

Laisvėje biskis buvo rašyta 
is metinio 1-mos kuopos mitin
go, bet Įiebuvo prisiminta apie 
narių stovį ir kitus dalykus. 
Neatsimenu, kiek naujų na
rių į kuopą buvo įrašyta pra
ėjusiais metais, bet iš finansų 
sekretoriaus metinio praneši
mo * pasirodo, kad LDS- 1 
kuopa su naujų metų pradžia 
yra mažesnė dviem desėtkais 
narių, negu buvo 1949 metų 
pradžioje.

Per praėjusius metus iš 
LDS 1 kuopos išsikėlė 11 na* 
rių į kitas kuopas, 11 narių iš- 
sibraukė ir mirė apie šeši na 

/. fiai.
Ligonių praėjusiais metais 

turėjo devynis. Pomirtinėmis

Ruošianties operos koncer- 
tan, kuris jau visai arti, F8 d, 
vasario, patartina išanksto į- 
sigyti tikietus. Ypač tie, 
kurie lankosi Lietuvių Kultū
riniam Centre, galite tikietus talkon, 
gauti pas namo gaspadorių — 
Walterį Brazauską.
tik $1.50.

Dabar mes supažindinsime
jus su tolimesne eiga operos 
dainų. Kaip jau ^iųmiau rašė
me, kad grafiene Komtesa, 
Figaro ir Suzana veikia prieš 
poną (grafą). Jie bando poną 
intriguoti su kita moteriške ir 
jį apkaltinti, bet kuomet po
nas užklupo jam šposą beruo- 
šiančius, čia jau gali likti pa
ti ponia sugauta su vyriškiu ir 
nekaltai apkaltinta.

Ponas, negalėdamas įeiti 
kambarin, kur vyriškis paslė
ptas, tikrai ieško įrankių iš
laužti duris ir sugauti paslėp
tąjį. Ponia didelėje baimėje ir 
savo dainoje jau veik visą 
paslaptį išduoda:

— Tik tu1 neužgauk jo, jis 
nekaltas. Tik klausyk .manęs, 
aš liudiju — jis nekaltas. — 
Ji mano, kad gali būt tikras 
įtarimas, kaip ponas ras vy
riškį, tad aiškina: — Kai pa
matysi nepilnai apsirengusį, 
nepyk, nes mes manėme jį ap
rėdyti kaipo moterį.

— Kaipo moterį, —- atker
ta ponas, — neįtikinsi mane 
taip lengvai!

— Kodėl tu toks nevier- 
nas, piktas, — ponia ramina. 
O ponas kerta : j

— Mano pati neištikima, 
gėdą man daro!

— Aš neištikima?! Tik ta
vo baisus pavydas verčia prie 
netinkamo pasielgimo!

Bet ponas tikrai kerštingas

su juo...

poniai 
išleido

ii* jau grasina neesamam kon
kurentui :

— Atsilyginsiu aš 
neapgaudinės mane!

Bet Su z an a ateina 
Ji pro langą

vaikiną ir scenoje pasirodžius 
Jų kaina įsu gražiu1 solo, pataiso padė- 

jtį. Ji dainuoja:
— Kodėl nustebę? Juk tai 

aš tas vaikėzas! Ar tai mane 
mušite ?

Ponas, nesugavęs vyriškį, 
jis pralaimėtojas situacijoj, 
priverstas atsiprašyti ponią. 
Scena ir baigiasi, žinoma, čia 
tos gražios, gerai intriguotos 
scenos tik mažas braižinėlis. 
Koncerte ją matysite, girdėsi
te visame pilnume. Rengėjas.

Niujorkas 
skersai-išilgai

Columbia universitetas šie
met turi 27,000 studentų, jų 
tarpe yra 1,455 studentų iš 
kitų kraštų. Net iš 87-nių 
kraštų čia yra studentų, bot 
didžiausias jų nuošimtis parei
na iš Azijos šalių.

Niujorko taikos mylėtojai 
uoliai ruošiasi pasiųsti savo 
atstovus į Washingtona Tai-

Krusadoje, kuri ten vyks 
metų kovo mėnesio 1 dię- 
Lietuvių taikos šalininkų 
taipgi bus.

kos 
ši u 
ną. 
ten

Praėjusį sekmadienį Carne
gie salėje, Niujorke, 
pianistas Arthur 
davė koncertą, 
met, 
šiuo

žymusis
Rubenstein

Kaip vislio
jo koncertuose, taip ir
kartu žmonių buvo pilnu-

ir ligoniams pašalpomis per | k*no 
mūsų kuopą Centras išmokė-! balus, 
jo $3,250.

Įplaukų kuopa turėjo 
736, o 
žinoma, 
narinės 
Centrą.

Su šių jnetų pradžia LDS 
1-moji kuopa turi 230 narių.

Kuopos prot. sekretorius.

- į tėlė salė. Rubensteinas skam- 
daugiausiai Popino vei-

išlaidų — $4,719.34. 
tai buvo didžiumoje 

mokestys, pasiųstos Į

Joe McNutt Harris, 25-kių 
metų amžiaus Columbia uni
versiteto teisių studentas, iš
šoko iš vienuolikto aukšto 
(pro langą) i)’ užsimušė. Ha
rris — praėjusio karo vetera
nas, sakoma, sirgo džiova. Jis 
bandė užsismaugti ir pasi
pjauti, bet nepavyko, tai iš
šoko pro langą. Nelaimingasis 
parėjo isKnoxville, Tenn.

šalyjeNiujorke ir visoje 
pažangioji visuomenė didžiai 
piktinasi tuo, kad teisėtumo 
department© sekretorius Mc
Grath įkaitino Dr. William E. 
DuBois ii’ kitus jo bendradar
bius dėl to, kad jie stovėjo 
priešakyje rinkimo parašų po 
SuocklĮolmo atsišaukimu.

Kaip žinoma, DuBois, Kyr
le Elkin, Elizabeth Moos, Ab
bott Simon ir Sylvia Soloff bu
vo viršininkais “Peace Infor
mation Center” įstaigos, kuri 
siuntinėjo Stockholmo” petici
jas ir jas priimdinėjo, kai bu
vo pasirąžytos.

Dabar valdžia šiuos žmones 
kaltina buvime svetimos vals
tybės agentais!

Kur tai girdėta, kad kovo
tojai už taiką būtų apšaukti 
svetimos valstybės agentais ?

Organizacijos ir pavieniai 
asmenys [siunčia prezidentui 
Trumanui ir justicijos depart
mento sekretoriui J. Howard 
McGrath telegramus ir laiš
kus, reikalaudami, kad šis 
įkaltinimas būtų nuimtas.

Dr. DuBois yra 83 metų am
žiaus žmogus, negrų tautybės, 
žymus mokslininkas ir kovo
tojas už negrų ir visų paverg
tų žmonių laisvę. Tai pilnas 
energijos žmogus, nežiūrint 
jo seno amžiaus.

Praėjusį šeštadienį ir sek
madienį Niujorke įvyko Uni
ted Electrical, Radio and Ma
chine Workers of America 
unijos veikėjų suvažiavimas. 
Dalyvavo 300 asmenų.

Apsvarstę visą padėtį, UE 
unijos veikėjai nutarė reika
lauti pakelti algas visiems to
je pramonėje dirbantiems 
darbininkams, kurių iš 
yra virš pusės milijono.

Vienas kalbėtojų sake 
samdytojai, atsižiūrint
pelnus, gautus praėjusiais me
tais, galėtų darbininkams pa
kelti po 30 centų valandai, o 
dar ir tuomet gautų užtenka
mai pelnų.

Stambieji fabrikantai, kaip 
General Electric ir Westing
house, pasinaudodami val
džios paskelbta “nepaprasta 
padėtimi”, 'bando atsisakyti 
pakelti darbininkams algas, 
bando pailginti darbininkams 
darbo valandas, panaikinti

viso

jog
i JŲ

Marcantonio ir n 
Patterson bus pagerbti

OPEROS KONCERTAS
, Ruošia

LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS (LMS) 
3-ČIOJI APSKRITIS

GreenPoihte sudegė ketu
rių aukštų senas lušninis gy
venamasis namas, kuriame 
šiuo metu niekas negyveno, o 
buvo tik viena krautuvė. Na
mas stovėjo ant 111 Engert 
Avenue.

Hanns Eislerio
Taikos kantata”

“Aš manau, jog kiekvienas 
su protu neatsiskyręs asmuo 
privalo pripažinti tą pavojų, , 
kurį sudarė Brusselio konfe
rencijos tarimai dėl ginklavi
mosi,” rašė žymusis kompozi
torius Hanns Eisler savo laiš
ko vokiečių laikraščiui “The 
German American”, kuris išei- 
dinėja Niujorke. Toliau:

“Blogiausias ir pavojingiau
sias mums, gyvenantiems Vo
kietijoje, dalykas yra pasiry
žimas išnaujo ginkluoti Vaka
rų Vokietiją. Reikės visiems 
taikos prieteliams daug dar
buotis atrėmimui tų planų...”

Kompozitorius Eisleris pa
rašė muzikinį veikalą, “Tai-,, 
kos kantata”, kuri bus atlikta 
šių ,metų vasario 17 d. laikraš
čio “The German, American” 
parengime, įvyksiančiame 
goslav-American salėje, 
W. 41-st St., New Yorke.

•• Be “Taikos kantatos”,
mą kartą Amerikoje atliktos, 
bus sugiedotas Demokratines 
Vokietijos Respublikos him
nas, kurį taipgi’ paraše minė-, 
tasis kompozitorius. . Taipgi 
bus ir daugiau muzikos: Ba
cho, Bethoveno ir kitų kompo
zitorių. Dainuos Unity Cho
ras.

Įėjimas $1.25 asmeniui.

Daugiau, kaip 500 asmenų, 
kovojusių per 30 metų už ci
vilines piliečių teises, tikimasi 
bus pramogoje pagerbimui Vi
to Marcantonio, buvusiojo 
kongresmano ir buvusio In
ternational Labor Defense 
prezidento. Drauge bus pa
gerbtas William L. Patterson, 
dabartinis Civil Rights Cong
ress© veikiantysis sekretorius.

Pramoga įvyks šių metų va
sario 24 d., 9 v. v., Jugoslavų 
salėje, 405 W. 41st St., sako 
Civil Rights Congress praneši
mas.

Bus kalbų, 
daug svarbių 
praeitų kovų, 
rikos piliečių 
mo.

bus dainų, bus 
prisiminimų iš 

vestų dėl Ame- 
teisių apgyni-

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

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

ir

Ju-
405

p i r-

rėmėjos 
tadienio 
Turime 
aptarti.

Dr. M. Maišei
Staigios Ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, 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.

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

* I

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

Žmones plačiai kalba apie 
sekamo sekmadienio Liberty 
Auditorijoje parengimą, — 
Nassau opera gildijos .daini
ninkai pateiks ištraukų iŠ į- 
vairių operų. Gi kovo 18 die
ną toje pačioje auditorijoje 
bus pastatyta populiari opera 
“La Traviata.” . i / *

SKELBKITĖS LAISVĖJE

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

atostogas ir kitus per pasta
ruosius metus pasiektus 
ninku laimėjimus.

Prieš tai darbininkai 
si kovoti.

Turime suprasti, 
unija, nepriklauso 
ją CIO viršininkai 
braukė ir atskėlė 
unijos narių, 
juos- pas save.

Nepriklausoma unija, taigi, 
kovinga unija. Ką ji pasako, 
tai ir daro, kad būtų nuodos 
darbininkams.

Namų darbininko — gora su vai
kais; guolis vielojo; gera alg.'Krgeri 
namai su gerais žmonėmis. %. 
NT. 5-5803. $35 j savaitę.

darbi-

ryžta-

ši UEjog
prie CIO; 
iš ten iš- 
dalį šios

pasilaikydami

Aidiečiams
ei-
se-
16

I

Aido Choras turės savo 
lines pamokas-repeticijas 
karną penktadienį, vasario 
d., 8 v. v., Lietuvių Kultūrinio 
Centro Muzikalinėje salėje.

Visi choro nariai prašomi 
būti laiku.

Taipgi visi buvusieji Aido 
Choro nariai maloniai prašo
mi atvykti šį penktadienį ir 
dalyvauti pamokose; prašomi 
ir nauji nariai.

Choro pirmininke.

ri

KRISLAI
(Tąsa nuo Lmo durt.)

mums, seniesiems^ Amerikos 
lietuviams' įsipiršti u»ž didvy
rius.

Štąi, koks ten “Vilniaus 
Kelmas” savo straipsnyje “Ne

malonios atrūgos” (Vienybe, 
vas. 2 d.) prisimena senąjį 
Vilhių. Jis piktai bara vo
kiškuosius barbarus ne už jų

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 — již 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 LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

(31-35)

Namų darbininko — suaugusi; pa
gelbėt) motinai 
kais; nuosavas 
Bendix. Maloni 
Main 2-4613.

su virimu ir vai- 
kambarys ir vana; 
šeima. Nuolat. ‘
_________ (33-35)

HELP WANTED—MALE
Prosytojas - rankinis prie geros 

rūšies vyriškų paltų. Labai malonus 
ir’ nuolatinis darbas. Gera alga. — 
S. Markowitz, 17 East 16th St., 
N. Y. C. (33-37)

Prie laikraščio laužymo; Ludlow 
operatores Al; paminėkite kiek 
patyrimo turite ir kiek algos rei
kalausite. Rašykite: Mr. Kaplan, 
c/o Lithuanian Daily News, 165 W. 
46th St., N. Y. C. ‘ (33-37)

PARSIDUODA
Parsiduoda Delicatessen, lietuvių 

ir lenkų apgyvento] kaiminystėj: 
Įsteigta 43 m. Tinkama porai. Įei
na $500-$550 j savaitę; taipgi ir ki
ti gerumai.

Mr. Martin, Gedney 8-5514.
(29-33)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 12 kambarių namas, 

fornišiuotas. $4200 jeigos per me
tus. Savininkas turės basement 
apartmentų. Gali ir išnuomuotj 
$80 j mėn’esj. 20 minučių nfto Tilnes 
Square. Kaina $14,000; $8000 pini
gais — mažas pirmas mortgičius; 
imsime ir 2-rą mortgičių. Ncijfirime 
agentų. UL. 7-6718 ar kreipkitės: 
187 Lafayette Ave., B'klyn.

(32-36)

kriminalystes, bet už tai, kad 
jie neįvertinę, nedakainąvę 
“lietuviškos generolo Plecha
vičiaus rinktinės,” kuri taip 
ščyrai ir gerai norėjus vokie
čiams padėti kovoti Vilniaus 
partizanus.

Taigi, pasirodo, kad vilnie
čiai tiesą sakė, kai jie man 
tvirtino, kad Vilniaus žmonių 
skerdime, ypač žydų žudyme, 
aktyviškai dalyvavo ir “Ple
chavičiaus rinktinė.”

Neabejoju, jog “Vilniaus 
Kelmas” buvo vienas iš tų 
plechavičinių sutvėrimų, nes, 
atrodo, jis viską puikiai žino 
ir atsimena. f
SKELBKITeS laisvėje

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir .pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS
■ *N

1. Muzikos’ programą, scenas is operų išpildys
' NASSAU OPERA GUILD, vadovybėje dirėkto- • 

riaus Walter. Lewis. »
2. Scena ‘iš operos MARRIAGE OF FIGARO, antro 

akto, kompozitoriaus M azarto.
3. Scena iš operos LA FORZA DEL DESTINO, 

antro akto, kompozitoriaus Verdi. t
4. Duetas iš

Verdi.
5. Scenos iš 

matysime, 
grupes dainuojant. Pilną programą, su artistų 
vardais, gausite atėję į šią muzikos meno iškilmę.

operos LA TRAVIATA, kompozitoriaus

operų bus vaidinamos kostiumuose, jose 
girdėsime operos solistus, duetus ir

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

Įžanga, įskaitant taksus — $1.50
LMS KOMISIJA

4,000 berniukų skautų (Boy 
Scouts), priklausančių katali
kų organizacijoms, praėjusį 
sekmadienį maršavo Penktąja 
Avenue.

Gubernatorius Dewey ir vėl 
pareiškė, būk jis .nesąs kandi
datu krašto prezidento vietai. 
Bet tuo niekas netiki: jei tik 
republikonai jam nominaciją 
pakiš, tai jis ir apsiims, nežiū
rint to, kad ir vėl nebus iš
rinktas. šitaip kalba žmonės, 

| kurie Dewey pažįsta.

Niujorko,seimelio (Assemb
ly) narė, republikonė Janet 
Hill Gordon, pasiryžo kovoti 
už tai, kad būtų praplėstas į- 
statymas, pagal kurį žmonės 
galėtų išsituokti (divorsuotis). 
Šiuo metu Niujorko valstijoje 
tegalima' išsituokti tik dėl 
svetimoterystės arba dęl sve- 
timvyrystės. > . .

I *

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES
KALENDORIŲ

Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos 
patarimais ir moksliniais raštais. 

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ 
Kaina tik 50 centų 

Platintojams duodama nuolaidų

Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:

LAISVE
lfO-12 ATLANTIC AVĖ., • 

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

nes kainuoja persiuntimas.

Pas Igną Sutkų visada rasi sau (pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, J

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Tėlefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET ,4 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8154
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