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gali patapti nau- 
morokiečiai galį 
ginklu rankoje, 
už savo krašto

Suardytas sąmokslas prieš 
Čechoslovakijos valdžią

Jau ne kartą spaudoje bu
vo žinių apie “ypatingą padė
ti” francūzų “protektuoja- 
moj” Morokoje.

Moroka, sako tūli stebėto
jai, neužilgo 
ja Korėja: 
sukilti ir, su 
stoti kovon
laisvę ir nepriklausomybę.

Francūzų paskirtasis Moro- 
kai valdyti generolas Alphon- 
se-Pierre Juin reikalauja, kad 
sultonas likviduotų naciona
listų partija, vadinamą Isti- 
qlal. Sultonas atsisako tai da
ryti; francūzai imperialistai 
dėl to gali patį sultoną sulik- 
vi duoti.

Netenka nei sakyti, jog 
francūzai kapitalistai plėšia 
tąjį kraštą, kiek begalėdami, 
V* n^>rokiečiai skęsta vis bai
sesniu skurdan.

Visuomet taip būti negalės.
Uvai Morokoje ginkluotas 

žmonių sukilimas prasidės, 
tai jis, be abejojimo, persi
mes ir į kitus Afrikos kraštus 
ir Afrika pataps antra Azija.

Išvadas gali pats skaityto
jas padaryti.

Morokiečiai sukūrė specia
lų komitetą, pavadintą Abd 
EI Krim komitetu Šiaurės Af
rikai laisvinti.

Komitetas, kaip -matome, 
rūpinasi ne tik Morokos lais
ve, o ir Alžyro ir Tunisijos; 
visuose trijuose kraštuose gy
vena apie 30,000,000 žmonių, 
pavergtų ir išnaudojamų.

Minėtasis komitetas kreipė
si pas prezidentą Trumaną, 
reikalaudamas, kad Jungtinės 
Valstijos, liautųsi rėmu s ios 
Francūzijos imperialistus.

Abejojama, ar Washingto- 
nas Afrikos žmonių 
klausys.

Šiandien mūsų sostinė 
di tik tai, ką sako tie, 
kylančią liaudį žiauriai
na: čiang Kai-šekas, Dao Bai, 
Syngman Rhee, Franko.

Tai didelė mūsų krašto ne
laimė !

balso

tegir- 
kurie 
slopi-

Du čechoslovakijos vysku
pai prisiekė eiti išvien su to 
krašto liaudies vyriausybe. 
Jais yra: Pragos diocezijos 
vyskupas Eltschkner ir Slova
kijos vyskupas Lazik’as.

šiuodu vyskupu neseniai 
jšventino j kunigus visą eilę 
naujų klierikų, baigusių kuni
gų seminarijas, kuriose klieri
kai yra supažindinami su 
liaudiškos respublikos reika
lais ir uždaviniais.

Šie kunigai, aišku, pirmoje 
vieloje statys čeęhoslovakijos 
žmonių reikalus, o ne Vatika-

Palaipsniui čechoslovakijos 
katalikų dvasiškija pilnai su
augs su liaudiška valstybe ir 
jie bus jai ištikimi.

Tenka manyti, jog taip bus 
ir Lenkijoje, ir Vengrijoje ir 
kituose liaudiškuose kraštuo-

Viename laikraštyj skaitau,:
“Lygiai prieš 700 metų ap

sikrikštijo Mindaugas su visa 
savo šeima...”

Taip, jis apsikrikštijo, bet 
ar dėl to kryžiokai, siundomi 
popiežiaus, Lietuvos nepuolė? 
Ar jos nedraskė?

Ar Mindaugas, pamatęs 
baisią kryžiokų veidmainybę, 
to krikšto nenusikratė ?

Kryžiokams,
ant krūtįpių kryžius, 
ne Lietuvos krikštijimas, 
jos plėšimas, jos 
etanas.

• ’ Vai kiekvienas gali lengvai 
surasti Dr. St.
“Lietuvį tautos
ir profesoriaus Povilo Pakark- 
lio veikale “Popiežiai ir Lie
tuvių Tauta,” kurią išleido Li
teratūros Draugija. z

nešiojusiems 
rūpėjo 

o 
žmonių žu-

Matulaičio
istorijoje”

Prezidentas pareiškė, jog tapo 
sutriuškintas cechų titizmas

SOVIETAI PASIRUOŠĘ
TAIKIAI TARTIS
SU ANGUIJA
Tvirtina, kad Anglija, Amerika ir Francija laiko antra

Korėjos liaudininkai ir 
kinai kontratakuoja
Amerikonai ir jų talkininkai 
pažygiavo dar 3 mylias pirmyn

Praga, Čeechoslovakija.— 
Čech oslovakijos preziden
tas KI. Gottwaldas pasmer
kė buvusį užsienio reikalų 
ministrą Vladimirą Kle- 
mentisą kaip svetimų kraš
tų šnipą ir savo šalies iš
daviką.

Gottwaldas vas. 25 d. sa
kė:

Klementis su savo bičiu
liais buvo sudarę platų są
mokslą viduje Komunistų 
Partijos. Jie planavo už
grobt valdžią ir įjungt Če- 
choslovakiją į Amerikos ir 
Anglijos vadovaujamą va
karinių kraštų bloką prieš 
Sovietų Sąjungą.

Visi tie niekšai, galų ga
le, bus teisingai nubausti,- 
pareiškė Gottwaldas. — Če- 
choslovakija netaps kita Ti-

to Jugoslavija.
Jis įvardino Slingą, Sver- 

movą ir Klementisą kaip 
žymiuosius išdavikų ir suo
kalbininku vadus.

Slingas, buvęs Komunistų 
Partijos centro komiteto 
narys, jau pernai rudenį 
areštuotas.

Gottwaldas pranešė:
—Mes galime pasakyti, jog 

sąmokslas * bendrai tapo 
aikštėn iškeltas ir sutriuš
kintas. Ir aš drąsiai pareiš
kiu, jog mes laimėjome di
džią pergalę prieš ddrbo 
klasės priešą.—

Amerikiniai koresponden
tai spėja, kad ir Klementis 
areštuotas. Pirmiau jie 
skleidė gandus, kad jis pa
bėgęs į amerikonų užimtą 
Vokietijos dalį.

tiek daugiau kariuomenės, negu Sovietų Sąjunga

Dulles numato greitą 
sutartį su Japonija

Washington .— Iš Japo
nijos sugrįžo republikonas 
politikierius John Foster 
Dulles, specialus preziden
to Trumano pasiuntinys. 
Jisai sakė, jog Amerika ne-- 
užilgo padarys taikos su
tartį su Japonija.

Japonų valdžia sutiko'pa
laikyt amerikinę kariuome
nę ir po sutarties pasirašy
mo.

Dulles’ taipgi pranešė, kad 
tarėsi su Japonijos, Austra
lijos, Filipinų ir Naujosios 
Zelandijos valdininkais 
apie planuojamą Pacifiko 
Vandenyno kraštų sąryšį 
prieš Sovietų Sąjungą

Vidurinių Ryty 
ruošimas karui

Istanbul, Turkija. — A- 
merikos atstovai iš Turki
jos; Graikijos, Irako ir ki
tų Vidurinių Rytų kraštų 
per savaitę tarėsi, kaip sti
printi karines Jungtinių 
Valstijų pozicijas ■ tuose 
kraštuose prieš Sovietų Są
jungą. Jų nutarimai slap
tybėje laikomi.

^erša pasaulinį Atlanto 
paktą prieš komunizmą

London. — Admirolas R. 
B. Carney, Jungtinių Vals
tijų karinio laivyno vadas 
europiniuose vandenyse, sa
kė, visi pfieškomunistiniai 
pasaulio kraštai privalo bū
ti įtraukti į Atlanto paktą 
prieš komunizmą.

Adm. Carney neseniai da
lyvavo amerikinių diploma
tų suvažiavime Tstanbule, 
Turkijoj.

šių dienų lietuviškieji kry
žiokai, anų ainiai, daro pana
šiai: Jie plepa apie “Laisvąją 
Lietuvą,” bet turi galvoje 
dvarus, fabrikus, žmonių en
gimą.

Kainos pakils dar 
bent 5 procentais

Washington.—Kainų kon
troliuotojas Michael Di- 
Salle pranašavo, kad mais
to ir kitų reikmenų kainos 
iki vidurvasario pakils dar 
bent 5 procentais, nežiūrint 
vadinamos dabartinės kai
nu “kontrolės.”

Nuo Korėjos karo pra
džios iki šiol kainos pakilo 
apie 17 procentų ,kaip 
valdžia skaičiuoja.

Nauji valstiją biliai 
prieš komunistus

kad

Naujai įteikti biliai Penn- 
sylvanijos, Illinojaus ir 0- 
hio valstijų seimeliams rei
kalauja suregistruot komu
nistus, suvaržyt veiklą kai
riųjų organizacijų, įsteigt 
slaptą valstijinę policiją, 
panašią kaip FBI, ir tt.

Anglų gelžkeliečiai laimėjo 
daugiau algos

London. — Anglijos val
džia sutiko pakelti geležin
kelių darbininkams - tar
nautojams algą 7 procen
tais ir puse. Tad ir 
darban streikavusieji 
žinkeliečiai.

Streikas kilo todėl, 
valdžia pirmiau buvo

grįžo

kad 
nuta

rus pridėti jiems tiktai 5 
procentus algos.

Izraelio gyventojų skaičius 
sparčiai didėja

' Jeruzalė. — Per 33 mė
nesius nuo Izraelio valsty
bės įsikūrimo jos gyvento
jai padaugėjo 86 procen
tais. Dabar Izraelyje yra 
1,400,000 žmonių, tame skai
čiuje 1,230,000 žydų, 120,- 
000 mahometonų, 35,000 
krikščionių ir 15,000 druzų.

Nuolatinė žydų ateivybė 
sparčiai didina jų skaičių 
Izraėlyje.

London.—Sovietų Sąjun-.tėra tiktai tiek žmonių, 
ga vas. 25 d. įteikė Angli
jai notą, pareiškiant, jog 
Sovietų vyriausybė yra pa
siryžus vesti taikias dery
bas su Anglija, kad galima 
būtų ‘pagerinti santykius 
tarp šių dviejų šalių.

Ši sovietinė nota atsako 
į Anglijos nota iš vasario 
17 d. H / k

Anglų nota įtarė, kad So- Į 
vietų Sąjunga laiko per di
delę armiją, kad sovietinė 
politika verčia Angliją, A- 
meriką ir jų bendrus išvien 
ginkluotis apsigynimui nuo 
Sovietų, kad Sovietai kurs
to sukilimus pietiniai - ryti
niuose. Azijos kraštuose ir 
tt- v A.Sovietų Sąjunga užginči
ja tuos kaltinimus ir ,tarp 
kitko, sako:.

Jungtinės Valstijos, An
glija ir Francija turi dau
giau kaip.5 milionus apvie- 
nytos kariuomenės ir nuo
lat sparčiai didina ginkluo
tas savo jėgas.

Šių trijų kapitalistinių 
šalių kariuomenė daugiau 
kaip antra tiek skaitlinges- 
nė, negu visos ginkluotos 
Sovietų jėgos.

Ginkluotos vakarinių vals
tybių jėgos šiandien yra ke
lis kartus skaitlingesnės, 
negu 1939 metais, o Sovie
tų ginkluotose jėgose dabar

kaip prieš pat Antrąjį pa
saulinį karą.

Trijų minimų vakarinių 
kraštų kariuomenė nėra 
savistovios armijos, bet 
bendra jungtinė armija, ko- 
m a n d u ojama amerikinio 
generolo Eisenhowerio.
• Sovietinė nota tęsia:
—Anglija visai aiškiai su

laužė sutartis, kurios įpar
eigojo pastot kelią milita- 
rizmo atgimimui Vokietijo
je ir demokralint vokie
čius; tuo būdu Anglija ardė 
savo sutartį su Sovietų Są
junga ir (Keturių Didžių
jų) sutartis, padarytas Jal
toje ir Potsdame,.

Anglija dabar veikia kaip 
fašistinės Tito valdžios glo
bėja Jugoslavijoje.

Sovietų Sąjunga nėra pa
darius jokios prieš Angliją 
nukreiptos sutarties.

Vakarinių valstybių, At
lanto kraštų k sąryšis nėra 
apsigynimui sudarytas—jis 
tiesiog nukreiptas prieš So
vietų Sąjungą ir liaudišką
sias demokratijas.

Sovietų Sąjunga nėra at
sakinga už judėjimus dėl 

’tautinio išsilaisvinimo Azi
joje. Kaltinti Sovietus už 
tuos judėjimus yra “lygiai 
tokia nesąmonė, kaip kad 
jie būtų kaltinami už že
mės drebėjimus pasaulyje,” 
—sako sovietinė nota.

Korėja, vas. 26.—Ameri
konų generolas Edward M. 
Almond skelbė, kad jie su 
savo talkininkais nuo sau
sio 4-d. iki šiol užmušė bei 
sužeidė 64,000 šiaurinių Ko
rėjos liaudininkų ir kinų 
komunistų.

Jankių komandierius gen. 
M. B. Ridgway, sakė, jie 
“per dieną” galėtų prasi- 
veržt iki 38-tos paralelės, 
buvusios sienos tarp Pieti
nės ir šiaurinės Korėjos, 
bet1 svarbiausias amerikonų 
tikslas dabar yra kuo dau
giausia šiaurinių korėjiečių 
ir kinų išžudyti; o marša- 
vimas pirmyn tai antrinis 
dalykas.

Pirmadienį amerikonai 
viduriniame fronte prasi
grūmė trejetą mylių pir
myn.

Lėktuvui nukritus, 
žuvo gen. Moore

Korėja. — Sudužo 
kopteris lėktuvas, 
džiant amerikinį generolą 
Bryantą F. Moore. Už ke
lių minučių po to ir mirė 
Moore nuo širdies priepuo
lio. Per žemai skrisdamas, 
lėktuvas užkliuvo už tele
grafo vielos ir nukrito.

Tai jau trečias Korėjoje 
žuvęs Amerikos generolas.

heli- 
sužei-

Vėliausios Žinios
Korėja.—Amerikonų ko

manda skelbia, kad per 
penkias pastarąsias dienas 
iie nukovė bei sužeidė 3,- 
000 iki 4,000 šiaurinių Ko
rėjos liaudininkų ir kinų.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Taftas 
formaliai pasiūlė uždraust 
prezidentui Trumanui siųs
ti Europon daugiau ka
riuomenės, kol vakariniai 
E!uropos kraštai įrodys, 
kad jie sudarė jau gana 
skaitlingas savo armijas.

Washington. — Praneša
ma, kad Aukščiausias Jung
tinių Valstijų Teismas ne
trukus paskelbs; kaip jis iš
sprendė vienuolikos komu
nistų vadų apeliaciją.

London. — Politiniai re
porteriai teigia, kad Ame
rika yisais garais stato sau 
karines lėktuvų stovyklas1 
Turkijoj ir Graikijoj.

Washington^ — Valdžia 
įsakė fabrikams taip sutai- 
syt savo mašineriją, kad 
galėtų per metus pastatyt 
85,000 tankų, o per mene- 
sį 18,000 rakiętinių (džet) 
lėktuvu. |

Frankfurte Vokietija. — 
Karinė amerikonų vyriau-

Taksai bus dar 
aukštyn keliami

Tuo tarpu šiauriniai Ko
rėjos liaudininkai ir kinai 
oradėjo veikliau kontrata- 
<uot amerikonus 60 mylių 
ilgio linijoj nuo didmiesčio 
Seoulo, vakariniame ruož
te iki čangsono, viduriniai- 
rytiniame fronte.

Jankiai, kurie buvo persi
metę j šiaurinį Han upės . 
šoną už 4 mylių į rytus nuo 
Seoulo, tapo priversti su
grįžt į pietinę jos pusę. 
Verda įnirtingi mūšiai ties 
Yangpyongu, į rytus nuo 
Seoulo, taipgi į žiemius ir 
rytus nuo Čipyongo.

Korejiniai liaudininkai ir 
kinai privertė amerikonus 
pasitraukt iš Hoengsongo, 
viduriniame fronte.

Amerikonai atmušė liau- ' 
dininkus čečono ir Pangni- 
mo srityse ir įsiveržė į 
Čongsona, rytiniame fron
te.

Šiaurinės Korėjos liaudi- . 
ninku radijas sakė, kad jie 
su savo bendradarbiais ki
nais nukovė bei sužeidė 890 
amerikonu ir ju talkininkų 
ir nelaisvėn paėmė 80; pa
grobė 7 patrankas, 34 kul-’ 
kosvaidžius ir daug šautu
vu; nušovė du amerikinius 
lėktuvus.

Liaudininku partizanai 
staigiais smūgiais užnuga
riu vas. 16 d. užmušė bei 
sužeidė 500 amerikonų h’ jų 
talkininku, kaip teigia liau
dininkų radijas.-

t

sybė paleido iš kalėjimo dar; 
keturis nacius karinius kri
minalistus. Tai viso paliuo- 
suota jau 43 nuteisti naciai 
amerikinėje Vokietijos sri
tyje.

Saigon, Indo - Kiną. — 
Francūzai sakosi apsupę 
pulką Vietnamo liaudinin
kų rytiniame pajūryje.

Aukštasis Buriuos teismas 
išteisino nusmelktą mirt 
įtariamą komunistą

Rangoon, Burma.-Aukš- 
tasis teismas įsakė paliuo- 
suot Bo Tun Seina, kuris K. 7 
pirmiau buvo nusmerktas 
mirti, kaip įtariamas ko
munistas ir ginkluotos ko
vos xvadas prieš Burmos 
valdžią. Aukštasis teismas 
dabar surado jį nekaltu.
Vokietijoj rekrutuojami 
dipukai kariniams 
darbams Amerikoj

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikos .darbo depart
ment agentai surašinėja 
išlavintus kariniams dar
bams pabėgėlius vakarinė
je Vokietijoje ir Austrijo
je. Jie bus greičiau1 parga
benti Amerikon, negu kiti 
dipukai.

Washington .— Apsigyni
mo mobilizuotojas Charles 
E. Wilson įspėjo amerikie- 
čiu's, jog taksai bus dar 
aukščiau pakelti, o 'algos ir 
kainos toliau bus griežčiau 
kontroliuojamos.

Wilsonas sakė, to reikės, 
kad valdžia per dvejus-tre- 
ius metus galėtu ęauti gin
klavimuisi 150 bilionu 
lerių.

SVARSTOMAS 18-NIŲ 
DRAFTAS

Washington.—Senato gin
kluotų iėgų komisija svars
to pasiūlyma draftuot ka
riuomenėn 18 metų berniu
kus, bet pusmeti juos pa
lavini šioie šalvie, pirm 
siunčiant į užjūrius.

do-

ORAS. — šiltoka, apsi
niaukę ir gal bus lietaus.

Įsakyta Sovietų armijai 
pasiruošti apsigynimui

Maskva. — Sovietų armi
jos ir laivyno ministrai, mi
nint 33 metų sukaktį nuo 
Raudonosios Armijos įsikū
rimo, įsakė visoms ginkluo
toms jėgoms būti nuolat 
prisirengusioms at m u š t i 
užpuolikus.

Maršalas Ivanas Konevas 
pareiškė: — Naujasis pa
saulinis karas sunaikintų 
visas imperializmo siste
mas

Roma. — Popiežius Pijus 
XII su savo kardinolais nu
tarė paskelbti šventuoju veJ 
lionį popiežių Pijų X, mi
rusį 1914 metais.

Maskva. — Pranešama, 
jog Kinijos Liaudies Res
publika platins savo preky
bos sutartį su Sovietu Są
junga.

RATTPTT EPIDEMIJA 
PLINTA INDIJOJ

Kalkutta. Indija. — Vien 
šia me mieste rauna i nėr sa
vaite numarino 462 žmones. 
Raunu’ enidemiia plinta ir 
kituose Indijos miestuose ir 
jau pasmaugė 4,000 žmonių.

z

Janoniuos premjeras 
prieš Sovietų kariuomenę

Tokio. — Japonijos prem
jeras Yošida pareiškė, kad 
japonai su ginklais priešin
tųsi Sovietų bandymui pa
laikyti savo kariuomenę Ja- - 
ponijoj po taikos sutarties 
padarymo. Bet Yošida su
tinka palaikyti amerikinę 
kariuomenę po sutarties 
pasirašymo.
Amerika dar smarkiau 
ginkluos francūzus prieš 
Vietnamo liaudininkus
Saigon, Indo-Kina.—Jung

tinių Valstijų atstovas 
Heath pranešė, kad Wash- 
ingtono valdžia dar spar
čiau siųs lėktuvus, tankus 
ir visokius kitus ginklus 
francūzams Indo-Kinijoje, 
karui prieš Vietnamo liau
dies respubliką.
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Svetkas pasiūlymas
Jau du sykiu prezidentas Trumanas yra “užgrobęs” 

geležinkelius ir pavedęs armijai juos operuoti. Kada 
tik iškyla rimtas geležinkeliečių streikas, prezidentas 
panaudoja “užgrobimą” geležinkelių streiko sulaužy
mui. Tada* jau. mat, dar.’.‘“inkai « .i pikuoja nebe prieš 

• kompanijas, bet “prieš valdžią.” Paskutinį svičmenų 
streiką prezidentas sulaužė armijos pagalba.

Geležinkelių kompanijos visiškai nesibijo tokio val- 
I džios žygio. Jos jam labai pritaria. Dalykas tame, kad 

jos daug laimi. Pasirodo, kad valdžios paėmimas ge
ležinkelių savo kontrolėn tik pagelbsti kompanijoms su
laužyti streikus ir priversti darbininkus dirbti už ma
žesnes algas.

Todėl geležinkeliečių brolijos Order of Railway Con
ductors prezidentas Roy 0. Hughes reikalauja, kad val
džia liautųsi naudojusi šitą 1 neamerikonišką metodą 

j streikų laužymui. Jis reikalauja, arba siūlo, kad val
džia, užgrobdama geležinkelius, kartu užgrobtų ir kom
panijų pelnus.

Pasiūlymas labai sveikas. Geležinkelių kompanijos 
. tada nenorėtų, kad valdžia paimtų geležinkelius savo 

'kontrolėn. Jos greičiau nusileistų darbininkų reikala
vimams. Jos žinotų, kad valdžios įsimaišymas neša 

' joms nuostolius. Valdžiai irgi apsimokėtų, nes tuojau 
milijonai' dolerių suplauktų į valdžios iždą, žmonėms 
būtų geriau, nes taksų mažiau reikėtų mokėti.

Bet ar prezidentas Trumanas rimtai susirūpins šiuo 
' sveiku pasiūlymu? Sunku tikėti. Tie geležinkeliai kar
tas nuo karto “užgrobiami” tik tam, kad darbininkus 
nuslopinti, o ne kad kompanijas pamokyti, kaip paten
kinti darbininkų teisingus reikalavimus. Valdžia neva 
kontroliuoja geležinkelius tokiam atsitikime, bet' visus 
pelnus atiduoda geležinkelių kompanijoms. Tai ne kon
trolė, bet apgavyste. Tai būna atviras valdžios st’eik- 

’ laužiavimas.

Žinia apie- Simono Janu
lio mirtį blogai nuteikė mus 
visus.

Tiesa, Simonas buvo jau 
nebejaunas žmogus; jis, 
menu, siekėsi prie baigimo 
7-tos dešimties metų. Bet 
jis apie savo amžių kalbėti 
niekad nemėgo; jis buvo ne 
tas žmogus, kuris skųstųsi 
tuo ar kitų asmeniniu rei- 

| kaliuku. Visuomet pilnas 
gero ūpo, visuomet opti
mistas; visuomet į gyveni
mą žiūrėjo didžiu pasitikė- 

ijimu ir nepalaužiama vilti
mi, jog darbininkų klasės 
pergalė yra užtikrinta.

kų judėjimo narių ir veikė
ju.

Gyvendamas Bostone, jis 
vedė Eleną Raudonaitę, — 
pažangių pažiūrų merginą, 
su kuria susilaukė sūnaus 
Ričardo ir dukrelės Elenos. 
Abu vaikai buvo išauklėti 
labai pavyzdingai, — abu 
vaikai dalyvavo pažangia
jame lietuvių judėjime, pri
klausė vietos Aido Chorui, 
priklausė kitoms organiza
cijoms. Ričardas jau ne 
kartą yra sakęs viešuose 
mitinguose kalbas;/ gerai 
apsišvietęs vyras. *

Dukrelė Elena tik nese-

Tyrinėjimų banga
■

Komercinė spauda pilna “istorijų” apie vedamus ty
rinėjimus. Iš Washing tono po didmiesčius važinėja 
Jungtinių Valstijų Senato komisija ir tyrinėja krimi- 
nalystes. Sušilus ieško grafterių, kyšininkų ir rake- 
tierių. Dabar ji pribuvo New yorkan ir apklausinėja 
požeminio pasaulio žinomus raketierius.

Bet Senato komisija pasirinko prastą laiką. Kaip tik 
šiuo taiąki čionai iškilo skandalas su krepšinio sporto 
raketų ir prasidėjo naujas tyrinėjimas. Sporto skan

dalas daug įdomesnis komercinei spaudai, todėl apie jį 
daugiau rašoiūa, negu apie pribuvusius iš Washington© 
senatorius. Senatoriai nepatenkinti. Jie mano kad jų 

j ) misija svarbesnė, negit krepšinio raketas. Krepšinio 
skandalas paliečia tik keletą desėtkų tūkstančių do- 

• lerių, o senatoriai ieško sukčių, kurie kalba apie mili
jonus, net šimtus milijonų dolerių.

Be tb; senatorių tyrinėjimas daug senesnis. Jau‘ke
lintas mėjnuo jie ieško vagių. Kaip'sunkiai ir kiek daug 
jie dirba, tai matome iš to fakto, jog per visą laiką jie 
nėra suradę nė vieno tikro žuliko!

Militaristams rugiapiūtė
Generolas Spaatz nepatenkintas mūsų oro jėgomis. Jų 

esą per mažai. Kongreso planuojama lėktuvų galybė iš 
‘ 95 grupių nepakankama Amerikos “apsaugojimui.” Ji 
Turinti būti tris kartus didesnė. Reikia, girdi, mažiau- 

/ šia 250 grupių!. ' •
Laivyno yadai reikalauja didesnio laivyno. Armijos 

- vadai nori pastovios armijos iš pusketvirto milijono vy
rų. Oro jėgų vadai nori tris sykius daugiau karinių 
lėktuvų. Ir visi ką nors gaus. Visiems dabar rugiapiū- 

, tė. Dabar jau aišku, kad prezidento Trumano budžeto 
toli gražų neužteks. Tįe 42 bilijonai apsiginklavimo rei- 
kaląms nepatenkins visų militarinių reikalavimų.

Kiekvienas militaristąs kalba apie pavojų Amerikai. 
TąČiąu nė vienas to pavojaus neparodo. Ar kur nors 
Amerikos teritorijoje randasi nors viena svetima koja? 
Nesiranda...........  \ . .

Kas toliau?
Atominės Ęnergijos Komisija praneša, kad jau baig- 

I. tas pirmas žygis linkui pasigaminimo atomine energija 
l varomo lėktuvo. Iki šiol šis projektas buvo laikomas di- 

džiausioje slaptybėje. Dabar jau galima apie tai kal
bėti. ' * i

Komisija sako, kad tokį lėktuvą jau bus galima pasi
gaminti: Jis darys 2,501) mylių per valandą. Ir užteks 
tik vieno svaro atominės energijos apskridimui aplin- 

L kui visą mūsų žemę aštuoniasdešimt sykių!
Labai puiku. Šaunus mokslo laimėjimas. Bet kam 

toks lėktuvas planuojamas? Ne% tam, žinoma, kad juo 
būtų galima visuomenei patarnauti. Toki stebuklingi iš- 

. radimai šiandien tik padidina siaubą ir pavojų,. Kapi- 
talizmas kasa duobę ne tik sau, bet visai žmonijai.

Retas Amerikos lietuvis 
savo gyvenime turėjo tiek 
įdomių, tiek imponuojančių, 
tiek,. sakyčiau, svarbių iš
gyvenimų, kiek turėjo Si
monas Janulis, — ypatingai 
savo jaunatvėje.

Štai žmogus, kilęs iš vals
tiečių, pačiose savo jaunose 
dienose jau suprato, jog 
darbo žmogaus laimingas 
gyvenimas tegali būti pa
siektas tik tuomet, kai bus 
panaikintas klasinis vieš
patavimas, kai nebeliks 

i žmogaus žmogumi išnau- 
! dojimo, — tik socialistinėje 
santvarkoje.

Tarnaudamas valsčiaus 
raštinėje raštininku, jaunas 
Simonas organizuoja vals
tiečius kovai prieš carizmą, 
— už Lietuvos, Rusijos ir 
kitų tautų laisvę!

1905-tie j i ir 1906-tieji me
tai Simonui kupini didžių 
įvykių metai; tai buvo me- 

ttai, kuriais plačiosios Rusi
jos revoliucinis sąjūdis vos 
nesutramdė caristinio reži
mo.

Tai buvo metai, kai ir 
Lietuvos liaudis, nepaisyda- 

| m a kunigu ir kitokiu zcar- 
bernių, veikdama išvien su 
visomis Rusijos tautomis, 
aukojosi revoliucijai, trau
kančiai retežius, kuriais 
buvo supančiotos tautos.

Palaikomas dvarininku, 
fabrikantų, dvasiški jos. ca
rizmas betgi laikinai išliko 
neuarblokštas; išlikęs, jis 
griebėsi žiauriausių prie
monių slopinti tiems, kurie 
buvo revoliucinio judėjimo 
priešakyj.

Simonas Janulis buvo vie
na iš daugelio kontr - revo
liucijos aukų. Jis buvo teis
tas, kalintas, tremtas. Iš 
tremties jap pavyko pabėg
ti.

Apie savo veiklą Lietu
voje, apie kalinimą, trėmi
mą, Simonas spalvingai ap
rašė Laisvėje ir daug mūsų 
skaitytojų, be abejojimo, 
tai atsiihena.

Rašymui Simonas turėjo 
didelį talentą. Jei jis bū
tų iš jaunų dienų pradėjęs 
rašyti noveles, būtume tu
rėję žymų rašytoją. Ką jis 
parašė, viskas buvo para
šyta įdomiai, patraukliai. 
Jo atsiminimai, tilpę Lais
vėje, skaitėsi kaip kokia ža
vinga novelė. Net ir jo ko
respondencijos buvo sul
tingos, ne “sausos.”

Jo laiškai visuomet įdo
mūs, turį ką tai tokio, ką 
gali įdėti tik rašytojas.

Amerikoje Simonas yra 
gyvenęs visoje miestų eilė
je. Jis gyveno Moline, TU.; 
jis gyveno Philadelphijbje, 
gyveno Chesteryje, gyveno 
Bostone, na, ir paskiausiuo- 
ju laiku ilgokai jam teko 
gyventi Woreesteryj; čia 
jis ir mirė.

Kur jis gyveno; visur pri
sidėjo prie darbininkų ju
dėjimo. Philadelphijoj ir 
Chesteryj jam teko būti 
smulkių biznierium — tu
rėjo savo mėsinę, — bet ir 
tuomet, dirbdamas ilgas va
landas, jis surado progos 
būti organizuoto darbinih-

niai ištekėjo, o Ričardas, 
paimtas kariuomenėn, šiuo 
metu yra Korėjoje.

Simonas Janulis

Ričardo paėmimas ka
riuomenėn, pasiuntimas į 
Korėją kariauti prieš korė- j 
jiečius, be abejojimo, tėvą! 
labai skaudžiai pritrenkė. 
Simonas buvo Korėjos karo 
priešas, o čia, štai, jo sūnus 
ten pasiųstas!

• Gyvendamas Worceste- 
ryj, Janulis per ilgą metų 
eilę ėjo Literatūros Drau
gijos vyrų kuopos sekreto
riaus pareigas. Labai sąži
ningai tas pareigas jis ėjo.

Prieš tūlą laiką Jis buvo 
paleistas iš vieno darbo, — 
paleistas, kaip jis pats tei- 

1 gė, dėl lietuviškų priešų 
: įskundimo, feet jis nenusi- 
i minė. Jis susirado kita dar- 
i vbą ir dirbo.
| Per visą savo gyvenimą 
; Simonas dirbo ir kovojo dėl 
Į gražesnio., dėl šviesesnio 
gyvenimo sau ir visai dar
bininkų klasei.

Pažangiajame darbininkų 
judėjime ne kartą įvyko 

j “nesusipratimų,” net skili- 
; mų, tačiau Simonas visuo
met stovėjo teisingoje pu
sėje.

Neatsimenu, iš tikrųjų, 
I kuriais metais su Simonu 
susipažinau asmeniškai, bet 
žinau, jog seniai. Susitikus, 
jis visuomet mane gerai 
nuteikdavo savo sveiku -op
timizmu .

t
Praėjusiais metais teko 

su. juo dažnai susirašinėti. 
Susirgus mano broliui Ber
nardui, Simonas jį dažnai 
lankydavo ir jam kuo ga
lėdamas padėdavo. Jis man 
rašydavo: nesirūpink bro
liu, aš juo rūpinuosi!. .

Paskutinį kartą Simoną 
sutikau Woreesteryj prieš 
keletą mėnesių. Mudu drau
giškai pasiginčinome dėl di
pukų; Simonas manė, jog 
nėra jų’ tarpe nei vieno ge
ro žmogaus, —•’ visi užkrėsti 
smetonišku brudu, visi jie 
praradę tai, kas yra žmo
niška. Žinoma, aš su jo 
nuomone nesu t ika u.

Fiziškai Simonas atrodė 
toks, pat, kaip ir visuomet: 
sumenkėjęs, bet gyvas, pil
nas gajumo . Atrodė, kad 
jis dar gyvens ir gyvens.

Tačiau...,
Simonas Janulis gyveno 

ir veikė įdomiausiu žmoni
jos^ istorijoje ląikotąrpiu. 
Jis. gale j o' mirti le n g vai, n es 
žinojo, kad jo darbas nebu
vo dirbtas )už dyką; princi
pai,' dėl • ku(riu jis aukojosi,

JIE ĮSITIKINĘ
“Jungtinių Tautų delegatai 

įsitikinę, jog Jungtines Vals
tijos nori ilgai tęsti karą Ko
rėjoj,” rašo Ernie Hill, Chica
go Daily News koresponden
tas.

“Jie mano, kad staigus ka
ro baigimas sukeltų taikos 
sentimento bangas šioje šaly
je, kad Trumanas negalėtų 
tęsti savo ginklavimosi prog
ramą ir uždėti daugiau tak
sų...”

Kai kurie delegatai mano, 
kad Korėjoj karas tęsiamas 
pasiruošimui didesniam karui.

Tlill sako, nežiūrint, kad 
mūsų vyriausybė ginčija prie
šingai, tas įsitikinimas dau
giau pasireiškia, plinta Jung
tinėse Tautose. Ir tai baugi
na daugelio šalių delegatus.

Taip, tiesa, Jungtinių 
Tautų delegatai, dauguma 
jų, yra panašiai įsitikinę, 
tačiau bėda, kad. jie neturi 
drąsos tai pasakyti viešai. 
Jie balsuoja taip, kaip mū
sų Dėdė Samas jiems pa
diktuoja.. Ypatingai Loty
nų Amerikos šalys, įsisko
linusios Jungtinėms Valsti
joms, valdomos fašistinių 
arba pusiau fašistinių dik
tatorių, visuomet “pataiko” 
balsuoti su mūsų atstovu 
Mr. Austinu.

Jei dauguma Jungtinių 
Tautų pasakytų savo nuo
monę atvirai, kitaip būtų.

Jei Anglijos delegacija 
turėtų užtenkamai pilieti
nės drąsos pasakyti tai, ką 
ji mano, irgi paveiktų į mū
sų krašto < vriausybę, į jo
sios nesveiką politiką .

“ŠVIEČIA”
Naujienos (š .m. vas. 14 

d.) rašo apie tūlo dipukų V. 
Šarūno “paskaitą,” skaitytą 
Brighton Parke “apie bol
ševizmą Lietuvoj.” Grigai
čio organas paduoda tai, ką 

paėmė viršų ne tik Rusijoje 
ir Lietuvoję, o ir daugely j 
kitu kraštu.

Kovodamas prieš cariz
mą, kentėdamas jo prie
spaudą, jis buvo giliai įsi
tikinęs tuo, kad carizmas 
bus nuverstas, darbininkų 
klasė bus laimėtoja ir, prie
spaudos vietoje, užviešpa
taus socialistinė santvarka.

Taip ir buvo!
Nemažai tų žmonių, ku

rie 1905-1906 metais išvien 
su Simonu veikė, ilgainiui 
prarado pasitikėjimą darbi
ninkų klase ir nuėjo tar
nauti revoliucinio darbinin
kų judėjimo priešams, bur
žuazijai.

Šiandien tię žmonės, kal
bėdami apie anąjį metą, 
niekina ne carizmą, tuomet 
slėgusi. Lietuvą, bet rusų 
tautą, kuri didvyriškai ko
vojo prieš carizmą, už savo 
ir kitų pavergtų tautų (aiš
ku: ir už Lietuvos) laisvę. 
Simonas Janulis su tais 
žmonėmis neturėjo nieko 
bendra ir nenore turėti.

Velionis buvo ilgametis 
Laisvės bendradarbis. Ra
šė jis savo vardu, rašė sla
pyvardžiais. Jis buvo nuo
širdus darbininkiškos spau
dos ‘rėmėjas, mes gerai su
prato, jog be spaudos ne
gali būti judėjimo.

Simono Janulio mirtis— 
nuostolis ne tik jo šeimai,
ne tik Worcesterio drau
gams, o ir visai Amerikos 
lietuviu visuomenei.

Ramiai ilsėkis, drauge 
Simonai! Tu savo atlikai. 
Tavo gyvenimas' nebuvo 
praleistas veltui. \

Mes, likusieji, turėsimi 
dirbti daugiau ir geriau už
pildymui tos tuštumos, kuri 
pasiliko po to, kai nelaboji 
mirtis Tave išplėšė iš mūsų 
gretų I

Įlojus Mizara

“prelegentas” kalbėjo. Pa
siklausykite: j

Bolševizmas yra didžiausias 
gerovės ir kultūros griovėjas. 
Jis pagimdo choasą, nustumia 
j neišbrendamą skurdą visus, 
o darbininkus ir ūkininkus 
įkinko i baudžiavą. Bolševiz
mo šalininkai, susispietę gen- j 
gsteriai-padugnės, atima tur
tą, bankuose pinigus, mašinas, 
į butą prikiša tiek nauju gy
ventojų, kad nėra kuo alsuo
ti.

Kiek kvailybių, kiek dur
nų dalykų dipukas gali pri
plepėti! Žmogus skaitai ir 
galvoji: tai tokius tipus 
Smetona išauklėjo! Kas žo
dis — melas, kas žodis — 
kvailybė.

Na, o Naujienos visa tai 
apsilaižydamos skelbia!

APIE PRAĖJUSI
PUSAMŽĮ

U ruguaj iečių laikraštis 
Darbas (praėjusių metų gr. 
30 d.) rašo apie praėjusį 
pusamžį. Laikraštis pažy-i 
mi: • /

Su šių metu pabaiga liekasi 
praeityje pusė XX-jo amžiaus. 
Žmonija atgyveno šį pusšimtį i 
metų, būdama dalyve ir liūdi- j 
ninke visos eilės stambiausių j 
įvykių. Pasauliniai istorinės 
reikšmės žymiausi įvykiai bu
vo sekanti:

Imperialistai sukurstė du 
pasaulinius karus, kuriuose 
žuvo virš 20 milijonų žmonių 
ir buvo sunaikinta neįkainuo- j 
jamos vertės gėrybių.

Antrajame šio amžiaus de
šimtmetyje triumfavo pirmoji 
didžioji Spalio socialistinė re
voliucija ir susikūrė pirmoji 
tarybinė valstybė šeštoje že
mės rutulio dalyje.

Ketvirtojo dešimtmečio pa
baigoje, dėka Tarybų Sąjun
gos pagalbai, nusikratė fašis
tinės priespaudos trys Pabal- 1 
tijo šalys i— Lietuva, Estija 
ir Latvija, ir įsikūrė tarybinę 
santvarką.

Pirmajame'pusamžyje bu- į 
vo “sutriuškintas imperia^ I 
listų agresyvi š k i a u s i a s ! 
avangardas Europoje,' hit-; 
ierinė Vokietija,” rašo Dar-' 
bas. Karo išdavoje Albani- ; 
ja, Bulgarija, Rumunija, 
Čekoslovakija ir .Vengrija 
išsivadavo ir ten šiuo. me
tu triumfuoja naujos liau
dies demokratinės respubli
kos . Sutriuškintas Japoni
jos imperializmas. Be to:

Milžiniškoji Rytų šalis — 
Kinija — penktajame dešimt
metyje išvijusi svetimuosius 
imperialistus, įkūrė šalyje se
niai svajotą santvarką — 
liaudies demokratijos respub
lika. ♦

Tautinio išsivadavimo sąjū
džiai įgauna vis didesnio mas
to bei aštresnio pobūdžio In
donezijoje, Burmoje, Filipi
nuose, Malajuose ir kitose 
Azijos pavergtose šalyse.

Iš kapitalizmo jungo išsiva
davusių šalių gyventojų skai
čius siekia arti 100 milijonų.

Tokie tai ryškiausi pasauli
niai įvykiai XX-jo amžiaus 
50 metų bėgyje, kurie parodo 
užgimusį ir besivystantį naują 
pasaulį, naują beklasinę san
tvarką, išpranašautą ir moks
liniai pagrįstą Markso ir En
gelso dar XIX amžiaus pirmo
je pusėje, ir kuri neišvengia
mai pakeis trūnijantį kapita
lizmą visame pasaulyje.

“REVOLIUCIONIERIAI” 
KUNIGĖLIAI

Pagalvokit: Leninas A-' 
merikai jau geras, o Stali
nas—no good! 4

Toliau: “Lenino teorija, 
kad masės yra revoliucijos 
nešėjos, dabartinių Sovietų 
valdovų yra visiškai atmes
ta. Net abejojama, ar tei
singas buvo 1918 metų ke
lias... Revoliucija dabar
tiniam Kremliaus žodyne 
vadinama kontrrevoliucija 
ir tiek pat nepakenčiama, 
kaip pav., streikas.”

Štai, jei norit!
Dar daugiau: Tarybų 

Sąjungoj “darbininkija nu
šluota į šalį,” ten viešpa-. 
tauja “naujieji aristokra
tai.” Tie “aristokratai”: 
mokslininkai, rašytojai, ak
toriai, dailininkai, techni
kai, žmonių švietėjai. Jie 
kunigams “aristokratai” 
dėl to, kad jų darbas yra 
gražiai įvertinamas, už kū
rybinį darbą gauna gerą at
lyginimą, ne kaip kapitalis
tiniuose kraštuose, k u r 
daugelis geriausių dailinin
kų ir mokslininkų vos be
gali pramisti, o dažnai esti 
tiesiog atskiriami ba^di. 'f

Amerika savo “mokšlinr 
straipsnį baigia šitaip:

“Trumpai tariant, Rusi
joje niekas iš esmes nėra 
persikeitę — dar bininkai, 
kaip ir 'buvo, pavergti ir iš
naudojami aukštosios kla
sės (?!—“L.” Red.), kuriai 
teikiamos visos privilegijos, 
jei ji ištikimai tarnaus des- 
potiniam režimui.”

Jeigu Rusijoje “iš esmės” 
nebūtų niekas pasikeitęs, 
tai lietuviškieji klebonai, 
tai Amerikos kapitalistai 
Rusiją šiandien garbintų, 
kaip garbino carizmą. Jei 
ten niekas nebūtų iš esmės 
pasikeitę, tai tarptautinis 
kapitalizmas šiandien nesi- 
ruoštų. karui prieš TarybQ 
Sąjungą.

Nejaugi tų dalykų, kuni
gų laikraštis nežino? \

Mes mahome, jis gerai 
žino, bet tyčia bando pūsti 
dūmus į ’ savo ■ skaitytojų 
akis.

Tarybų Sąjungą valdo ir 
savo darbo vaisiais naudo
jasi šiandien trys žmonių 
sluoksniai: darbininkai,
kolektyviečiai' ir darbo in
teligentija. Nėra ten jo
kios aristokratijos, ' jokiu 
kapitalistų: panaikintas
žmogaus žmogumi išnaudo
jimas.

Tarybų Sąjungoje einama 
prie tos gadynės, kai viso
kie skirtumai tarp žmonių 
pranyks, kai kiekvienas 
dirbs pagal savo išgalę ir 
gaus pagal pareikalavimą.

Amerikos redaktoriams 
to nesuprasti! ft 1

ŠYPSENOS
Per Jaunas

Tėvas: “Jonuk, atimk 
nuo kūdikio tą rašalo bon* 
kūtę.” c

Jonukas: “O kodėl at
imti?”

Tėvas: “Jis dar per jau
nas apysakas rašyti.”

* I

Bijo Rizikuot
Motina: “Nagi, Anta

nuk, nebūk užsispyrėlis, pa
bučiuok šią leidę.”

Antanukas: “Ne, ji yra 
pikta leidė. Jeigu aš ją 
bučiuosiu, gal ji ir man

I

I

Kunigų Amerika duoda 
straipsnį apie Tarybų Są
jungą. Tiesiog, ima ją ir 
sukritikuoja.

“Nuo to laiko, kai Stali
nas paėmė valdžią į savo 
rankas ir paskelbė šūkį 
‘socializmas savam krašte,’ 
Sovietai visai nusisuko nuo 
Lenino tarptautinės ideolo
gijos ir grįžo prie rusiškojo 
nacionalizmo...”

šlepters per žandą, kaip tė
tei šlepterejo.”

Daugiau Vertas
“Tėveli, duok man d# 

šimtuką.”
“Sūnuk ,ar nemanai, 

tu jau per didelis-nuolat vis 
dešimtukų prašinėti?”.

“teisybę sakai, tėveli. 
Tai duok jau man visą do
lerį!”

....................r I ...................... ............................. II .....................       I ' -’T-..’!..1. I >11 H.ĮI i > tHĮ«lį^į>
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(Istorinis Romanas)

(Tąsa)
Apie pagiežą, ar naują žygį j 

Lietuvą ni,ekas ir neužsiminė. Tuos nau
jus riterius, kurie atvykdavo iš Europos 
į Marienburgą, siųsdavo į Rittersverderį 
pas kunigaikšti Vytautą.

Kunigaikštis dabar turėjo kiek tik ga
na ir savo kariuomenės, ir svetimšaliai 
riteriai, kurie buvo labai godūs grobti, 
jam buvo nebereikalingi. Netrukus jis 
pats vienas išžygiavo į Lietuvą ir užė
mė Merkinę. Išgriovė pilį, o lenkų įgu
lą paėmė nelaisvėn ir nusiuntė į” Marien
burgą, tuo įrodydamas ordinui savo bi
čiulystę.

Pasisekė jam ir su Gardinu. Ir čia įgulos 
dalis, susidedanti iš lietuvių ir rusų, su
kilo prieš lenkus ir pilį atidavė kuni-

Vytauto galybė tiek pakilo, kad, kai 
i‘is parašė ordino magistrui laišką ir 
(raidiškai pareikalavo grąžinti jam kai 

kuriuos įkaitus bajorus, kurie jam esą 
reikalingi, kaip sumanūs ir prityrę ka
riuomenės vadai, kryžiuočiai sutiko. To
kiu pat būdu išvadavo jis iš Prūsų ir sa
vo žmoną Oną, parašęs ordino magistrui 
laišką, kad ji esanti reikalinga jam pro
pagandai Lietuvoje varyti prieš Skirgai
lą ir Jogailą. Ir su šituo kunigaikščio 
reikalavimu didysis magistras sutiko, ir, 
kai po kiek laiko Vytautas pakvietė kry
žiuočius į naują žygį į Lietuvą, ordinas 
išsiuntė jam daug kariuomenės su ga
biais ir prityrusiais vadais — Ragainės 
komtūru ir Sembos vaitu.

Riteris Griežė nuo to laiko, kai atly
dėjo kunigaikštienę Oną į Rittersverderį, 
į Prūsus daugiau nebegrįžo. - Jis gyveno 
prie Vytauto1 dvaro ir atsidėjęs rinko ži
nias apie bajorienę Knystautienę ir jos 
dukrą, savo mylimąją Margaritą. Iš 
piitklių jis sužinojo, kad bajorienė su du
kra ilgą laiką kalėjusios Merkinės pily; 
prieš žygį buvusios perkeltos į Krėvę, o 
dabai* esančios Lydoj, Jogailos brolio ku
nigaikščio Kaributo žinioje.

Čia tat riteris ir stengėsi, kad žygis 
būtų nukreiptas pirmučiausia į Lydą, 
prieš Naugarduko valdytoją kunigaikš
tį Kaributą. Tuo tikslu jis kurstė prieš 
Kaributą žemaičius ir kryžiuočius, įkal
binėjo kunigaikščiui Vytautui; prašė ir 
kunigaikštienę, ir pagaliau jam tai pa
vyko. Buvo nutarta žygiuoti į Lydą, 
nors apie tai žinojo tik kunigaikščio ar
timieji.

Kaip tyčia, prieš pat žygį atbėgo į 
Rittersverderį iš Lydos keli bajorėliai ir, 
nusiskundę lenkais, pasisiūlė tarnauti 
Vytautui.

Kunigaikštis, nemanydamas nieko blo
go, juos priėmė.

Riteris Griežė pasinaudojo proga ir, 
keletą jų kaimiškai aprengęs, siuntė at
gal pasekti, ar nebus kur iš pilies išga
bentos kilnios įkaitės, kai sužinos, kad 
kunigaikštis žygiuoja į Lydą. Už tai pri- 
želėjo jiems pinigų ir dovanų.

Po kelių dienų išjojo iš Rittersverderio 
ir kunigaikštis Vytautas su savo padėjė
jais, Ragainės komtūru ir Sembos vai- 

, tu. Riteris Griežė atsidėjęs gabeno ar- 
zmotas ir griautuvus. - •

Niekas, be kelių didikų, nežinojo, kur 
kunigaikštis juos veda. Už tat gerai ži
nojo Jogailos vietininkas Lietuvoje len
kas Jonas Olesniekis, nes atbėgę pas'Vy
tautą iš Lydos bajorėliai, kuriais norėjo 
pasinaudoti ir Griežė, buvo jo šnipai. 

-Skubiai sutraukė jis savo kariuomenę į 
Lydą ir dėl viso ko sustiprino ir Gardi
ną, kuris buvo vėl atstatytas. Vytautas, , 
prisiartinęs prie Lydos ir pamatęs,-kad 
pilis labai sustiprinta, iš tolo pradėjo 
siausti ^Gardiną. Olesniekis, pamanęs, 
kad jo šnipus Vytautas apgavo, nakčia iš 
Lydos prasiskverbė į Gardiną. Vytautui 
to tik ir reikėjo. Kitą naktį jis pasuko 

...nuo Gardino ir apgulė Lydą"
Kad Jogailos vietininkas neatsiųstų 

kariuomenės ir iš Vilniaus, kunigaikštis 
skubėjo paimti pilį per kelias dienas. 
Darb'a^ ėjo sparčiai, ir riteris Griežė ne
sigailėjo nei žmonių, nei pinigų. Tik 
vienas dalykas jį stebino, tai, kad jis 

• Iriekur nerado siųstų žvalgų ir niekas 
jįgfcko jam negalėjo pasakyti,, ar yra ap- 
HUtąje pilyje bajorienė Knystautienė su

dukra, ar josrvėl kur nors išvežtos. Nic- 
'ko negalėjo -jam pasakyti ir belaisviai. 
Bet kai riteris Griežė pamatė ant sienų, 
pilies gynėjų tarpe, vieną savo siųstųjų 
Lydos bajorėlių, suprato, kad jis išduo
tas.

—Tai še tau mokestis už tavo patar
navimą, — piktai, net išsišiepęs, rikte
lėjo riteris Griežė ir su tais žodžiais 
pervėrė ietimi išdaviką.

Išdavikas pasverdėjo ir galva žemyn 
nugriuvo nuo sienų. Bet iš jo jau nieko 
nebegalima buvo išgauti.

Su išdaviko mirtimi, tarytum, mirė ir 
riterio Griežės viltis kada nors išgauti iš 
nelaisvės savo širdies damą. Dabar jau 
jam aišku buvo, kad pilyje jų nebėra, 
kad jos, išdavikams įspėjus, buvo kur 
nors vėl išvežtos.- . Bet riteris nenustojo 
vilties ką nors sužinoti ir griovė pilį dar 
su didesniu įnirtimu. Ir kūi. nukrisdavo 
nuo sienų kuris nors gynėjų, Griežė 
stengdavos pažinti, ar ne išdavikas.

Dar Lydos nepaėmus, iš Astravo atsi
skubino gelbėti pilies pats Naugarduko 
valdytojas, Jogailos brolis, Kaributas. 
Kunigaikštis Vytautas pirmutinis puolė 
Kaributą, sumušė jį ir išblaškė jo pul

mė ir su dideliu karo grobiu ir daugeliu 
belaisvių patraukė atgal į' savo Ritters
verderį.

Atsitraukdamas riteris Griežė nors 
tiek sužinojo, kad belaisvės perkeltos - į 
Astravą. 1

Toji žinia visai jį parbloškė. Nusto
jęs vilties kada nors pamatyti savo Mar
garitą, traukėsi atgal visai nusiminęs. 
Galvoje kilo mintis grįžus »į Marienbur
gą atiduoti magistrui savo kardą ir stoti 
į vienuolyną.

Grįžęs į Rittersverderį, kunigaikštis 
Vytautas vėl pradėjo ruoštis į žygį Lie
tuvon. Riteriui Griežei vėl 'švystelėjo vil
ties ugnelė, ir jis pasiliko prie kunigaikš
čio. Be to,- pastaruoju laiku jis pradėjo 
daugiau galvoti, mąstyti ir lyg nebdap- 
kęsti kryžiuočių. Per visus tuos žygius 
ir "Lietuvos pilių puolimus jis pamatė, 
kad ir lietuviai, ir tie patys žemaičiai ne
apkenčia kryžiuočių ir kad jie niekuomet 
jiems nepasiduos nei geruoju, nei bloguo
ju. Žinojo riteris Griežė, kuriuo tikslu 
ordinas remia Vytautą, ir matė, kokią 
duobę kasa jam ir visai Lietuvai. Ir ri
teriui buvo nesuprantama, kad toks su
manus ir narsus kunigaikštis bičiuliau
jasi su savo dideliu priešu, ordino ma
gistru, ir net vadina jį savo draugu. 
Taip pat nesuprantamas jam buvo ir ku
nigaikščio aklumas: kam jis visur kvie
čia ir kryžiuočius, kam atiduoda ordinui 
belaisvius ir karo grobį, kad dabar pats 

. vienas galėtų apsieiti ir be jų pagalbos.
Kad kunigaikštis pavedė ordinui Žemai
čius, tai čia jo tokia malonė, bet kad 
jis leidžia kryžiuočiams statyti naujas 
pilis tarp Gardino ir Kaunb, tai čia jau, 
riterio nuomone, buvo valdovo aklumas.

—Jei ir atsisėstų Vytautas į visos Lie
tuvos kunigaikščio sostą Vilniuje, tai ši
tos naujai ordino pastatytos pilys taip 
grėstų Lietuvai, kaip dabar panemunės 
pilaitės gresia Žemaičiams!—galvojo ri
teris • Griežė, nesupra'sdamas kunigaikš
čio minčių.

Nors jis ir tarnavo ordinui, tačiau ne
sijautė esąs jų žmogus, o pastaruoju lai
ku, kai įsimylėjo Knystautaitę ir arčiau 
pažino žemaičius ir lietuvius, iš kurių 
kamieno ir pats buvo kilęs, kryžiuočių 
nebeapkentė. Jo pakitėjo ne tik pažiū
ros, bet suminkštėjo savo tautiečiams ir 
širdis. Nebeapkęsdamas kryžiuočių, kas
kart vis labiau ir labiau linko prie lie
tuvių ir žemaičių.

XXXVII
Tuo tarpu, kai kunigaikštis Vytautas 

ruošėsi iš Rittersverderio į naują žygį 
Lietuvon, Krokuvoje, aukštoje Vavelio 
pilyje, susirinko pas karalių Jogailą vys
kupai, prelatai, kaštelionai, vaivados ir 
kiti ponai didikai aptarti svarbių valsty
bės reikalų.

1391 metų pabaigoje juodi debesys su
sibūrė Didžiosios Lįetuvos Kunigaikštys
tės ir lenkų karūnos padangėje ir grėsė, 
ne tik 1385 metais padaryta j ai tafp 
Lenkų ir Jogailos Krėvės unijai, bet ir 
didesnėmis tiems kraštams nelaimėmis.

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa
Nepriklausomybę” Minėjom, 

Maldas Kalbėjom,

saulėta
vasario.
kaip į-
pirmes-

die-
18

Tai buvo graži 
na, nedėldienis, 
žmonės skubėjo, 
manydami, kad būt 
niems gauti tinkamiausias sė
dynes. Kaip dvi valandos po 
pietų jau buvo pilnutėle Lie
tuvių Muzikalė Salė. Buvo 
plačiai išgarsinta ii1 iš sakyk
lų (ambonų) įsakyta, kad vi
sk susirinktų išgirsti didžiųjų 
sekretui! pranešimų, kai])
greit ir kokiu budu busią iš
vaduota Lietuvėlė, kurioje, 
jau visuomet buvo, sakyta, 
jau seniai nebebuvo likę lie
tuvių.

J Nekantriai teko išsėdėti ir 
stovėti net iki trijų, 
laukta atvykstant 
ponų.
kilio ceremonijos ir pirmihin- 

I kauti pakviesta vienas garsus 
šio miesto lietuvis 
Tuojau buvo įsakyta 
sustoti ir užtraukti 
Marija”... Marijos 
galingumą galima spręsti tik 
vien iš to, kad Amerikos him
nas leista tik paskui sugiedo
ti “Dainos” choreliui, o apie 

| Lietuvos himno dainavimą 
i jau nei neprisiminta.

Koncertėlį pildė 
dainoriai, šokikai, na 
Ii u “lavintos’’ mažos

SKAITYKKas už rezoliuciją? Atsiliepė 
pora klebonų labai silpnai 
“ai”. O kas prieš? Atsiliepei 
bent penki-šeši. Visi kiti tyli. 
Tuomet Horanas suriko: pri
imta vienbalsiąi. Tai kokia 
čia laisvė ir demokratija? Ko
dėl- nepaklausti, gal kas turi 
ką pataisyti ar atmesti! Ne, 
dvasiniai vergai neturi teisės 
išsireikšti ir padaryti ponams 
bent pastabėlę apie lietuvių 
istoriškus vargus. Klausyk po
no, duok kuo daugiau pini
gų ; kitaip, tui raudonas, vel
nio apsėstas.

Dar viena garbinga “švie
sybė,,” kokis tai didžiausias 
profesorius F. Kuzminas buvo 
pakviestas kalbėti.

Jis, kaipo profesorius, kal
bėjo iš rašto. Jis pasiekė tiek 
tolį lietuvių istoriją, kad net 
suminėjo vokiškus kryžiokus, 
puolusius Lietuvą ir net Žal
girio mūšį. Bet kokis jis skū- 
puolis, kodėl jis nepasakė, 
kas tie do (kryžiuočiai, kas 
juos siuntė lietuvius žudyti? 
Labai čia buvo reikalinga pa

per- Į sakyti, kad tai darbeliai mūsų 
šventųjų tėvų popiežių. O žal- 

,' girio mūšį irgi ne vieni lietu- 
i'viai laimėjo. Ten buvo bend- 

dabartiniai tarybi-ji’as lietuvių, lenkų, ukrainų, 
rengė masinius mitin- j baltgudžių, rusų, latvių fron- 

. “(|įevo tas. Toliau visa profesoriaus

ke-kalbėti. Jis žadėjo sudre
binti pasaulį su įnešimu į 
Kongresą, kad būtų pripažin
ta lietuvių valdžia tremtyje ir 
kad “Amerikos Balse,” sklei
džiamam per radiją, būsiąs 

j Įsteigtas lietuviškas skyrius su 
lietuviška . programa. Na, ir 
kaip žmonės sužinos už “gele
žinės uždangos,” kokia ten 
bloga valdžia, ir kaip čia gar
binga demokratija ir laisvė, 
tai jie patys nuversiu tą val-

Kuomet kongresmanas tiek 
daug kalbėjo apie mūsų ša
lies laisvę, tai publikoje ėjo 
pašnekėsis: Artai leis laisvai 
laikyti ir laisviečiams pikni
kus?...

Advokatas H. J. Horanas
nes tai buvo nepalyginamai iškalbin- 

svarbiųjų I gesnis ir, kaip buvęs per l,ai- 
Pagaliau atidaryta po- kus lietuviško Building

graborius.
visiems

‘Marija, 
giesmės

MOKYKIS
• (Tąsa)

Nervų sistema. Centrinę žu
vų nervų sistemą sudaro gal
vos ir stuburo smegenys. Gal
vos smegenys yra galvos kiau
še, ‘ o stuburo smegenys tęsia
si, lyg kokia virvelė, kiaury
me, kurią sudaro viršutiniai 
stuburkaulių lankeliai. -Gal
vos smegenys sudėtos iš kelių 
dalių. Du maži pusrutuliai su
daro priešakines smegenis. 
Nuo jų į priešakį yra du uos
lės centrai, o į užpakalį nuo 
priešakinių smegenų pusrutu
lių yra nedidelės tarpinės 
smegenys. Regos nervais jie 
sujungti su akimis — labai 
svarbiu jutimo organu žuvies 
gyvenimui. Toliau eina viduri
nės smegenys ir pats užpaka
linis smegenų skyrius — pail
gosios smegenys. Viršum pa
ilgųjų smegenų yra smegenė
lės. Iš galvos smegenų eina 
nervai: daugiausia jų eina iš 
pailgųjų smegenų.

Iš stuburo smegenų nervai 
eina poromis: į dešinę ir j 
kairę. Tarp kiekvienų dviejų 
stuburkauliu eina po porą 
nervų, šie nervai išsiskirsto po 
visą žuvies liemenį. Kiekvie
name nerve yra ir tokių pluoš
tų. kurie perduoda jaudini
mus iš jutimo organų į smege
nis, ir tokių, kurie jaudinimus 
perduoda iš smegenų į kūną: 
į raumenis ir į organus.

Jutimo organai. Ešerio akys 
turi blizgančią rainelę ir aps
kritą vyzį. žuvų akys neturi 
vokų ir negali užsimerkti. 
Ešerys, kaip ir kiekviena žu
vis, mato - ne tik 
bet ir dalį daiktų 
dens. Tačiau jis 
arti.

Girdos organų
išorinių žymių ešerys 
Nėra nei ausies kaušelio, nei 
skylučių. Ešerio (ir apskritai 
žuvų) girdos organai yra 
kiaušo kaulų viduje ir tiesio
ginio susisiekimo su išorine 
aplinka neturi. Jie sudaryti iš 
netaisyklingos formos pūsle
lės, pripildytos skystimo. Gar
sas tokią vidinę ausį. pasiekia 
pro kiaušo "kaulus, ^bvys gir
di blogai. Girdos organai yra 
ne tiek girdos organai, kiek 
pusiausvyros organai. Kiek
vienas žuvies judesys atsilie
pia klausomojoje pūslelėje. 
Esąs pūslelėje skystis lengvai 
juda. Pūslelėje yra klausomų
jų akmenėlių. Jie rieda pūsle
lės dugnu. Skysčio ir akmenė
lių judesiai leidžia žuviai pa
justi, kur yra jos kūno apačia. 
Šitokiu būdu ji palaiko savo 
pusiausvyrą.

Uoslės organas yra uoslės 
duobutės, arba šnervės. Van
duo, skalaudamas duobutes, 
atneša ešeriui tokius ar kito
kius uoslės ja’udus. Uoslė turi 
didelę svarbą n’eplėšriosioms 
žuvims, padeda joms susirasti 
maisto.

(Daugiau bus)

Lo
an viršyla, žino, kad lietuviai 
mėgsta smarkias kalbas, tai 
jis pasiryžo dar daugiau pasa
kyti, kaip Rusijos caras 
sekiojo lietuvius. Bet jis nie
ko. matyt, nežino ar pamiršo, 
kad mūsų klebonai ir senieji i 
tautininkai, 
ninkai i 
gus, siuntė telegramas “dievo ( tas. Toliau visa profesoriaus 
pateptam” carui, kad tik jis j kalbelė buvo — tai atgaila^ 
laimėtų ir Lietuvą amžinai; atodūsis smetoninės nepri- 

' klausomybės ir garbinimas tų 
už- 

paprastus kume- 
apsigyveno ant 

Kokie 
Lietuvai Lūe didvyriai, kaip jiems rei

škia pinigų ir ginklų. Duokite 
mums pinigus, o mes juos ten 
sutvirtinsime ir jatf, jau, tuo

pai! jie mums atvaduos Lietu- 
Horanas perskaitė net rezo-!vėlę...

_ kad I Dolerių medžioklė buvo 
J. I mūsų šalies vyriausybė pripa-. sun]<0]<a jp ilgoka. Užėmė 

virš valandos laiko. Bent ketu- 
rius sykius tankus kolektorių 
tinklas perleistas, kiek to su
minkštinimo, sugriaudinimo, 
kad vis trūksta, net ant ma
žiukų vaikučių užsipuolė kau
lyti, tai dešimtuką, tai kyote- 
rį. Na ir vargais-negalais su
darė, sako, iki dviejų tūks
tantėlių, iš kokios 12 šimtelių 
dūšelių. Lietuviai jautrūs ir 
dųosnūs žmonės. Jie’ trokšta 
kuo geriausia dėl savo, tėvų 
šalies. Tik visa bėda ir nelai
mė, kad daugelis jų yra dide
li. dvasios vergai. Nevalia kal
bėti nei prieš kleboną, nei 
bent kokį poną. Tik apsukrių 
vertelgų ponų įkalbėjimu lie
kasi patenkinti, o žinoti ką 
daugiau nei nepageidauja. 
Tie mūsų poneliai kiek čia iš
viliojo dolerių smetoniniais 
laikais su visokiomis bendro
vėmis, atstatymais. O dabar 
vėl sugebi prisikalbinti, prisi
gerinti ir vėl pasirenka dole
rių. Južintiškis.

amžinai 1 i čia pas |
mus. O kai caras buvo nuvers- i padaužų, kurie naktimis 
tas, kaizerininkai pasigrobė | puldinėjo 

tės. Bet tai šios “šventes” ap-j Lietuvą, tai tie patys Yčaijčius, kurie 
vaikščiojimas negi turėjo tiks-1 Smetonos ir kiti važinėjo pas buvusių ponų žemės, 
la, kad duoti lietuviams kokį 
tinkamesni koncertą. Svarbu 
propaganda ir pinigų gavi
mas. Svarbiausios pažibos,
anot pirmininko, buvo tai 
kongresmanas, republikonas 
Skotas, ar kaip jį pavadino I liuciją, reikalaujančią 
Sckoch, ir advokatas II. 
H oran. Kongresmanas bau 
nuduoti labai daug 
apie lietuvių tautą ir 
riją, bet pasirodė tiek žinau-j Kas už rezoliuciją?

ką jam tarybininkai įsa-' apsigando ir tyli. Vėl šaukia:

ir sc,se
ni ergai-

jo sūnaus, karalaičių llurako. ;
Tokia teisybė “laisviems” 
dvasiniams vergams, mūsų lie
tuviams nevalia žinoti.

žintu Lietuvai “teisėta val- 
žinančiu džią,” tarybininkų kokią tai 
jos isto-j parinktą tremtyje. Ir suriko: 

Publika

vandenyje, 
viršum van- 
mato tik iš

čiu

Neapgalvoti argumentai
Man tenka pastebėti vie-

Jeigu kas pakritikuoja pa
bėgėlius iš Lietuvos, ypa
tingai intelektualus, kam

čia puikiai suprantamos są
lygos. Jis čia turi darbą. 
Tą darbą jis dirba per tre
jetą. desėtkų metų.

Kur logika bei prdtas siū-
jie bėgo i šsavo žemės, ar- lyti jam, kad jis apleistų 
ba kodėl jie negrįžo atgal tą kraštą ir pačioje senat- 
namo tuojau po karo 
jau lietuviškų 
spauda surinka:
Andrulis, M'izara, . Bimba 
Prūseika ir kiti pažangie
čiai nevažiuoja Lietuvon 
gyventi? Jeigu, girdi, Lie
tuvoje yra gražaus, kūry
biško darbo, tai lai jie pa
tys ten važiuoja ir dirba, o 
nesiūlo kitiems. •

Šis klausimas ypatingai 
smarkiai vėl iškilo šiomis 
dienomis, kai Viktoras Biir- 
žiška ‘ pasiskundė viešai, 
kad jis dar vis nesuranda 
savo profesijoje darbo ir 
gal nebesuras, ir kad toks 
pat likimas laukia didelės 
daugumos pabėgusių dntė

tuo- ve j e atsisveikintų su savo 
kryžiokų šeima, su savo draugais, su 
O kodėl savo darbu ir važiuotų gy

venti į kitą kraštą? Nėra> ;

Ulcz. u II 1U £7 d Mvg Llol Ll 'III L v" 

; lektualų. Lajėvėje buvo sto
rai pabrėžta, kad tie inte
lektualai padare didelę klai
dą, nesugrįždami Lietuvon. 
Tuojįau Naujienos ir kiti 
laikraščiai prieš tą sveiką, 
protinga pastabą sukilo ir 
vėl suriko, kad visi pažan
giečiai turėtų geriau patys 
važiuoto! Lietuvon ir apsi
gyventi, o: ne siūlyti jon 
grįžti Biržiškai ir kitiems 
pabėgėliams.

Man atrodo, kad jų ar
gumentas yra visiškai pli
kas ir kvailas. Argi gali
ma lyginti tas' dvi žmonių 
kategorijas? Paimkime bi
le kurį pažangietį redakto
rių. Paimkime Vincą An
drulį. Jis čionai pribuvo 
gal prieš visą ketvertą de- 

»sėtkų metų, .kai dar buvo 
jaunas vyrukas. Visą laiką 
jis čia gyveno ir, darbavos^. 
Čia jis užaugino šeimą. A- 

■ menka yra jo 'kraštas. Jam

Kas kita su Biržiška ir ki
tais neseniai iš Lietuvos pa
bėgusiais intelektualais. 
Juk jie Lietuvoje praleido 
pačią gražiausią gyvąnimo 
dalį. Jie ten dirbo- ir kūrė. 
Jiems ten be didelio vargo 
būtų galima prisitaikyti 
prie gyvenimo ir darbo. 
Jiems nereikėtų žudyti savo 
profesiją ir /gabumus. Jie 
dar galėtų labai daug padė
ti lietuvių tautai pakelti sa
vo kultūrinį lygį. Užsieniuo- 
se jie nusimėtys, nusidėvės, 
pražus. • O .Lietuvoje, jie 
galėtų, būti labai naudin
gais žmonėmis.- .

Štai koks didelis skirtu
mas tarpe senų amerikiečių 
ir neseniai'pribuvusių inte
lektualų. Nejaugi jo nega
li matyti, bei suprasti anų 
srovių laikraščių redakto
riai? ' Am.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
V. W. Smith, Kanada.— 

Draugo čekis ($2) ir, laiš
kas perduotas Literatūros 
Draugijos sekretoriui; jis 
atliks tai, ko prašėte. Ačiū!

kurių nors 
neturi.

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N; J. 

MArket 2-5172

1113 Mt. Vernon Si 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

4 CHARLES J. ROMAN

3 psl.--Laisve( Liberty, Lith. Daily) -Ąntr., Vas.-Feb. 27, 1951
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Kunigas Niemoeller apie 
taiką ir Vokietiją

Kuriuo tikslu 
nieks nežino

Cooper’io raštai 
parodoje

Apie Amiliją 
Jeskevičiūtę-Young

Jono

kuni
gu 

mūsų
čia apie 

su

Anna Rubbeo, jau senyva 
moteriškė, buvo suimta ii’ pa
dėta po $20,000 belą dėl to, 
kad ji “priglaudė“ du vaiku
čius.

Du berniukai, Noel 4 m. ir 
trijų motų, aną dieną 
pradingę ir jų motinai,

kaip 
ka-

gy-
ko-
ve-

Vokietiją,

buvo
Dolores Oritz, tai sudarė di
delės baimės. Vaikai ieškoti 
ir pagaliau surasti pas Mrs. 
Rubbeo, — pas ją .juodu išbu
vo per naktį. Rubbeo gyvena 
po num. 327 E. 12th St., Niu
jorke, o Oritzienė, — 134 Su
ffolk St., Niujorko.

Teisėjas sako, jog Mrs. Ru
bbeo pasielgimas yra lygus 
“vaikų vogimui“ (kidnapini- 
mui), todėl jis ją. padėjo po 
belą ir moteriškė bus teisia
ma.

Kuriuo tikslu ši moteriške 
šitaip pasielgė, niekas, apart 
jos, nežino.

Vyrai suruoš moterims 
pagerbti bankietą!

pagerbti 
bankietą 
nei pirš- 
Taip pa- 

Moterų

K. Petri k i ones ir 
kalbėjusių nusi-

vyrai surengs

Išstatyti parodon žymaus 
amerikinio rašytojo James 
Fenimore Cooper seni raštai, 
laiškai, knygų rankraščiai, 
kai kurios senos, pirmos lai
dos knygos ir kiti asmeniniai 
rašyto.)o dalykai.

Parodos vieta: Grolier Club, 
47 E. 60 St., Niujorke.

Paroda tęsis iki balandžio 
1 d.

James Fenimore Cooper pa
rašė daug vertingų novelių, 
dar ir šiandien skaitomų ir 
mėgiamų. Jo bene populia
riausia knyga yra* “Paskutinis 
Mohikanas.”

Kam tarnauja 
rasizmas

Aną dieną Niujorke kalbė
jo Charles D. Jackson, prezi
dentas “Komiteto Laisvai Eu
ropai palaikyti, 
jog, girdi, rasizmas i 
tautų žeminimas ir išnaudoji
mas tetarnauja niekam kitam, 
kaip komunizmui.

Išeina taip: jei nenori pa
dėti komunizmui, tai privalai 
gerbti lygiai 
rases.

Bet išnaudotojai Jacksono 
patarimo vargiai beklausys.

rašiau
Liberty

LMS

Praėjusią savaitę 
apie vasario 18 d. 
Auditorijoje įvykusį 
111-čiosios apskrities operetinį
koncertą, kuriame dalyvavo ir 
lietuvaitė lartistė-dainininkė 
Amilija Jeskevičiute-Young.

Ten žymėjau, kad ji “gra
žiai pasirodė” dvejose rolė
se,” o toliau: “Ją mūsų visuo
menė jau žino, tad čia pla
čiau nei nežymėsiu).”

Kai kurie po to sakė, jog 
neužtenkamai aiškiai apie 
dainininkę buvo pasakyta, nes 
mūsų visuomenė “žinoti” apie 
ją gali visaip.

Pridėsiu 
aš turėjau 
Ii ją mūsų 
kaip gerą,

Iš tikrųjų, jinai per neilgą, 
palyginti, laiką dainoje nu- 
progresavo labai toli. Jos bal
sas didelis, sidabringas, skam
bus, ir jau aukštai iškultūrin- 
tas. žodžiu, Amilija pirmaei- 

į daini-

tiek: rašydamas, 
galvoje, kad Ami- 

visuomenė žino, 
žymią dainininkę.

Jis, pasakė,' ]jn§ Amerikos lietuvių 
ir kitų ninkė. Ji tai parodė visoje ei-

visas tautas ir užakcentavo.

Įėję koncertų, įvykusių anks
čiau, o šiame koncerte, kur ji 
atliko dviejų operų ištraukose 
dvi stambias roles, savo ta
lentą, kaip dainininkė, tvirtai 

Koresp.

Kriaučių mitingas

Sviestas Italijai - 
po 15 centą svaras

sky-

Gird ėjusiej i daktaro
Stanislovaičio pernai teiktąją 
prelekciją ir šiandien tebekal
ba, kaip daug jie iš jos pasi
mokė. Tie tikriausia ateis 
įvyksiančion šiemet, kovo li
tą, kada daktaras vėl atvyks 
iš Waterbury teikti mums pre
lekciją. Tačiau to neužtenka. 
Kvieskite ir tuos, kurie per
nai jo negirdėjo. Klubietč.

Juozas ir Stephanie Vil
kaičiai, Ozone Park gyvento
jai, vasario 24-tą buvo nuvy
kę į Bridgeport, Conn., į savo 
draugų jaunimo vestuves. Ten 
susivedė Virginia Sabas su 
Charles Preston (Petruškevi
čiui). Jaunoji yra profesijona- 
lė, moko vidurinėje mokyklo
je.

Pasilinksminę tenai, Vini- 
kaičiai neužmiršo ir moterų 
rengtųjų pietų 25-tą. R.

STUDENTS WANTED
Laisniūotas mokytojas — mokinu 

pradinius ir aukštesnius dalykus. 
Patyręs kalbos mokytojas. Mokinu 
namuose. Geros pasekmės.
PR.8-8580. K 39-40)

HELP WANTED—FEMALE
Virėja, namų darbininkė, švari, 

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

Ruošia filmų rodymą
Jurgis Klimas skelbia ro

dymą filnęų kovo 3-čią ir 4- 
tą, šį šeštadienį ir sekmadie
nį, Liberty Auditorijos patal
pose. Greta kitko, žada paro
dyti Jasilionio laidotuvių 
mą.

fil-

Padėka

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

Vokietijos liuteronų 
gas Martynas Niemoeller 
savo žmona lankėsi 
krašte, — praleido
tris savaites. Jis važinėjo 
žmona po tūlus miestus ir sa- 

. kė kalbas apie dabartinę pa
dėtį Vokietijoje.

Pirmojo karo metu šis as
muo buvo vokiečių submarine 
kapitonas7; antrojo karo metu 
jis buvo Hitlerio persekioja-

• mas.
Grįždamas Vokietijon, jis, 

žinoma, sustojo 'Niujorke ir 
čia padarė pasikalbėjimą su 
spaudos atstovais.

Be kitko, šis dvasiškis sakė, 
jog vokiečiai netiki “Vaka
rams,” būk ginklavimasis yra 
daromas taikos palaikymui. 
Jis tvirtino, jog ginklavimosi 
kitaip negali suprasti, 
tik taip, jog jis daromas 
rui, o ne taikai.

Vakarinės Vokietijos 
ventojai nebegali atmušti

♦ munistinės propagandos,
damos taikai išlaikyti, nurodė 
jis. Jie negalį to padaryti,

s kadangi Amerika ryžtasi Va
karų Vokietiją ginkluoti ir 
Vakarų- Vokietijos neva val
džia tam pritaria.

Rytinė Vokietija labai smar
kiai darbuojasi už apvieniji- 
jmą visos Vokietijos. Tai daro
ma ne tam, kad Vokietijon 
tuojau komunizmą įvykdyti, 

' o daroma trimi obalsiais: (a) 
taika, (b) apsivienijimas, (c) 
tautine laiisvč. Prieš tokius 
obalsius, prieš tokius siūly
mus Vakarų Vokietijos vokie
čiams yra labai sunku kovoti.

Kaip Vokietiją apvienyti ?
Kunigas Niemoeller siūlo, 

kad Jungtinės Tautos paimtų 
savo globon visą
kad jos pasikviestų nedidelę 
iš neutralės šalies 
tuomet, Jungt. Tautų priežiū
roje, turėtų'įvykti apvienytoje | (įau> 
Vokietijoje rinkimai į steigia
mąjį seimą. Jei T. Sąjunga 
tam prieštarautų, tuomet, sa
ko jis, būtų aišku, kad “ji ne
nori Vokietijos apvienyti.”

Jei “Vakarai” ryšis Vakarų 
Vokietiją ginkluoti, tai, sakė 
kunigas, tuomet T. Sąjunga 
galės laisvai imti kariuomenėn 
vokiečius, gyvenančius Ryti
nėje Vokietijoje, o ton gyve
na 21,000,000 vokiečių.

Kaipgi su kova prieš komu- 
nizmą ir “Rusijos propagan
dą”?

Kunigas Niemoeller atsa
kė: jei norime komunistinę 
propagandą nustelbti, reikia 
padaryti, kad “Vakariniame 
pasaulyj” (kapitalistiniame) 
žmonės gyventų geriau negu 
Rytų Europos žmonės.

Kaip matome, kunigas Nie
moeller pabėrė saują pipirų 
tiems, kurie šiandien svajoja 
apie karą ir tik apie karą.

Kunigas su žmona išskrido 
atgal į Vokietiją.

armiją ir

Tikėsite ar ne, žodis stosis 
kūnu. Visi norintieji 
moteris turės šaunų 
moterims nepridėjus 
to bankietą surengti, 
reiškė vyrai, kurie,
Apšvietos Klubo suruoštuose 
pietuose, vasario 25-tą girdėjo 
pirmininkės 
keliu kitu 
skundimą:

“Kada gi
moterims bankietą?”

Po bankieto pastebėjau 
grupes vyrų pasišnabždant 
tarpusavyje. “Sumobilizuosim 
didelę grupę vyrų,” sako jie. 
Parūpo, kas ten per mobiliza
cija. Sužinojau, 
bank i etų i, kurį 
moterims pagerbti.

jog tam numatytas ba
landžio (April) 28-tos vaka
ras, šeštadienis. Tikriausia, 
jie patys apie tai kai ką dau
giau pasakys. Rep.

jog |tai tam 
rengs vyrai

Ir nugir-

Lietuvių Kriaučių 
riaus susirinkimas įvyks vasa
rio 28 d. Ąmalgameitų svetai
nėje, 11-27 Arion Pl., Brook
lyn, N., Y., kaip 7:30 v. v. 
Eidami, nepamirškite pasiim
ti. unijos ir Sekurity korteles, 
nes be šių kortelių nebus 
džiami į susirinkimą.

Kviečiami visi kriaušiai 
kriaučkos dalyvauti, nes 
svarbių reikalų aptarti.

J. Stakvilevičius.

lei-

ir 
yra

Kiek jūs mokate už svarą 
sviesto?...

Andai Italijos laivas “Sa- 
turnia” išsivežė Amerikos 
sviesto 1,300,000 svarti. Italai 
mokėjo po 15 centų už svarą.

Sviestą pardavė Amerikos 
valdžia, turbųt einant Mar
shall o planu.

Iš viso Amerikos valdžia 
pardavė Italijai 

’■svarų sviesto po 15 
svarą. Tai buvo 
prieš porą mėnesių.

Italijoje biznieriai, veikiau
siai, gerokai už šį sviestą pa
sipelnys!

Na, o kiek j-tis mokate už 
svarą sviesto?

Cahow paukštis dar 
tebėra gyvas

Amerikos Natūralios Istori
jos Muziejus praneša, kad jo 
darbuotojai surado Bermudo- 
je paukšti, vadinamą cahow. 
Tai žuvėdros didumo paukštis.

Per ilgą laiką buvo many
ta, jog šio paukščio veislė vi
sa išnykusi, bet, pasirodo, tai 
nebuvo tiesa.

šis paukštis buvo gerai ži
nomas anglams, naujai apsi
gyvenusiems Berm ūdoje, pra
džioje 17-tojo amžiaus.

Vienu kartu, kai anglams 
gyventojams Bermudoje prit
rūko maisto, kai ten pasireiš
kė bado šmėkla, jie gaudė 
cahow paukščius, juos mušė 
ir valgė jų mėsą; valgė ir šių 
paukščių kiaušinius ir tuo bū
du išsigelbėjo nuo bado mir
ties.

Esame jautriai dėkingi ren
gėjams, šeimininkėms, veiter- 
koms ir visiems padėjusioms i 
kriaučiams suruošti mums po
kylį, įvykusį vasario 17-tą, 
L. A. Pil. Klubo Salėse. Ypa
čiai dėkojame komisijai, žino
me, koks didelis darbas yra 
sukviesti tiek daug publikos 
ir ją taip vaišingai priimti.

Taip pat dėkojame visiems 
parodžiusioms mums didį 
drauidingumą atsilankymu.
Spėkoms- leidžiant, stengsi
mės ir ateityje darbuotis su 
jumis unijoje ir kitur už ge
resnį gyvenimą visiems dabar 
ir už laimingesnę ateitį mūsų 
jaunimui.

Frank ir Olga 
Reinhardt’ai

Filmą “Oliver Twist,” sako 
tūli, jau • esanti “perredaguo
ta” ir ji būsianti neužilgo 
pradėta rodyti, ši filmą susi
laukė iš žmonių daug protes
tų dėl to, kad joje buvo anti
semitizmo nuodų.

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

DU VAKARAI GRAŽAUS SUĖJIMO
Kultūros Centre

110-06 Atlantic Avė. 
Richmond Hill, N. Y.

Šeštai, Kovo-March 3
Pradžia 8 ,val. vak.

Sekmad., Kovo-March 4
Pradžia 3 vai. vak.

e
Abu vakaru bus rodo

mos pagarsėjusios 
filmos.

GEO. KLEMAS, 
Kalbančių Filmų Gamintojas 

pagarsėjusios rinktinės fil-

5,500,000 
centų už 
padaryta

MIRE
Vasario 25 mirė Juozas 

Monkus, 67 metų amžiaus, 
gyveno 37 Stagg St., Brookly- 
ne, pašarvotas Povilo Gusto 
šermeninėje, 354 Marcy Ave., 
Brooklyne. Paliko žmoną To- 
filę, 2 dukteris ir sūnų.

Mrs. Monkus nuoširdžiai 
kviečia \ draugus ir pažįsta
mus į šermenis.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

nuosavame

Namų prižiūrėtoja, < motinai pa- 
gelbininkė, linksmi namai, guolis 
vietoje, Bendix, $100 j mėnesj.
HY. 3-0540. (40-41)

Mokytojai 
protestuoja

Miesto mokytojams įsakyta, 
kad jie, baigę savo dieninį 
darbą, mokytųsi suteikti 'Su

žeistiesiems pirmąją p 
(first aid). Jie turi 
Raudonojo 
gūnų vadovybėje.

Mokytojai nenori tai
Andai įvykusiam Vidur. Mo
kyklų Mokytojų Susivienijimo 
mitinge buvo priimta rezoliu
cija, pasisakanti prieš Šį vers
tiną darbą.

veikti
Kryžiaus p^irei-

Sutinka pakelti 
mokytojams algas

daryti.

Miesto švietimo Tarybos 
speciali komisija, tyrinėjusi 
31,823 miesto mokytojų gyve
nimą, pripažino, kad jiems 
reikia pakelti algos. Komisi
ja siūlo, kad būtų pakeltos al
gos nuo $350 iki $1,025 me
tams. '

Drauge komisija rekG«jen- 
duoja, kad mokytojai turėtų 
padirbėti ekstra po to,\kai jie 
baigia savo mokyklos darbą.

Taikos Krusada j 
Washington^ nukelta j 
kovo 15 d.

American Peace Crusade 
organizacijos pareigūnai pra
nešė, jog taikos krusada-žy- 
giavimas į Washingtoną tapo 
nukeltas iš kovo 1 dienos į 
kovo 15 dieną.

Tai padaryta dėl to, kad 
vis daugiau ir daugiau žmo
nių ryžtasi. į Washington# 
vykti, o su kovo 
negalėtų suspėti, 
atidėti.

Iš 'didmiesčių
jog ten daug žmonių ruošia
si vykti Washingtonan.

Taigi dabar visie^ms tenka 
dėti dar daugiau pastangų, 
sakę pareigūnai, kad kovo 15 
dieną Washingtonan suvyktų 

, du kartu tiek žmonių, kiek bu
vo tikėtasi kovo 1 d.

1 diena jie 
tad prašė

pranešama,

Abu vakarus bus rodoma
mos, būtent: Arturo Toscanini N.B.C.- Orkestrą, Choras ir 
garsusis tenoras Jan Perce. Taiapgi bus parodytas ir “Pa
parčio žiedas.’ Visiems bus įspūdinga pamatyti vaikščio
jant ir veikiant poetą STASĮ JASILIONĮ.

Kviečiame visus dalyvauti ir pamatyti gražias ir įspū
dingas 'filmas. Lėštk padengimui bus renkamos aukos.

*VISUOMENES ATIDAI!
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:

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Brdoklyniečiai, kurie turite kokių paraudavo j imu, ar 

bile kokių paskelbimų, jei atvažiavimas asmeniškai'ne
paranku, pašaukite per telefoną ir pasakykite savp. rei
kalą, o mes jums atliksime taip, kaip reikes. Mokestį ga
lėsite prisiųsti ar kada prie progos užėję į Laisvę užsi
mokėsite savo, bilą.

Protestuoja
žmonės protestuoja prieš 

tai, kam buvo Frank Fristens- 
ky, Jr., paskirtas pirmuoju 
miesto poĮicijos komisijonie- 
riaus padėjėju. Protestuotojai 
sako: Fristenskis vadovavo 
policijai, k-ai ji mušė Stock 
Exchange tarnautojus, išėju
sius į streiką. 1948 metais. Jis 
leido policijai pulti žmones, 
kovojusius už taiką 1947 me
tais; bet jis padrąsino viso
kius neklaužadas pikietuoti 
tarptautinę taikos konferenci
ją, kadaise įvykusią Waldorf- 
Astoria viešbutyj.

Protestai pasiųsti majorui 
Impellitteri ir policijos komi
ai jonieriui Murphy.

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

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai {r Pūslė, Reumatizmas.
Kraujo ir šlapumo Tyrimas

Ištyrimas $3.00.
107 East 17th Street
(arti 4th Avė.—Union Square) 

New York City 
VALANDOS:

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais nedaryta

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:

. v laisve'
, 110-12 ATLANTIC AVĖ., 

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

nes kainuoja persiuntimas.
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Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G. 
Tel. EV. 7-6238

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

• Savininkas
306 UNION AVENUJE

Gerąi Patyrę Barbenai

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

TeL ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRR.L
C

Savininkas

IGNAS SUTKUS

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET t
Brooklyn, N. Y. į

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
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