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Mūsų visų amžinasis prie-
šas vėl aplankė Amerikos pa- 

* žangių lietuvių eiles ir pasi
ėmė su savim vienų pačių se- 

. niausiu ir veikliausių kovoto
jų už žmonijos laisvę ir gero
vę. Worcesteryje praėjusią 
savaitę pasimirė Simanas Ja
nulis. Simanas buvo vienas tų 
retų dar nuo caro laikų eili
nių veikėjų, kurio dvasios ne- 
palaužė nei katorga, nei re
akcija, nei šiaip žiaurios dar
bo žmogaus gyvenimo audros.

Labai skaudus nuostolis pa
žangai. Labai didelė nauja 
spraga mūsų eilėse!

—O—
Ateinu rytą į ofisą. Domi

nikas šolomskas rodo Simano 
Janulio laišką. Rašo jis, kaip 
iMstarj^čiai planuoja dalyvauti 
vajuje dėl sukėlimo dienraš
čiui Laisvei paramos. Rašo, 
kan jie surinks net penkis 
šimtus dolerių. Jis pats tuojau 
imasi už darbo.

Už kokio pusvalandžio 
skambina Laisvės telefonas. 
Per ašaras kalba draugė Ja- 
nulienė, Simano žmona, taip 
pat nenuilstanti veikėja. Si
manas numirė. Dominikas šo
lomskas, Simano ir visos jo 
šeimos senas, intymus drau
gas, labai prašomas atvažiuo
ti ir atlikti jo draugui paskuti
nį patarnavimą.

Taip staiga, taip netikėtai! 
žmogus dar mojosi garbin
giems darbams, o čia jau ne- 
besiranda gyvųjų gretose!

—O—
Anglas žurnalistas Arthur 

Mopre rašo ilgas korespon- 
detMijas New York Timesui 
iš savo patyrimų naujoje Ki
nijoje. Jis aiškiai pasako, kad 
ne tik kiniečiai, bet visi, kurie 
kokį nors reikalą yra turėję 
su Kinija seniau ir dabar, 
griežtai tvirtina, kad ši val
džia geriausia iš visų, kokias 
tik Kinija yra turėjusi per 
paskutinius keturiasdešimt me
tų. Nė palyginti negalima 
prie supuvusios korupcinės 
buvusios čiango valdžios.

Tai faktas. Tas aišku vi
siems 450 milijonų kiniečių. 
Bet tas dar vis “neaišku” mū
sų vadams Washingtone.

—0—
Mes stovime prieš labai 

greitą ir didelį darbą. Laisvės • 
vajus u»ž sukėlimą dešimties 
tūkstančių dolerių fondo pra
sideda su kovo 1 diena.

Nenorime niekam pasakoti, 
jog tai bus tik baikos tiek 
dienraščiui paramos surinkti. 
La^ai labai sunkūs. Mūsų 
“stabilizatoriai” taip sustabi- 
lizavo visą Amerikos gyveni- 

, nflą, jog kainos kasdien tebe
kyla ir pragyvenimas visų, iš
skyrus aukštuosius politikie
rius ir pelnagrobius, kasdien 
sunkėja.

Kaip tik ši padėtis dar la
biau padidina reikalą dien
raščiui paramos.

. — O—
Kas gi reikia pasakyti šio 

vajaus ■ išvakarėse ? Nedaug, 
nes tikslas ir reikalas kiekvie
nam laisviečiui aiškus.

Turime imtis už darbo grei
tai ir smarkiai. Gerai pasidar
buosime pačioje pradžioje va
jaus, bus lengviau pabaigoje.

—O— I 1
Apie aukų rinkimo būdus 

skaitėte ir skaitysite daugiau 
pačiame dienraštyje. Patari- 

I mų turime daug ir įvairių. 
Bet ne visi jie visur bus vie
nodai pritaikomi. Labai daug 
priklausys nuo vietinių lais- 

iniciatyvos ir darbštu
mo.

; Jūs natys, draugai, daug 
geriau pažįstate vietos lietu
vius, negu mes. Susiraškite bū
dus jų pasiekimui ir gavimui 
iš jų savo darbininkiškai spau-

DAUGIAU KAIP 250 
TŪKSTANČIŲ JANKIŲ 
KARIAUJA KORĖJOJE
Gen. Bradley ragina palaikyti 
mobilizaciją per 10 iki 20 metų

Washington. — Armijos 
štabo galva generolas Omar 
N. Bradley pranešė kon
gresiniam komitetui, kad 
apie 250 tūkstančių ameri
konų kariauja Korėjoje.

Republikonas kongresma- 
nas Harry L. Towe užklau
sė :—Gal teisingiau būtų 
pasakyti, jog korejiniame 
kare dalyvauja 300 tūks
tančių jankių?

Gen. Bradley atsakė, kad 
jis nenori priešams tikrai 
parodyti, kiek amerikonų 
ten yra. Paskui Bradley 
sakė korespondentams, jog 
tie 250,000 — tai daugiau
sia sausumos kariuomenė 
(nepriskaitant lakūnų ir 
jūreivių).

(Generalis Jungtinių Tau

Emspack nuteistas už 
paniekinimą’ Kongreso

Washington. — Federalis 
apskrities teismas surado 
kaltu Juliu ' E m s d ack a, 
Jungtinės Elektrininku li
nijos sekretorių - iždininką, 
už “paniekinimą” Kongre
so. Tai 'todėl, kad Emspack 
nedavė atsakymo į Kon- 
Rresmanų N e a m erikinės 
Veiklos Komiteto klausi
mą:—Ar esi komunistas, ar 
bet kada buvai komunis
tas?

Emspack tapo įkalintas, 
iki teisėjas paskirs bausmę. 
Jam gresia 1 metai kalėji
mo ir $1,000 piniginės bau
dos.

Thomas Quinn, Elektri
ninku Unijos organizuoto- 
jas Pittsburghe, tapo nu
teistas 4 mėnesius kalėti ir 
$1,000 baudos sumokėti už 
neatsakymą į tokį kongres- 
manų klausimą.

MEDŽIO DARBININKŲ 
STREIKAS

Portland, Oregon.— Su
streikavo 14,000 medžio 
darbininkų, kada kompani
jos atsisakė pakelti jiems 
algų pusaštunto cento va
landai. Streikieriai yra 
Darbo Federacijos unijis- 
tai.

Aukse. Teismas spręs apie 
unijų vadų priesaikas 

prieš komunizmą
Washington.— Aukščiau

sias Jungtinių Valstijų 
Teismas sutiko spręsti, ar 
CIO ir Darbo Federacijos 
unijų viršininkai, pagal 
Tafto - Hartley įstatymą, 
privalo prisiekti, kad jie ne 
komunistai ir nieko bendra 
neturi su komunistiniu ju
dėjimu.

dai paramos.
Tiek tik ir tenoriu jums 

patarti, arba jus paprašyti.
Nuo dabar lai kalba kiek

vienos kolonijos šio vajaus 
rezultatai.

tų sekretorius Trygve Lie 
pranešė, jog 48 'procentai 
kariuomenės prieš Šiaurinę 
Korėjos Liaudies Respubli
ką yra amerikonai, o kitus 
52 procentus sudaro Pieti
nės Korėjos tautininkai, an
glai, turkai ir dešimties ki
tų tautų kareiviai, taigi vi
so daugiau kaip pusė mili- )i .trr

Generolas Bradley ragino 
draftuot 18 metu berniukus 
ir patarė laikyti ginkluoto
se jėgose pusketvirto milio- 
no vyrų “per 10, 15 ar 20 
metų, kol tęsis pavojinga 
padėtis pasaulyje.”

Bradley taipgi siūlė pail
ginti karinę tarnybą nuo 
dabartinių 21 mėnesio iki 
27 mėnesiu.

Teisiamas Collazo, 
bandęs nužudyti 
prezid. Trumaną

Washington .— Federalis 
apskrities teismas ^pradėjo 
tardyti portorikietį Oscarą 
Collazo, kuris su savo ben
dru Griselio Torresola per
nai lapkričio 1 d. bandė nu
šauti prez. Trumaną. Poli
ciniai prezidento sargai šū
viais atmušė pasimojimą.

žmogžudžiai nušovė poli
cininką Leslie Goff elta ir 
sužeidė du kitus sargus. 
Policija nušovė Torresola ir 
sužeidė ir areštavo Collazo.

Collazui gresia mirties 
bausmė už policininko nu
žudymą. Teismo džiūrė su
daryta iš 10 moterų ir 2 vy
ru, v

Malta. — Šion salon at
skrido būrys amerikinių 
lėktuvu ’. Jie manevruos iš
vien su Anglijos lėktuvais.

Korėja. — Amerikos ma
rinai įsiveržė į Hoengsongo 
priemiesčius.

Advokatų Sąjungos tarimas 
prieš komunistus

t

Chicago. — Amerikos Ad
vokatų Sąjungos Nuvažiavi
mas užgyrė rezoliuciją, rei
kalaujančią pašalint visus 
komunistus iš tos organiza
cijos ir atimt jiem advoka
to teisės.

Washington. — Republi
konas senatorius Wherry, 
kalbėdamas užsieniniame ir 
ginkliniame Senato komite
tuose, ragino aprėžti prezi
dento. Trumano valią kai 
dėl kariupmenės siuntimo į 
vakarų Europą.

Buvęs prezidentas Her
bertas Hooveris patarė kuo 
labiausiai stiprinti oro jė
gas ir karo laivyną. Jis 
taipgi kalbėjo prieš urminį 
amerikinės armijos siunti
mą Europon.

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
ATMETU WIS. VALSTIJOS 
1ST AT4 PRIEŠ STREIKUS

I

Washington.—Aukščiau
sias Teismas šešiais balsais 
prieš- tris panaikino Wis- 
consino valstijos įstatymą, 
kuris uždraudžia streikuoti 
tokiose visuomenės aptar
navimo įmonėse, kaip elek
tra, gatvekariai, gesas, 
miestiniai busai ir kt.

Teismas pareiškė, jog tas 
Wisconsino įstatymas 
prieštarauja Wagnerio ir

įėjo galion Konstitucijos pataisymas, 
apribojantis prezidentų tarnybą 
dviem terminais, apart Trumano

Washington.—Įėjo galion 
22-sis Jungtinių Valstijų 
Konstitucijos, pataisymas, 
apribojantis prezidento tar
nybą dviem terminais, kuo
met Nevados valstijos sei
melis vasario 26 d. užgyrė 
tą pataisymą. Nevada bu
vo 36-ta užginanti valstija. 
Šalies Konstitucijos patai
symui reikia'bent trijų ket
virtadalių visų valstijų pri
tarimo, tai yra, 36 iš 48 
valstijų/

Bet šis pataisymas. Kon
greso pasiūlytas 1947 me
tais, neliečia prez. Truma
no. Jis sako:

—Joks asmuo nebus iš
rinktas prezidentu daugiau 
kaip du kartu ir joks as
muo, užėmęs prezidento 
vietą arba veikęs kaip pre
zidentas daugiau kaip dve
jus metus termino, kuriam 
buvo išrinktas kitas žmo

Pasaulinė Taikos Taryba šaukia 
Penkis Didžiuosius Susitarti

Berlin. — Pasaulinė Tai
kos Taryba atsišaukė į pen
kias' didžiąsias valstybes, 
kad padarytų sutartį, pasi
žadant vengti užpuolimo 
karo. Atsišaukimas ragina 
Jungtines Valstijas, Sovie
tų Sąjungą, Angliją, Fran
ci ją ir Kinijos Liaudies 
Respubliką ramiomis dery
bomis išspręsti ginčus ir 
pasirašyti nepuolimo sutar
tį.

Vyriausias Teismas siaurina 
asmens teisę neapkaltint savęs

Washington.— Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų 
Teismas 5 balsais ■ prieš 3 
patvirtino žemesniojo teis
mo sprendimą prieš Jane 
Rodgers’ienę už “paniekini
mą.” grand džiūrės. Fede
ralis apskrities teismas 
Denvery, Colorado j, yra 
nuteisęs ją 4 mėnesiams ka
lėti už tai, kad Rodgersienė 
neatsakė į visus grand 
džiūrės klausimus.

Rodgersienė prisipažino, 
kad ji buvo vietinė Komu
nistų Partijos iždininkė 
Denvery, bet jinai atsisakė 
išduot ‘džiūrei vardus kitų 
komunistų.

Daugumos Aukščiausio1

Tafto-Hartley įstatymams, 
išleistiems visai šaliai.

Šis Aukščiausio Teismo 
sprepdimas taipgi paliečia 
New Jersey, Pennsylvani- 
jos ir aštuonių kitų valsti
jų įstatymus, kurie užgina 
darbininkams streikuoti vi- 
s u o m e n ė s aptarnavimo 
(public utilities) įstaigose.

CIO unijų vadai sveikina 
tą sprendimą kaip svarbų 
darbininkams laimėjimą.

gus, nebus išrinktas prezi
dentu daugiau kaip vieną 
sykį.

Bet šis (Konstitucijos) 
skyrius nebus pritaikomas 
jokiam asmeniui, einančiam 
prezidento tarnybą tuo l^i- 
ku, kuomet Kongresas pa
siūlė šį pataisymą.—

Trumanas visųpirm pre
zidentavo daugiau kaip tre
jus metus, užimdamas mi
rusio prezidento Fr. D. 
Roosevelto vietą kaipo vi- 
ce-prezidentas. Taip Tru
manas baigė ketvirtąjį Roo
sevelto terminą.

11948 metais Trumanas sa
vo vardu buvo išrinktas 
prezidentu.

O pagal dabartinį Konsti
tucijos pataisymą Truma
nas galėtų vėl kandidatuo
ti i prezidentus 1952 metais 
ir kada tik norėtų per visą 
likusį savo amžių.

f Pasaulinė Taikos Taryba 
siųs savo delegaciją Ameri
kon į Jungtines Tautas. De
legatai, atstovaudami 40 
tautų, prašys Jungt. Tautas 
pasistengt, kad Penki Didie
ji padarytų nepuolimo su
tartį. Delegacijai vadovaus 
Pietro Nenni, Italijos Soci
alistų Partijos pirmininkas 
ir Taikos Tarybos vice-pi’r- 
mininkas. f.,.

Tęismo teisėjų sprendimas 
sako: Kada Rodgersienė 
prisipažino kaip Komunistų 
Partijos narė, tuomi ji ap
leido konstitucinę savo tei
sę neliudyt prieš save; tik
tai vėliau jinai prisiminė tą 
teisę . Todėl Rodgersienė 
turėjo atsakyti ir į visus 
grand džiūrės klausimus.

Teisėjas H. Black, reikš
damas mažumos nuomonę, 
aštriai kritikavo daugumos 
pareiškimą. Juk net advo
katai negalėjų iš to pareiš
kimo suprasti, kada galima 
atsisakyt save apkaltint, o 
kada jau per vėlu.

Aukščiausias Teismas 
pernai vienbalsiai panaiki-

AMERIKONAI PASTŪMĖ 
KORĖJOS EIAUDININKUS 
DAR TRUPUTĮ ATGAU
Šiauriniai korėjiečiai ir kinai 
apsitvirtino ir stipriai ginasi

Korėja, vas. 27. — Ame
rikos armija, marinai ir jų 
talkininkai atakavo šiauri
nius Korėjos liaudininkus 
ir kinus 100 mylių ilgio 
fronte. Korejiniai liaudi
ninkai ir jų bendradarbiai 
kinai, apsitvirtinę kalnų 
pozicijose, ryžtingai atmu
šinėjo amerikonų atakas.

Mūšių linija vingiavo pir
myn bei atgal. Bet ryti
nėje fronto dalyje ameri
konai ties Pangnimu pa
stūmė liaudininkus vieną 
iki keturių mylių tolyn į 
šiaurę.

Vakariniame fronte žval- 
giniai amerikonų būriai bu
vo prasiveržę į šiaurinį 
Han upės šoną už kelių my
lių į rytus nuo Seoulo, Pie-

Čechoslovakija suėmė 
Klementisą kaip 
vakarų šnipą

Praga, čechoslovakija.— 
Oficialiai pranešama, jog 
buvęs Čechoslovakijos už
sienio reikalų ministras 
Vladimiras Klementis tapo 
areštuotas kaip Anglijos ir 
kitų vakarinių kraštų šni
pas.

Komunistas Čechoslovaki
jos prezidentas K. Gottwal- 
das viešai pasmerkė Kle- 
mentisą kaip savo šalies iš
daviką. Gottwaldas tvirti
no, jog Klementis ir sėbrai 
buvo padarę sąmokslą vi
duj Čechoslovakų Komunis
tų Partijos, siekdami už
grobt valdžią ir paverst Če- 
choslovakiją , į “vakarinių 
imperialistų stovyklą.”

Suokalbis buvo susektas 
ir išbraukti iš Kom. Parti
jos 'tos “sklokos” vadai — 
Klementis, Otto Sling, Ma
rė Svermova, L. Novemes- 
ki ir Gustav Husak.

Senato komitetas nutarė 
pratęst rendŲ kontrolę

Washington. — Bankinis 
Senato komitetas vienbal
siai užgyrė bilių, siūlantį 
pratęst *rendų kontrolės 
įstatymą trims mėnesiams.

Be pratęsimo tas įstaty
mas išsibaigtų kovo 31 d.

Federalė rendų kontrolė 
neprivaloma tiems mies
tams, kurie nuo jos atsisa
kė; jinai nepritaikoma ir 
toms valstijoms, kurios įve
dė vietinę rendų kontrolę,, 
kaip kad New Yorko vals
tija.

no nuteisimą Patricijos 
Blau Denveryje todėl, kad 
jinai iš karto pareiškė, jog 
naudojasi konstitucine tei
se neapkaltinti savęs, todėl 
neduoda atsakymo į džiūrės 
klausimą:—Ar tamsta pri
klausai Komunistų Parti
jai?

tinęs Korėjos sostinės. Bet 
smarki šiaurinių liaudinin
kų ugnis privertė juos pa
sitraukti atgal į pietinę 
upės pusę.

Kinai ir korejiniai liau
dininkai penkis kartus įnir
tingai atakavo amerikonus 
viduriniame fronte, ties 
Hoengsongu. Jankiai atmu
šė atakas.

Amerikonų komanda skel- 
be, kad jie per dieną nu
kovė bei sužeidė 1,690 šiau
rinių liaudininkų ir kinų 
ir paėmė nelaisvėn 62. /
šiaurinės Korėjos 
pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
nuo sausio 25 iki vasario 25 
d. jie ir kinai savanoriai už
mušė bei sužeidė 9,800 ame
rikonų ir pietinių Korėjos 
tautininkų, paėmė nelaisvėn 
12,393, o 440 patys pasidavė 
liaudininkams.

Šiauriniai korėjiečiai sa* 
ko, jog tuo pačiu laikotar
piu jie pagrobė 234 ameri
kines patrankas, 24 tankus, 
820 auto, sunkvežimių, 457 
kulkosvaidžius ir daug kitų 
ginklų. Be to, buvo nušau
ta 19 amerikinių lėktuvų,' 
nuskandinta trys laivai* 
sunaikinta 22 amerikiniai 
tankai ir 50 trokų, kaip tei
gia šiaurinės Korėjos radi
jas.’

Taft ragina apribot 
jankių siuntimą svetur

Washington. — Repu
blikonas senatorius Rober
tas Taftas reikalavo užgint 
prez. Trumanui siųsti dau
giau amerikinės kariuome
nės į vakarų Europą be 
Kongreso leidimo. Taftas 
sakė, Kongreso nutarimas 
reikalingas ypač todėl, kad 
amerikonai būtų siunčiami 
į tarptautinę armiją.

Jis sutiko, kad “reikės” 
daugiau amerikonų siųsti į 
vakarinę Europą, bet tiktai 
su Kongreso leidimu ir ka
da pasirodys, jog patys va
karų Europos kraštai suda
rė gana skaitlingas savo ar
mijas.

Taftas įspėjo amerikie
čius, kad jeigu Kongresas 
neįsikištų, tai Trumanas 
galėtų sauvališkai Europęn 
pasiųsti net 18 divizijų ka
riuomenės.

Taftas peikė New Yorko 
valstijos gubernatorių, re- 
publikoną Tomą Dewey, ku
ris reikalauja palikt prezi
dentui laisvas rankas kas 
liečia kariuomenės siunti
mą užjūrin.

Washington. — Tapo at
mestas Anglijos prašymas, 
kad Amerika taip nevaržy
tų prekybos su anglų kolo
nija Hong Kongu.
ORAS.—Giedra ir nešaltą.
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Lietuvos

Kodėl mes taip 
požeminio pasaulio .raketie- 
rius už tvirkinimą mūsų jau
nimo, o net New Yorko valsti
jos gubernatoriumi laikome

lyderiai tari asi su Ekonominiu Stabilizatoriumi Eric

ryšiais surišti Lietuvą su

| Žmogų, kuris atvirai tvirkina 
visą tautą, visą šalį, senus ir 
jaunus lygiai?

Abrahamo Lincolno gimta
dienio proga vasario 12 dieną 
labai karštai kalbėjo guber
natorius' Thomas E. Dewey.
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Amerikos Darbo Federacijos
Johnston. Iš kairės j dešinę: Federacijos p rezidentas ' William Green, Brotherhood of 
Railway Clerks prezidentas George Harris on, Erie Johnston, United Textile Workers 
prezidentas Emil Rieye, Railway Labor Ex ecutives Association prezidentas George 
Leighty, ir International Association of M achinists prezidentas A. J. Hayes.
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M. Galinis

Jei ir girdės, Lietuvos žmonės 
iš jų tik gardžiai pasijuoks

Mūsų didžioji talka j
Prieš mėnesį įvykusiam Laisyės šėrininkų suvažiavime 

buvo labai rimtai atsižvelgta į dienraščio ekonominę pa
dėtį. Iš visų raportų buvo aišku, jog laikraščio finansi
nė padėtis yra sunki. Buvo aišku, kad laikraštis šiemet 
negalės išsiversti savo paprastomis įplaukomis.

Taip pat šuvažiayime jau buvo visiems aišku, kad pa
prastos bizniškos’Laisvės įplaukos šiemet nepadidės. Vi
so labo dar jos gali suliesėti. Taip kalba visa aplinka. 
Visos Washingtono šnekos apie kainų stabilizaciją kainų 1 
kilimo nesulaikė. Jos jau keliais nuošimčiais pakilo nuo
to laiko, kai įvyko šėrininkų suvažiavimas. Patys Wa-' vasario 16 d. pęrĮšistams; jis kalba apie su-
shingtono stabilizatoriai aiškina, kad dar per kokią pusę j “Voice of America” prade- grąžinimą Lietuvon fašiz- 
metų kainos kils aukštyn. 'ta transliuoti 15 minučių mo, engusio Lietuvos liau-

O tai reiškia,’kad laikraščio išleidimas pabrangs. Va-Į propaganda lietuviškai;
dinas, ne nuo mūsų priklausančios sąlygos dąrbininkiš- taikoma Lietuvai. Inas padorus Lietuvos pilie-

Lietuviškų kryžiokų span-1 tis ,darbo žmogus, kuris, ta 
da labai tuo džiaugiasi, ta
rytum tai būtų kas tokio di- kia kalba sužavėtų?! 
delio ir svarbaus.

Iš anksto pasakysime: ką nors žino 
Lietuvos žmonės šitų kalbė-1 .........*
tojų propagandą įvertins 
taip, kaip karo metu Ame
rikos lietuviai įvertino “lie
tuvišką programą,” trans
liuotą iš Berlyno ir taikytą 
Amerikos lietuviams.

Kitas dalykas: kryžiokų 
spauda, didžiuodamasi ši
tuo lietuvišku programų, 
pamiršta vieną “mažmožį”: 
per ilgą laiką ji skelbė, būk 
Lietuvoje lietuvių jau ne
belikę, būk lietuvių vieton 
atvežti ir apgyvendinti 
sai ir mongolai,” 
štai, ji džiaugiasi, 

kalbu

kos .spaudos išlaikymo problemą pasunkina.
Visa tai tik dar garsiau kalba už tai. kad mes turime 

daugiau susikuopti ir smarkiau darbuotis dėl Laisvės 
išlaikymo. Suvažiavimo nutarimas pravesti specialį va
jų, kuriame būtų surinkta dešimt tūkstančių dolerių 
dienraščio išlaikymui 1951 metais, dabar kiekvienam dar 
aiškesnis ir svarbesnis. Dar būsime labai laimingi,, jei
gu tik sir tokia parama išsiversime visus metus.

Trumpai ir drūtai pasakius, turime imtis už darbo su 
didžiausiu ryžtu. Reikia didžiulės visų laisviečių talkos. 
Nė vienas skaitytojas ,nė vienas darbininkiškos spaudos 
patriotas neprivalo atsisakyti. Kiekvienas mūsų gali- 

.■ ’ me šiuo-tuo prisidėti prie šio vajaus pravedimo. Ne 
visi ištęsėsime kiek stambesnę sumą paaukoti. Bet kiek
vienas mūsų, kuris suprantame reikalo svarbą, galime 
pakalbinti bei paraginti kitus prisidėti su galimai di
desne auka. Jei taip į šį reikalą pažiūrės kiekvienas su
sipratęs lietuvis, tai be jokios abejonės tikslą pasieksi
me su dideliu kaupu.

Visi atsimenate, kaip gražiai ir greitai pernai surinko
me dešimt tūkstančių dolerių. Tiktai tas juk ir išgelbėjo 
dienyašČio gyvybę.

Panašiai darbuokimės šiame vajuje. Nepraleiskime nė 
mažiausios progos neišnaudoję sukėlimui Laisvei para
mos. Lai kiekviename pažangių lietuvių susirinkime bei i 
sąskridyje per ateinančius tris-keturis mėnesius Laisvės i 

‘ vajaus reikalai susilaukia reikalingo domesio.

:* Pasaulinės Taikos Taryba
Tik labai skrumnai komercinės žinių agentūros sutei

kė pasauliui informacijų apie penkias dienas užsitęsusią 
• Pasaulinės Taikos Tarybos konferenciją Berlyne. Toks 

boikotas tokio svarbaus sąskridžio aiškiai suprantamas. 
Ne tik kovoti, bet ir kalbėti už taiką darosi dideliu 
prasižengimu, arti prie išdavystės!

Bet ir kalbėti ir kovoti už taiką reikia. Nes niekados 
pirmiau taika ir visos žmonijos likimas nebuvo tokiam 
pavojuje, kokiam dabar yra atsidūrę.

Berlyno konferencija padariusi du nutarimu, kui;ie 
anksčiau ar vėliau turės atkreipti dėmesį kiekvieno 
žmogaus. JKonferencija nutarė pravesti masinį parašų 
rinkimą už tai, kad didžiosios valstybės — Jungtinės 
Valstybės, Kinija, Anglija, Francūzija ir Tarybų Sąjun
ga — pasirašytų nepuolimo sutartį ir jos griežtai prisi
laikytų. Antras nutarimas atsiųsti į Jungtines Tautas 
delegaciją, kuri padarytų spaudimą ant tos pasaulinės 
organizacijos už išlaikymą taikos. Delegacijai vadovaus 
žymusis Italijos Socialistų Partijos vadas Pietro Nenni. 
Kaip žinoma, šis socialistų vadas tvirtai tiki, kad tik di
džiausiu liaudies spaudimu ir kova taikos reikalas bus 
išgelbėtas. Jis mano, kad tam reikalui galima ir reikia 
visų darbininkiškų partijų bendro fronto.

Pietro Nenni mano, kad už penkių didžiųjų valstybių 
nepuolimo sutartį bus surinkta dar daugiau parašu, ne
gu buvo surinkta pernai už Stockholmo taikos peticiją. 
Nes dabar taikai pavojus yra didesnis ir taikos išlai
kymo klausimas yra visiems aiškesnis.

Beje, Pasaulinės Taikos Tarybos pirmininkas francū- 
zas mokslininkas Frederic Joliot-Curie konferencijon ne
galėjo pribūti. Francūzijos valdžia nedavė leidimo. Bet, 
kaip atrodo, šis žygis konferencijai nepakenkė.

TAI SMAGUS MŪSŲ CHORAS!
Muzika Vlado Žuko

Drožia dainas smagus mūsų choras,-— 
Glosto širdį galingi aidai!

Mus subūrė krūvon mūsų noras— 
Būt su jum ir dabar, kaip andai. 
Sveiki, broliai lietuviai! 
Su daina mes pribuvę, 

Su gėlėmis taikos— • 
Ir su saujom grūdų pažangos!

Juk visi mes -bičiuliai, kaimynai,— 
Pažangos ir taikos mes draugai!

Mūsų darbo —
(kaip ir “Sietyno. 35 m. jubiliejus’) 

1949.

sys!
Kokia veidmainystė!
Mes nežinome ar Lietuvos 

žmonės girdės, tas jų pro
gramas, ir, jei girdės, ar jų 
klausys. Naujienos mano, 
kad “jos pasieks ir lietu
vius.”

Vienas aišku, jei Lietuvos 
žmonės kryžiokų kalbas 
girdės ir jų klausys, tai .jie 
iš jų tik gardžiai pasijuoks.

“Voice of America” ra
dijas jau transliavo visos 
eilės Lietuvos liaudies prie
šų kalbas: žadeikio, Lozo
raičio, Šimučio, Krupavi
čiaus, Grigaičio! Ką gi jie 
pasakė ?

Žadeikis pradėjo kalbą, 
anot Naujienų:

“Mano sieloj šiandien 
šventė...”

Toliau: “Ministeris pa
reiškė gilų savo įsitikinimą, 
kad Lietuva ir vėl atgaus 
savo laisvę... ”

Žadeikis yra Smetonos 
atstovas Washingtone, ne
žiūrint to, kad paties Sme
tonos jau nebėra.

Smetona buvo neapken- 
čiamiausias žmogus Lietu
voje.

Smetona vadovavo smur
tininkams, n u v e rtusiems 
1926 metais liaudies išrink
tą valdžią.

Smetona žudė darbininkų 
vadovus, žudė Suvalkijos 
ūkininkus, kalino geriau
sius Lietuvos liaudies vei-

Smetona, atlikęs lietuvių 
tautai baisių darbų, paga- 
liaU) pats pabėgo pas Hitle
rį 1

Kai p. Žadeikis kalba apie 
“atgavimą laisvės, tai Lie
tuvos žmonės gerai supra-, 
to, jei klausėsi, apie ko.kią, 
ir kam, laisvę jis kalba. Jis 
kalba apie laisvę fabrikam 
tams, dvarininkams ir fa-

Jeigu Lietuvos žmonės 
iiMi o zuu.iv) apie šimutį, 

tai jie žtno jį tik kaip tą as
menį, kuris 1926 m., būda
mas ’ Seimo nariu, balsavo 
užt legalizavimą smetoniško 
smurto!

Kas juo tikės? Kas tikės, 
būk jis kovoja už Lietuvos 
laisvę, — jis, kurio laikraš
tis gina Franko, gina Čiang 
Kai-šeką, kurio laikraštis 
stoja už naują pasaulinį‘ka
rą?

Jeigu Lietuvos žmonės 
žino ką nors apie Grigaitį, 
tai žino tai, jog Grigaitis 
per 34-ris metus ugnimi 
spjaudė ant Tarybų Sąjun-

metu spausdino hitlerines 
Ancevičiaus telegr amas,., 
g a r b i.n a nčias nacius, di
džiausius Lietuvos 
padėjo, ir padeda 
kiems fašistams 
naują Lietuvą!

Koks s'avigarbus 
gali jo žodžiu tikėti?!

Tiek Šimutis, tiek Grigai
tis idealizavo “vasario 16-tą 
dieną,” smetoninės Tarybos 
Lietuvai “nepriklausomy
bės” paskelbimo dieną.

Argi Lietuvos žmonės ne
žino, kad toji Lietuvos Ta
ryba buvo niekas kitas, 
kaip kaizeriui parsidavusi 
klika, kuri ryžosi amžinais

KOMUNISTINIS 
JUDĖJIMAS 
IR ABLAVUKAI

Iš Italijos komunistų par
tijos pasitraukė keletas de
šimtų, o gal keletas šimtų 
žmonių, keletas net žymių 
buvusių veikėjų.

Dėl to, atrodė, jog uolos 
ir kaliiaį grius nuo to 
džiaugsmo, kurį parodė tūli 
politiniai analfabetai.

Džiaugėsi ir tūla lietuviš
ka spauda, ypatingai kuni
gų leidžiamas Draugas. Va, 
jau, jau, tuoj bus komuniz
mui galas!

Per radiją ir angliškoj 
komercinėj spaudoj ?— tas 
pats.

Kunigų Draugas net rašo, 
jog, girdi, “Italijos katali
kų akcijos vadovybė nuo
dugniai tyrinėjusi komunis
tų sąjūdžius Europoj ir su
radusi, kad daugelyj kraštų 
komunizmas smunka.” 
Taip esą ne tik Italijoj, o 
ir Britanijoj, Vengrijoj, 
Skandinavijoj, Olandijoj ir 
kitur.

Na, jeigu komunistai 
tuoųiet

Mes manome, jog ir ItJjfr- 
jos komunistų partijoj, ku
rioje yra apie 2,000,000^8- 
rių, vyks tas pats. Gali'at
skilti šimtai, gali atskilti 
tūkstančiai narių—tai kas? 
Jeigu narys ar dalis narių 
jau pateko į ideologinį bur
žuazijos bučių, tai jų buvi
mas partijoje, aišku, tik 
kenks, o ne tvirtins partiją. 
Dėl to juo greičiau jie iš 
partijos pasitraukia, tuo 
partijai sveikiau. Tada

žvąlgą viso to, kas tuos na
rius privedė prie išsižadėji
mo komunistinių principų. 
Išanalizavusi, suradusi 
priežastis, partija saugosis, 
kad ateityje to neįvyktų. 
Jos nariai budriau saugos 
savo eiles, žiūrės.

Netenka nei sakyti, jog į 
komunistines partijas pri
lenda (dažnai dėl narių per 
mažo budėjimo) 
plauko klasinio

va kaizerinės Vokietijos 
monarchija.

Lietuvos žmonės gerai 
žino, jog toji Taryba darė 
viską, kad Lietuvą padaryti smunka, tai kam
monarchija; monarcho vie- eikvoti tiek daug rašalo ir 
tai buvo pasiskyrusi Ura- j popieriaus prieš juos kovo- 
chą.

Lietuvos žmonės gerai ži
no, jog smetoninės Tarybos 
planus sumaišė tik Lietuvos 
liaudies pasipriešinimas ir

Įti? Komunistai patys su
smuks.-

Vienas dalykas, kurio nei 
angliškoji komercinė spau
da, nei lietuviškoji kryžio-

kilusi revoliucija Vokietijo-1 Miškinė spauda nesupranta, 
• tai tas: revoliucinėje darbi-

Na, ir kada Šimučiai ir ninku partijoje (kaip ir vi- 
nusi- same darbininkų judėjime) 

politikieriai, nuolat vyksta trynimasis, 
apie Lietu- vyksta kova. Kas supran- 

laisvę ir nepriklauso- ta kiek apie dialektikinį 
gal-1 samprotavimą, tas supi'an-

Grigaičiui, visiškai 
bankrū t a v ę. 
šiandien kalba 
vos 
mybę, tai kiekvienas <----- r-----------— —v---
vojąs lietuvis, nežiūrint, I ta, jog tokia kova nėra iš- 
kur jis begyventų, tegali tik į vengiama, 
šaižiai nusišypsoti ir ranka 
pamoti ant tų jų kalbų.

Jiems rūpi tokia laisvė, 
kurioje galėtų fabrikantai 
ir dvarininkai Lietuvos 
liaudžiai skūrą lupti, kaipo

Jie nori Lietuvai tokios 
laisvės, kokia 
1940 metus.

Jie šiandien 
jos mėsinėtoją 
šėką.

Jie trūbina į tą pačią fa
šistinę dūdą, laukdami nau
jo karo.

Akiregyj. to, argi jie gali 
tikėtis, kad Lietuvos darbi
ninkas arba kolūkietis šian
dien jų kalbų klausytų ir 
jomis tikėtų ?!

Jeigu jie taip mano, tai 
patys save -apsigaudinėja.

Dolerine moralybe ir 
mūsų jaunimas

Daug žmonių stebisi dėl ki
lusio skandalo krepšinio (bas
ketball) sporte, štai net trys 
Long Island * Universiteto 
krepšininkai prisipažino prie 
ėmimo kyšių. Jie tyčia nelošę 
taip, kaip galėjo lošti, kad tik 
pralaimėjus. Dabar paniški, 
kad panašiai pasielgė visa ei
lė kitų krepšinio sporto,žvaig
ždžių New Yorke.

Toks parsidavimas už dole
rį skaitoma labai žemu daly
kų. Jau susekta, kkd vien tik 
per pusantro mėnesio nuo šių 
metų sausio 1 dienos papirki
mams krepšininkų raketieriai 
išleido $40,000.,

Tai labai nedora, negrabu. 
Jaunas žmogus, kuris šitaip 
už dolerį parduoda savo gar
bę, yra žemai nupuolęs.

Bet gal toks kaltinimas per 
daug aštrus? Gal ar nereikia 
atsižiūrėti į visą, aplinką?

Daug panašių klausimų tur
būt veržiasi iš galvos kiekvie
nam blaivaus proto amerikie
čiui. K.as £1 privertė tuos jau
nuolius taip negarbingai nu
pulti? Ar jie yrą kokia nors

išimtis ?
Parsidavimai sporte juk nė 

kiek nėra žiauresni' už- parsi
davimus7 politikoje.

Visokio parsidavimo šalti
niu reikia skaityti ekonomines 
sąlygas'. "

Kai Adolph Bigos, Sherman 
White ir Leroy Smith parsi
davė raketieriams, jie tik nu
silenkė prieš visagalintįjį do
lerį. Juk panašiai švari mergi
na tampa prostitute. Labai re
tas atsitikimas, kad moralinis 
žmogaus supuvimas pareina 
iš vidaus. Mūsų gyvenimo są
lygose d oi. perka 
da ne tik daiktus, 
nes.

Rusijos bolševikų parti
joje nuolat, nuo pat jos įsi
kūrimo, virė kova. Pirmiau 
su menševikais, o vėliau su 
trockininkais; su trockinin- 
kais 'kova virė prieš Spalio 
revoliuciją ir po revoliuci
jos.

Jei paimsime kitų kraštų 
komunistines p a r t i jas — 
kraštu, kuriuose darbinin- 
kų klasė jau laimėjo savo 
istorinę kovą — rasime tą 
patį. Tą patį rasime net ir 
Lietuvos komunistų parti
joje, veikusioje iki 1940 me
tų nelegaliai, pogrindyje.

Svarbu tai: ar tos kovos, 
tie plyšimai visuomet pa
žeidžia partiją, kurioje tai 
vyksta?

Kiekvienoje frakcinėje 
kovoje Rusijos bolševikų 
partija vis tvirtėjo, o ne 
silpnėjo. Kiekvienas frak
cijos pasireiškimas, kova 
su ja, vis labiau apšviečia 
partijos narius, pakelia 
juos į aukštesnį politinį ly
gį, sutvirtina jų eiles, kie
čiau partiją užgrūdina.

visokio 
priešo 

agentų, kurie bando parti
jas griauti iš vidaus, itali^ 
joje, matyt, tai įvyko J Na, 
tai dabar to krašto koimi- 
nistams stovės uždavinys, 
kaip nuo viso to apsisaugo
ti ateityj.

Kas yra Italijoje, tas, be 
abejojimo, jau yra buvę ir 
dar bus ir kitų kraštų ko
munistinėse partijose. Bet 
ar jos dėl to sugriuvo, pa
iro? Žinoma, ne. Sužlugo 
arba sužlugs tik atskalos.

Kiek mes žinome, Ameri
kos komunistinėje partijoje 
buvo tas pats: atskilo 
Lovestono frakcija,' buvo 
pašalintas Browderis — vis 
dėl politinių nukrypimų, 
vis dėl to, kad jie užsikrė
tė buržuazine pavietre. Bet 
kaipgi šiandien su šia par
tija? Ji, mums atrdbo, 
šiandien yra tvirtesnė nei 
buvo pirmiau. \

Taigi tie, kurie nesupran
ta, o plepa apie “Vakarų 
Europos” k o m u n i stinių 
partijų smukimą, pirmiau 
turėtų gerai pagalvoti (jei 
jie gali galvoti), tuomet ne
reikėtų monkyti savo 
tytojus.

Be jokios sarmatos, padėjęs 
į šalį visokį padorumą, jis 
šaukė, kad mes turime vieš
patauti Pietų Amerikoje, Af
rikoje, Viduriniuose Rytuose 
(arabiškuose kraštuose) ir 
Tolimuosiuose Rytuose. Ko
dėl ? Ogi todėl, girdi, .kad ara
bų kraštuose randasi labai gi
lūs žibalo šaltiniai, o kituose 
pasaulio kampuose randasi 
tokių metalų, kurie yra mums 
reikalingi.

Šitokia agitacija daug ne- 
morališkesnė, daug pavojin
gesnė, negu jaunų krepšinin
kų parsidavįmas raketieriams. 
Dewey reikalauja, kad visa 
tauta už žibalą ir metalą prie
vartautų ištisus kraštus už ke
lių tūkstančių mylių!

Taigi, čia mes turime reika
lą su dolerine moralybe.

Visa kapitalistinė santvar
ka paremta dolerine moraly* 
be.

KĄ JIS IŠMANO?
Čikagos Sandaroje skai

tome:
“Sovietų spauda pranešė, 

jog Vilniaus Filharmonijos 
choras, su gavusiu Stalino 
premiją B. Dvarionu prieš
akyje, išvyko koncertuoti 
Lvove, Odesoje, Kijeve, 
Charkove ir kituose Ukrai
nos miestuose.

“Tikslas šios ekspedicijas 
yra ne menas, bet papras
ta propaganda.” < 1

O ką gi Sandaros Vaidi
la išmano apie meną?!

Toji pati Sandara triūbi- 
ja: “neaimanuokime del 
aukštų taksų, nes ką šian
die pasėsime, tą nuplausi
me gražaus derliaus pavi
dale ateityje.”

Ką gi jūs nupjausite?!
“Nupjaus” kapitalistai, 

kurie iš ginklavimosi gro
bia didžiulius pelnus, bet 
darbo žmonės, mokėdami 
didelius taksus, tegalės 
“nuspjauti” , tik mažesnį 
duonos1 kąsnį.

ŠYPSENOS
Išaiškino '

Mokytoja: “Paaiškinkit, 
kas tai yra nugarkaulis?”

Gabusis mokinys: “Nu-3;: 
garkauliš tai yra ilgas, 
kus ' kaulas . Ąnt vieno 30 j 
galo sėdi mūsų galios, o >4 
ant antrojo galo mes pa- f 
tys sėdime.”
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11-28-50 KRYŽKELĖS I
I

(Istorinis Romanas)

(Tąsa)
Su kiekvienu nauju kunigaikščio Vy

tauto įsiveržimu Lietuvon smuko Skir
gailos valdžia ir autoritetas ,o jo pulkai 
ir bajorai su žmonėmis bėgo į Rittersver- 
derj. Vilniaus seniūnas, lenkas, Klemen
sas iš Moskoževo, buvo priverstas pasi
šalinti; Jogailos vietininkas Lietuvoje, 
taip pat lenkas, Jonas iš Olesnicos, pra
šėsi atleisti. Jo vieton lenkų ponų per
šamas Kernavės kunigaikštis Vygandas 
Aleksandras mirė, ir Lietuvai grėsė pa
vojus arba visai subyrėti, arba atsiskir
ti nuo Lenkų. O tada greitai ateitų ga
las ir Lenkijai. Tai matė ir lenkų ponai.

Gausiai susirinko aukšti dvasininkai 
ir ponai didikai Vavelin, į. karaliaus 
aukštąją pilį. Visų buvo rimti veidai, 
visi buvo taikingai nusiteikę, nes visi- ži
nojo dviejų valstybių padėties rimtumą. 
Sėdėjo jie vienas prie kito tam tikra 
tvarka, pagal užimamą valstybėje vietą 
ir |avo^kilmės aukštumą. Visų priešaky 
buYo išeiginiais rūbais apsitaisęs Kroku
vos vyskupas Vyš. Jis sėdėjo karaliaus 
soste/ dešinėje, ir iš jo iškilmingo veido 
ir drabužių buvo matyti, kad jis jaučiasi 
(čia ne tik valstybės vyras, bet ir dievo 
(atstovas. Kairėje pūtėsi kunigaikštis ■ 
Ziemovitas ir, nepaisydamas svarbios 
valandos, skersavo į savo garbės rungti- 
nin-ką vyskupą.

Plačiai atsivėrė durys, ir tituluotas 
dvariškis pranešė, kad eina karalius. Vi
ši sustojo. Kai ant slenksčio pasirodė 
Jogaila, visi nulenkė galvas. Atsisėdus 
karaliui, atsisėdo ir jie.

—Mūsų viešpatie, šviesiausias lenkų 
karūnos karaliau, ir jūs ponai magnatai, 
—pirmutinis prabilo 'Krokuvos vysku
pas,' — susirinkome mes čia šiandien 
svarbiu dviejų sujungtų valstybių reika
lu: mūsų klastingas šiaurės kaimynas, 
kryžiuočių ordinas, matydamas tarp mū
sų nėtantaiką ir brolių vaidus, nori pa
sinaudoti gera proga ir pirma užgrobti 
Lietuvon kunigaikštystę, o paskui jau 
padaryti galą ir mums. Mes j tai .toliau 
ramiai žiūrėti negalime. Turimomis iš 
Rittersverderio žiniomis,kunigaikštis Vy 
tautas ruošia naują žygi į Lietuvą. Kur 
jis mano žygiuoti, tuo tarpu nežinoma, 
bet eina gandai, kad traukiąs į tas sritis, 
kur dar ligi šiol kryžiuočio koja nėra bu
vusi. Šį kartą vargu beatsilaikys ir Vil
nius, juo labiau, kad lenkų įgulos neturi 
vietos žmonių pasitikėjimo,o lietuviai bū- . 
riais be mūšio pereina kunig. Vytauto 
pusėn. Be to, visos tos naujos kryžiuo
siu pastatytos pilys ties Gardinu šian
dien yra nukreiptos prieš Lietuvą, o ryt 
poryt jos gali grėsti ir mums, žodžiu. 
Didžiosios Lietuvos laukia .toks pat liki
mas, kokio jau yra susilaukę Žemaičiai. 
Kaip dabar kryžiuočiai puola iš Žemai
čių Lietuvą, taip ilgainiui, jei šiandien 
mes tam neužkirsime kelio, galės pulti iš 
Didžiosios Lietuvos Lenkiją. Šiandien 
mes matome, kad mūsų viltis,. Krėvės 
unijos akte įrašytas Lietuvos prie, Len
kijos, prijungimas, pasilieka , tik perga- 
merifle, ir jo niekas nevykdo. Dėl dažnų 
karų ir puolimų lietuviai nepatenkinti 
tavo, viešpatie, vietininku Lietuvoje, die
na dienon gali sukilti, išvyti jį iš Vil
niaus, o jo vieton patys pasodinti Kęstu- ’ 
Čio sūnų Vytautą ...

—To niekuomet nebus—trenkė į sos
to rankeną kumščiu karalius Jogaila ir, 
supurtęs ant galvos plaukus, pridėjo:— 
aš to niekuomet neleisiu!

—Barbaras!—prašnibždėjo kunigaikš
tis Ziemovitas savo kaimynui, Krokuvos 
Kaštelionui.
. Vyskupas nutilo, nužemintai nulenkė 
galvą, nelyginant sutikdamas su kara
liaus pasiryžimu, ir palaukėjęs pasakė:•

—Gerai, x šviesiausias viešpatie, tai 
reikia paieškoti Lietuvai kito valdo
vo, nes kunigaikštis Skirgaila neturi-ge-‘ 
ro Vardo, neturi savo žmonių pasitikėji
mo! Kas tai matė, Skirgailos pulkai ir 
bajorai mūšio metu būriais pereina Vy- 
taUW" pusėn ir visur sutinka kunigaikš
tį irApriima jį, kaip savo valdovą! Tam 
turime' padaryti galą, šviesiausias vieš
patie ! Dėl, brolių nesantaikos, dėl mū
sų, delsimo 'gresia pavojus ir lenkų ’ka- 
rWi!

Maloningasai pone, o ir pati Lie

tuvos kunigaikštystė* skyla: Žemaičių 
kaip ir nebėr; visoj panemunėj šeiminin
kauja kryžiuočiai. Viens po kito prade
da atsimesti Gudų ir Rusų kunigaikš
čiai, ir nepamatysi, kaip jie tau išslys iš 
rankų, — pastebėjo karaliui Krokuvos 
vaivada Spytka iš Melštino.

— Šviesiausias viešpatie, — prabilo 
svyruodamas ir kancleris, — o ir vielko- 
polakų (didlenkių) ' tarpe girdėtis bruz
dėjimų bei nusiskundimų, kad malonin
gasai. karalius nevykdai Krėvėje duotų 
pažadų, l&id delsi, atidėlioji unijos akte 
įrašytus pasižadėjimus vykdyti . . .

—Kaipgi iš nevykdau?!—pašoko ka
ralius,—-kaip atidėlioju?—ir, vėl supur- 
tinęs ant galvos plaukus, pabrėžė:

(Bus daugiau)

Aukos Laisvei.
Dienraštis Laisvė pastaruoju laiku seka

mai susilaukė finansinės paramos-aukų. 
Baltimoriečiai po šėrininkų* suvažiavimo 
nakvojo pas Geo Bernotus. Jie norėjo atsi
teisti. Bernotai, suprantama, nesutiko pri- 

. imti atlyginimo, tai visi trys baltimoriečiai 
paaukavo po $2 į Laisvės fondą su Bernotu 
pritarimu. Nuo kitų sekamai gavome aukų :

Phila Vajininkai aukavo dovaną.. 25.00 
Joseph Koch, Detroit, Mich..........18.00
Eva Kawker, Bridgeville-, Pa..... 13.00 
Naujos Angį. Mot. Sąryšis............ 10,00
A. Gabalienė, B’klyn, N. Y..........10.00
P. šaulys, Elizabeth, N. J............... 10.00
Detroito Vajininkai ........................10.00
Olga PJeinhardt, B’klyn, N. Y.........7.00
Emily Galos, Scranton, Pa...............5.00
S. Yurkin, New Britain, Conn.........5.00
A. Linkus, B’klyn, N. Y.....................5.00
Ą. J. Kasmočiai, Great Neck, N. Y.5.00 
Stella ir Fr. Vaitkus, Jamaica, N. Y.5.00 
M.S. Pauraz, Waukegan, Ill.........5.00
S. A. Smith, La Porte, Ind...........5.00
J. Alexaitis, Essex, Conn.:.............5.00
S. ir D. Jankauskai, Hudson Mass. .5.00
Ch. Kervin, B’klyn, N. Y..................3.00
Mr. Brown, B’klyn, N. Y.................3.00
A. Milusevičius, Cambridge, Mass. .3.00
T. Slonksnis, New Hope, Pa.............3.00
J. Kairukštis,„B’klyn, N. Y...............3.00
Viola Adeikis, Flushing, N. Y.........3.00
J. Kantra, Geneva, Pa..................... 3.00
A. Valeika, Chicago, 111....-........... 3.00
F. Petkunas, Worcester, Mass.........3.00
V. Vasiliauskas, Shenandoah, Pa.. .3.00 
J. Sadauskienė, B’klyn, N. Y...........3.00
L. Pultin, Miami, Fla.......................3.00
J. Bernadys, Gardner, Mass............3.00
K. Rimas, ^Bridgeport, Conn........... 3.00
J. Kupčinskas-, Minersville, Pa..... 3.00
M- Jonis, Maspcth, N. Y................. 3.00
K. Načiunskas, B’klyn, N. Y..........3.00
J. šalčius, Hoboken, N. J,............t3.00
J.P. Dragun, W. Roxbury, Mass.. .3.00
M. Pipčiuis, Bridgeport/ Conn......... 3.00
A. Baltaitis, B’klyn, N. Y.............3.00
C. Banionis, Phila. Pa......................3.00-
J. Chuberkis, Bronson, Mįch.........3.00
K. Levine, Turtle Creek, Pa............3.00
M. Načiunskas, Maspeth, N. Y....... 3.00
V. Degutis, Albany, N. Y................2.50
J. Sholiunas, Hazardville, Conn... 2.50 •
A. Garland, Nanaimo,' Canada.... 2.00
Ch, Yaseliun, Clyde, CanacĮa..........2.00
J. O. Greblikas, St. Petersburg, Fl..2.00
K. ir O. Depsai, Mastic Beach, N. Y.2.00
F. Vaivila, Hamilton, Canada........ 2.00
P. Gavėnas, Courtland, Canada... 2.00 
B'.J. Yusaitis, Bridgeport, Conn..?. 2.00
B. Yuraitis, Montreal, Canada.... 2.00
K. Ąžuolaitis, Montreal, Canada.. 2.00 
J. Brunza, Montreal, Canada........ 23)0
A. šerpitis, Montreal, Canada., . . .2.00 
F. Kasputis, Millbury, Mass............2.00
J. Pluščiauskas, Jamaica, N. Y. ...2.00 
V. Mikna, Villa Jacanes, Canada..2.00 
P. Gutauskas, Toronto, Canada.... 2.00 
J. Pechelingis, Auburn, Hl............ 1.50
A. Burt, Raymond, Wash.............. 1.00
J. Anzul-J. Petrik, B’klyn, N. Y. ..1.00 
A. Gitaitis, Middeltown, Del........ 1.00
P. Johns, Miami, Fla............,..........Ų0O
A. Gaubis, Pontiac, Mich............ ,.1.00
A. Kaulakis, Auburn, Me...............1.00

- J. Stenis, Brooklyn, N. Y................... 1.00
M. Klaston, Scottville, Mich..........1.00
P. Burt; Butte, Mont......................... 1.00
M. Nuotautas, Boldvin, N.’Y..........1.00
J. Yanavage, Shenandoah, Pa.... 1.00 
F. Jakubaitis, Putnam, Conn..............50
Visiems, ir visoms aukavusiems tariame 

širdingiausiai ačių ! Su kovo 1 diena prasi
deda Laisvės finansinis vajus sukėlimui 
$10,000 fondo proga 40-mt metų jubili'e- 
jaus. Nuo dabar visos aukos bus prįskaito- 
mos prie to fondo. ' '

Laisves Administrate a -

I

MIRĖ

Simanas Janulis

Lietuvių Literatūros Draugijos 11 kuopos, 
Worcester, Mass., narių pareiškimas dėlei 
SJMANO JANULIO MINTIES:

Žiaurioji mirtis išplėšė mūsų kuopos ilgų 
metų energingą ir pasiaukavusį sekretorių ir 
veikėją! Mes suprantame, kad geriausias ve
lionio pagerbimas bus, tai jo idėjų ir darbų vy
ki n imas gyveni m an!

Mes reiškiame gilią užuojautą šioje nuliūdi
mo valandoje, Simano Janulio žmonai4 — 
Helenai, jų dukrai —: Helenai, sūnui — 
Richardui, kuris randasi Korėjoje.

LLD 11 KUOPOS VALDYBA.

KANADOS ŽINIOS
f

HAMILTON, CANADA
Buvome nuvykę į Hamil

toną į Sūnų ir Dukterų 
Draugijos 2 kuopos šokius 
Liaudies Balso paramai. 
Tai buvo nebe pirmas vizi
tas ,bet buvo įdomus.

Pirmu kartu man teko 
lankytis Hamiltone virš 20 
metų atgal. Tada mes visi 
buvome “dipukai.” Retai 
kur buvo galima matyti se
ną kanadietį. Dabar mes 
visi išrodom seni. Mūsų 
vietą užėmė nauji dipukui.

įdomu buvo pastebėti, 
kad daugelis veikėjų šian
dien yra tie patys, kurie 
stojo veikti virš 20 metų 
atgal. Tik pagalvokit—virš 
20 metų darbo visuomenės 
labui. Daug visokių audrų 
ir sunkumų praėjo, bet jų 
palaužti negalėjo:

Senųjų ir dipukų santy
kiai ir tenai negeriausi. 
Tas, žinoma, natūralu. Nau
jieji tebėra užsidegę savo 
karščiu prieš laisvesnių pa
žiūrų lietuvius. Bet jie ne-1 
gali pasigirti savo vienybe. 
Jų -tarpe susiskaldymas 
daug didesnis, negu kad bu
vo mūsų tarpe, kuomet mes 
buvome “dipukai.” Girdė
jau, kad dipukų kunigas 
pasmerkė socialdemokrati
nių pažiūrų dipukus, bau
gindamas net karališkais 
žvalgais. Sunku bus kuni
gėliams laikyti už nosies vi
sus. Čia laisva šalis, nie
kas negali priversti žmogų 
laikytis įsikibus kunigo su- 
tono.

Pažangiems Hamiltono 
lietuviams reikia atiduoti 
didelį kreditą, kad jie dar 
nepavargo, tiek metų dirbę 
ir vargę. Kad ir neskaitlin
gi jie, bet jie sudaro tą lais
vą žiburėlį, kuris ir Hamil
tone sklaido tamsą. Anks-

rama. Dalyvaus apie 500 ar
tistų masiniame išėjime su 
dainomis ir drama iš mūsų 
Šiandieninio gyvenimo. Visą 
vaidybą atliks artistai, o ne 
mėgėjai.

Tarp lietuvių yra pardavi
nėjami šios pramogos tikin
tai, — eina lenktyniavimas: 
rytinė Detroito dalis išstoja 
prieš vakarinę dalį.

Įsigykite bilietus iš anksto, 
kad nereiktų stovėti prie durų 
ir ilgai laukti.

Rytinėje dalyje dirba D. P. 
Gustaitis su savo pagelbinin- 
kais, o vakarinėje — d. Char
les Nausėda. Nepasilieka ir 
Moterų Pažangos klubas?

Nepamirškite dienos ir va
landos. t

-o-
Vieša padėka.

Esant stokai laiko, tai ran
du reikalo išreikšti per spau
dą (nes joje taipgi buvo mi
nėta) padėką visiems už vis
ką, ką suteikė .man laike li
gos, kaip tai: . už dovanas, 
taipgi lygiai ir už užuojautos 
atvirutes ir manęs aplankymą.

šiandien, praėjus tai ligos 
priežasčiai, jaučiuosi visiems 
esąs kaltas už tą nuoširdžią 
užuojautą.

Ačiū visiems, nuo Tolimos 
Floridos,. Niujorko ir Čikagos, 
taip lygiai, kaip ir visiems 
detroitiečiams. Jonas Danta.

čiau ar vėliau, bet ir dau
gelis-kitų pamatys, kad ti
kra kultūra gali augti tik 
tenai, kur > nevaržo joki 
prietarai . J. Y.

I

Sužeidė kasykloj draugą
A. K u k t ą

TIMMINS, Kanada. — šio 
mėnesio 9 dieną A. Kuktai su
laužė dešinės kojos kelį. Ne
laimė įvyko darbo metu Mc
Intyre kasykloj.

Draugas A. Kukta yra LLD 
narys ir daug pasidarbavęš 
dėl minėtos organizacijos. Jis 
taipgi yra Sūnų ir Dukterų 
Draugijos narys.

Mes timminsiečiai LLD 100 
kuopos nariai velijame drau
gui kantriai perkentėti visus 
skausmus ir sveikam grįžti 
prie savo įdėjos draugų.

A. Berškis

Detroit. Mich.
Tarptautinė moterų diena

Kovo 4 d. 4 v. p.p. Draugi
jų Svetainėje, 4097 Porter, 
Lietuvių Moterą Pažangos j 
Klubas švęs Tarptautinę Mo
terų Dieną.

Tai bus nepaprasta šventė.
Sutaisyta gera dailės prog

rama, kuri palinksmins pub
liką. Bus ir kalbėtoja, iš Chi- 
cagos, Vilnies redaktorė Jo- Į 
nikienė.

Po programos bus šaunus 
bankietas. Kada gi mūsų mo
terys neužganėdino publikos 
su savo skąniais valgiais? Vi
sados publika buvo moterų 
net su kaupu patenkinta.

Taigi, būkite sekmadienį 
Draugijų salėje.

-o-
Mes, amerikonai.

Kaip jau buvo anksčiau mi
nėta spaudoje, Civilių Teisių 
ir Sveturgimiąms ginti komi
tetas turės savo metinį paren
gimą kovo 11 .dieną 2 :30 v. 
po pietų Music Hall.

Bns labai gera dailės prog

Harrison-Kearny, N. J.
A.L.D.L.D. 136 kp. rengia pasilinksminimo vakarą, 
nuo kurio pelnas yra skiriamas Laisvei,' sukėlimui 
$10,000 fondo, sukakties atžymėjimo proga.

Kviečiame visus atsilankyti į parengimą ir- tuomi 
paremti dienraštį Laisvę.

Pasilinksminimas. įvyks šeštadienio vakare —

KOVO-MARCH 3 D.
Labor Lyceum Svetainėje,

15-17 Ann St., Harrison, iN. J.
■ * \ *

Bus skanių valgių ir gėrimų. Įėjimas nemoka
mai. Ateikite pasilinksminti i? paremti savo dien
rašti materialiai. , '

Nashua, N. H.
ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

Mes čia mokame už kiek
vieną gazolino galioną po A 
centus taksų, kurie eina šios 
valstijos kelių taisymo fon
dai! už 1950 metus.

Pereiti metai buvo geriau
si, nes automojoiliai šioje vals
tijoje padarė 1,750,000,000 
mylių ir nuo gazolino valsti
jai liko $5,266,114. Gazolino 
per metus sudeginta 131,660,- 
300 galionų.

To betgi negana. Ponai no
rį uždėti daugiau taksų ant 
gazolino. Mat, niekad negali
ma'jų kišenių pripildyti.

-4-
Pasimirė Karsokas. Paliko 

vieną brolį ir tėvą. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis 
ant tikinčiųjų kapinių.

Pasimirė A. Zautra, sulau
kęs 62 metus amžiaus. Paliko 
vieną sūnų, tris anukus ir 
žmoną. Palaidotas.su bažny
tinėmis apeigomis tikinčiųjų 
kapinėse.

Pasimirė V. Lenkevičius. 
Jis buvo gero būdo ir niekad 
nepamiršo darbininkų reikalų. 
Jo dvi dukterys taipgi laisvos, 
skaito “Laisvę.” Jo duktė He
lena Pazniokas keli1 metai at
gal palaidojo vienintelį sūnų. 
Dar jų širdis nenusiramino. 
O dabar jų tėvelis pasimirė. 
Tai ir vėl širdies skausmas.

uniją. Dauguma susirašė. Bu
vo balsavimas, ar turėt uniją, 
vasario 14 d. Ir kas pasirodė? 
8 balsai už uniją, o 14 prieš. 
Tai ir pasiliko be unijos.

Mat pats savininkas sušau
kė darbininkus 10 dienų prieš 
balsavimą ir davė jiems pa
mokslą, kad jis yra geras ir 
ateityje busiąs dar geresnis. 
Taip ir pasiliko be unijos.

Dabar darbininkės jaučiasi 
suviltos savininko prižadais. 
Su laiku jos supras reikalą 
balsuoti už uniją. V. V.

ŽINIOS B LIETUVOS
Kultūros namuose

į JONIŠKIS, 1950 m. gruo- 
'džįo 30 d.—Joniškio kultū
ros namai atlieka nemažą 
darbą ruošiant riekėjams 
paskaitas, pranešimus ir 
meno saviveiklos pasirody
mus. Šiais metais dramos 
ratelis pastatė eilę vertingų 
scenos veikalų: “Obelys 
žydės,” “Gieda gaideliai,” 
“Be kaltės kalti” ir kt., su
ruošė '48 spektaklius rajono 
centre, kolūkiuose, tarybi
niuose ūkiuose ir MTS. A- 
gitacinė - meninė brigada 
suruošė rinkėjams 57 įvai
rius koncertus. Kultūros 
namu choras atskirai suor-- 
ganizavo, eilę koncertų, ku
rių repertuare buvo dainos, 
deklamacijos ir tautiniai 
šokiai.

Joniškio kultūros namų 
kolektyvas ir aktyvas pade
da kolūkių klubų - skai
tyklų saviveiklininkams or-t 
ganizuoti agitacines-meni- 
nes brigadas.

Artimiausiu metu kultū
ros namai numato suorga
nizuoti meno saviveiklos ra
telius ir agitacines - meni
nes brigadas kiekviename 
sustambintame kolūkyje, 
tarybiniame ūkyje ir MTS.

P. Augūnas

Įsikūrė savame name
Benis ir Alfonija Rudaičiai 

įsigijo nuosavą namą Long 
Islande ir jame jau apsigyve
no. Ta proga teta Marcelė 
Yakštienė savo brolduktei ir 
žentui pareiškia geriausius 
linkėjimus. To paties linkime 
ir mes.

Čia nedidelėj dirbtuvėlėj 
išdirba rayon. Pereitą rudenį 
darbininkai streikavo. Dabar 
visai naujas savininkas, kuris 
pats su savo šeima dirba ir 
dar 22 kitos darbininkės. Toj 
dirbtuvėj dirba beveik vien 
moterys.

.Sumanyta susiorganizuoti į

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

!< CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

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

3 psl.-Laisvė (Liberty, Li th. Daily) -Tree., Vas.-Feb. 28, 1951

Palaidotas.su


Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2898

Jonų Manky laidos 
ketvirtadienį

pažįstami pra- 
Kalbės Rojus

pas graborių

velionio
7 Stagg

Pietuose turėta gražaus 
įvairumo ir naudos

Kriaučiams ateina 
laimingos Velykos

daugJonas Mankus, senas brook- 
lynietis, bus laidojamas kovo 
1-mos priešpietį, 11 vai., Aly
vų Kalnelio kapinėse. Drau
gai, kaimynai, 
šomi palydėti. 
M i žara.

Pašarvotas
Gustą, 354 Marcy Ave., Brook- 
lyne.

Mankus nesveikavo jau il
ga eilė metų, reumatiški 
skausmai traukė, paralyžiavo 
kojas. Tačiau kai kada, pasi
ramsčiuodamas, išeidavo pasi
vaikščioti. Ir vasario 25-tos 
popietį buvo nuėjęs į netoli
mą aikštelę saulės spindulių 
pasigauti. Ne už ilgo po su
grįžimo, tarsi būtų užsprin
gęs, sudribo. Pavargusi jo šir
dis atsisakė toliau tarnauti.

Atbėgo kaimynai gaisrage- 
siai. Jie stengėsi parieti jo 
žmonai pašaukti jam daktarą. 
Bet šventadienį negreit tepa
vyko daktarą gauti, atvyko 
jau prie mirusio.

Veik ištisą parą 
kūnas gulėjo namie,
St., kol medikaiio egzaminie- 
riaus raštinė įvykdė visą pro
cedūrą, taikomą namie staiga 
mirusioms.

Velionis yra kilęs iš Lietu
vos Kaimelių parapijos, Kara- 
liškių kaimo, netoli Jurbarko, 
Suvalkijoje. Jaunystėje buvo 
gerokai pasimokęs, lankęs ir 
gimnaziją Suvalkuose. Tėvai 
gal tikėjosi kunigo. ■' Tačiau 
atvykus Amerikon stoka kal
bos, rūpestis kasdienine duo- 

. na neleido pasiekti lengves
nio gyvenimo; Dirbo sunkų 
darbą, daugiausia pas kriau
čius, prosytoju. Paskiausia 
dirbo Lapašausko dirbtuvėje. 
Teko gyventi ir bedarbio blog- 
laikius.

Darbininkų reikalus velio
nis Mankus gerai suprato. Se
niau, kol buvo stiprus, juos' 

‘ kai kuo paremdavo, lankyda
vo svarbiuosius susirinkimus.

. < Visuomet skaitė dienraštį 
Laisvę. Turėjo stipraus darbi
ninkiško ryžto: gerais ar blo
gais laikais jis nebijodavo sa
vo parastu paremti darbinin
kiška ar civiliniu teisiu reika
lą.

Amerikon atvyko 1913 m., 
Philadelphijon, o iš ten, apie 
metais vėliau, į Brooklyną. 
Čia ir gyveno visą laiką, apsi
vedė, auklėjo šeimą.

Liko liūdinti žmona Teofi
lė, su kuria išgyveno 31 me
tus; duktė Adelė Mičiulienė, 
gyvenanti Lewittown, L. I.; 
duktė Agnes Diem, New Mil
ford, N. J.; sūnus Juozas ir 
sesuo Agota Stanevičienėj Phi- 
ladelphijoj; 
voje gyvena 
Petrikienė.

Reiškiame 
nio Mankaus
jo artimiesiems.

Motorų Apšvietos Klubo 
ruoštieji pietūs vasario 25-tą 
praėjo įdomiai ir naudingai. 
Prasidėjo biskelį suvėluotai, 
tačiau no dėl rengėjų kaltės. 
Pietus jos turėjo gatavus lai
ku, kas jau galima buvo su
prasti ir iš skaniai apkeptų 
bulvių. Publika sekmadienį, 
linkusi vėluotis, tad ir toko 
luktelti.

Greta pietų, įvyko ir neti
kėta, negirdėta programa — 
kalbų, rečitalio, draugiškų 
varžybų.

Pirmininkės Petrikienės . pa
kviesti, kalbėjo svečias iš 
Bridgeport Vincas Kajackas 
(dalyvavo ir d. Domicėlė Ka- 
jackienė), Vincas Žilinskas iš 
Kearny (atvyko ir d. Ona Ži
linskienė) , ridgewoodieciai 
kriaučiuose ir kitose draugijo
se darbuotojai Frank Rein
hardt ir Kazys) -Nečiunskas, 
So. brooklynietė Marijona 
KuJikienė, Elena Brazauskie
nė, Bimba, Mizara, Mizariene. 
Ir kalbėjo svečias iš New 
York o Chas. Musil.

Dauguma dalyvių apsiriba- 
vo kreditavimu moterų už šį 
pobūvį ir jo dar gražesnį tiks
lą. Bimba, Žilinskas, Musil 
plačiau apsistojo aiškinti sve- 
turgimių rolę Amerikos dar
bininkų judėjimui ir šalies 
progresui. Mizara akstino į- 
sisąmoninti priežastis, vedan
čias į tuolaikinį persekiojimą 
sveturgimių kaipo tautinių 
mažuolių. Brazauskienė dra
matiškai paskaitė Jono Kąš- 
kaičio eilėraštį.

Apie Eleną kalbant pridėti- 
na dar ir tas, jog ji sugebi pa
sirinkti keleriopai vertingus 
kūrinius; meniškai, atitinka-* 
mus laikui ir lietuvių visuome
nei brangių žmonių, kurių da
bar dėl vienos ar kitos prie
žasties nesiranda tarp mūsų. 
Jasilionis ar Kaškaitis (arba 
abu) visuomet būna su mumis 
kuomet tiktai Elena išstoja su 
rečitaliu.

Pirmininkei norėjus paskel
bti programą baigta, J. E. 
Gužas kategoriškai užsirekla- 
mavo pasiskiriąs save pirmi
ninku sekamai programos da
liai ir skaitąs programą ne
baigta. Sako: “Pirmininkė ką 
tik sugrįžo iš atostogos, kurio
je jinai pasiekė net Centrali-

gerovei. Turčiai s'kend.i 
nuošė, darbininkai skuduruose.

Aišku, keliais sakiniais ne
įmanoma atpasakoti viso 'to, 
ką mes girdėjome kalboje.

Pranas Buiknys kvietė visus 
ateiti į Laisvės reikalais susi
rinkimą kovo 2-roš vakarą.

Užbaigai, Suzanna Kazoky- 
tė ir Mary šma^orienė atga
beno nuostabų maišą, kurį jos 
ir kitos kelios draugės buvo 
pripildžiusios įvairiais dova
notais daikteliais.' Nuostabus 
jis buvo tuo, kad už dešimtu
ką kai kurie žmonės sakėsi iš 
to maišo pirkęsi daugiau do
lerio vertės daiktą. Ten gir
dėjosi ir smagių juokų, reiš
kiant, jog maiše būta* ir šposų.

Bendrai, pobūvyje buvo kai 
kas naujo pridėta jr jo siekį 
žmonės gerai Įvertino. Rep.

Tarp Lietuvių

pel-
J an kauskas (Jen k i n s) 

rašo Keleivyje apie Brooklyno 
kriaučius. Jis giriasi gaunąs 
daug laiškų iš Brooklyno ir 
apylinkes, raginančių neduoti 
■kriaučiams jokios pašalpos iš 
pačių kriaučių sutaupų. Tuo
se laiškuose nova rašoma, kad 
komunistai esą pasirengę duo
ti kriaučiams ant Velykų 
kumpių ir kitokių produktų iš 
Neprigulmingo Klubo iždo.

Kriaučiai ir kriaučkos, tik 
pagalvokite, koki tie socialis
tai (Jankauskai, Buivydai, 
Glaveckai) yra akiplėšos. Jie 
nori patys prieiti į jūsų viso 
amžiaus sutaupąs, bet rėkia, 
kad kriaučiams nieko neduo
kime.

nėra
Mūsų

lo-
per- 
ku- 
Ka-

5 anūkai. Lietu- 
duktė Marcelė

užuojautą velio- 
šeimai ir kitiems 

R.

Sugrįžo iš Floridos
Mrs. Zorland, duktė Doro

thy ir sūnus Paul, Jr., sugrį
žo iš Floridos. Jie ten buvo 
nuvykę pataisyti sveikatos, 
ypačiai dėl dukters, kuri bi> 
vo skaudžiai sukrėsta prieš 
tūlą laiką įvykusioje auto ne
laimėje. Kai tiktai ji išėjo iš 
ligoninės, ZOrlandas juos ir 
išsiuntė • Floridon.

Sugrįžo' visi linksmus, sako 
Frank Reinhardt’as, kuris dir
ba Zorlando kriaučių šapoje. 
Nors Floridoje buvo šalto 

' oro, bet buvo ir gražaus. Sau
lės spinduliai ir pajūrio ramy
bė sutęikė jiems naujos stip
rybės.

MIRĖ
Vasario 23 d. mirė Rozalija 

Diržis, ilgamečio kriaučių 
kontraktoriaus Jurgio Diržio 
žmona. Palaidota vasario 26- 
tą, šv. Jono kalinėse.

Ona Depsiene, buvusioji 
brooklynietė, vasario 25-tą 
minėjo .savo gimtadienį. O 
kad jis būtų toks, kokius ji 
gyveno didžiumą, savo gimta
dienių gyvendama mieste, su- 
lietuvių visuomene, ji su 
brooklynietė savo drauge Si- 
monavičiene atvyko į moterį 
surengtą pobūvį.

—O— '
Konstancija Karpavičiene 

sako niekuofmet negalinti už
miršti Washingtono gimtadie
nio. Jisai buvęs ir jos mamy
tės gimtadieniui. Motinos jau 
nėra — likosi • jai tiktai ta 
brangioji diena.

Bedarbiai kriaučiai 
komunistų išmislas. 
progresyviai kriaučiai, su 
kai o progresyve valdyba 
matė, kad yra dirbtuvių, 
rios užbaigė darbą pirm
ledų ir dar nedirba. Taipgi 
praėjusiais metais daug lietu
viškų dirbtuvių išstovėjo apie 
6 mėnesius be darbo. Ar tai 
nebūtų širdingas ir naudingas 
.mūsų valdybos atliktas darbas 
kad kriaučiai gautų iš savo 
sutaūpų po kumpį šventėms 
bedarbiais būnant?

Socialistai, atrodo, prie 
kriaučių sutaupų turi didesnių 
reikalu už kriaučius. Jankaus
kas buvo atsiuntęs Gervickį ir 
jis reikalavo iš kriaučių $6,- 
000, bet nieko nepešė. Būda
mas delegatu Buivydas norė-

jo pirkti farmą ir su morgi- Į 
čiu, kriaučiai būtų turėję ke
lis šeštadienius dirbti už dy
ką. Bet ir jam nepavyko. 
Dabar Jankauskas, gyvenda
mas už šimtų mylių, užuodė, 
kad kriaučiai Velykų šven
tėmis valgys kumpius, tad jis 
greitai atsiskubino tą kumpį 
pasiimti. Bet, vargšas, negali 
pasiekti, kumpis aukštai pa
kabintas. Ot, dabar nors rei
kia užsipulti ant klubo sekre
toriaus J. BikulČiaus, gal jis 
nors iš baimės atiduos klubo 
finansų knygą jam. Tai būtų 
socialistams geras atsiekimas 
jei ta knyga išslystų kur 
nors iš klubo valdybos rankų. 
Socialistai tam iželiui atrastų 
reikalų.

Jankauskas statosi aukštu 
žmogumi. Paprastam, žmogui 
niekas laiškų nerašinėja./ Juos 
rašinėja senatoriams, kongres- 
manams ar kitiems aukštiems 
pareigūnams. Ir Jankauskas, 
iš rombinio amato kriaučiuo
se, statosi patapęs aukštu 
žmogumi. Jis vaizduojasi, kad 
kriaučiai be jo “aukšto moks
lo” negalėtų susitvarkyti, ne
išmanytų, kaip protingai ir 
naudingai patys suvartoti sa
vo sutaupąs.

Kriaučiai ii' kriaučkos ne
kreips dėmesio į tokius vari- 
javotus Keleivyje tilpusius 
raštus. Jie mokėjo turtą su
taupyti, mokūs patys juo pa
sinaudoti. J. S.

Laimingas užmiršimas

Viešas posėdis dėl 
mokytojų algų HELP WANTED—FEMALE

Atvykę svečiuosna į mote
rų rengtą* pobūvį bridgepor- 
tiečiai d. 
Kajackai 
Laisvei z

rikietiė sutiko mus užvaduoti.
Mane baugina mintis, jog 

amžius ir infliacija kada nors 
gali mums atimti sąlygas 
žmonėms patarnauti. Rep.

Newyorkietis Martin Byrne 
išsivedė savo sūnelį Bruce, 6 
Rietu, pasivaikščioti. Staiga jo 
sūnelis,t tarsi sapne, ties pat 
jo kojomis nugarmėjo į buvu
sią atvirą ryną ties East Ri
ver Drive ir 29th St.

Tėvas įšoko rynon pasku: 
sūnelį. Srautas nešė sūnelį į 
atvirą upę. Tėvas jį pasivijo 
ir ištraukė iš upės. Tiktai at
sipeikėjęs nuo išgąsčio tėvas 
atsiminė, kad jis nemokąs 
plaukti.

Vincas 
paliko

ii* Domicėlė
dolerinę ir

O—
Man pastebėjo, jog mano 

husys falšyvai veikia. Vyrų 
rengsimasis moterims pagerb
ti bankietas įvyks ne 28-tą, 
bet 21-,mą balandžio (April). 
Atsiprašau.

Laukdami Laisvės specialio 
finansinio vajaus 40 metų su
kakčiai atžymėti, brooklynie- 
čiai iš anksto pažada (o tūli 
jau ir įteikia) dovanas pagal

nę Ameriką. Pobūvio neleisiu. savo geriausią išgalę. Girdisi, 
užbaigti, kol neišgirsi.me, ką [kad Laisvės artimiausieji kai- 
jinai ten rhatė.” žinoma,'daly
viai tokiai jo sauvaliai prita
rė.

Katrina Petrikienė įdomiai 
papasakojo šį tą iš Havanos, 
Kuboje. Jinai tęn susitiko ir 
lietuvių, atlankė jų namus. 
Artimai pamatė jų ir kitų dar
bo žmonių varganą būvį griež
tame kontraste nuo to pertek
lingojo ir žvilgančiojo, 
tematė tie ekskursantai, 
rie neišėjo iš viešbučių.

Dar nepaprastesnę padėtį, 
didesnį skurdą darbininkų ir 
bedarbių ji matė Honduras 
valstybėje, gamtos apdovano
toje žemės gelmėse ir ant jos 
paviršiaus gausiais turtais, bet 
valdomoje kompanijų. Tie 
turtai ir žmonių darbas nau
dojamas tiktai kompanijų pel
nui, nieko neskiriama žmonių

mynai pradės su stipriu -“šū
viu.”

kokį 
kur

—O—
i Šermenys yra skaitomos lyg 

ir dalimi Laisvės redakcinio 
štabo darbo. Pirmadienio rytą 
D. M. šolomskas iš vienų šer
menų sugrįžo tiesiog į darbą. 
Kalbėjo laidotuvėse ir kalbė
josi siu draugais. Parvyko'už
kimęs.

Vos tik įsismaginame dirb
ti, suskamba telefonas. Rei
kia kalbėtojo kitose laidotu
vėse. . . •

Kas eis? Kai kas atėjo dar
ban užkimęs ir be prakalbų, 
kitas pas gydytoją turi sutar
tį, dar kitam skubiai privalo
mas darbas ir kitos proble
mos. Labai būtų nemalonu at
sakyti patarnavimą žmonėms 
liūdesyje. Laimė, Katrina Pet-

VISUOMENES ATYDAI!
Kada turite reikalą kreiptis į Laisves 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.
Brooklyniečiai, kurie turite kokių parąndavojimų, ar 

bile kokių paskelbimų, jei atvažiavimas ’asmeniškai ne
paranku, pašaukite per telefoną ir pasakykite savo rei
kalą, o mes jums atliksime taip, kaip reikės. Mokesty ga
lėsite prisiųsti ar kada prie progos užėję į Laisvę- užsi
mokėsite savo Bilą. ♦ ■ *

DU VAKARAI GRAŽAUS SUĖJIMO 
Kultūros Centre

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

Šeštad., Kovo-March 3
Pradžia 8 vai. vak.

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

Abu vakaru bus rodo
mos pagarsėjusios 

filmos.
. ' į • GEO. KLIMAS,

Kalbančių Filmų Gamintojas

Abu vakarus bus rodoma pagarsėjusios — rinktinės fil
mos, būtent: Arturo Toscanini N.B.C.. Orkestrą, Choras ir 
garsusis tenoras JSn Perce. Taiapgi bus parodytas ir “Pa
parčio žiedas.’ Visiems bus įspūdingą pamatyti vaikščio
jant ir veikiant poetą STASĮ JASILIONĮ.

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

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES 
KALENDORIŲ

Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos 
patariipais 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. \
Kuriem reikės pasiųsti, prašomi prisiųsti 60 c.’, 

nes kainuoja persiuntimas.

Mięstinė švietimo Taryba 
skelbia viešą posėdį kovo 1- 
mą. Jame tarybos paskirtinė 
komisija pateiks raportą ir 
pasiūlymą pridėti mokyto
jams po 16.3 nuošimčius al
gos.

Mokytojų organizacijos 
priešinasi tokiam pasiūlymui. 
Jos nurodinėja, kad toks' prie
das per mažas. Jis neatpildo 
to nedatekliaus, koks susidarė 
dėl pabrangusio pragyvenimo.

Namų darbininkė; j 
vanjp kambaryje. Da 
$30 j savaitę. Pageidaujame paty
rusios. DA. 3-5989. x (10-52)

puosa- 
hSmai.

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

Namų prižiūrėtoja, motinai pa- 
gelbininkė, linksmi namai, guolis 
vietoje, Bcndix, $100 j mėnesį.
H Y. 3-0540. (40-41)

“Ištyrė” be tiriamųjų
Virėja, namų darbininkė, skalbė

ja, patyrusi, su paliudijimu. Nuo .11 
vai. iki po pietų; 5% dienas, mylin
ti vaikus. Palaikoma ir kiti aptar
nautojai. Pradžiai $35. LE. 4-4399.

(41-43)
New Yo™ .majoras buvo 

paskyręs’ komisiją tyrinėti 
dėl ko.Franklin K. Lane1 vidu
rinėje mokykloje, Queense, 
susiniovė vaikai. Dabar ta 
trijų asmenų komisija pasi
skelbė atlikusi darbą. Ji sako, 
kad baltieji vaikai mušėsi su 
negrukais ne dėl rasinės 
pagandos sukurstymo. 
priežasties nežiną.

Kaip jie sužinojo, kad
tynęs įvyko ne dėl rasizmo?

Jie kalbėjęsi su mokyklos 
viršininkais. Pasisakė su vai
kais to visai nesvarstę, nesi
kalbėję. I

Namų darbininkė, guolis vietoje, 
atskira patalpa su privatine mau
dyne, L .1. namuose. Puiki aplinka, 
20 minučių nuo N. Y. C. šeima iš 
lietuvių kilmės. D. P. priimama. 
Fl. 3-3636. (41-45)

HELP WANTED—MALE

pro-
Bet

mus-

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL.

LDS 13 kuopos ’susirinkimas įvyks 
ateinantį ketvirtadienį, 1-mą dieną 
kovo, 8 vai. vak. Liberty Auditori
joj. Nepamirškite, kad tai yra ber- 
taininis susirinkimas, ir kurie dar 
nemokėjote duoklių už šiuos metus, 
tai būtinai turite pasimokėti, kad 
nesusispenųavus. — Valdyba.

N (41-42)

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 

' t
Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

TONY’S
UP-TO-DATE ■

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION ĄVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

Kalviai - užbaigėjai, prie t rokų 
viršų. Vieni ik patyrę vvrai 
HY. 7-5548.

Kriaučių mitingas . ..
Lietuvių Kriaučių v 4 fucy- 

riaus susirinkimas įvyks ^vasa
rio 28 d. Amalgameitų swtai- 
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 vjsi kriauęiai 
kriaučkos dalyvauti, nes 
svarbių reikalų aptarti.

J. Stakvilevičius.

lei-

ir 
yra

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakafl4*

Penktadieniais uždaryta

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. S-8S42

REPUBLIC BAR & GRILL
•

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper'■Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
' degtines, vynai

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET f) 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 4-8174
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