
Išsimiegojo.

JHsokios-/baimės, 
vairiausiais išrokavimais.

Iš atsiminimy.
Pirmas susipažinimas su 

opera.
Rašo A. BIMBA

Paskutiniais keleriais me
tais CIO neteko daugelio šim
tų tūkstančių narių. Vadai 
juos išterorizavo laukan iš 
unijų.apie jokią kampani
ją organizuoti neorganizuotus 
mHijonus Philip Murray nė 
prisiminti nebeprisiminė.

Todėl labai džiugu, kad 
CIO lyderiai, gražiai išsimie
goję, dabar viešai paskelbė, 
kad jie eis ir organizuos di
džiųjų krautuvių darbininkus. 
Tokių darbininkų esą 1,500,-

I 000.
Mes tik galime palinkėti 

jiems geriausio pasisekimo. 
Lai £ilq šis pasigyrimas nepasi
lieka popieriniu.

—O—
! ' Vanderbilt Universitetas 

t^ri tylasę apie valdžias. Jos 
lyginamos viena su kita. Kaip 
kitaip jas pažinsi ?

’Bet vienas senatorius iš 
Tennessee valstijos atsistoja 
ir prakeikia tokias pamokas. 
Jose jaunimo protas esąs nuo
dijamas, nes jose kalbama ir 
apie komunistines valdžias. 
Kur užtikrinimas, jis sako, 
kad mūsų vaikai, palyginę 
komunistinę valdžią su kapi
talistine valdžia, neįsimylės 
pirmosios ?

—O—
O štai kitos rūšies baimė. 

Prof. Carrington Goodrich 
per ašaras prašo Amerikos 
valdžią neduoti ginklų čiango 
klikos kareiviams iš Formo- 
zos keltis į Kiniją. Tie visi 
ginklai labai gražiai pateksią 
Kinijos raudoniesiems. Juk 
beveik visi iki šiol Amerikos 
pauKoti čiangui ginklai atsi
dūrė Kinijos komunistų ran
kose. >

—O—
Kaip tai gali būti, šaukia 

N.sY. Times korespondentas 
W!hite, kad lygiai griežtai 
prieš siuntimą armijos Euro
pon kalba ir Progresistų Par
tija ir Amerikos Revoliucijos 
Dukterys ?!

Jie kalba iš “kraštutinės” 
kairės, o jos — iš kraštutinės 
dešinės!

Bet čia jokių stebuklų nėra. 
Ne šimtai, bet tūkstančiai yra 
argumentų tuo klausimu. Vie
ni pasirenka vienus, kiti kitus. 
Kiekvienas turi savo išrokavi- 
mus.

Kiekvienas jau pagyvenęs 
žmogus turime daugybę atsi
minimų bei prityrimų. Gal tik 
todėl į senatvę gyvenimas pa
sidaro “saldesnis,” arba tur
tingesnis, kad jame jau turi- 

' me didžiausį vežimą įvairiau
sių atsiminimų.
W — o—
Aš atsimenu vieną gražų po

pietį prieš trejetą desėtkų me
tų. Tik buvau atvažiavęs į 
New Yorką. Dažnai nuvažiuo
davau į Times Square ir vaikš- 

.tinėdavau visoje apylinkėje.
Daug sykių praeidavau pro 
Metropolitan Opera House, 
tačiau neišdrįsdavau su visais 
“ponais” vidun įeiti.

Bet vieną popietį einu pro 
tą tamsų, nejaukų pastatą ir 
žiūriu, kad prie jo stovi ilga 
linija paprastai, kaip ir aš 
pats, apsirengusių > žmonių. 
Manau sau: Stosiu ir aš ton 
eilėn' ir lauksiu, kas atsitiks.

Už poros valandų ilgoji li
nija pradėjo “tirpti”. Aš irgi 
atsidūriau prie langelio. Ne
atsimenu, kiek užmokėjau.

Seku minią. Sukemša mus 
į keltuvą. Pamaniau, kad iki 

• pat debesų iškėlė.
MMums, tiems praščiokams, 
stovėjusiems toje linijoje, vie
tos tesirianda pastovėti. Nuva
ro į šoną. Tik pasistiepęs ir 
kaklą ištempęs' gali, kaip 
kokios giliausios duobės dug
ne, matyti estradą, žmonės
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GEN. MacARTHUR NORI 
NAUDOT ČIANGO ARMIJA
Esu planuojama perkelt Čiango 
armiją Korejon bei Kinijon

Tokio. — Pranešama, kad 
generolas MacArthuras no
ri pilnai panaudot Čiang 
kai-šeko kinų tautininkų 
armiją iš Formozos salos 
korejiniam karui bei įsiver
žimui į - Kinijos Liaudies 
Respubliką sausumoje.

Apie tokius MacArthuro 
planus plačiai kalbama Ja
ponijos sostinėje Tokio .

Paskutinėmis dienomis 
lankėsi pas Čiang Kai-šeką 
admirolas Struble, karinio 
Amerikos laivyno koman-

68 užmigę amerikonai 
tapo nukauti

Toronto. — Pranešimas 
Canadian Press’ai iš Korė
jos sako:

Kai 68 amerikiniai karei
viai naktį sulindo į miega
muosius maišus ir sugulė, 
palikdami tik vieną sargą, 
naujai užimtame, išdegin
tame Noean, kaime, Čipy- 
ong srityje; tad kinai ne
tikėtai užpuolė ir sunaiki
no visus tuos amerikonus.

Greičiausias skridimas 
per Atlanto Vandenyną

Gander. Nflnd. — Rakie- 
tinis anglų bombanešis nėr 
4 valandas ir 40 minučių 
atskrido 2,100 mylių iŠ An
glijos į Kanados salą New- 
foundlandą. Vidutiniai lė
kė do 445 mylias per va
landa.v

Jeigu ne priešingas vė
jas, sakomą, tas bombanešis 
būtų galėjęs lėkti daugiau 
kaip 600 mylių per valandą. 
Kelionės galan, apšlubo ir 
vienas iš dviejų bombanešio 
inžinų.

Rangoon, Burma. — Kai
resnieji Burmos seimo at
stovai reikalauja, kad val
džia sutraukytų karinius ir 
finansinius ryšius su Jung
tinėmis .Valstijomis ir An
glija, kaip praneša ameri
kiniai korespondentai.

ant jos panašūs į vos pradė
jusius vaikštinėti vaikus!

—O—
Vienok nesigailėjau to sto- 

vėjitao ant kojų apie dvi va
landas lauke ir apie pustrečios 
valandos tam, teatre. Pirmu 
sykiui išgirdau .didžiąją 
operą! Tikrai naujas dalykas 
buvo mano gyvenime.

Ir taip pasitaikė, kad tą 
dieną kaip tik buvo suvaidin- 
ta-perstatyta ta pati Verdio 
opera “La Traviata,” kurią 
kovo 18 d. matysime ir girdė
sime Kultūrinio Centro audi
torijoje!

žinau, kad labai daugelis 
lietuvių turės progą pirmu sy
kiu išgirsti ištisai visą operą. 
Ir tiems, kurie nepasivėluos 
arba iš anksto tikietus įsigys, 
nereikės keletą valandų ant 
kojų stovėti...
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dierius Formozos vandeny
se.

Čiango tautininkai pasa
koja, kad “trys priešų lėk
tuvai” skraidę virš Formo
zos. Čiangininkai skleidžia 
gandus, kad Kinijos komu
nistai rengiąsi įsiveržti į 
Formozą. — Tai būtų prie
kabė Čiango kariuomenės 
įsiveržimui į Kinijos sausu
mą.

Skaičiuojama, kad Čian- 
gas turi daugiau kaip pu
sę miliono armijos, gin
kluotos naujaisiais ameri
kiniais ginklais.

Nauji kiliai prieš 
Komunistę Partiją

Indianapolis. — Indianos 
valstijos seimelio atstovų 
rūmas vienbalsiai užgyrė 
bilių, reikalaujanti bausti
nai uždraust Komunistu 
Partiją.

Austin, Tex.—Texas vals
tijos seimelio senatas vien
balsiai priėmė pasiūlymą 
suregistruot Komunistii 
Partiios vadus ir narius.
suvaržyt jų veikla, ilgiems i TRUMANO DRAUGAI, SAKOMA, PADĖJO 
metams ikalmt peržengiau-1
čius toki įstatymą, o už 
“sabotažą”—baust mirčia.

Brookyln, N. Y.—Čionai- 
tinė Karp Veteranu Taryba 
atsišaukę j New Y o r k o 
valstijos seimelį, kad už
draustų Komunistų Partiją 
kaip politinę organizacija, 
užginant jai dalyvaut rinki
muose.

Šimtai tūkstančių 
serga influenza

Boston. — Oficialiai skai
čiuojama, kad bent 200 
tūkstančių žmonių serga in
fluenza Massachusetts vals
tijoje. :

Arkivyskupas Cushing 
paliuosavo katalikus nuo 
gavėnios pasninko. Sako, 
sočiai valgant, gal geriau 
atsilaikys prieš influenza.

Philadelphia. — Influen
za paguldė lovon jau dešim
tis tūkstančių philadelphie- 
čių. Ji susirgdino ir apie 
500 kalinių trijuose aniesto 
kalėjimuose.

Aštuonios mokyklos tapo 
uždarytos dėl influenzos. Ji 
taip pat sulaiko daugelį 
mokinių nuo kitų mokyklų 
lankymo. Bet, sakoma, tai 
lengvos rūšies influenza.

Ottawa, Kanada. — Ka- 
nadinis karo ministras 
Claxton prąnešė, jog Kana
dos kariuomenė Korėjoje I 
bus padauginta 4,000 vyrų.

Iki šiol tik 1,000 kanadie
čių talkavo amerikonams 
kare prieš Šiaurinę Korėjos 
Liaudies Respubliką.

MIRĖ SIMANAS JANULIS 
WORCESTERY, MASS.

Trečiadienį, vasario 21 
dieną, mirė ilgų metų vei
kėjas ir spaudos bendra
darbis Simanas Janulis, ku
ris gyveno 13 Suf field St. 
Bus palaidotas sekmadienį, 
vasario 25 dieną, 2 vai. po 
pietų. Kalbės D. M. šo- 
lomskas.

Plačiau apie Simano Ja- 

Kinijos delegatas taikos 
konferencijoj Šaukia 5 
Didžiuosius j taikos paktą

Berlįn. — Pasaulines Tai-
kos Tarybos suvažiavime 
rytiniame Berlyno ruožte 
dalyvauja 400 delegatų nuo 
81-nos tautos.

Kinijos Liaudies Respu
blikos delegatas, jos prem
jero pavaduotojas Kuo Mo- 
džo, savo kalboje siūlė su
daryti taikos paktą tarp 
penkių didžiųjų valstybių— 
Kinijos, Jungtinių Valstijų, 
Sovietų Sąjungos, Anglijos 
ir Franci jos.

Kuo ragino tarybą pa
smerkt Jungtinių Tautų 
seimo priimtą rezoliuciją 
prieš Kiniją. Jisai sakė:

-r-Amerikos valdžia nau- 
doja vakarinę Vokietiją ir

KOMPANIJOM GAUT VALDINIŲ PASKOLŲ

Washington.—Senato ko
misija tyrinėja, kaip artimi 
prezidentui Trumanui žmo
nės padėdavę įvairiom kom
panijom gauti dešimtis mi- 
lionų dolerių paskolų iš 
valdinės Reconstruction Fi
nance Korporacijos .

Advokatas Ross Bohan
non liudijo, kad E. Meri 
Young, buvęs tos korpora
cijos pareigūnas, padėjo 
Texnias žibalo kompanijai 
gauti $18,000,000 paskolos 
ir už ta patarnavimą reika
lavo $85,000 iš kompanijos. 
Young tatai užginčija.

Young smarkiai darbavo-

Vakarinės Vokietijos 
valdžia kreivai žiūri į 
“pribuišus” vokiečius

Frankfurt, Vokietija.—Di
dėja bedarbių skaičius va
karinėje Vokietijoje. Ame
rikiniai diplomatai susirū
pinę, kad smunka pramonė 
ir ūkis vakarų Vokietijoje.

Trūkstant darbų ir gyven- 
namių, vakarinės Vokieti
jos valdžia kreivai žiūri į 9 
milionus išvietintu vokie
čių, atbėgusių iš rytinės 
Vokietijos bei persikraus
čiusių iš tų vietų, kurios po 
karo tapo Lenkijai prijung
tos.

Aukštasis Amerikos ko- 
misijonierius Vokietijai, 
John McCloy, sako, vakari
nės Vokietijos valdžia laiko 
tuos “pribuišus” tik antro
sios rūšies piliečiais.

nulio gyvenimą, nuveiktuo
sius jo darbus — bus pa
rašyta ^.vėliau.

Visus draugus ir priete- 
lius raginame dalyvauti lai
dotuvėse.

Laisvės įstaiga reiškia gi
lią užuojautą Simano Janu
lio šeimai.

Japoniją kaip du ratu kari
niame savo imperializmo 
vežime, o gen. MacArthu
ras' tapo nauju Japonijos 
imperatorium.—

Italijos delegatas, socia
listų vadas Pietro Nenni, 
pareiškė: Pasaulinė Taikos 
Taryba turi’ darbuotis, ’kad 
būtų, suruošta penkių mini
mų didžiųjų valstybių kon
ferencija dėl taikos išlaiky
mo. *

. Francūzų delegacijos va
das Yves Gargė, buvęs 
Francijos maisto ministras, 
įspėjo, kad vakarinės Vo
kietijos atginklavimas ga
lėtu užkurti trečią pasauli
nį karą.

si Trumanui prezidenti
niuose rinkimuose. Youngo 
žmona yra Trumano rašti
ninkė. i

XiHiam Ę. Willett, Re
construction F. Korporaci
jos sekretorius, prisipažino 
patarnavęs savo draugui, 
skirdamas jam , $300,000 
valdinės paskolos.

Liudijama, kad per Tru
mano draugų pastangas 
Kaiser - Frazer auto, kor
poracija gavo $44,000,000, 
o Central Iron and Steel 
kompanija $3,000,000 valdi
nės paskolos.

“Vakarai” ragina švedus 
ir šveicarus nepardavinėt 
Sovietam naudingų daiktų

Washington. — Jungtinės 
Valstijos ir Anglija ppašė 
Švediją ir Šveicariją nepar
davinėt Sovietams jokių 
daiktų, kurie galėtų tar
nauti Sovietų Sąjungos sti
prinimui.

Švedija ir Šveicarija, tarp 
kitko, gamina gerus gim 
klus ir moksliniai akurat- 
nus instrumentus. Ameri
ka ir Anglija nori sulaikyt 
ypač tokių dirbinių parda
vinėjimą Sovietams >

Kairo, Egiptas. — Atvy
ko Amerikos valstybės se
kretoriaus padėjėjas Mc
Ghee. ’ Stengiasi įtraukt E- 
giptą į Vidurinių Rytų blo
ką prieš Sovietų Sąjungą.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

JANKIAI NUMARŠAVO 
19 MYLIŲ PIRMYN

"" 1 ■■

Smarkeja Korėjos liaudininkų 
ir kinų pasipriešinimai

Korėja, vas. 23.-100,000 
amerikonų ir jų talkininkų 
įkandžiai atakuoja šiauri
nės Korėjos liaudininkus ir 
kinus 55 mylių ilgio linijoje, 
viduriniame fronte.

Per dabartinį savo ofen- 
syvą amerikonai prasiveržė 
jau 12 iki 19 mylių pirmyn. 
Pats ofensyvas vadinamas 
žudymo žygiu — “Opera
tion Killer.” Jo tikslas yra 
kuo daugiausiai užmušti ki
nų komunistų ir Korėjos 
liaudininkų, kaip sako jan
kių generolai.

Liaudininkai įnirtingai

50 jankių nusinuodijo 
automobiliniu skysčiu

San Francisco. — Oficie- 
riai grįžusio iš Korėjos pre
kinio laivo pranešė:

Kada Amerikos laivai ga
beno savo kareivius iš ryti
nio Korėjos uosto Hungna- 
mo, kareiviai rado laivuose 
“anti-freeze” skysčio, kuris 
naudojamas automobilių įn- 
žinam saugoti nuo .užšali
mo. Kareiviai pradėjo tą 
skysti gert kaip alkoholį.

Tokiu būčių 50 jankių nu
sinuodijo; daugelis kitų 
skaudžiai susirgo.

Įvairios Žinios
Washington .— Genero

las Carl Spaatz, liudyda
mas užsieriiniam ir ginkli
niam Senato komitetams,- 
ragino trigubai padidinti 
karinių Amerikos lėktuvų 
skaičių.

London.—Winston Chur
chill, buvęs Anglijos prem
jeras ,sielojosi, kad Ameri
kos admirolas Wm. M. 
Fčchteler paskirtas vyriau
siu komandierium visų va
karinių kraštų karinių lai
vynų prieš Sovietų Sajų n- 
gą- 1

Churchillas, kalbėdamas 
seime, sakė, tai “pažemini
mas Anglijai.” Ąnot jo, an
glas turėjo Ųūti paskirtas 
tų laivynų vadu.

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmo komitetas 
užsieniniais reikalais svars
to valdžios pasiūlymą su
teikti Indijai 2,000,000 tonų 
grūdų, gelbstint ją nuo ba
do. 5;*"

Kai kurie kongresmanai 
tam ^priešinosi todėl, kad 
Indija nėjo išvien su Ame
rika Jungtinėse Tautose 
kas liečia Korėjos karą ir 
veiksmus prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Indų Sąjungos atstovas 
Sirdar J. Singh bažijosi 
kongresmanams, kad Indija 
“lygiai priešinga komuniz
mui, kaip ir Ąmerika.”

ORAS.—Dalijai apsiniau
kę ir vėsu.
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ginasi ties Hoengsongu, 
vieškelių stebule, 10 mylių 
į žiemius nuo Vondžu. Bet 
jie traukiasi iš Pyongčan- 
go, į rytus nuo Hoengsongo, 
kaip teigia Associated 
Press. J

Vakariniame fronte kinai 
ir korejiniai liaudininkai 
atmušė amerikonų ir jų tal
kininkų bandymus prasi
veržti per Han upę į Se- 
oulą, Pietinės Korėjos sos
tinę. '

Amerikos , karo laivai 
pleškino rytinius Šiaurinės 
Korėjos uostus.

šiaurines Korėjos 
pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, jog 
kautynėse prie Pyongčango 
jie ir kinai savanoriai už
mušė bei sužeidė 320 ame
rikonų ir jų talkininkų ir 
nelaisvėn paėmė daugiau 
kaip 100. Liaudininkai sa
kė, kad Seoulo srityje per 
dvi dienas jie sunaikino 6 
amerikinius tankus.

Kontrolė padėvėtų 
automobilių kainom •

* Washington.—Kainų kon
troliuotojas Michael DiSalle 
išleido tokį įsakymą kas 
liečia naujų ir antrarankių 
automobilių kąinas:

Pradedant nū o kovo 2 d., 
uždrausta imti aukštesnes 
kaina^ už panaudotus bei 
naujus automobilius, negu 
valdžia nustatė pernai 
gruodžio 18 d. O kainos ta
da buvo nustatytos pagal 
įvairių kompanijų sąrašus.

Dabartiniu įsakymu yra 
užginta padėvėtus automo
bilius brangiau pardavinė
ti, negu naujus.

Kadangi naujų automo
bilių nėra užtenkamai 
daug, tai būdavo naudoja
ma šitokia gudrybė:

Nusiperka asmuo naują 
automobilį, pavažiuoja ke
letą mylių ir parduoda au
to. biznieriui dviem - trim 
šimtais brangiau, negu pats 
užmokėjo. • Tuomet biznie
rius jau penkiais - šešiais 
šimtais brangiau parduoda 
kitam pirkikui.

Tą “triksą” daugiausiai 
vartodavo biznieriai, pirk
dami naujus automobilius 
ir tuojau padarydami juos 
“senais.” Tokiu, būdu jie 
apeidavo senesnįjį įsakymą, 
kuris apribojo naujų auto
mobilių kainas, bet panau
dotus automobilius' paliko 
be jokios kainų kontrolės.

Kanados valdžia prašo 
galios viską kontroliuoti

Ottawa, Kanada.—Kana
dos valdžia kreipėsi į savo 
seimą, kad duotų jai galią 
kontroliuoti kainaš, ąlgas, 
rendas ir darbo jėgas, kuo
met valdžia pamatys reika
lą įvesti tojdą kontrolę .
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Prie susitarimo
Dar nežinia, ką pasakys Tarybų Sąjunga. Bet Jung

tinės Valstybės, Anglija ir Prancūzija savo paskutinėse 
notose siūlo užsienio reikalų ministrų pavaduotojams 
susirinkti Paryžiuje kovo 5 dieną. Jų darbas bus nu
statyti arba pagaminti ministrų konferencijai darbo- 
tvarkį.

Taip pat notose siūloma Keturių Didžiųjų konferen
ciją laikyti Washingtone. Tai esanti parankiausia vieta. J

Spaudoje reiškiamos mintys, kad Tarybų Sąjunga pa
siūlymus priims ir įgaliotinių susirinkimas kovo 5 dieną 
įvyks. Tame susirinkime, aišku, kils aštrių pasidalinimų 
dėlei to, ką įtraukti į ministrų konferencijos darbotvar- 
kį. Sovietai yra pasįūlę pirmoje vietoje statyti Vokie
tijos klausimą. Jie teigia, kad pačiam pamate beveik 
visų nesusipratimų, ypač naujo karo pavojaus, guli Vo
kietijos klausimas, tai yra, Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos pasimojimas iš naujo Vokietiją apginkluoti, at
kurti Vokietijos militarizmą.

Iš savo pusės, šios trys valstybės savo notose siūlo ar
ba reikalauja, kad pirmoje vietoje būtų Tarybų Sąjun
gos ir liaudiškosios demokratijos kraštų apsiginklavimo 
klausimas. Jos sako, kad ne Vokietija, ne jų ginklavi- 
masis sudaro taikai pavojų, bet Tarybų Sąjungos ir jos 
talkininkų.

Aišku, kad jeigu abi pusės griežtai laikysis savo pa
reikštų nuomonių, tai iš kovo 5 dienos susirinkimo nie
ko neišeis. Ir labai sunku dabar pasakyti, ar pavyks 
surasti formulę, kuri būtų visiems priimtina.

Taigi, kol kas, dideliais optimistais neapsimoka būti. 
Tačiau, iš kitos pusės, vien tik kalbas ir pasitarimus dėl 
Keturių Didžiųjų konferencijos sušaukimo reikia skai
tyti dideliu žingsniu pirmyn.

Kas, taip sakant, drumsčia vandenį, arba temdo viltį 
Keturių Didžiųjų konferencijos pasisekimo, tai gen. Ei
senhowerio išvykimas Europon tuojau pradėti orga
nizuoti Vakarinės Europos armiją, kurioje, kaip jau ži- i 
noma, manoma turėti ir vokiškus dalinius. Labai pana-1 
šu į nesuderinamą dalyką, kad notose kalbama apie Ke-.l 
turiu Didžiųjų konferencijoje apsvarstymą įvairių šalių 
ginklavimosi pavojaus, o tuo tarpu dar vis' tebedidina- 
mi ginklavimosi tempai.

Ponas Kruppas
Hitlerinis karo kriminalistas ponas Kruppas labai dė

kingas Amerikai už io pasigailėjimą ir paleidimą iš 
kalėjimo, ir dar sugrąžinimą jam jo milijonų. Jis sa
ko, kad jis dabar yra pilnai pasiruošęs vėl mestis 'dar
ban gaminimui ginklų ir amunicijos Bonn vyriausybei ir 
Eisenhowerio armijai.

Čia jau istorija ne tik pasikartoja, bet ir žiauriai pa
sityčioja. Viskas, kas buvo garbinga, už ką milijonai žu
vo praėjusiam kare, brutališkai sutrempiama po kojų. 
•Tas pats Kruppas,. kuris apginklavo Hitlerį, dabar ap
ginkluos Adenauerį ir Eisenhowerį. Jo kriminališka 
sąžinė jam- leidžia viską.

Bet kaip su sąžine tų, kurie tą kriminalistą pasiima 
savo globon ir leidžia jam vėl iš naujo pradėti savo 
kriminališka karjerą—ruošti kitą naują karą? w

' Be grafto ne žingsnio
Viena New Jersey maisto kompanija apkaltinta ap

gavime valdžios. Ji apmovus valdžią ant viso milijono 
dolerių, nes armijai pristačius daug prastesnės, žemes
nės rūšies mėsą, negu kontrakte pažymėta. Mūsų sū
nūs armijoje turėjo valgyti gal sugedusią, prašvinku- 
sią, arba pigiausios rūšies mėsą, o saujelė kapitalistų į 
kišenius susižėrė mūsų taksų visą milijoną dolerių!

Koks tai baisus supuvimas! Be grafto ir apgavystės 
nežengiama nė žingsnio.

Juk labai aišku, kad prie to grafto yra nagus prikišę 
ir valdiški pareigūnai. Gal teisme tas išsiaiškins. Kur 
buvo valdžios inspektoriai, kad iš tos kompanijos priė
mė ne tokią mėsą, kokia numatyta kontrakte? Jie bu
vo patepti, todėl apgavystės nematė.

Ne tik maisto, bet visos didžiosios kompanijos ir kor
poracijos lenda prie karo kontraktų, kaip musės prie 
medaus. Čia jos pasidaro nesvietiškus pelnus. If kaip 
tik iš čia išplaukia visa isterija ir tie kurstymai prie 
naujo karo.

Kas atsitiktų su tomis korporacijomis, jeigu kariniai 
militariniai kontraktai pasibaigtų?

O kontraktų pasiekimui pateisinamos visos priemonės. 
Pėlnagrobiai nepripažįsta jokio žmoniškumo, jokios do
ros, jokio teisingumo. Jeigu maisto kompanija gali su
puvusią mėsą parduoti armijai ir gauti už ją aukščiaū- 
šią kainą, ji tą ir daro. Doleris kalba, doleris tyli.

Štai istorinė tiesa, kuri tapo istorijos7 patvirtinta ne 
šimtais, bet tūkstančiais sykių: Kol iš karo ir militariz- 
mo galės pelnytis privatiški žmonės, tol mes turėsime 
karo pavojų. Jie suras būdus ir pateisinimus ‘armijoms, 
ginklaiųs ir karams. Lai tik būna patvarkyta, kad nie-

Kas Ką Rašo ir Sako
tančiai tokių, kaip jis, 

ky to j a u j a, ū kini n ka u j a, 
mechanikais.

“Tėvynės 
šimtus tokių 
dų. Įdomiai 
apie savo gyvenimą svetur ir 

darbo sąlygas, l
Q šiapus Atlanto mūsų re

akcininkai kad draskosi., kad j 
žliumbia-, jog Lietuvoj žmonės 
varge ir vergijoj.

Tie ponai turi meluot, nesi

mo- 
dirba

Ar mūsų šalies politika iš tiesų
TAIP, KAS IŠ JOS 
BELIKS?

Kanadiškis Liaudies Bal
sas klausia: “Kas beliks Iš 
tos demokratijos?” ir ten 
pat rašo:.

Federalė valdžia ketina pra
vesti įstatymą, pagal kūrį bū
tų galima atimti iš kanadiečio 
pilietybę už politines pažiū- 

' ras. Nežinome, ar hitlerinin
kai turėjo tokias pažiūras į 
pilietybę, ar ne. Smetoninėj 
Lietuvoj, rodos, atimdavo tam 
tikras pilietines teises, bet ne 
pačią pilietybę. Bet štai de
mokratinėj Kanadoj, norima 

suteikti galią valdžiai atim
ti iš savo piliečio pačias pilie
tybės teises. Ne už kokį krimi- 
nališką nusikaltimą, bet už 
politines pažiūras.

Be abejonės, reakcionie* 
riai tam pritars. Jiems demo
kratija yra tiktai priedanga. 
Bet rimtai galvojantis žmo
gus negali taip lengvai pra
leisti tokio didelio grūmojimo 
demokratijai. Juk tai didžiau
sias grūmojimas piliečiams. 
Tai rliktavimas. Arba tu turi 
sutikti 
arba 
Kam 
verta?

Kiti 
taikoma komunistu lyderiams.: 
Bet kas gali pastoti kelią vai-j 
džiai 'atimti pilietybę iš kitų, L---- 1--------r-------- -c----- v T _

i • i r • • 14 vic teįikn i kad, esą, Veikėjai Jungtine-sakysim kokių religinių sektų 1 IS ĮSUKO gyvas! | _ A’__
žmonių, kurie grynai dėl re-* .-------- .... .....
Ilginių sumetimų gali būti ja, tai jie bent turėtų išr yie^ing-1 savo P^.lltlka ir
priešingi . valdžios politikai? mokti truputėlį gudriau ■ kad’. esą’ J0 Polltlk^ pilnu- 
Įstatyme būtų pasakyta, kad meluoti. ! iaai
pilietybė gali būti atimta už I 
neištikimybę.. O neištikimu (GIRIA ! 
valdžios akyse gali būti bile 
kas, kas tik nesutinka su val
džios politika. O į valdžias da
žnai įsibrauna žmonės, su ku
rių pasimojimais didžiuma 
žmonių nesutinka. Pavyzdžiui, 
jau aišku, kad Jungtinių Val

stijų visuomenė priešinga 
dabartinei valdžios politikai

Korėjoj.. Reiškia, jie neištiki
mi, jeigu eiti ta kryptimi, ko
kią ’yra siūloma Kanadoj.
Laikraštis teisingai pa

stebi, jog šitokiu keliu ei
nant, Kanadoje susidarys 
dvi piliečių rūšys: kapita
lizmui ištikimi ir neištiki
mi. Žmonėms nuolat grū
mos pavojus, nes niekas ne
žinos, kada jis ar ji gali pa
kliūti į valdančiosios klasės 
nemalonę. Toliau:

Šluojant nelojalumo šluota 
gafima būtų paliesti labai pla
čias 'mases kanadiečių, kurie 
nėra, joki komunistai ar ■ net 
simpatikai. Jie priešingi tik
tai tokiai politikai, kuri veda 
žmoniją prie trečios pasauli
nės skerdynės.. O tie žmonės 
valdžiai pavojingesni, negu ei

liniai komunistai. Jie stoja 
prieš valdžios karinę politiką 
ir kitus veda. •

Laikraštis teisingai nuro
do:

Norint demokratiją ginti, 
reikia' platinti ją, o ne siau
rinti. Siaurinant- ją galima vi
sai sunaikinti. O kada įsiga
lės fašistinis režiriįas, tuomet 
žmonija bus bejėgė. Taip įvy
ko daugelyje šalių.

Visa tai deda ant plačio
sios visuomenės pareigą ko
voti, kad reakcininkų pasi
mojimas nebūtų gyveniman 
įvykdytas.

atsidūrė krizėje
<_______

Taip ir mano ir. tvirtina 
.'Maskvos “Pravda.” Laik- 

jię pasipasakoja rastis labai smarkiai kiiti- 
kuoja mūsų ’ vyriausybes 

grįžus tėvynėn, politiką ir, tarp kitko, sa
ko:

“JAV prezidentas Tru- 
manas neseniai paskelbė,1 

| kad įvedama ‘nepaprasta 
padėtis šalyje,” siekdamas

Balse
ių veikėjų ^tvaiz-

mačiau

melas sudaro jų gyvenimo pa- Į įuo būdu paslėpti gilia kri-! 
grindą.. Be to melo išnyktų jųĮzę> kurią ___ ‘y; -
gyvemmo prasmė. Nepasibai- politika, pagąsdinti Ameri- 
giantis kačių koncertas yra iš- kos viešąją nuomonę, o tuo 
raiška jų dvasinio pakrikimo. į pačiu nuraminti Amerikos 

imperializmo satelitus iš Į 
Vakarų Europos, J 
sukėlė nerimą Amerikos 
avantiūros sužlugimas Ko-

1 vejoje.
“Buvusio JAV prezidento 

Hooverio kalba (kurios pil
nas tekstas buvo paskelb
tas gruodžio mėn. 23 d.

1 “Pravdoje”), o dar anks
čiau buvusio Amerikos pa- 

bet.? Teisėjai išėjo pietų siuntinio Anglijoje Kenr.e- 
valgyti ir tai Viktorą Bir- dy kalba aiškiai rodo, kad 
žišką išgelbėjo! ! Trumanui nepavyko suklai-

nolitika I . . ! dinti viešosios nuomonės,
pilietybės’I Atėjo fabrikų, “kurių di-.^avo tikslo jis nepasiekė, 

pati pilietybė re^torAim tada buvau, ’ j pageidaujamo efekto nesu-
• .darbininkų ir tarnautojų laukta. Dar daugiau, išaiš- 

pasakys kad tas yra 'p- -j°8' I k®j° Yisi.ŠkaS ^pagrįstu- 
.t°ras Biržiška geras, nerei- mas tvirtinimo, kuris buvo 

pateiktas prezidento gruo- 
mėn. 15 d. kalboje,

šalis agresoriais, Hooveris 
nenuąileidžia TrumaMui... 
Hooveris paskelbia agreso
riais ištisas tautas, kurios 
gina savo tėvynę .savo že
mę, savo šalį.”

I

Mūsų politikos kursas esąs 
sužlugęs

Maskvos dienraštis tęsia: 
“JAV valdančiųjų sluoks

nių .imperialistinių planų

raiška jų dvasinio pakrikimo

PLEPALAS!
Visi Biržiškos mėgsta ple

pėti, bet Viktoras turbūt 
daugiausiai. Jis rašo 
“Drauge,” kaip Didžiosios 
Spalio Revoliucijos metu 
jis buvo “vos” nesušaudy- 
tas. Jis jau buvo net pasta
tytas į gretas tų, kurie bu
vo paskirti sušaudymui,

zę, kurią pergyvena JAV • su’lugimas _ štai Hoovel 
i rio Įtūžimo, jo neapykantos 
į taikingoms šalims išsiverži
mo priežastis. Bet Hoove- 

! rio neapykanta anaiptol ne- 
kuinems|gaĮį padaryti įtikinamus jo

su valdžios 
atsižadėti 

tuomet

išpuolius prieš komunistų 
vadovaujamas taikingas ša
lis.

“Priešingai tam, visiškai 
įtikinamai skamba jo pri
verstiniai pripažinimai apie 
dabartinio Amerikos politi
kos kurso sužlugimą. Jis 
skamba įtikinamai todėl, 
kad šiuo atveju Hooveris 
remiasi-faktais. Tai ir su
daro jo pripažinimo vertę.

“Hooveris pareiškia, kad 
tas kelias, kuriuo dabar ei
na Jungtinės Valstybės, yra 
katastrofiškas ir žada daug 
rimtesnių padarinių, negu 
avantiūros sužlugimas Ko
rėjoje. Taip, iš tiesų be
protiška yra bet kokia ka-Šitaip šitas pliuškių didvy- džio

Kada mofesoriai meluo se Amerikos Valstybėse yra' rine avantiūra pries taikos 
Kana pioiesonai memo , ___ ...L*!... :..'ir demokratijos stovyklą,

: kuri, kalbant Hooverio kal- 
remia* vadinamasis' ka> vadinama ‘komunistiniu 

‘dvipartinis blokas? j sausumos masyvu. .
“Iš tiesų šios .politikos i “Hooveris neslepia tų su- 

krizė yra akivaizdi, ir apie' metimų, kurie atvedė jį į 
ją jau garsiai prabilo JAV j tokią išvadą. Jis yra tos 
valdančiųjų sluoksniu at-! nuomones> ka(į negalima 
stovai. Apie tai liudija! pasiekti karinės pergalės 
griežta vyriausvbės kurso ! prieš Tarybų Sąjungą/ pri- 
kritika, kurią pateikė Her-1 mindamas ta proga negar- 
bertas Hooveris — įtakin-1 bingą Hitlerio ir jo armijos 
gas republikonų partijos; likimą. Toliau, jis nemato 
Veikėjas, kuris, be to, turi! pasaulyje tokių ginkluotų 

su JAV I pajėgų, kurios galėtų susi-

yra men- 
nepakanka- 
silpnai ap
lėktu vų. Ji

Pasiskaitykite sekamą:
Kiniečių armija 

kai apginkluota, 
mai išmankštinta, 
rūpinta. Ji neturi
mažai turi artilerijos, nedau

gelį šarvuočių, vargiai kokį 
radijo susisiekimą. Jos trans
portas — pėsti žmonės, kele
tas kupranugarių bei nedide
lių arkliukų. Jos ginklai — į- 
vairiausi užsieniniai ginklai, 
pasenę kulkosvaidžiai ir ran
kinės granatos. Vis dėlto šis 
naujasis Amerikos priešas 
dažnai laimi mūšį, kaudama
sis su tokio pat dydžio moder
niais vienetais. Jis sumaišė 
planus geriausių karvedžių, 
beveik visai sunaikino keletą 
ge r i a u s i ų A meti kos divizijų; 
be jokių sunkvežimių ar “dži
pų” sumaniau išmanevruoja 
Už SaVo priešo dalinius, kad 
ir pastarieji vis geriau me
chanizuojami. Jis žygiuoja į 
priekį., nebodamas smingamų- 
jų bombonešių puolimo, arti- 

v i šokiųlerijos-, šarvuočių ir 
moderniųjų ginklų.

Šitaip rašo kunigų Drau
ge (š. m. vas. 1G' d.) tūlas

TEN IR ČIA.' 1
L. Prūseika yilnyj rašo:
Ožkinis, buvęs stambus liau; 

dinįnkas, grįžęs iš Vokietijos, 
jaučiasi labai gerai ir gerai 
darbuojasi, šimtai ir tūks-

Jis, kaip matome, nesi
gaili komplimentų kinams. 
O J. P., atsiminkime, nėra 
joks komunistas, jis yra jų 
priešas. -

Kodėl gi kinai gerai ka
riauja? Ar dėl to, kad ■ame
rikiečiai būtų prasti ka
riai?

■ Anaiptol ne! Mums rodo
si, čia labai tiks Stalino 
nuomonė, pasakyta Pravdos 
korespondentui, — nuomo
nė, apie Amerikos karius.

Stalinas užginčino, būk 
amerikiečiai esą prasti ka
riai. Jis apie mūsų krašto 
karius yra geriausios nuo
monės. Tačiau, nurodė Sta
linas : jeigu amerikiečiams 
Korėjoje kariauti nevyksta, 
tai nevyksta' dėl to, kad jie 
nežino, už ką jie kariauja,

ibifcoai,

kas negali jokio pelno, nė vieno dolerio, pasidaryti iš 
gaminimo ginklų, išnyks visos pasakos apie pavojų iš 
Azijos, Afrikos, ar Europos.

glaudžius ryšius 
biznierių sluoksniais.”

Hooverio politinis veidas
“Pravda” toli gražu ne

glosto ir Hooverio. Ji rašo:
“Politinis Hooverio vei

das yra žinomas. Būdamas 
Senas taikos ir demokrati
jos priešas, jis nusipelnė 
tautų neapykantos dar tuo
met, kai jis aktyviai daly
vavo imperialistų kovoje 
prieš jaunąją Tarybų res
publiką, dalyvavo slopinant 
Vengrijos revoliuciją laiko
tarpiu po * Spalio revoliuci
jos. Jis gerai žinomas ir 
amerikiečių tautai, kuri pa
vadino jį ‘bado prezidentu? 
Hooverio nurodymu 1932 
'metų rudenį buvo sušaudy
ti Amerikos karo veteranai. 
Kaip tik Hooveris aktyviai 
pasisakydavo už tai, kad 
Jungtinėj Valstybės neda
lyvautų kare prieš hitlerinę 
Vokietiją. Savo, kaip tai
kos ir bendradarbiavimo 
tautų tarpe priešo, veidą 
Hooveris atskleidžia į-r da
bartinėje kalboje. j

“ ‘Šiuo metu pasaulyje eg-' 
žistuoja, — pareiškia jis,— ! 
tik vienas agresijos cen-1 
tipas. Tai Azijos ir Europos Į 
sausumos masyvas,kuriame 
gyvena 800 milijonų žmonių 
ir kuris yra komunistų kon
troliuojamas? Paskelb d a - 
mas taikingas komunistines

doroti su išvaduotąja Kini
jos liaudimi. Ir, pagaliau, 
jis ragina, ‘suprasti tą fak
tą, kad atominė bomba 
anaiptol nėra toks viešpa
taujantis ginklas, kokiu ji 
buvo kadaise laikoma?

“Susierzinęs jis kalba apie 
padėtį Vakarų Europos ša
lyse . Nepaisant nieko, ne
pavyko 'paversti Vakarų 
Europos vieninga, Ameri
kos diktato valiai paklusnia 
karine stovykla? ‘Mes ne
galime jų pirkti už pinigus, 
—sušunka Hooveris. — Jūs 
galite peržvelgti visą žmo
nijos istoriją ir nesurasite 
nieko, kas prilygtų toms 
pastangoms ir aukoms, ku
rias mes sudėjome, kad pa
keltume jų dvasią ir užti-

krintume jų vienybę. >Ligi 
šiol tai nedavė rezultatų?

“Tokiu būdu, Hooveris su
veda skurčų^rezultatą: ka
rinė avantiūrą Azijoje pa
smerkta sužlugti; ‘totalinė 
diplomatija’ patyrė krachą, 
nepasiteisina nei ‘Maršalo 
planas? nei agresyvusis 
‘Šiaurės Atlanto paktas’.” .

Ekonominis pavojus
Toliau skaitome:

“Hooverio kalboje yra 
dar vienas svarbus ir ver
tingas pripažinimas ,būtent 
—Jungtinių Valstybių eko
nominės politikos kracho 
pripažinimas. Vienapusiš
kas, vienašališkas kelias, 
diktuojamas ginklavimosi 
varžybų ir maksimalinio 
karinės gamybos išplėtimo 
politikos ,atvedė į tai, kad 
ties šalimi pakibo infliaci
jos grėsmė. Valstybinė sko
la sudaro daugiau k&įp 2^0 
milijardų dolerių. - ‘Mums 
tenka, — sako Hooverifc£ ~ 
padengti milžinišką deiiči- 
tą išleidžiant naujas' vals
tybines paskolas? Jis įspė
ja, kad tolesnis ėjimas šiuo 
keliu veda į ekonominę ka
tastrofą. Pa girdamas Tru- 
maną už tai, kad jis atsi
sakė nuo bendradarbiavimo 
tarp Vakarų ir Rytų politi
kos, Hooveris sušunka i
‘Mes nebenorime Teherano 
ir Jaltos pasikartojimo? 
Dera prie progos priminti, 
kad visai neseniai Hooveris 
siūlė reorganizuoti Jungti
niu Tautu Organizaciją, pa
šalinus iš jos . visas šalis, 
priklausančias taikos ir de
mokratijos stovyklai. Ma
tyti, kad Hooverį domina 
ne taika, bet karas.” *' 

š ypsIenŪ s
Gerai, Kad Pasiskubino
“Mano protėviai su pir

mutiniais ateiviais šion ša
lin atvyko,” norėdamas pa
sididžiuoti, sako vaikinas.'

“Gerai, kad jie pasisku
bino, nes dabar imigracijos 
taisyklės daug griežtesnės 
ir vargiai dabar juos įleis
tų,” atšovė jaunuolė.

Tikra Teisybe
/‘Jeigu dabar gyventų 

Šekspyras, jis būt laikomas 
nepaprastu žmogum,” sako 
vyras grįžtant iš teatro.

“Jis būtų tikrai nepapras
tu: juk jam būtų jau dau
giau 350 metų amžiaus, ” 
pritarė moteris.

Surinko

dėl ,to, kad jie nenori ka
riauti.

Tai turėtų įsitėmyti ir 
Draugo bendradarbis, kas 
jam padėtų suprasti kinų 
ryžtą. Kinai gerai* kariau
ją, nes jie žino, už ką ka-l 
riauja: jie gina savo pasie
nį, savo kraštą, , kuriam 
grūmoja įsiveržimas, kurį 
priešas jau ne kartą Vaišino 
bombomis.

Ekonominis stabilizatorius kapitalistas Eric Joiins- 
ton (sėdi) šnekasi su Railway Clerks unijos lyderiu 
HarrisOnu. Jį Johnstonas pasiskyrė savo pagelbtninku.
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Vienas tikras

matos kelias
Šiandien rūmuos mūsų pono 
Smagios valandos žėruoja, 
Ponai, ponios nusilakę, 
Net kimiais balsais dainuoja.
Čia jų teisės, čia jų laimė, -

K Jie lėbauti vien težino,— 
Taip jiems sakė jų tėvužiai, 

’Taip mokykloje mokino.
■> Pono šunes nuo pat stalo

Im’a maistą,—jiems nedraudžia; ' 
Bet paimkie tu, bedali,— 
Kuosunkiausia tav’ nubaudžia.
Ponų galvos nė nežino 
Darbo klasės vargo, bado, 
Jųjų teisės čia vyrauja,

K Jie užgimę tatai rado.
Ponai dūksta. Jųjų teisės 
Vien dėl jųjų tetarnauja.
Proletarams gi tos teisės 
Siundo badą, kailį mauja.

I ' £ sį: *

Šiandien rūmuos mūsų pono 
Smagios valandos žėruoja, 
Bet už rūmų proletarai 
Klasės jėgą jau verbuoja.
Proletarų mintys švinta 
Lygiai taip, kaip ryto saulė.
Įdienoja jųjų jausmas, 
Eis kovon jie prieš apgaulę.
Eis kovon. Jų eilės auga, 
Jų krūtinės tvirtos drąsios, 
Jųjų rankos daug padarę, 
Bus rytoj ir priešui grasios.
Kas kad ponų teisės draudžia
Imti sau gyvybės maistą, 
Proletarų gi krūtinės’ 
Ėeršto jausmas kaiste kaista.
Išeities kitos neliko,

/Vienas tikras matos kelias: 
Vien per kovą gauti teisę!— 
Ir dvasių kovinga kelias!
5-V-32. Stasys Jasilionis.

MIESTAI, KURIUOSE GAUSIAI
KLESTI MENAS, KULTŪRA

Nieks negali pavadinti komunistu Niu
jorko Timeso korespondento Tarybų Są
jungoj, 'Harrisono E. Salisbury. Bet ką 
.gi jis rašo ’apie to krašto meno reikalus?

Maskvoje, rašo jis savo laikraščiui, 
yra 28-ni nuolat veikią teatrai — reper- 
tuariniai teatrai. Per dvi savaites, sako 
Mr. Salisbury, maskviečiai mato 200 
veikalų: dramų, komedijų, tragedijų.

Kai kurie populiarūs veikalai vaįdi- 
' narni operoje ir dramoje. Štai jauno au

toriaus ukrainiečio Jurevičiaus Malcevo, 
veikalas “IŠ širdies gelmių.” Tai labai 
jjppuliari Tarybų Sąjungoje novelė, iš 
kurios buvo sukurta tuo pačiu vardu 

. opera, šiuo metu statoma Didžiajame 
Teatre, taipgi ir drama, šiuo metu sta
toma Maskvos Dailės Teatre.

Be tarybinių veikalų, liečiančių da
bartinį gyvenimą, Maskvos žiūrovai ma
to klasikines operas, dramas, komedi
jas, sukurtas ne tik rusų rašytojų, o ir 

į ;., kitų kraštų.
į, O kaip su f Urnomis?-

“Neseniai per vieną dieną 48-niuose 
didžiuosiuose kino teatruose į>uv° rodo
ma 22. skirtingos filmos,” rašo korespon- 

< dentas.
Beje, Maskvos Dailės Teatras šių me

tų kovo mėnesį minės savo 175 metų su
kaktį.

Mr. Salisbury nuvyko į, Leningradą. 
Miestas atstatytas taip, kad jau nebe
liko jokių karo žymių. Na, o Leningra
das buvo baisiai vokiečių sugriautas! 
Miestas daro gražaus įspūdžio, gatvės 

pilnos automobilių, krautuvės pilnos 
produktų ir pirkėjų.

' Lenįingrade pastoviai veikia 15 di- 
/ džiulrū teatrų, dvi operos, cirkas, Fil

harmonija, taipgi 30 didžiulių kino teat-

r:

Andre Gide
Šių metų vasario 19 d. Paryžiuje'mi

rė žymus francūzų rašytojas Andre 
Gide (tark: Žid). Jis buvo 81 metų 
amžiaus; mirė nuo plaučių uždegimo.

1947 metais Gide buvo apdovanotas 
Nobelio premija už literatūrą.

Gide parašė apie 50 knygų—novelių, 
'poemų, kritikos, memuarų ir kitokiomis 
temomis dalykų.

Abejojama, ar lietuvių, kalboje yra iš
verstas nors vienas žymesnis šito rašy
tojo veikalas. Anglų kalboje tėra išvers
ta tik keletas.

Geriausiu jo veikalu skaitoma novelė, 
pavadinta “The Counterfeiters,” lietu

viškai, atsieit, būtų “Veidmainiai.” Ši
toje novelėje Gide numaskuoja dvivei
džius. Rašytojas skaitomas dideliu psi
chologu.

Politiniai Gide kadaise skaitėsi pažan
giu žmogum, bet ilgainiui atsiskyrė su 
viskuo, kas yra pažangu ir žmoniška: se
natvėje Gide patapo reakcininku, veid
mainių, sakytum, vienu iš tų personažų, 
kuriuos jis vaizduoja minėtoje novelėje.

“Šviesos” No. 1-mas
Išėjo iš spaudos LLD bertaininio žur

nalo “Šviesa” No. 1-mas. Jame telpa 
straipsnihi: “Žmonijos problema: karas 
ar taika?” (A. B.), “G. B. Shaw — li
teratūros gigantas” (Dr. Antanas Pet
riką), “Korėja: kalnų, miškų ir turtų 
šalis” (D. M. Šolomskas), “Didvyrės 
kovoje už žmonių laisvę” (Elizabeth G. 
Flynn), “Lietuvių Poezijos kelias” (Sta
sys Jasilionis), “Menas,- grožis, dailė 
mūsų gyvenime” (Jonas Kaškaitis); 
telpa eilių: Juozo Macevičiaus, E. Mie
želaičio.

Žurnalas, vadinasi, pilnas gerų raštų.
Ypatingai svarbus Dr. Ant. Petrikos 

straipsnis apie George Bernardą Shaw 
ir jo kūrybą.

rų — mažesnių korespondentas neima 
dėmesin. Jis neima dėmesin ir to fakto, 
jog prie kiekvieno didesnio fabriko vei
kia darbininkų klubai, kur rodomos fil
mos teikiami koncertai, statomi spek
takliai.

Tai tik du mieštai,* kuriuose menas, 
dailė klesti, kaip niekur kitur pasaulyj.

Jei paimsime kitus tarybinius miestus, 
tokius, kaip Kijevą, Charkovą, Stalin
gradą, Tbilisą, mūsų tautos sostinę Vil
nių, Rygą, Taliną ir tt., ir tt., rasime tą 
patį, žinoma, mažesne skale, negu Mas
kvoje bei Leningrade, nes šiuose mies
tuose yra mažiau gyventojų. -N.

Putinėlis
Iš P. G. Kručinino. Muzika A. černiavskio.

o

Putinėlis gražuolėlis
žydi sode taip baltai!

Putinas, putinas—
Aug jis plačiai,—

Sode vasaros dienelę 
žydi jis gražiai.

Štai bernelis ir mergelė *✓
Ėmė sode vaikštinėt.

/ Putinas, putinas ir t.t..-,.

VSinikėliam. savo mielai—✓
Nubraukė visus žiedus.

Putinas, putinas ir t.t...

Nėr žiedų ant putinėlio
Užtad žydi mergina.

Putinas, putinas ir t.t....,
Jonas Kaškaitis.

193.7 m.
i (

‘J. ŠIMKUS. '

LIETUVIU LITERA
Vilnius. — 1950 metai ■— reikšmingi 

metai lietuvių tautps gyvenime. Su ne
regėtu pakilimu lietuvių tauta pažymė
jo savo naujojo, tarybinio gyvenimo de
šimtmetį, pademonstravusi visam pasau
liui laimėjimus, kuriuos ji pasiekė ūkio, 
ekonomikos bei kultūros srityse. Tie lai
mėjimai tapo galimi tik todėl, kad Lie
tuva pasidarė tarybine, kad ji yra bro
liškosios tarybinių respublikų Sąjungos 
lygiateisis narys.

Aš noriu papasakoti apie lietuvių lite
ratūrą, kaip apie man labiausiai arti
mą sritį. Pabėgę iš Lietuvos, kai kurie 
fašistuoją lietuvių rašytojai, kaip Braz
džionis ir Vaičiulaitis,, Santvaras ir 
Švaistas, pranašavo lietuvių literatūros 
žlugimą. Bet žlugo jie — brazdžioniai 
ir santvarai, ■— o lietuvių tarybinė lite
ratūra nenukrypstamai, metai po metų, 
turtėja puikiais kūriniais. Tokie roma
nai, kaip Vienuolio-Žukausko. “Puo- 
džiunkiemis,” Guzevičiaus “Kalvio Igno
to teisybė,” Dovydaičio “Po audros,” ar 
Tilvyčio poema “Usnyne” yra didelis ir 
vertingas indėlis į lietuvių literatūros 
lobyną.

1950 metais Lietuvos Grožinės litera
tūros leidykla, kartu su ištisa eile mūsų 
rašytojų rinktinių kūrinių, — .tomų, iš
leido didelę prozos ir,poezijos antologiją, 
kokios lietuvių literatūra nėra mačiusi 
per visą savo gyvavimo laikotarpį.

Poezijos antologija, apimanti tik pas
tarąjį dešimtmetį, pateikia skaitytojo 
dėmesiui geriausius lietuvių poetų — 
Salomėjos Nėries, Vytauto Montvilos, 
Liudo Giros, Butkų Juzės, Balio Sruo
gos — kūrinių pavyzdžius.

Šalia jaunų talentingų mūsų poetų 
mes sutinkame čia ir senesnės kartos po
etų, tokių kaip Vincas Mykolaitis-Puti
nas, Petras Vaičiūnas, Adomas Lastas, 
kurie karštai, apdainuoja naująjį gyveni
mą, jie išreiškia lietuvių tautos tarybi
nį patriotizmą. Antai, Mykolaitis-Puti
nas parašė “Kantatą Tarybų Lietuvos 
dešimtmečiui.” Šioje kantatoje poetas 
jam įprasta suglausta forma, klasiško
mis, skambiomis eilėmis apdainuoja ta
rybinės Tėvynės laimėjimus ir dar švie- 
sesenes jos perspektyvas.

Sklaidydamas antologijos puslapius, 
tarytum turi- prieš' akis gyvus vaizdus 
lietuvių tautos • gyvenimo, kovos ir per
galių, pasiektų praeitame dešimtmetyje: 
Tarybų yaldžios įkūrimą Lietuvoje 1940 
metais, žūtbūtinę kovą su hitleriniais fa
šistais rūsčiausiais Didžiojo Tėvynės 
karo metais, džiaugsmą dėl Tarybų Lie
tuvos išvadavimo iš priešų, jos žemių 
sujungimas 1944 metais, galiausiai, 
šlovinguosius pokarinio stalininio penk
mečio metus, su tokiu įstabiu spartumu 
pakėlusius iš griuvėsių bei pelenų Lietu
vos miestus ir kaimus, atvedusius į įžy
mius laimėjimus visose mūsų gyvenimo 
srityse.

Tai, kad antologija išlaikyta aiškiuo
se, realistiniuose vaizduose, kad lietuvių 
poetų kūryboje mes matome tiek kon
krečius žmones, tiek tikrojo gyvenimo 
įvykius, •— yra viena didžiausių lietuvių 
tarybinės poezijos pergalių. Lietuvių po
ezija galutinai nusikratė dekadentišku 
išsigimimu, ji pasidarė giliai liaudine, 
patriotine, ji vėl įsigijo savo nacionalinį 
veidą. Jaunieji Tarybų Lietuvos poetai 
noriai mokosi poetinės kultūros iš lietu
vių literatūros klasikų: Donelaičio, Mai
ronio bei. kitų, mokosi iš didžiųjų rusų 
klasikų: Puškino, Lermontovo, Maja- 
kovskio ir iš geriausių tarybinių poetų.

Džiugu /pažymėti, kad dauguma poe
tų, kurių veikalai įtraukti į poezijos 'an
tologiją, šiemet išleido naujų eilėraščių 
rinkinius. Tuo būdu, galima drąsiai 
tvirtinti, jog 1950 metai lietuvių poezi
jai buyo turtingiausi ir vaisingiausi per 
paskutinius du šimtmečius. s

Vertindami ir mėgdami poeziją, lietu
vių rašytojai nepamiršo tačiau ir prozos, 
kuri pastaruoju metu vešliai klesti. Be 
ištisos eilės lietuvių prozaikų šiemet iš
leistų knygų, Grožinės literatūros leidy
kla 1950 metais išleido ir lietuviškosios 
prozos antologiją, kuri tiek savo apimti
mi, tiek savo apipavidalinimo dailingu- 
mu neatsilieka nuo poezijos 'antologijos. .

Į prozos antologiją įtraukti tokie žy
mūs Lietuvos rašytojai, kaip Petras 
Cvirka, Stasys Kapnys, Ieva Simonaity
tė, Justas Palemonas,« Juozas Grušas, 
Antanas Venclova ir dešimtys kitų pro
zos meistrų.

Prozos antologija ne mažiau ryškiai,

LŪRA PAKILIME
negu poezijos antologiją atspindi lietu
vių tautos gyvenimą pokariniais rąetais. 
Žymią vietą užima joje naujojo kolūki
nio kaimo gyvenimo temos sukūrimas ir 
išvystymas. Jei Antanas Vienuolis, se
nesnės kartos rašytojas, savo apysakoje 
“Išdukterė” dar pavaizduoja Lietuvos 
buožinio kaimo idiotizmą, tai Juozas 
Grušas, pavyzdžiui, savo apsakyme 
“Naujame kelyje” piešia visišką Lietu
vos Valstiečių pasiryžimą žengti socialis
tiniu keliu. Ieva Simonaitytė savo apsa
kyme “Automobilis” labai gyvai ir vaiz
dingai parodo didžiąsias naujojo, kolū
kinio kaimo pirmenybes prieš senąjį, ka
pitalistinį' kaimą.

Lietuviškosios prozos didvyriais yra - 
šlovingi lietuvių tautos sūnūs ir dukros, 
kovoję dėl tarybų valdžios dar buržuazi
jos viešpatavimo metais. Greta jų — 
lietuviai ,kovoję Tarybinės Armijos ir 

'partizanų eilėse prieš hitlerinius oku
pantus, darbininkai ir kolūkiečiai, pa
kilusieji priešo nuniokotai Lietuvai at
kurti. Tai — ištisa galerija žmonių, ku
riuos vienija bendras bruožas — meilė 
savo tarybinei Tėvynei. Jie per antolo
giją žygiuoja ne par'ado rikiuotėje, o ko
voja, nugali savo priešus, įveikia milži
niškus sunkumus, tame tarpe ir kai ku
rias praeities liekanas savo sąmonėje.. 
Todėl nebus perdėta, jei mes tą prozą 
pavadinsime didvyriška, kas pilnutinai 
atitinka didvyriškumą, kurį lietuvių 
tauta parodė per pastarąjį dešimtmetį.

Naujieji lietuvių rašytojų ir poetų kū
riniai yra ryškus pavyzdys to, kokiais 
milžiniškais žingsniais lietuvių tarybi
nė literatūra žengia į priekį. Lietuvių 
rašytojai gyvena vieną gyvenimą su sa
vo liaudimi, rodančia kovinio ir darbi
nio didvyriškumo pavyzdžių. Jie neuž
sidaro tarp keturių savo kabinetų sienų, 
kaip tai seniau darę dekadentai ir kos
mopolitai. Jie—dažni svečiai kolūkiuo
se ir gamyklose, glaudžiai bendradar" 
biauja su darbo liaudimi ir savo kūri
niuose išreiškia paprastųjų tarybinių 
žmonių mintis bei viltis. Štai kodėl nie
kuomet seniau Lietuvoje taip literatūra 
nebuvo mėgiama ir skaitoma, kaip da
bar.

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

OPERA AT LIBERTY AUDITORIUM
Last Sunday’s enthusiastic reception 

of the LMS sponsored Opera Concert 
was singularly proof .that good music, 
artistically rendered, can be appreeciated 
by every type of audience.

This concert was the first of this sea
son’s operatic presentations slated for 
the public at Liberty Auditorium. It was 
an afternoon of opera arias, duets and 
scenic excerpts from a number of the 
great Italian operas. The audience were 
treated to a beautiful rendition of “Ca
ro Nome” from Rigoletto, by a lovely 
petite soprano, Sylvia Dulce. The tenor, 
Edward. Caldicott, gave new meaning to 
“La Donna E Mobile” from the same 
Verdi opera. Represented also in the so
lo selections were songs from Faust, 
Carmen antį La Traviata.

In the costumed scene from, The Mar
riage of Figaro, Walter Lewis, bass-ba
ritone and director of this . company, 
showed himself a highly Excitable and 
forceful Count Almaviva. Amelia Jes- 
kevičiūtė-Young was the demure misun
derstood Countess Almaviva, while Bet
ty Koster was Susanne, the’crafty maid. 
Both girls amusingly kept the count in 
a perpetual state of agitation and 
sparkled along with the delightful Mo
zart score.

In the La Forza del Destino scene, we 
again heard Walter Lewis, this time as 
the Padre, while Floria' Raucci was the 
tormented Leonora. Miss Raucci gave 
a brilliant performance. Her voice is 
clear, strong and well trained.

The final scene was the very touching 
one from Verdi’s La Traviata where the 
elder Germont begs Violetta to leave his 
son Alfredo. This scene is one of the high 
points of the lovely La Traviata score. 
Again Walter Lewis and Amelia Jeske- 
vičiūtė-Young gave a stirring perfor
mance.' Amelia has been a great favorite 
on the Lithuanian stage. We just hadn’t 
realized before how great a performer 
she has become. Her rich voice and sim-
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SKAITYK 
, ir 

MOKYKIS
Kraujas žuvies kūne teka 

griežtai nustatyta kryptimi: iš 
prieširdžio į skilveli, iš ten 
arteriniu kamienu į žiaunas, iš 
žiaunų nugaros aorta į kūną. 
Pro kapiliarus jis susirenka į 
venas, o jomis' vėl į prieširdį, 
širdies vožtuvai neleidžia ų
kraujui eiti kita linkme. 
Kraujas žuvies kūne teka la
bai palengva. Deguonies jis 
turi ne taip jau daug, nes iŠ- 4 
tirpusio deguonies vandenyje 
maža; degifno procesai žuvies- 
kūne vyksta silpnai, žuvies 
kūno teperatūra neaukšta ir 
nedaug aukštesnė už vandens 
temperatūrą. Vandens tempe
ratūrai kintant, kinta ir žu
vies kūno temperatūra, šalta- j
me vandenyje žuvies kūno 
temperatūra žemesnė, šiltame 
— aukštesnė, žuvis priklauso 
prie nepastovios kūno tempe
ratūros gyvūnų.

Su kraujotakos aparatu su
sijusi blužnis. Ji yra viduri
nės žarnos kilpoje. Blužnis— 
kraujo gaminamasis organas: 
joje gaminama daugybė ląs
telių, vadinamųjų kraujo kū
nelių, kurie pereina iš bluž
nies į kraujo skystimą.

Kvėpavimo organai. Ešerys 
kvėpuoja* žiaunomis. Jo gal
vos šonuose yra du kieti kau
liniai žiaunų dangteliai. Po 
šjais dangteliais yra daugybė 
šviesiai raudonų gležnų žiau-v . . ; 
nų lapelių. Jie, tartum akso
mas, laikosi ant kaulinių, žiau
nų lankelių.. Tarp lankelių 
matyti plyšių, einančių į ryk
lės ruimą, žiaunų plyšių eše
rys turi po keturis iš kiekvie
nos pusės. Iš ryklės pro žiau- i 
nų plyšius vanduo patenka į 
žiaunų ruimą, čia kraujas, te
kėdamas žiaunų lapelių kapi
liarais, paima vandenyje ištir
pusį deguonį, čia taip pat 
kraujas atiduoda anglies dvi
deginį. Nebereikalingas van
duo iš po'žiaunų dangtelių iš
eina lauk? Kai ešerys l^vėpuio- 
ja, jis visą laiką burna ryja 
vandenį. Ir visą laiką žiaunų 
dangteliai truputį kilnojasi. 
B'e žiaunų 5 plokštelių, ant 
žiaunų lankelių yra dar žiau- ■ 
ninių kuokelių. Jos kietos ir 
sudaro žiaunose kaip ir koš
tuvą. Tos kuokelės sulaiko^ 
ryklėje smulkų grobį, drauge 
sui vandeniu patekusį į žuvies 
burną.

Šalinamieji organai. Ešerio, 
kaip ir visų žuvų, šalinamieji 
organai yra inkstai. Jie yra 
dviejų ilgų kaspinų pavidalo, 
raudonai rudos spalvos, ir 
glūdi po pačiu stuburu, kūno 
ruimo nugaros pusėje. Prie 
inkstų prieina kraujagyslė, 
1)ro ją į inkstus patenka me
džiagos, kurias reikia paša- . 
linti iš kraujo. Nuo inkstų ei
na šlapimų latakai. Dešiniojo 
ir kairiojo inksto latakai susi
jungia į vieną bendrą lataką, 
šis latakas išsiplečia ir suda
ro šlapimų pūslę. Į užpakalį 
nuo analinės angos yra skylu
tė, pro kurią pūslės šlapimai 
ištęka laukan.

Veisimosi organai. Žuvys 
skirtingų lyčių gyvūnai. Už
pakalinėje kūno ruimo dalyje 
ešerys turi veisimosi organus. 
Patelė turi kiaušdėtis, kurios 
veisimosi (neršto) metu esti 
pilnos daugybės smulkių kiau
šinėlių — ikrų. Patinas turi 
sėklines, arba "pienius”, pri
pildytus vyriškų lytinių ląste
lių — sėklinių kūnelių. Vyriš
kosios lytinės ląstelės daug 
smulkesnės už ikrus; paprasta 
akipii jos neįžiūrimos. Todėl, 
nors sėklinių kūnelių yra dau
giau, negu ikrų, sėklinės uži
ma kur kas mažiau vietos, ne
gu patelės kiaušdėtys.

BELGRAD. — Jugoslav!- - 
jos teismas pasiuntė kalėji- 
man vieną pravoslavų kuni
gą ir 8 kitus asmenis už 
prieštaravimą Tito val
džiai. 

t ■ ■■■ ——i I ■ ..I II ibiu.......
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A. VIENUOLIS-žUKAUSKAS

- KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

(Tąsa)
Kad niekas iš pilies nepabėgtų, abu 

Knystautai su Mintautu ir komtūru 
Hermanu staiga* puolė ir apsiautė Tra
kų ežerą. Bet, deja, išlindę iš girių, pa
matė jie tik ežero salą, o Trakų pilies 
vietoje buvo pelenų krūva. Riteriai nu
siminė, lyg visą žygį pralaimėję. Nu
siminė ir ordino magistras ir tuojau 
siuntė pas kunigaikštį Vytautą žygūnus 
reikalauti maisto, pašaro arkliams ir 
kvietė jį pasitarti tolimesnio žygio rei
kalais. Bet vos išvyko žygūnai, kai 
pryšakines magistro kariuomenės dalis 
puolė 'Skirgailos raiteliai. Sąjunginin
kai tik gynėsi ir skubiai traukėsi atgal. 
Miškuose reikėjo palikti keletas armotų, 
visi taranai ir kiti griautuvai. Ir čia ri
teris Griežė parodė daug savo kariškų 
gabumų ir įsitikino, kad jis ne tik didelis 
pilių- griovikas, bet moka ir tvarkingai 
atsitraukti. Visa bėda, kad maisto žmo
nėms ir pašaro arkliams jau. buvo pri
trūkę žygiuojant pirmyn, o dabar, trau
kiantis atgal tuo pačiu keliu, daug kas 
valgė arklieną, o arklius šėrė atžalų ža
garais ir lapais.

Pakelėse striksėjo arklių apgraužti 
jaunučiai medeliai, nuganytos, it ištrin
tos, pievelės, o riteriai sau maistui net 
varnas šaudė.

Kunigaikštis Vytautas, išjojęs iš savo 
Stovyklos pasitarti su ordino magistru, 
sutiko Trakų Žiežmarių vieškely daugy
bę grįžtančios atgal sąjungininkų ka
riuomenės. f“V is i buvo pikti, alkani ir 
apdriskę. Arkliai vos vilkosi ir gyvi 
buvo tik tyru vandenėliu. Visi brovėsi 
skubėjo prie Nemuno ir tikėjos persikel
ti kiton jo pušėn į Sūdaviją, kur giriose 
buvo daug žvėrių, paukščių, sočiai žolės 
arkliams ir nesitikėjo užpuolimų.

Tuojau užjojo ir ordino magistras su 
savo didikais ir riteriais. Konrado Val- 
lenrodo veidas spindėjo kažkokiu vidu- 

. jiniu džiaugsmu, nors dėjosi jis nusimi
nęs. Jokio pasitarimo nebebuvo, nes visi 
suprato, kad alkana kariuomenė ant pu
siau padvėsusių arklių ne tik kariauti, 
bet jir gintis nebegali. Paskui didįjį ma
gistrą traukė vieškeliu keli vežimai, bet 
jie buvo ne maisto ir ne grobkrprikrauti, 
O įvairių kryželių, medalikėlių ir. šventų
jų paveikslėlių, kuriais tikėjosi ordinas 
apdalyti naujai pakrikštytus lietuvius. 
Kad lietuviai neišniekintų šitų šventeny
bių, niekas nenorėjo jų palikti, o gabeno-

pjaėmė jis ir kitas panemunės pilaites ir 
naujai pastatytus sustiprinimus.

Skirgaila Kauno nepuolė.
XXXVI

Kaip žemes pardavęs’ar savo laimę pa
lydėjęs, traukėsi į Prūsus su kryžiuočių 
kariuomene riteris Griežė. Visas jo pa
siryžimas, žūt būt, išvaduoti iš nelais
vės savo širdies damą ir ’numylėtąją 
Margaritą Knystaūtaitę sudužo, kaip 
molinė šukė.

Ko laukti, ko tikėtis—riteris nebeži
nojo. Beveik kas metai daromi žygiai į 
Lietuvą, bet laukti dar metai, o išlaukus, 
vis vien visų pilių iš karto neapsiauti ir 
visos Lietuvos iš karto nepaimsi. Jei da
bar, artinantis pavojui iš pradžių išvežė 
jas iš Kernavės, paskiau iš Trakų, tai 
ne kitaip elgsis jie ir toliau. Jei kry
žiuočiai paimtų ir Vilnių, ir Krėvę, ir 
Lydą, tai argi maža lietuviai turi dar pi
lių Guduose ir kitose savo žemėse. Sun
ku buvo kas padaryti, bet riteris Griežė 
nenusiminė. Kryžiuočių ordinas beveik 
visose didesnėse lietuvių pilyse turėjo 
savo šnipų pirklių ar juokdarių tarpe.

two months the 
League (LMS) 

OPERA FEST-

Lithuanians did

Smarkiai puolė Skirgaila atsitraukian
čius sąjungininkus ir žudė jų riterius be 
pasigailėjimo. Narsiai gynėsi ir riteriai 
ir daug jų jau keliavo pėsti. Darbavos 
miškuose ir palaidi lietuvių būriai ir bu
vo tokie drąsūs, kad keletas vyrų pulda
vo kryžiuočių vėliavas ir, pakloję pirmu
tinius, sprukdavo atgal į mišką; užbėgę 
Užuolankom vėl puldavo ir tokiu būdu 
taip vargindavo besitraukiančius, kad 
jiems nei valandėlės neduodavo atsikvėp-

Kunigaikščio Vytauto kariuomenei 
nieko netrūko; ji net gerokai padaugėjo 
perėjusiais jo pusėn Skirgailos pulkais ir 
bajorais. Ir šį kartą, kaip ir pernai grįž
tant nuo Vilniaus, jam teko apsaugoti 
Sąjungininkų traukomasis ir atremti vi
sus priešų puolimus. Išį pradžių Skirgai
la dar mėgino pulti Vyrautą, bet kai pa
matė, kad jo pulkai viens po kito pereina 
Kęstučio sūnaus pusėn, liovėsi vijęs. Bet 
sąjungininkai skubėjo patys, ir per.ke- 
Has dienas visa rytų Lietuvos sritis, nuo 
Trakų iki Kauno, jau buvo išvaduota 
nuo kryžiuočių ir jų sąjungininkų ka
riuomenės. Atsitraukė ji labai greit. 
Išgrobti ir išdeginti visiems Kauno ir 
Trakų miesteliams ir kaimams reikėjo 
daugiau kaip dviejų savaičių laiko, o 
atsitraukė ant savo alkanų arklių beveik- 
per tri^ dienas. Retas riteris vežėsi ar 
nešėsi su savim kokį karo grobį ar vedėsi 
belaisvių; daugiausia tik bėgo nuo bado 
it'gelbėjo savo gyvybę.

Šiapus Kauno, pasiekę nenuniokotas 
apylinkes ir tą pačią salą, kurioje prieš 
Žygį taip triukšmingai puotavo, sąjungi
ninkai susilaikė atsikvėpti. Greit atvyko 
ir Vytautas ir bendromis jėgomis toje 
pačioje saloje pastatė du sustiprinimu ir 
atnaujino Rittersverderio pilį. v

Kai sąjungininkai atsitraukė į Prūsus, 
kunigaikštis Vytautas sū savo pulkais ir 
Bajorais, bet tų, kurie buvo ordinui įkeis
ti,, pasiliko Rittersverder.v Savo valdžion

noti, kur kalės abi kilnios moterys, kad 
paskiau kokiu nors būdu jas išvogtų ar 
su Skirgailos belaisviais mainomis pasi
keistų.

Čia jam būtų galėjęs ką nors padėti 
ordino magistras, bet .riteris nedrįso 
jam apie tai prisiminti: kryžiuočiai mėg
davo lietuvių žemaičių nuolankumą, bet 
vengdavo bičiuliautis kaipo lygūs su ly
giais ir visur stengdavos pabrėžti esą 
aukštesnės kilmės. Nepalankiai žiūrėjo 
ir į mišrias vedybas, o riteriams net 
mirties bausme buvo uždrausta .tuoktis 
su svetimšalėmis. Be to, dabar kalbėti 
apie savo širdies damą, kai visas ordinas 
liūdi dėl nepasisekusio žygio ir didelių 
nuostolių, būtų ne vietoj.

Visai kas kita, jei jis būtų galėjęs pa
silikti prie kunigaikščio Vytauto Ritters
verderio pily. Tik vienas Vytautas išė
jo iš to žygio nugalėtojas ir laimėtojas. 
Be to, kunigaikštis jautėsi kryžiuočių 
kariuomenės išgelbėtojas, nes jei ne jis, 
tai Skirgaila būtų galėjęs juos alkanus 
ant pastipusių arklių visai
Todėl riteris nutarė, nuvykęs į Marien
burgą, tuojau kreiptis prie kunigaikštie
nės Onos ir prašyti jos pagalbos ir pata
rimo.

Girdėjo riteris Griežė, kad kunigaikš
tis mano atkviesti iš Prūsų savo žmoną 
ir siųsti ją Lietuvon propagandos ordino 
naudai varyti, ir tikėjos pakliūti jos pa
lydovu. O iš Lietuvos vis bus patogiau 
ir ieškoti, ir iš nelaisvės vaduoti.

Ordino ir jo talkininkų kariuomenė, 
keliaudama panemune, pėr Žemaięių že
mes, šiek tiek ir atsigavo, tačiau toli 
gražu'nebebuvo panaši į tą karingą pra
muštgalvių ir nuotykių ieškotojų gaują, 
kuri prieš porą mėnesių buvo išžygiavu
si iš Prūsų. Arkliai jų vos bepavilko ko
jas, o ir patys raiteliai atrodė labai iš
vargę, išbadėję ir nelinksmi. Varėsi su 
savimi tik kelias dešimtis karo grobio 

. vežimų. Už tat beveik visus taranus ir 
kitus griautuvus turėjo palikti miškuo
se arba sumesti Nemunan. Pakelėse pi
laičių įgulos nekėlė jiems ovacijų, ne
džiūgavo, o tylomis lydėjo pro šalį, kaip 
kokią gedulingą eiseną. Kiti, nesulaukę, 
grįžtant savųjų, klausinėjo prajojančius. 
Kai tie nieko negalėjo ar nenorėjo atsa
kyti, žinojo, kad jie jau nebegrįs. Daug 
kas įtarinėjo naują ordino magistrą 
Konradą Vallenroclą. Vieni sakė, kad 
jis esąs gabus fiksuotoms kelti, triukš
mauti ir girtauti, o apie karą tiek nu- 
sirhanąs, kiek ir kiekvienas- knechtas. 
Kiti įtarė jį susidėjus su Jogaila ir ty
čia prakišus žygį. Dar kiti prikaišiojo 
jam, kad esą's ne vokiečių kilmės, ir spė
liojo, iš kur jis mokąs kalbėti lietuviš
kai . . . Svetimšalių riterių tarpe ėjo gan
dai, kad Konradas Vallenrodas, ’ prieš 
atvykdamas į Prūsus, Vengrijoj karia
vęs su saracėnais ir pridaręs ordinui di
delių nuostolių. Buvo girdėti ir tokių 
kalbų, kad jis esąs tik apsimetęs krikš
čionis, bet gimęs pagonystėje ir turįs ka
ži nkur lietuvę pagonę žmoną. įžodžiu, 
nusivylimas magistru buvo labaikdidęlis, 
ir daug kas ėmė kalbėti apie naujbs.rip* 

' kinius. Apie pagiežą ar naują žygį į 
Lietuvą niekas ir neužsiminė. Tuos nau-

• jus riterius, kurie atvykdavo iš Europos

os alkan 
sunaikinti.
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LMS News aiid Views
(Tąsa nuo 3-čio duš.)

pathetic actions are well suited to ope
ra. MTe wish Amelia a very long and 
successful career, and we hope to see her 
in operatic performances more often.

The singers were ably accompanied at 
the piano by Ella Deutsch Lewis. The 
concert, by this talented group who call 
themselves the Nassau Opera Guild, was 
a thrilling experience. We’re sure it will 
not be the last.

LITHUANIAN OPERA
In a little less than 

Lithuanian Fine Arts 
will present -its own 
IVAL.

Unfortunately, the
not produce any Verdis or Puccinis or 
Rossinis, so we have no great Lithua
nian operas. The only one we know of 
that has been performed here in the 
states was “Eglė” by Mikas Petrauskas, 
and that was a very long time ago. But, 
we do have a great number of popular 
Lithuanian operettas and quite a store 
of other operettas translated into the 
Lithuanian language.

We, in the League, feel that our public 
would like to hear again some of those 
old familiar operatic tunes. Others, who 
have grown up since the second World 
War, do not even know that Lithuanian 
operettas exist at all since so very few 
have been performed during this last pe
riod. Therefore, i)ve are sponsoring an

OPERA FESTIVAL to stimulate a re
vival of the Lithuanian operetta. The 
Festival will be held on Sunday, April 
15, at the Liberty Auditorium, Rich
mond Hill, N. Y. . .

All the choruses in the district have 
been invited to participate with a pro
gram of songs from operettas of the 
past. Each chorus will enact a 15 min
ute program of skits and songs taken 
from different operettas.

The choruses are already at work on 
their part for the Festival. From time 
to time I shall report on their progress 
and just what operetta each one will re
present.

At this time, I wish to make the an
nouncement public, that artists, singers, 
dancers ,instrumentalists etc. are invited 
to participate in the LMS OPERA 
FESTIVAL. Please write me for more 
details. Remember, however, you must 
use material from or pertaining to dur 
theme “opera.” And all requests must 
be made as early as possible, because we 
are planning a beautiful detailed souve
nir program Hook for the occasion.

A final word also to the organizations 
that are members of the LMS 3rd dis
trict. The annual LMS convention will 
be held in conjunction with the OPERA 
FESTIVAL.’ The convention will open 
Saturday night, April 14, at 8 PM. Re
ports from the LMS committee will be 
given and general discussion ’ on our 
artistic and organizational problems 
will follow. The convention will con
clude Sunday at 2 PM and will be fol
lowed by the OPERA FESTIVAL.

Lietuvos Mokslų Akademija švenčia 
savo pirmąjį dešimtmetį

Rašo Prof. J. Žiugžda
Lietuvoje 1940 metais bu

vo padėtas pamatas kultū
ros, mokslo ir švietimo kles
tėjimui respublikoje. Jau
1940 metais buvo žymiai 
praplėstas pradinių ir vi
durinių mokyklų tinklas. 
Aukštosios mokyklos tapo 
plačiai prieinamos darbi- 
njnkų, valstiečių ir darbo 
inteligentijos vaikams. An
tai, 1940—1941 mokslo me
tais Lietuvos aukštosiose 
mokyklose mokėsi daugiau 
kaip 6,000 studentų, tuo 
tarpu, kai paskutiniaisiais 
buržuazijos viešpatavimo 
metais — 1939—11940 moks
lo metais — Lietuvoje tebu
vo iš viso 3,900 studentų.

Vyriausybės nutarimu
1941 metų sausio 16 dieną 
buvo įsteigta Lietuvos TSR 
Mokslų Akademija.

Hitlerinė okupacija nu
traukė kūrybinį Mokslų 
Akademijos darbą. Per 
trejus metus fašistiniai 
grobikai griovė, grobstė ir 
naikino rriaterialines ir kul
tūrines Lietuvos vertybes. 
Vienai tik Mokslų Akade
mijai jų padaryta nuosto
lių daugiau kaip 110 milijo
nų rublių sumai.

Šiuo metu Lietuvos TSR 
Mokslų Akadernijos sudėty
je veikia vienuolika moksli
nio tyrimo institutų: chemi
jos ir chemijos - technologi
jos (direktorius K. Dauk
šas), geologijos ir geografi
jos (direktorius K. Bie'įiu- 
kas), biologijos' (direkto
rius M. Valius), eksperi
mentinės medicinos (direk
torius V. Girdzijauskas), 
technikos mokslų (direkto
rius I. Indriūnas), žemės 
ūkio (direktorius V. Vaza- 
linskas),- melioracijos (di
rektorius J. čeičys), miškų 
ūkio (direktorius Kveda
ras), lietuvių kalbos (di
rektorius J. Balčikonis), 
lietuvių literatūros (direk
torius K. Korsakas), Lietu
vos istorijos (direktorius 
J. šiugžda), ekonomikas 
(direktorius t)Z. Budrysk 
teisės (direktorius J. Bula
vas). ■/

Be to, Mokslų Akademi
jos Sistemoje veikia Cen
trinė biblioteka, Botanikos 
sodas, Pomologijos sodas, 
Zoologijos muziejus, 3 is
torijos - etnografijos mu-

zooferma, 
mokslinio 

ir kitokios

ziejai, 3 literatūros muzie
jai, rezervatas, agrochemi
jos, veterinarijos, laukinin
kystės bandomosios stotys, 
eksperimentinė 
gyvulininkystės 
tyrimo ferma
pagalbinės mokslo įstaigos.

Lietuvos Mokslų Akade-, 
mija ‘ išaugo į stambią 
mokslo įstaigą, kuri dabar 
koordinuoja visą moksliu į- 
tiriamąjį darbą respubliko
je ir savo moksliniame dar
be palaiko glaudų ryšį su 
TSR Sąjungos Mokslų Aka
demija ir kitų broliškųjų 
tarybinių respublikų Moks
lų Akademijomis.

Visas Mokslų Akademijos 
institutų darbas glaudžiai 
siejamas su visų respubli
kos liaudies ūkio bei kultū
ros šakų vystymo klausi
mais, su nenukrypstamo 
darbo žmonių gerovės kili
mo uždaviniais.

Lietuvos liaudies ūkiui 
didelę reikšmę turi Mokslų 
Akademijos institutų dar
bai, susiję su žemės ūkio 
pakilimu.

Stambūs darbai įvykdyti, 
tiriant Lietuvos dirvožemį.' 
Paruoštas , planas i žemės 
ūkiui elektrifikuoti. Moks
lų Akadėmijos institutuose 
įvykdomi svarbūs darbai 
ryšium su vyriausybės nu
tarimu artimiausiais me
tais pakelti grūdinių ir ki
tų žemės ūkio kultūrų der
lingumą respublikoje, pa
kelti visuomeninės gyvuli
ninkystės produktyvumą.

Mokslų Akademijos insti
tutai atlieka didelį darbą 
statybinių medžiagų tyrimo 
srityje. Tas darbas įgyja 
ypatingą svarbumą, atsi
žvelgiant į didžiulį statybos 
augimą miestuose ir į pla
čiu mastu įvykdomą kolūki
nių gyvenviečių statybą.

Savo mokslinio tyrimo 
darbais Lietuvos Mokslų 
Akademija padeda vystyti 
respublikos pramonę. Rim
ti uždaviniai toje srityje iš
kyla technikos mokslų 
stitutui, ekonomikos 

emijos institutams, s 
Visuomeninių mokslų

Per palyginti trumpą sa
vo gyvavimo laiką Lietuvos 
Mokslų Akademija atliko 
nemažos apimties moksli
niu ■ 
tualiaisiais liaudies ūkio ir 
kultūros klausimais, išgvil
deno šimtus mokslinių te
mų ir išleido daugiau kaip 
pustrečio tūkstančio auto
rinių lankų mokslinių vei
kalų — originalių darbų, 
monografijų, mokslinių 
straipsnių rinkinių.

Mokslų Akademijoje išau
go naujos mokslinės jėgos, 
kas užtikrina tolesnį moks
lo vystymąsi respublikoje.

Lietuvos Mokslų Akade
mijos moksliniai bendra
darbiai, visi respublikos 
mokslininkai kupini sieki
mo dar labiau stiprinti ir 
plėsti savo mokslinį - tiria
mąjį darbą, dar glaudžiau 
jį sieti su respublikos že
mės ūkio ir pramonės vys
tymo uždaviniais, su lietu
vių tautos kultūros — naci
onalinės savo forma, socia
listinės savo turiniu — kė
limo uždaviniais.
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Abrahomo Lincoln© stą- ‘ 
tula sostinėje Washingto
ne. Jo gimtadienio diena^ 
vasario 12 d., tūkstančiai 
amerikiečių sustojo prie 
jos pagerbti tą didį ko
votoją.

Aiškinamąjį darbą plečiant
RADVILIŠKIS, 1950 m. gr. 

29 d. — Povilaitį — “Šušvės”
- . tiriamųjų^ darbų, ak-i kolūkio kolūkietį gerai pažįs- 
---- - —------- ----- —“ ta to kolūkio kolūkiečiai. Jis 

dažnas svečias pas kolūkie
čius. Ne vieną pasikalbėjimą 
jis surengė kolūkinių laukų 
darbo žmonėms apie respubli
kos kolūkių laimėjimus, apie 
Konstituciją, apie paruošų 
plano įvykdytno pirma laiko 
reikšmę. Agitatorius Povilai
tis supažindina kolūkiečius su 
visais mūsų šalies ir užsienio 
įvykiais.

Į kirtavietes agitatoriai 
neša naujus laikraščius, ren
gia pasikalbėjimus apie busi
muosius rinkimus į respubli
kos Aukščiausiąją Tarybą. 
Agitatorių grupėje yra 11 
žmonių, kuriems vadovauja 
kolūkio partorgas drg. Dze- 
dzelis. Agitatoriai reguliariai ' 
susirenka pasidalinti savo - 
darbo patyrimu. 

■ . ..... ■■
Athenai, Graikija. — Ta

po atsteigtas traukinių va
žinėjimas iš Graikijos į Ju
goslaviją ir iš Jugoslavijos 
į Graikiją.

Įsigykite Jono Kaškaičio 
eilių rinkinį

"PROŠVAISTĖS”
“BROŠVAISTeSE” telpa arti 150 Jono 
Kaškaičio rinktinių eilių ir poemų. .

“PROŠVAISTĖSE” 
miausieji poezijoje 
bėgyje.

“PROŠVAISTĖSE”
čio biografiją ir jo darbų apžvalga.

telpa Jono Kaškaičio žy- 
kūriniai, sukurti 50 metų

telpa trrmpa Jorio Kaškai-.

“PROŠVAISTES” išleistos gražiame popieriuje, 
—tai virš 300 puslapių knyga.

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti' 
^Prošvaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo 
knygynėlyje.

“Prošvaisčių” kaina tik $1.50.

Knygų platintojai prašomi užsisakyti “Pro
švaisčių” platinimui.

Rašykite ir pinigus siųskite:

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19f N.

S —U.
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t PRANEŠIMAI

Kelia savo politinį-idėjinj

(adv.)

(BUYAUSKAS)

DORCHESTER, MASS.-

*•

« CHARLES J. ROMAN

Nepa- 
Kviečia 
(38-39)

pra- 
pri- 
yra

1 džių, taipgi bus ir išsigerti, 
mirškite atsilankyti. — 
Rengimo Komisija. J. S.

MONTELLO, MASS.
Progresyvių Partijos, lietuvių sky

rius rengia prakalbas. Čia bus iš
duotas raportas iš pasaulio kongre
so, kuris įvyko pereitais metais. 
Kalbės Miss. Johnson iš Bostono. 
Bus lietuvių Tautiškame Name, 
Vine ir Main Sts., įvyks sekmadie
nį, vasario 25 d. Pradžia 2:30.

(38-39

PANEVĖŽYS, 1950 m

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, vasario 25 d. Lais-. 

vės Choras rengia Banketą, kuris 
įvyks Laisvės Choro svetainėj, 157 
Hungerford St. Pradžia kaip 2 vai. 
po pietų. Bus gera orkestrą. Įžanga 
$3.00. — Kviečia Komisija.

(38-39)

m

gr.

Miami, Fla

Chicago, III

Atvažiuodavo

•visuomet pagelbsti, kiek gale- pų augintoją Stasę Vitkienę.

Benefit m(5S Savo darbe ii’ kad jo svei-

Klubas

Roseland, Ill
Karšti Aidiečiai

Pittsburgh, Pa

4 vaikus, viso 60 na-

SKELBKITSS LAISVĖJEUžraSyMt Laisvę Savo Draugui.

mergele, 
per visą

karš-, 
daug

Geras LDS 53-čios 
Kuopos Susirinkimas

valdžia 
darbą 
Darbo

Grafikos paroda 
rajono centre

Rašo Vaclovas Babraitis 
Eišiškių rajono Marytės 
Melnikaitės vardo kolūkio

yi- 
Juo 

ūkis,

EIŠJŠKIA1, — 1950 m.

reikalauja,ma, kad
Apgynimas būtų

metais vėl bu- 
pasidairyti po 

Va., apylinkę.

o 
kolūkio 

stiprindamas

Londono uosto darbininkų streiką laužo policija. 
Kaip mūsų prezidentas Trumanas jsakė armijai ge
ležinkeliečiu streiką sulaužyti, taip darbietis Ang
lijos premjeras Attlee jsakė savo policijai tuojau apsi
dirbti su uosto darbininkų streiku.

reikalauja, kad ši
būtų pasiųsta

West, vakarais 
šokiais —• vis tai 
kaipo didvyrei 
išgelbėjusiai iš

Finansinė knygų atskaita LDS
142 kp. už 1950 metus

Įeigos ............... $22,247.67
Išlaidos .............. 17,981.73

kurie
dėl choro, bet ir tuos, 
tokiuose dideliuose šal- 
nepraleidžia dainų pa- 
nors ir toli gyvena. T^o-

Br i d ge porti š k ės LDS
pos susirinkimas, įvykęs 
7 d. buvo skaitlingas, tik 
la, kad niekas ncatsivedė

sakosi tu-

Visas LDS 142 k p. turtas 
su; 1 d. sausio, 1951 m. 

. .$36,959.52. 
už Klubo namO per- 
............... $19,526.49.

kitus. Pa-
pavyzdžiuii, “Gegu-

kolūkio kiau-

jų narių. K. Kairys 
rįs du kandidatu.

Kuopa paskyrė 
sveturgimių gynimui ir
ko du delegatus į konfercnci-

jog kol-
savo
dau-

penkinę 
išrin

vas. i
gai- j

nau-

įvyko ir gražios
Daukantiečiai 

priimti ir pasvei- 
įvyko vaišes.

plėšdavo. 6 kai

kata tarnautų jam ilgą laiką, 
nes malonu sueiti su geros 
širdies žmogumi. Rep.

. . .$18,098.94, 
b o n ų p i r k ta

. . .7,794.00,
vertė ant

...........638.80,
namai ir žemės 
'.......... >. .9,060.00,

i priėmi-
Sios organizacijos j niu> tinkime jam geros lai- 

Evening Star Benefit savo darbe ir kad jo svei-

MANO ATSIMINIMAI
savo atsimi- 

apie’ praeit*.
19k06 metais aš atvykau 

Amerikon. Tada darbininkai, 
su kuriais tekdavo susidurti, 
nebuvo turtingi, vargingai gy
veno, bet buvo linksmesnį, 
kaip šiandien. Tada visokį 
taksai nevargindavo žmonių.

Aš atvykau į Thomas, W. 
Va. Ten tuo laiku buvo ang
lies kasyklos ir trys dratų ir 
vinių šapos. Priklausė Davis 
Co. Darbininkai labai mažai 
teuždirbo. Angliakasiams mo
kėjo 50 centų už dviejų tonų 
karą. Bet turėjo būti prikrau
tas visai švarios anglies. Jei
gu surado kokį akmenuką, tai 
tada numušdavo mokestį iki 
25 centų. O jeigu karą subum- 
pipai, tai ir nieko negauni 

'mokėtu Tai'būdavo sunku pa
daryti du doleriu į dieną. Rei
kėdavo dirbti 12 ir daugiau 
valandų į dieną. Kur buvo 
kietesnė anglis, tai mokėdavo 

\ už tris tonus vieną dolerį. Ir 
dar reikėjo saugoti, kad ang
lis butų švari, kad akmenų 
neįliuodotum. Nes su akmeni- 

temokėjo tik 50 centų 
•is tonus. Taipgi reikėda

vo turėti savo paraką ir dina
miką, ir aliejaus, kurio galio
nas kainuodavo 60 centų. Tai
gi, tuo laiku jeigu mainieris 
padarydavo $3 į dieną, tai 
turėjo būti geras mltinieris.

Thomas, W. Va., buvo tada 
daug lietuvių.
šimtai. Bet jų dabar ten nebė-, 
ra. Daugelis

ti nuosavybes. Bet ne taip at
sitiko, kaip manyta. Pradėjo 
uždaryti vietines dirbtuves. 
Daug darbininkų neteko dar
bo. Kasyklose irgi darbai su
mažėjo. Visoje plačioje apy
linkėje buvo bent 50 kasyklų, 
šiandien visos uždarytos. Tai 
kur darbininkai dingo? Dabar 
paliko pustuštis miestelis.

S. J. Eizonas.

Vieno kolūkiečio
įspūdingi patyrimai

džio 30 d.—Eina į pabaigą 
1950-tieji metai.
Lietuvos sostinės gyvento
jams tai buvo naujų laimė
jimų metai. Vilnius, pasi-

Tarybų

savo gyvastis 
kasyklose prarasdavo. Kom
panija nieko nemokėdavo už 
gyvybę. Užmuštą būdavo par

neša ir ant porčių padeda, ir 
tada žinokis. Reikėdavo eiti 
per stubas ir kolektuoti aukų 
užmuštojo palaidojimui.
- čia lietuviai buvo pasistatę 
bažnyčią, sukūrė Švento Jono, 
Švento Juozapo ir švento Jur
gio draugijas ir mokėdavo po 
50 centų į mėnesį į kiekvieną 
draugiją. Kai susirgdavo ar 
susižeizdavo, tai gaudavo r~ 
$6 į savaitę pašalpos. Tai bu-Į 
vo ir gaspadinei geriau. Na
riai aplankydavo ligonį. Tuo 
laiku žmonės nežinojo, kas 
yra ligoninė. Ir sunkiai sužeis
ti turėdavo namuose gydytis.

Nuo 1918 metų čia pradėjo 
padėtis keistis. Jeigu pirmiau 
nebuvo galima nei prasižioti 
apie uniją, dabar jau pradėjo 
mainieriai1 organizuotis į savo 
uniją. Kompanija visokiais 
būdais unijistus iš pradžių te
rorizavo, į kitas valstijas iš
vesdavo, kai kuriuos nužudy
davo. Bet unija įsigalėjo. Ta
da buvo geriau. Jau pakėlę 
mokestį. Ką pirma mokėjo 50 
centų už kariuką, tai dabar 
jau gaudavo $2. Pasidarė 
daugiau darbo. Pristatė dau
giau gyvenimui namų ir krau
tuvių. Bet viskas buvo kom
panijos. Kompanija žinojo, ką 

daro. Ji už visokias reikmenis
Retinai 

mainieriai sustreikuodavo, tai 
fcįpnpanija

Tarnaitė pagarsėjo

Vasario 15 d. pasibaigė 
penkių dienų vakacijos dėl 
panelės Elizabeth Barbour, 22 
metų jaunuolės, kuri prieš 
mėnesį laiko Scranton, Pa., 
buvo vieno viešbučio naktinė 
tarnaitė. Užsideguis-užsilieps- 
nojus tam viešbučiui nakties 
laiku, Elzbietos pastangomis, 
sumanumu, vikrumu ir apsuk
rumu išgelbėta apie šimtas 
miegančių žmonių.

Elizabeth Barbour, iki šiol 
niekam nežinomoji 
netiktai pagarsėjo 
plačią Ameriką. Tokį jos per 
spaudą, su fotografija išgarsi
nimą nenupirktam nei už mi
lijoną dolerių. Miamės viešbu
čių bosų susivienijimas parsi
kvietė ją į Miami penkiom 

Alienom vakacijų. Atvyko lėk
tuvu iš Scranton, Pa. Viskas 
buvo apmokėta su dovanom. 
Auto mašina su’ vairuotoju, 
ant laivo pasivažinėjimas, ke
lionę į Key 
bankietai su 
jos garbę i, 
(heroine), 
liepsnojančio viešbučio šimtą 
.miegančių žmonių.

Elzbietukė labai džiaugėsi 
tokiu šauniu pirmu kartu jos 
gyvenime turėtu^ kaip ji sakė, 
“the most wonderful time of 
my life.”

Gelbėti žmonių gyvastis 
yra prakilnus ir doras darbas. 

P° j Karuose žūna šimtai, tūkstan- 
Ičiai ir milijonai jaunų vyrų, 
naudai valdančiosios klasės, 
naudai amunicijos fabrikantų, 
pelnagrobių. Būtų laikas, kad 
atsirastų ir' tokių mergelių, 

kkaip Elizabeth Barbour, he
rojiškai šaukiančių : bėkit nuo 
tų gaisrų ir karų. Jūs • nieko 
nepralaimėsite, o tiktai savo 
galvas ir gyvastis laimėsite.

V. J. Stankus.

kampanija ir iš namų juos 
išmesdavo. Kompanija pradė- 

‘ jo skelbti, kad čia ateivių ne
reikia, pradėjo ieškoti čia gi- 

.musių. Daugelis darbininkų 
turėjo išsikraustyti, kitur dar
bo ieškoti. Kompanija sulau
žą uniją.

Šioje apylinkėje buvo di
džiausios girios. Kompanija 
pradėjo girias kirsti. Pasista
tė sawmilius, piovė lentas ir 
medžįus ir geležinkeliais ir 
■upėmis siuntė į didmiesčius. 
Dabar miškų jau nebėra’, pa
liko pūstynės. Kų ^neišvežė, 
tai sudegino.

E Praėjusiais 
, vau nuvykęs 

Thomas, W. 
Matosi milionai akerių žemės 
visai tušti, tik maži krūmokš
liai kur he kur auga.

Už trijų mylių nuo Tho
mas, W. Va., buvo Davis, W. 

jVa„ < grąžus miestelis. Gyven- 
Ajt^buvo gerai. Buvo garbarnė, 

popierin ir medžio dirbtuvės. 
Išdirbdavo visokias medžia
gas dėl namų ir kasyklų. Ne 
maža ir lietuvių ten pasipirko 
namukus. Manė jie Čia baigti 
savo amžių ir vaikams palik

Aš vadinu ne tik tuos 
tais aidiečiais, 
dirba 
kurie 
čiuose 
mokų,
dėl Aido Choras gerai gyvuo
ja ir yra tvirtas.

Aido Choro Rėmėjų bankie- 
tas, įvykęs vasario 4 d., buvo 
sėkmingas, nors tą dieną buvo 
kiti trys dideli parengimai. 
Programa svečiams labai pati
ko, kurią išpildė Aido Choras 
vadovybėje D. Yuden ir so
listės: J. York, V. Urman ir 
H. Brown.

Vakarienė buvo labai gera 
ir buvo duodama gailintu lai
ku. Tai garbė mūsų darbš
čiom gaspądinėm. K. Kudukis 
ne tik pati dirbAt bet dar gas- 
padines gerai pavaišino. Vi
siems žinomas menininkas- J. 
Griškėnas, atvykdamas į ban- 
kietą, atsivežė butelį stipraus 
gėrimo dėl Aido Choro. Jis 
taipgi yra choro rėmėjas. O. 
G. iškepė pyragų. Visiems la
bai ačiū. •

Į chorą vėl grįžo Kairienė 
ir Misevičienė; kiti pasižadė
jo grįžti, kaip oras pagerės. 
Gauta -dvi naujos choristės, 
tai Mrs. Mickevičienė ir jos 
dukrelė Hielen. Dan .Yla.

FRANKFURT, Vokieti
ja. — Tapo paliuosuoti' 18 
vakarinės Vokietijos komu
nistų, kurie buvo areštuoti 
begrįžtant iš rytinės Vokie- 
tffas. '..f ¥

Regulianai lanko partinia
me kabinete šiuo klausimu 
rengiamas paskaitas 40 gy
dytojų grupė. Rimtai ruo
šiasi seminarams ir gerai 
įsisavina dėstomąją me
džiagą gydytojai Jučas, 
Uksas, Lučna, Zazulia, Gu
revičiūtė, Skorikova ir kiti.

Nemažas skaičius parti
nių ir tarybinių darbuoto
jų, savistoviai studijuoja 
marksizmo - leninizmo teo
riją. Partiniame kabinete 
yra užvesta įskaita, kon
troliuojama, kaip minimas 
draugas studijuoja, pažy
mimas paskaitų, seminarų 
lankymas, studijuojamojo 
dalyko žinojimo lygis. Sa
vistoviai studijuojantiems 
marksizmo - leninizmo teo
riją draugams reguliariai 
rengiamos konsultacijos, su
teikiami metodiniai patari
mai, nurodoma reikiama li
teratūra.

A. Petrauskaite .

30 d. Ruošiausi kelionei į Pa- puošė naujais rūmais, pa- 
kruojo rajpno “Gegužės Pir- minklais, 
mosios” ir Julijos 
vardo kolūkius su 
džiaugsmu — sakau, 
siu, kaip žmonės 
anksčiau susikūrusiame kol
ūkyje, pasimokysiu iš jų paty
rimo ir perteiksiu jį savo kol
ūkio nariams.

Aš nenusivyliau. Grįžau na
mo kupinas naujų žinių. Savo 
akimis pamačiau, kaip minė
tuose kolūkiuose nariai verti
na visuomeninį turtą, kovoja 
dėl kolūkio sustiprėjimo, kaip 
organizuojama gamyba,' ko
vojama dėl aukštų gamybinių 
rodiklių fermose ir kituose 
ūkinio darbo baruose. Man kri
to į akis didelis kolūkiečių 
sąmoningumas, .jų asmenine 
atsakomybe už pavestą dar
bą. Jie laiku suprato, jog vie
nintelė priemonė greičiau su
stiprinti kolūkį yra suvisuo- 
meninimas gyvulių ir gamybos 
priemonių. Buvo ir tokių atsi
tikimų, kad kai kurie kolūkie
čiai, norėdami sustiprinti vi
suomenines fermas ir pašvęsti 

i daugiau laiko darbui kolūkio 
Pranas šiaulys ]au]<)J0se ar fermose, atidavė 
reporteriui de-, i<0]ūkini antrąją karvę, dalį 

; prasau ! kiaulių, avių, paukščių, sama- 
La*sv®s žino savo asmeninius sklypus.

lai šie mana.jr įaj pasiteisino. Atsipalaida
vę nuo per didelio apkrovimo 
namuose, jie dvigubai dau
giau dirbo kolūkinėje gamy
boje ir uždirbo dvigubai-tri- 

Tai ne pirmą sykį šiaulys gubai daugiau už 
prisideda prie1 finansinės pa- imkime, 
gelbos dienraščiui Laisvei. JisĮžės Pirmosios

L. Pruscika trumpai kalbė
jo apie įvairius visuomeniškus 
reikalus.

G. Montvila pranešė, kad 
sekamą mėnesį Chicagon at
vyksta LDS prezidentas R. 
Mizara. Jam atvykus įvyks 
keli svarbūs susirinkimai LDS 
reikalais.

Mitingui pasibaigus, įvyko 
jaukus pabūvis. Reporteris.

Užėjus į LDP Klubą, ant 
Court St., radome keletą pa
žįstamų lietuvių. Gaspadorius 
Pranas šiaulys tuoj mandagiai 
priėmė svečius — jis visuo
met šypsos, pamatęs iš toliau 
atvykusius svečius. Po trum
pų kalbų-pasisveikinimų, il
gai -nelaukęs, 
padavė šiam 
šimtinę ij- sako: - 
perduoti dienraščio' 
Administracijai,
$10 būna, kaipo mano prisi- 

1 dėjimas prie naujo fondo, su
kėlimui dešimt tūkstančių do-

damas. Gaspadoriaus parei- 
Evening Star Klubas «';,s virš minėtame klube eina

i virš dešimtį metų ir matyt, 
Auburn Parke gyvuoja lie-’kad jis puikiai jas atlieka, nes 

tuvių organizaci ja, apie kurią j nariai ir svečiai visuomet pą- 
laikraščiuose labai retai pusi-■ įtenkinę jo maloniu 
rodo žinia. .........    - • - •
vardas
Club,

turi apie 40 narių, o 
yra virš $5,000. Klu

bas, kaip 'kada, , turi balius. 
Jie, paprastai, pasiseka.

Klubo pirmininkas — J. 
Bush, vice-pirm. J. Kaupas, 
sekr. J. Valonis, iždininkas 
B. Janulis, fin. sekr. M. žižiu- 
nas. L.

Teisybės Mylėtojai Priglaudė 
Simaną Daukantą '

Vasario 11 d., Lietuvių Au
ditorijoj įvyko susivienijimas 
dviejų draugijų. Simano- Dau 
kanto Draugija, su 
ir iždu iš $10,()()(), 
Te isy b ės M y 1 etoj ų 
Dabar Teisybės

180 narių 
įsiliejo 
Draugiją. 
Mylėtojų 

Draugija turės apie 800 narių.
Ta proga 

ceremonijos, 
buvo gražiai 
kinti. Po to

TMD valdyba susideda:
J. Balčiūnas, pirmininkas
J. Bakutis, iždininkas 
Kasparas, fin. sekr.
A. Kaulakis, prot. sekr. 

' Rep.

Prieš Karą Korėjoj

Kilo didelis susiinteresavi- 
mas Ohio valstijoje, kuomet 
Ohio House of Representati
ves rep. Bauer įnešė rezoliu
ciją, kad būtų ištrauktos 
Jungtinių Valstijų karo jėgos 
iš Korėjos. Be to, Bauerio re
zoliucijoje 
■kontinento 

į stiprinamas.
Jis taipgi 

rezoliucija 
Ohio senatoriams Washington 
nan, valstybės sekretoriui ir 
Kongresui. Bet Bauerio rezo
liucija nebuvo priimta. Ji ati
dėta pagal įprotį.

, -o-
Townsend Pradėjo Vajų 
Už Taksus

UTENA, 1950 m. gruodžio 
20 d. — čia atidaryta lietuvių 
tarybinės grafikos darbų pa
roda, kurią surengė Vilniau^ 
dailės muziejus.

Daug vietos parodoje skir
ta įžymaus lietuvių grafiko- 
karikatūristo St. Žuko, kūry
bai. Išstatyti plačiai žinomi jo 
•kūriniai “Dvasiškas tėvelis,” 
“Imperialistų ,,taikos paukš
tis” ir eilė kitų.

Parodoje taip pat atstovau
jama dailininkų Kuzminskio, 
Galdiko, Tulienės, Makūnai
tės ir Steponavičiaus kūryba.

Vietos visuomene gausiai 
lanko grafikos darbų parodą.

Ohio Townsend Klubas 
pradėjo vajų už aptaksavimą 
1% vertelgas ir kitas biznių 
transakcijas, kad tuom būtų 
surinkta ' pusės biliono 'dolerių 
fondas mokėjimui virš 65* me
tų amžiąus žmonėms po $100 
pensijos į .mėnesį.

Townsend National Head
quarter, 6875 Broadway, sa
ko, kad jie yra pasirengę tą 
programą perstatyti Ohio 99- 
t.ai generalinei asemblėjai ir 
darys spaudimą, kad tas būtų 
pravesta.

Taipgi darys
kad dabartiniai 3% sales 
būtų atšaukti, o kas nori 
ryti biznį Ohio valstijoje, 
retų mokėti 1% taksų už 
vo įeigas. Sako, kad tuom
tiems biznieriams būtų nau
da. Biedni žmonės turėtų 
daugiau pinigų ir galėtų dau
giau reikmenų pirkti. V.M.D.

spaudimą,\ 
tax 
da
tų-- 
sa- 
pa-

, kultūros įstai- 
žemaitės I gomis, dar labiau išaugo 

dideliu ! miesto pramone. Vilniečiai 
pamaty- tad sutinka Naujuosius me- 
tvarkosi tus džiaugsminga, pakilia 

nuotaika.
Vakar vakare Pilies aikš

tėje šimtais įvairiaspalvių 
žiburių nušvito didelė, 
puošni, naujametine eglutė. 
Čia pat vyksta šventinė mu
gė. Pasilinksminimai prie 
eglučių bus surengti Pro
fesinių sąjungų centrinia
me klube, Karininkų na
muose, visose mokyklose. 
Konditerijos ’ įmonės paga
mino dešimtis tūkstančių 
dovanų besimokančiam jau
nimui. z'

Rytoj atidaroma Valsty
binio stadiono čiuožykla — 
didžiausia respublikoje. Te
atrai ruošia specialią pro
gramą atostogų išeinan
tiems moksleiviams . \

Vien tik pereitais motais, pa
siaukojamai dirbdama kol
ūkio fermoje, ji gavo iš kiek
vienos kiaulės po 25 paršiu
kus. Už darbą jai buvo išmo
kėtos kelios tonos grūdų, 
daug pinigų, cukraus, pašaro 
ir kitų produktų. Be to, už 
planinės užduoties viršijimą 
Vitkienė gavo nemokamai 15 
paršiukų, o Tarybų 
suteikė jai už gerą 
kolūkyje Socialistinio
Didvyrio vardą. Panašus pa
vyzdys yra Vitkienės padėjė
ja BarZdžiūtė, apdovanota 
Lenino ordinu, ir eilė kitų kol
ūkiečių.

Argi tai nerodo,
ūkietis randa naudą ne 
individualiame ūkyje, 
giau dalyvaudamas 
gamyboje,
suomeninį artelės ūkį. 
stipresnis visuomeninis 
tuo geresriis kolūkiečių -gyve
nimas.

Vilnius Naujųjų metų 
išvakarėse

VILNIUS, 1950. m. gruo-

Pelnas .................. 4,265.94
LDS 142 k p. turtas su 1 d. 

sausio, 1951: Pinigai bankuose 
ir 'ant ..rankų:

K a r o 
už ' . . .

P i r k i m o
/rankų

Kuopos 
vertė

Kuop. inventorius 1,367.78

d. sausio 
Viso, yra . . 
Kaštai 

taisymą ......
Kuopa turi '56 suaugusius 

•narius ir 
nV- . ,

Knygų rėkavimo komisija:
J. Lubon 

M. Mažeika
A. Paulauskas

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 k p. Žaislų Pare įvyks ko

vo 3 d., šeštadienį, Klubo Svetainė
je, 6 vai. vakare. Geriems žaidėjams 

gruodžio 30 d—Šiais moks- , bus duodamos dovanos, bus užkan- ierizvnrt t NTono- 
lo metais partinio švietimo 
tinkle Panevėžio mieste 
mokosi daugiau kaip 1,300 
draugų.

VKP Istorijos trumpąjį 
kursą pagal pirminius šalti
nius studijuoja 176 žmonės.

GEROS ŽINIOS
APIE

ŽILUS PLAUKUS
Jei jūsų plaukai yra žili, jūs 

džiugsite sužinoję, kad naujas 
rengimas, vadinamas NUVIDA 
išleistas, kuris stebuklingai prašali
na plaukų žilumą paprastu įtrinimu 
j plaukus mažo kiekio jo kartą per 
dieną. Jums tereikia jo naudoti tik
tai iki pageidaujama spalva atsiran
da. Naudotojai yra nustebinami 
šiuom nauju, lengvu būdu, atgavi
mui natūralių, jaunai išrodančių 
plaukų. Yra taip sutvarkyta, kad 
jūs galite gauti kiekį šio puikiausio 
prirengimo paprastai prisiųsdami 
TRYSAN CO. Dept. 408, Box 226, 
Peekskill, N. Y., iškirpę Ir įrašę 
vardą ir antrašą žemiau nurodomo
je vietoje. Nesiųskite pinigų, tik už
simokėkite laiškanešiui $2.50, pri- 
skaitant persiuntimą, kai ateis. Bet 
veikite dabar, iki jis gaunamas. 
Name......................................................
Address...................................................
City.......:.................................................

DETROIT, MICH.
LLD 52 kuopos Silkių Vakarienė 

• su prakalbom įvyks subatoj, 24 d. 
, vasario, ant 4097 Porter St. Pra- 
; kalbą pasakys Dr. Palevičius. Turė- 
j sime ir kitokių pamarginimų. Ypa- 
i tingai LLD 52 kp. nariai dalyvauki
te visi. Subatos vakaras, galėsime 
baliavot; ant rytojaus šventė — iš
miegosiu!. Pradžia 7:30 vak. — Už- 
kviečia Valdyba ir Komisija.

(38-39)

HARTFORD,) CONN.
Pranešimas visoms Conn. Valsti

jos organizacijom, kad spaudos pik
nikui diena yra paimta liepos (July) 
15 d. Glastonbury Lietuvių Sąryšio 
Parke, East Hartford, Conn. Tad 
prašome Conn, valstijos organizaci
jų tą dieną nieko nerengti ir kvie
čiame jų narius dalyvauti spaudos 
piknike. — F. J. Repšys. (37-39)

I
T I A V. 2-4026 g

DR.JOHNREPSHIS|;
(REPŠYS) S I

LIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2-4 ir 6-8 o 
Nedėliomis ir šventadieniais: 8 

nuo 10 iki 12 ryto. «

495 Columbia Rd. 3; Matthew A 
BUYUS
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

Liū dėsi o 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa, 

Tel. Poplar 4110

5 psl.-Laisvė( Liberty, lath. Daily) -šešt., Vas.-Feb. 24, IBS t



Niujorkas - skersai 
ir išilgai

Mrs. Paul Zorland siunčia 
visiems laisviečiams geriausiu 
linkėjimų iš saulėtosios Flori
dos, iš Miami. Ji ten leidžia 
atostogas su dukrele Dorothy 
ir sūneliu Paul, Jr.

-o-
Policijos komisijonierius 

Murphy tapo prisaikdintas 
šioms pareigoms eiti per pen
kerius metus; prisaikdino ma
joras Impel litter i.

-o-
Edith L. Fisch, 27 metų am

žiaus vaikų paralyžiaus auka, 
baigusi advokatės mokslą, ta
po priimta praktikuoti fede- 
raliniuose teismuose; mergina 
negali vaikščioti, ji važinėja 
vežimuku. . I-o-

Du Niujorko seimelio nariai 
jnešė rezoliuciją, smerkian
čią mūsų valdžios pareigūnus, 
kurie paleido iš kalėjimų 55 
bjaurius nacius kriminalistus 
Vokietijoje. “Tai yra teisėtu
mo pajuokimas”, sako rezo-1 
liucija.

‘°’ .
CIO pareigūnai sakosi, jie | 

pasiryžę suorganizuoti viso 
krašto 1,500,000 department- 
Štorių tarnautojų Į uniją.

-o-
Rytoj, sekmadienį, Lietu

vių Kultūriniame Centre, mo
terys duos puikius pietus. 
Pradžia 1 vai.

-o-
Jefferson Davis Cohen, 

tarptautinis finansininkas, mi
rė, sulaukęs 70 metų. Jis bu
vo krikštasūnis Jefferson Da- 
viso, Konfederacinių valstijų 
prezidento, kuris vedė karą 
prieš Lincolno vadovaujamą 
kariuomenę.

-o-
Long Island Universiteto 

vadovai praneša, jog šiame 
sezone jų krepšinio komanda 
nedalyvaus jokiose krepšinio 
rungtynėse; tai padaryta po 
to, kai buvo sužinota, kad 
Universiteto krepšinio koman
dos geriausieji žaidėjai yra 
parsidavę gembleriui.

-0-
Gub. Dewey nori, kad Niu

jorko valstijoje būtų praves
tas toks įstatymas, pagal ku
rį būtų sunkiau baudžiami tie, 
kurie papirkinėja atletus. To
kiems,. gubernatorius sako, 
reikėtų “duoti” nemažiau 10 
metų kalėjimo.

Freiheit redaktorius 
suimtas deportavimui

Paul Yuditch, vienas žydų 
darbininkų dienraščio redak
torių, tapo suimtas deportavi
mui. Jį suareštavo jam esant 
darbe.

Paul Yuditch Amerikoje iš
gyveno 42 metus; jis yra tė
vas dviejų Amerikoje gimusių 
sūnų, kurių vienas tarnavo 
II-rajame pasauliniame kare 
armijoje leitenantu.

Yuditch norima deportuoti 
einant McCarrano įstatymu.

Sveturgimiams ginti komi
tetas, kuris suimtąjį gins, pro
testuoja prieš šį valdžios žygį. 

, šiuos žodžius rašant, Yu
ditch yra Ellis Islande, bet 
siekiaąnasi jį iš ten išimti po 
belą. Tuo rūpinasi advokatė
Carol King.

Jis buvo kalėjime už 
kito nusikaltimą!
Dabar jis stengsis atkeršyti!

“CRY
DANGER”

žvaigždžiuoja
DICK POWELL 

RHONDA FLEMING 
ir scenoje: 

Russ Case ir jo Or k.
Eddie Fisher 

The 5 DeMarco Sisters.

Paramount Square

Kviečiame pietauti su 
mumis vasario 25 d.

Sekmadienį, vasario (Feb.) 
25-tą (rytoj) Liberty Audito
rijoje įvyks visuomeniški pie
tūs pietų laiku, 1 valandą. 
Kviečiame ateiti. Bilietas $2.

Atėjimu pietauti pietų lai
ku, atsivesdami šeimą, nors 
vienai dienai paliuosuosite sa
vo šeimininkę nuo 'gaminimo 
pietų namie. O finansine iš to 
nauda (jeigu) jos liks) parem- 
site svarbius visuomeninius 
reikalus, kurie bile dieną ga-

Ii būti ir jūsų asmeniškais 
reikalais.

Rengėjos — Moterų Klu
bas —' aukoja savo triūsą pie
tus surengti. Jos tikisi, kad 
jūs, kaip ir visuomet, tai įver
tinsite. O jeigu svečiai bus 
skaitlingi, tai bus ir naudos

'tikslui, kuriam pietūs rengia
mi. ■ 1 i

Pasimatykime .25-tą, Audi
torijoje! Komisija.

Gražiu pokiliu pagerbė 
unijistą Reinhardtą

Lietuviai kriaušiai ir ne kriau- 
čiai vasario 17 dar kartą paro

dė, jog jie aukštai įvertina ir 
moka pagerbti daug nusipel
niusius, ištikimus ilgamečius 
darbuotojus savo eilėse. 
Frank Reinhardt’ui pagerbti 
suruoštame bankiete publikos 
prisirinko pilnutėlė Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo salė.

Prie turtingų valgiais ir gė
rimais vaišių, pasakyta Rein
hardt’ui ii* gražių linkėjimų 
šia proga jo sukakties 65 me
ti] amžiaus ir kelių dešimtų 
metų nepertrauktos, ncnuoal- 
sios veiklos siuvėjų unijai ir 
ypatingai jos lietuviškajam 
skyriui, Amalgameitų Unijos 
54-jam lokalui.

Jo nuopelnai dideli ir ki
toms didžiosioms lietuvių 
draugijoms, įstaigoms ir bend
rai visuomenei, kaip tai atžy
mėjo savo kalbose iškviestieji 
tarti žodį svečiai, organizaci- 
jų-įstaigų darbuotojai, nariai.

Pirmininkavusio progra
mai Jurgio Bernotos buvo iš
kviesti lietuvių kriaučių sky
riaus delegatas Kundrotas ir 
pirmininkas Zaveckas; Liet. 
A. Piliečių Klubo pirmininkas 
Kreivėnas ir gaspadorius Juo
zas Zakarauskas, kriaučių ša- 
pos savininkas Zorlandas, lie
tuvių veteranų darbuotojas 
Antanas Linkus jaunasis, šv. 
Jurgio Draugystės darbuoto
jai Kairys ir N'ečiunskas, Lais
vės redaktorius Antanas Bim
ba. Ir daug kitų kriaučių ir 
ne kriaučių, tarpe tų Peterso
nas, Petkienė, Bensonas, Stak
vilevičius, Grabauskas, Sasna, 
Steponaitis, taipgi gaspadinės 
Ona Višniauskienė ir Mary 
Zeakus.

Daugumu iškviestųjų apsiri- 
bavo trumpais palinkėjimais 
Reinhardtui ir. jo (taip pat 
darbščiai tarp moterų) žmo
nai Olgai ilgiausių metų. Kai 
kurie apsistojo ir plačiau at
žymėti jo nuoveikius, kurie, 
kaip atžymėjo kalbėtojas 
Bimba, reikalavo didžio pasi
šventimo, sumanumo, kantry
bes.

Kovotojo už tikrą unijizmą, 
už gerovę darbo žmonėms ir 
visai žmonijai kelias niekad 
nebuvo lengvas. Juo. sunkes
nis jis yra dabar. Reinhardt’- 
a» mokėjo eiti veiklaus unijįs- 
to keliu, nesuklydęs, ištesėjo 
gražiai sugyventi su - visų pa
žiūrų darbo žmonėmis be at
sižadėjimo savo pažangių idė
jų. ■

Dailininkai stoja 
Raven ui pagalbon

Kalbų pertraukoje Petras 
Grabauskas ir Antanas Lin
kus įvedė publiką į. masinį 
dainavimą. Visi sudainavo po
rą liaudies dainų.

Galop programos buvo iš
kviesta Reinhardtienės sesuo 
Mrs Bertha Dempsey, abu sū
nūs ir marti.

Sūnūs trumpai pareiškė 
įvertinimą, kad jų tėvas turi 
tiek daug gerų draugų.

Pakviestoji tarti žodį Mrs. 
Reinhardt šiltai padėkojo ren
gėjams, gaspadinėms, patar
nautojams ir visiems čia suvy- 
kusiems prieteliams. Ji sakė, 
jog Reinhardtas ir jinai tikisi 
dar ilgai darbuotis su visais, 
kaip darbavosi iki šiol.

Patsai garbės svečias sakė
si labai susijaudinęs dėl tokio 
didžio skaičiaus čia suvyku- 
sių prietelių. Prisiminęs kal
bėjusiųjų jam teiktus kredi
tus, R'einhardtas sakė, jog pa
žangaus darbininko, kovingo 
unijisto pamoką jį išmokė tar
nyba carui ir juodas, sunkus 
vargas. Tai dėl to jis, išbuvęs 
arti pusšimtį metų - veiklioje 
tarnyboje darbininkų judėji
mui dar nesijaučia pasenęs, 
dar nori jam darbuotis ir ti
kisi daug nudirbti. Kad jis 
dar tikisi matyti darbo žmo
nėms ir visai žmonijai laimin
gesnę ateitį.

Juozas Kairys varde visų 
svečiu įteikė Reinhardtui laik
rodėlį, o jo žmona Olga jau 
ateinant buvo papuošta gėlė
mis.

Pat užbaigoje, pirmininkas 
Bernotas pareiškė padėką 
gaspadinėm Višniauskienei ir 
Zeakus, ir veiterkoms Kalvai- 
tienei, Feiferienei, Ormanie- 
nei, komisijos nariams Stakvi
levičiui, Nečiunskui, Steponai
čiui, Kairiui ir jiems puikiai 
talkinusiam klubo* gaspado- 
riui Zakarauskui.

Užsibaigus programai, vir
šutinėje salėje vyko šokiai, o 
apatinėje vis tebesitęsė vaišės. 
Ir 1 visur girdėjosi džiaugsmas 
įvykusiu geriems žmonėms pa
gerbti gražiu pobūviu.

Tarpe atvykusių iš toliau 
svečių taikėsi susitikti Gustai 
ir Marie Bender iš Shinhopple, 
N. Y., taipgi Mr. ir Mrs. Mike 
H'oniš iš Bloomingburg, N. Y.

Ilgiausių ir taip pat nuo- 
darbių metų linkime -drau
gams Reinhardtams 1 Rep.

Ispanijos civiliniame kare 
kovojo tūkstančiai Amerikos 
jaunų vyrų — jie, žinoma, 
kovojo prieš 'fašistus, jie pa
dėjo Ispanijos respublikai.

Viehas kovotojų, Rbbert 
Raven, buvo taip mūšyj su- 

1 žeistas, kad jis visiškai prara
do regėjimą..

Jam. reikalinga pagalba, 
reikalinga talka; baisiai sun
ku gyventi žmogui bę regėji
mo. Gi Raven’as regėjimą 
prarado šventoje kovoję prieš 
žmonijos priešą, prieš fašiz
mą. ,

štai, stoja jam talkon Ame
rikos dailininkai.

šeštadienį ir sekmadienį 
Robert Gwathmey Studijoje 
(1 West 68th St., Niujorke) 
įvyks'paroda. 60 amerikinių 
dailininkų1 joje išstatys savo 
kūrinius-piešinius. Kiek bus 
ten padaryta pelno — už į- 
ėjimą ir parduotus kūrinius— 
viskas eis Rlobertui Ravenui.

Kaip žinia, Robert Raven, 
prieš vykimą į Ispaniją, pats 
buvo . dailininkas - piešėjas. 
Kiekvienas pripažįsta, jog šis 
vyras parodė didžiulio talen
to, bet nuvykimas Ispanijon, 
netekimas regėjimo nutraukė 
jo piešimo darbą.

Šią parodą rengia specia
lus komitetas, kuriam vado
vauja dailininkas Rockwell 
Kent, padedan rašytojui-dra- 
maturgui Clifford Odets, ak
toriams -— Morris Carnovsky, 
Uta Hagen, Earl Jones ir ki
tiems.

Vis tebeprašo 
operai aukų

Metropolitan Opera House, 
faktinai, yra viena pastovi 
opera yisoje šalyje, bet ir ji 
veikia labai trumpai: prade
da vėlai rudenį , ir baigia vai
dinimus anksti pavasarį.

Bet ši opera, kaip praneša 
josios valdovai, negalėsianti 
sekamą sezoną savo durų ati
daryti, jei visuomenė nesudės 
jai arti milijono dolerių ąukų!

žmonės stebisi: 8-tuonių 
milijonų gyventojų miestas, 
kuriame yra tiek daug kapita
listų, kuriame veikia Wall 
strytas, nebegali išlaikyti ope
ros be aukų!

Į operą įeiti biednam žmo
gui labai sunku, bet iš bied- 
nuomenės prašomos aukos 
operai užlaikyti.

Kodėl gi negali keletas di
džiųjų kapitalistų išmesti pd 
kelis šimtus tūkstančių dole
rių tam reikalui,

Jie gali, turi ištekliaus, bet 
neduoda. Jie nori, kad operą 
išlaikytų darbo žmonės, ku
riems yra reta proga į Metro
politan Operą koją įkelti.

Žmonės ruošiasi 
vykti Washingtonan

*

American Peace Crusade 
praneša, jog labai daug žmo
nių skambina telefonu, rašo 
laiškus, klausdami, kaip jie 
turi, vykti į Washingtona žo
džiui tarti dėl taikos išlaiky
mo.

Kaip žinoma, kovo men. 1 
d. į Washingtoną vyks' tūks
tančiai žmonių1 pareiškimui 
savo nuomonės dėl to, ką jie 
mano apie taikos reikalus.

Iš Niujorko miesto Wa- 
shingtonan vyks nemažiau J,- 
500 asmenų, o iš viso jų susi
darys keletas tūkstančių.

MIRĖ
\ __

Liudvikas Burdulis, 67 m. 
amžiaus. Gyveno 171-26 44th %
Ave., Springfield Gardens, 
L. L, N. Y.

Mirė vasario 20 d. Palaido
tas penktadienį, vasario 23 d., 
9 vai. ryto.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Mary, dvi dukteris, 
Marijoną * (Judžentienę) i)’ 
Eleną, ir sūnų Joną.

ši žinia buvo redakcijai pri
duota trečiadienį, kai penkta
dienio Laisvė jau buvo prese, 
todėl mes negalėjome į penk
tadienio numerį jos įdėti. La
bai gaila! Velionio Liudviko 
Burdulio žmonai, dukterims ir 
sūnui, taipgi giminėms reiš
kiame užuojautą.

Laisvės Redakcija.

ANTANINA PROSS, 66 m. 
amžiaus. Gyveno 1825 W. 
13th St., Brooklyn, N. Y. Mi
rė staiga, namuose, vasario 
22 d. Kūnas pašarvotas Ma
tthew P. Balias' koplyčioje, 
660 Grand St., Brooklync.

Laidotuvės įvyks vasario 26 
d., 2 vai. dieną, Mt. Oliyet 
kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime vy
rą Petrą, du sūnus Peter Jr. 
ir Albert; dukterį Aldoną ir 
tris anūkus.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi/ B'allas-Bieliausko laidotu
vių įstaiga.

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) 
z New York City

VALANDOS:
Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00. 

Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

I • 

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

VISUOMENES ATYDAI!
Kada turite.reikalą kreiptis į Laisvės įstaigą asmeniš

kai, telefonu ar laiškais, turėkite po ranka šias informa
cijas:

Laisvės raštinė su pirmadieniu, penktadienį įimtinai, 
yra atdara nuo 8-tos vai. ryto iki 7-tos vakaro.*'

Šeštadieniais -nuo 9-tos ryto iki 12-tos dieną.
Laisvės telefonas: Virginia 9-1827.
Rašydami laiškus malonėkite adresuoti: ' 

LAISVĖ
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Brooklyniečiai, kurie turite kokių parandavojimų, &r 
bile kokių paskelbimų, jei atvažiavimas asmeniškai ne
paranku, pašaukite per telefoną ir pasakykite savo rei
kalą, o mes jums atliksime taip, khip reikės. Mokestį ga
lėsite prisiųsti ar kada prie progos užėję į Laisvę užsi
mokėsite savo bilą.

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
110-12 ATLANTIC AVĖ., 

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

nes kainuoja persiuntimas.

Tikrai labai giliai 
isimaknota!i-

Susekta, jog ir Long Island 
Universiteto krepšinio koman
dos žaidėjai —■ trjys iš viso — 
buvo parsidavę gembleriui.

Skandalas baisus. Geriau
sieji krepšinio laidėjai, kole
gijų, universitetų studentai 
parsiduoda. Parsidavę gemb
leriui, jie, žaiždami, pasiduo
da kitai komandai, jie žai
džia falšyvai.

LT U studentai — Leroy 
Smith, Adolph Bigos ir Sher
man White, — suimti. Jie ir 
kiti, kurie bbvo gembleriui 
parsidavę, tapo įkalinti ir bus 
teisiami.

Sakoma, juos ^papirkęs 
gembleris Salvatore T. Solla- 
zzo, jau kartą sėdėjęs kalėji
me už kitdkį nusižengimą. Šis 
taipgi suimtas, laukia teismo.

žmonės, kurie ėjo į krepši
ninkų rungtynes, kurie ėjo 
lažybų, dėdami pinigus už 
LIU ir City College krepšinin
kų komandas, dabar mato, 
kaip jie prakišo!

Kiekvienam . aišku : šitie 
jauni, gabūs studentai parsi
davė dėl to, kad jiems buvo 
labai pinigai reikalingi. Sako
ma, Sollazzo sumokėjęs jiems 
apie $18,000!

Prasiradimas, parsidavi
mas, kyšystės, doleriui tarna
vimas, jo ' garbinimas praplė
tęs po visą kraštą.

Toji pavietrė, vadinasi, pa
siekė ir mūsų jaunimą, mūsų 
studentus, gabius, talentingus 
sportininkus.

Help Wanted Agcy -Tel. Plaza 7-2896

STUDENTS WANTED
Laisniuolas mokytojas — mokinu 

pradinius ir aukštesnius datokuš. 
Patyrė?? kalbps mokytojas. MAkjnu 
namuose. Geros pasekmės.
PR.8-8580. (39-40)---------------------------------------

STUDENTS WANTED Y
Angliškai kalbėti. Patyręs moky

tojas. Privatiškos lekcijos. $1 j va- 
valandą. UN. 4-0461.

HELP WANTED—FEMALE
Virėja, namų darbininkė, švari, 

patikima, guolis ant vietos, atskiras 
kambarys ir maudynė, vėliausi pa
liudijimai. Košer virimai.
Nightingale 5-5553. (36-40)

Namų darbininkė; guolis vietoje, 
nuosavas kambarys ir vana. Daven
port 6-1079, (37-39)

Namų darbininkė abelnam darbui; 
priemiestyje; guolis vietoje; turi 
mylėti vaikučius. Ūkininkiški namai. 
Nauji elektros įtaisymai. $35. Skam
binkite del susitarimo. JU. 2-1394.

(38-39)

Namų darbininkė; guolis nuosa^ 
varne kambaryje. Daktaro namai,’ 
$30 į savaitę. Pageidaujame paty
rusios. DA. 3-5989. (40-52)

Namų darbininkė - virėja, patyru
si. 1 vaikutis lankantis mokyklą! 
Paliudijimai. Guolis nuosavame 
kambaryje. Maža stuba. Visi elek
triniai įtaisymai. CH. 4-3073 arba 
RO. 6-3955R. (40-41)

HELP WANTED—mXleI 
---------------------------------------r——-— 
Polišiuotojai, patyrę, geros <įV?os. 
Norwood Electro Plating Inc.>K)82 
Liberty Ave., B’klyn, N. Y., arba 
skambinkite DI. 5-2166.

(35-39)

SKELBKITĖS LAISVĖJE
------- * - -

................... . T. ■ —.1 ..

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.,

Brooklyn, N. Y.
•

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi- 
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas

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

PARDAVIMAI
Geriausias pirkimas mieste. Val

gyklėlė ir fountain. Kampinis biz
nis ant 80th St. Parduodame moky
klai reikmenų. Geras pragyveni
mas užtikrintas. Geras biznis. Tu
rime apleisti New Yorką. REgent 
4-9028. 1533 First Avė., N. Y. C.
............. . .. 1.,......................- ,,.. _ . ■

Atitaisymas Klaidos
•________

Laisvės No. 36, žinutėje iš 
So. Brooklyn buvo per klaidą 
ųiinėta, kad serga J. Marazas> 
o turėjo būti serga drg. Ka- 
rizna.

šiuomi klaidą atitaisome ir 
atsiprašome. Koresp.^ *

SKELBKITĖS LAISVĖJE

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL ST. Z-8S48

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.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiškas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

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

t
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