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Bijo praeities.
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Reakcija ir isterija nėra am

žinas dalykas. Puikiai atsime
name laikus po Pirmojo pasau
linio karo. Bet už poros-trejeto 
metų dangus nusiblaivė. Vieto
je Hooverių, Coolidžių ir Har- 
dingų, pakilo Rooseveltai.

Dabar puikiausia rugiapiūtė 
visokiems pašlemėkams ir išsi
gimėliams. Didvyriais ir prana
šais skaitomi tie, kurie garsiau 
gali rėkti už naujas masines 
žudynes.

. Ta piktybė išgaruos, praeis. 
Sveikas, blaivus amerikoniškas 
protas paims viršų. Pažangiam 
žmogui nevalia nusiminti.

Alfas Sušinskas užsimanė 
klerikalinėse Lietuvių žiniose 
«Qnark\ai pagarsinti krikščio
nybę. Visiškai neužsimerkęs jis 
gieda: “Pavergėjus krikščiony
bė *laiko piktais nusikaltėliais 
netik žmogui, bet ir Viešpačiui 
Dievui ..

Šis žmogus, matyt, nieko ne
nusimano nei apie krikščiony
bę, nei apie pavergėjus.

■ O kas šiandien Afrikoje lai
ko vergais milijonus juodų 
žmonių, jei ne baltieji krikš
čionys ?

O kas anais laikais palaikė 
Amerikoje vergiją, jeigu ne 
krikščionys?

0 kas anais senais laikais to
je pačioje mūsų Lietuvoje pa
laikė baudžiavą, jeigu ne krikš
čionys ?

Tokios krikščionybės, apie 
kurią šneka Sušinskas, niekuo
met nebuvo ir niekur šiandien 
nesiranda.

I --------
Tiek pat tevertas J. Lazdaus- 

ko-Tojiušio net iš Pietinės A- 
merikos naujieniečiams pamok
slas apie “demokratinj socializ
mą.” žmogus rašo, bet tiesos 
nepasako.-

Juk geriausia ir sveikiausia 
'kalbėti pavyzdžiais. “Demo
kratiniai socialistai” valdo 
Angliją. Kiek ten to “demokra
tinio socializmo”? Nė su mo
narchija, nė su karaliumi dar 
neapsidirbta. Prieita prie td, 
kad šiandien anglas iš to “de
mokratinio socializmo’’ per iš
tisą savaitę gali gauti nusi
pirkti tik šešias uncijas mėsos!

Ponas Sidzikauskas karštai 
ragina visus smarkiuosius kry
žiokus nesipešti dėl praeities 
nuodėmių. Visa praeitis turinti 
būti kuogreičiausia ir kuogra- 
žiausia pamiršta.

Pataikyta tiesiai pirštu j 
akj. Sidzikauskas gerai pažįsta 
sav4i kamarotus. žino jų praei
tį. Jo razumną patarimą jie tu- 
rfta be jokių ceremonijų priim
ti.

‘ O štai pora skanių kurjozų.' 
Kunigų Draugas: “Sibiras at
šaldė Aliaską.”

Menševikų Naujienos: “Su
kilimas prieš komunistus Kini
joje.” *

Per visus trisdešimt trejus 
metus tie sukilimai Naujienose 
ėjo ir ėjo prieš Ritsijos bolševi- 
kus, Dabar jie persikėlė į Ki
niją prieš komunistus.

Tiek tik dar gerai, kad tie 
sukilimai atsiranda ir pasibai
gia Chicagoje ant So. Halsted 
Street Pijaus .Grigaičio galvo- 
Jk'

Atsirado visiškai naujas “pa
vojus” mūsų senajai Lietuvė
lei. Ją apspito plėšyti lenkai, 
gudai ir vokiečiai. Nuo jų Lie
tuvą apginti, sakomą, Chicago- 
je^ susiorganizavo lietuviškas 
k orui te tas. Gal turėsime organi
zuoti ir lietuvišką vaiską jos iš
gelbėjimui.
. -Bet irgi laimė, kad tai visa 
vyksta toje pačioje neramioje 
fJhicagoje. Lietuvą “plėšo“ ir 
Lietuvą “gina” yis tie vargšai

AMERIKONAI UŽĖMĖ 
AMIDONG MIESTĄ
Pastūmė Korėjos liaudininkus 
ir kinus dar 6 mylias atgal

Korėja, kovo 1. —• Ame
rikonai rytiniame fronte 
užėmė Amidongą ir perkir
to šiauriniams Korėjos 
liaudininkams ir kinams 
vieškelį į vakarus /nuo 
Pangnimo.

Išvien su savo talkinin
kais jankiai rytiniame ir 
viduriniame fronte per die
ną prasiveržė iki <6 mylių 
pirmyn ir pasiekė vietas už 
30 mylių į pietus nuo 38-tos 
paralelės, buvusios sienos 
tarp Pietinės Korėjos ir 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublikos.

Amerikiniai žvalgai dar

Rytinė Europa laisva 
nuo karinės isterijos

Washington. — Amerikos 
diplomatai rytiniuose Eu
ropos kraštuose pranešė, 
jog Bulgarija, Vengrija ir 
Rumunija nėra pasiruošu
sios karui ,ęlar bent per pus
metį ar ištisus metus.

0 vienas politikas, akylai 
tėmijęs rytų Europos kraš
tus, sako: “Juo toliau žmo
gus eini į rytus, tuo dides
nį ramumą randi.” ‘ *

Tatai praneša New Yor- 
ko Herald Tribune kores
pondentas Ned Russell.

Kongreso komitetas užgyrė 
grūdų siuntimą Indijai

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmo komitetas 
užsieniniais reikalais užgy
rė prez. Trumano prašymą 
pasiųsti Indijai 2 milionus 
tonų kviečių ir kita grūdų. 
Tatai lešuotų $190,000,000, 
įskaitant nugabenimo išlai
das.

Audros, potvyniai, šaran- 
čiai ir sausra sunaikino di
delę dalį Indijos derlių, taip 
kad milionai žmonių pusiau 
alkanai gyvena.

Šalčiai ir sniegą audros 
vakarinėse Valstijose

' Chicago.-—North ir South 
Dakotose, Montanoj ir Min- 
nesotoj šalčiai buvo žemiau 
zero ir prisnigo iki 15 colių. 
Sniegų audros taip pat 
siautė Nebraskoj, lowoj, 
Illinojuj, Wisconsine ir kt. 
vidurvakąrinėse valstijose.

....... ....... ...».............................

Phila. dvynukai nuteisti 
už nesiregistravimą

Philadelphia.— Dvynukai 
Paul ir David Seaver’iai, 18 
metų amžiaus, tapo nuteis
ti pusantrų metų kalėti už 
nesiregistravimą k a r i n ei 
tarnybai, .v

Jiedu priklauso religinei 
Kveikerių sektai, kuri prie
šinga karui.

pabėgėliai. Visi nepasidalina 
tuo, ko nė vienas neturi.

--------- V _ 
kartą buvo persimetę per 
Han upę į Seoulą, Pietinės 
Korėjos sostinę, bet ir vėl 
pasitraukė.

Amerikos karo laivai jau 
15 dienų be paliovos plęš- 
kino Wonsaną, Šiaurinės 
Korėjos uostą.

Pietinės Korėjos tautinin
kai užėmė keturias mažas 
saliukes netoli Wonsano.

Rakietiniai amerikonų 
lėktuvai susikirto su šiau
rinių korėjiečių rusiškais 
rakietiniais lėktuvais. Jan
kių komanda praneša,' kad 
jie sužalojo tris rusiškus 
lėktuvus,.

Raketieriai -- tai 
“valdžia valdžioje”

Washington.—Senato ko
mitetas, tyrinėjantis krimi
nalinių piktadarių šaikas, 
raportavo, kad gemblerių, 
gengsteriu, raketiėrių ir 
šrriugelninku organizacijos 
taip įsigalėjusios Jungtinė
se Valstijose, kad jos “su
daro savo valdžią viduj ša
lies valdžios.”

Tiem gembleriam - krimi
nalistam suplaukia iki 20 
bilionų dolerių nėr metus. 
Jie nusuka valdžiai šimtus 
milionu dolerių taksu: pa
pirkinėja šalies valdinin
kus ir valstijų ir miestų 
valdžias.

Gemblerių pinigai 1948 
metais, be kitko, padėjo iš
rinkti Floridos ir Missouri 
valstijų gubernatorius.

Žmyiausi tų kriminalistų 
vadai yra Frank Costello ir 
Joe Adonis. Bet vyriausias 
ių komandierius yra Lucky 
Luciano, iš Amerikos de
portuotas į Italiją 1946 m. 
Luciano iš Italijos spren
džia ir ginčus tarp ameri
kinių raketierių gaujų.

Gembleriai - gengsteriai 
taip pat yra įsigiję fabri
kus, bankus ir kitus “pa
garbius” biznius. Jų šaikos 
žudo pastojančius jiem ke
lią asmenis.

Amerikiečiai priešingi 
karui su Kinija

New York. — Dr. Gallupo 
Visuomenės Nuomonių 
Įstaiga apklausinėj o šim- 
tus žmonių įvairiuose mies
tuose :

—Ar Jungtinės Valstijos 
turėtų eiti į pilną karą 
prieš Kiniją? ' , •

719. procentai atsakė:—Ne.
11 procentų stojo už at

virą karą prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką.

10 procentų atsakė:—Ne
turime apie tai jokios nuo
monės.

............... r ■, ■ .......... *................ .. ......

Brownwood, Tex.—Apy
linkės farmeriai skundžia
si, kad šeškai suėda daug 
bičių. Medaus gi šeškai ne
kliudo.

Amerikos darbo unijų 
vadai pasakė preziden
tui Trumanui, kad jie 
negali priimti Erico 
Johnstono plano dėl al
gų stabilizacijos. Su pre
zidentu matėsi ir kalbė
josi šie vadai (iš kairės 
j dešinę): Amerikos 
Darbo Federacijos pre
zidentas William Green,
mašinistų prezidentas A. J. Hayės, CIO sekretorius-iž- 
dininkas James Carey ir (apačioje) mašinistų vice-pre- 
zidentas Elmer E. Walker. y

Gen. L. Clay reikalauja ginkluot 
Franko, Tito, turkus, vokiečius

Washington. — Generolas 
Lucius Clay, buvęs karinis 
amerikonų- gubernatorius 
Vokietijai, reikalavo smar
kiai ginkluot Franko fašis
tus Ispanijoj, taipgi Turki
ją, . vakarinę Vokietiją, 
Graikiją ir Tito Jugoslavi
ją, kaip Amerikos talkinin
kus prieš Sovietų Sąjungą.

Kalbėdamas ginkliniam 
ir užsieniniam Senato ko
mitetams, gen., Clay ragi
no įtraukti tuos kraštus į

Įvairios Žinios
Roma. — Italijos valdi

ninkai sakė, Amerika, tur
būt, perims . į savo rankas 
didžiausią karinių lėktuvų 
stovyklą Foggia, Italijoj.

Didieji Amerikos bomba- 
nešiai B-36 galėtų iš tos- 
stovykios gabenti, atomines 
bombas prieš Sovietų Są
jungą.

Pranešama, kad Jungti
nės Valstijos taipgi perims 
savo žinybon karinio laivy
no bazę Italijos saloj Mad- 
dalenoj.

Bonn, Vokietija. — Po
litiniai ’vakarų Vokietijos 
vadai, pageidauja bilidno, 
500 milionų < dolerių iš A- 
merikos; sako, už tuos pi
nigus būtų galima padidin
ti ir geriau įrengti fabriki
nes pramones, taip kad jos 
galėtų sparčiai gaminti gin
klus Atlanto kraštams prieš 
Sovietų Sąjungą.

New Delhi, Indija. — In
dijos valdžia kreipėsi į sa
vo seimą, kad ginklavimui
si paskirtų 378 milionus do
lerių per metus, tai\yra, 
pusę visų metinių valstybės 
pajamų.

Washington.—Prez. Tru
mano pasiuntinys John 
Foster Dulles, sugrįžęs iš 
Japonijos, protestavo, kad 
Sovietai užėmė kelias Ka
bomai saliukes, netoli Japo- 

karinį Atlanto šalių sąryšį 
prieš komunizmą.

Kartu Clay šaukė Kon
gresą ‘ palikt prezidentui 
Titimanui pilną valią 'siųsti 
Europon tiek jankių armi
jos, kiek jam patinka. -: • 

’ (Būdamas kariniu guber
natorium Vokietijai, gen. 
Clay paleido iš kalėjimo na- 
cę Use Koch, kuri .mėsinė
jo ir žudė belaisvius Bu- 
chenwaldo koncentracijos 
stovykloje.) 

nijos krantų.
Sovietai sako, tos saliu- 

kės yra dalis Kurilų salų, 
kurias Jaltos konferencija 
priskyrė Sovietų Sąjungai.

London.—Pranešama, kad 
amerikonas bus vyriausias 
komandierius ir visu Atlan- 

l 

to kraštų oro jėgų. .
Anglijoj tebeverda pro

testai dėl to, kad amerikinis 
admirolas paskirtas’ Atlan
to laivynų vadu, Kalbama:, 
kad laivynų komanda turė
jo būti anglui pavesta .

Washington į.)-4-(, -ĘępūĮ).lL( 
konai kongresmanai H.-Ha
gen, Ed. Jenison ir .tūli ki
ti pasižadėjo •_ kovoti prieš 
prez. Trumano siūlymą pa
dvigubint kainą už laikraš
čių ir žurnalų siuntinėjimą 
paštu.

Taipgi kilo • pasipriešini
mai prezidėnto reikalavi
mui pabrangint kitus rašti
nius siuntinėjimus.-

KIEK JAPONIJOJ 
GYVENTOJŲ

Tokio. — Japonija turi 
83,199,630 gyventojų, kaip 
surado pastarasis valdinis 
jų surašinėjimas. Sostinėje 
Tokio su priemiesčiais yra 
5,385,000 žmonių.

ORAS. — Apsiniaukę, vė
jas ir nešilta.

UNIJŲ VADAI APLEIDO 
KARINES KOMISIJAS
Protestuoja, kad valdžia kelia 
kainas, bet užsaldo algas

Washington. — Visi dar
bo unijų atstovai pasitrau
kė iš Apsigynimo Mobiliza
vimo Įstaigos ir iš visų ki
tų karinių komisijų. Ap
leisdami tas įstaigas, jie 
užprotestavo, kad valdžia 
užšaldo algas, bet vis dar 
kelia reikmenų kainas.

Darbo Federacijos, CIO ir 
geležinkeliečių unijų vadai 
bendrame xsavo pareiškime 
sako:

—Stambiojo biznio šaika 
valdo pačią Mobilizacijos 
Įstaigą, ir kol taip bus, tol 
darbininkai neturės jokios 
apsaugos... Gal ta šaika

Sugriuvo Francijos t 
ministrų kabinetas

Paryžius.— Francijos sei
mas pareiškė nepasitikėji
mą premjero R. Pleveno 
ministrų kabinetui. Todėl 
Plevena valdžia priversta 
pasitraukti. Sočia 1 i s t a s 
Francijos prezidentas Vin
centas Auriol tariasi su 
.įvairių’ partijų ’ 'vadais dėl 
snaūjo’ministrų kabineto su
darymo.

Pleven siūlė pakeisti sei- 
,mo rinkimų įstatymą—pa
naikinti propoYcionalę at
stovybę, per dieną atlikti 
rinkinius be perbalsavimų 
'ir leisti įvairiom partijom 
statytf vieną ’bendrą kandi
datą. '•' ■. ’'•i , *

Pleveno pasiūlymas tapo 
atmestas 311 seimo balsų 
prieš 295; taip ir pareikš
tas nepasitikėjimas Pleveno 
valdžiai.

: Prieš jį balsavo komunis
tai — skaitlingiausia seimo 
partija — ir katalikai res- 
publikiečiai, antra didžiau
sia šeiminė partija. Balsa
vime dalyvavo 181 komu
nistas seimo narys .

Taijau penkioliktas 
Francijos ministrų kabine
tas sugriuvo po to, kai na
ciai išvyti iš Francijos 1944 
metais, r

.MOKYTOJŲ “SIRGIMO” 
STREIKAS ' ' ;'

Ū Garfield, N. J. —- Dauge; 
lis čionaitinių mokytojų vis 
dar “serga.”- Del to užsi
darė kai kurioę mokyklos..

Miesto valdininkai sako, 
tai streikas dėl algų pakelk 
mo, tik apsimetant liga.

Vėžys numarino daugiau 
vyry negu motery

Cleveland, O. — Ameriki
nė Draugija Kovai prieš 
Vėžį pranešė, jog 1949 me
tais ta liga numarino 102,- 
671 vyrą ir 101,980 moterų.

« Tai dar pirmą kartą 
Jungtinių Valstijų istorijoj 
mirė nuo vėžio daugiau vy
rų negu moterų.

>—1 ■■ ■■   ■■■>._■ ■ "■■■

Trenton, N. J. — 56 gais
rai per 4 paskutines dienas 
sunaikino 453 akerius miš
kų New Jersey valstijoje,

taipgi reikalaus draftuot 
darbininkus vers t i n i e m s 
darbams.

Amerikos darbininkai 
skaudžiai skriaudžiami.

Valdžia vas. 27 d. išleido 
įsakymą, kuris leidžia pa
kelti kainas dar dviem šim
tam tūkstančių įvairių reik
menų, kad užtikrintų vers
lininkams pelnus, pagal jų 
pačių apskaičiavimus. Tai 
yra valdžios užgintas varto
tojų “apiplėšimas.”

Ūkinių reikalų tvarkyto
jas Eric Johnstonas leidžia 
tik 10 procentų aukščiau 
algas pakelti, negu jos bu
vo 1950 m. sausyje. Tai yra 
neteisingas, skriaudingas 
nutarimas.—

Tuo tarpu gi visos algos 
bendrai tebėra užšaldytos.

Z

Taip sako Jungtinis Dar
bininkų Politikos Komite
tas, pasitraukdamas iš ka
rinių įstaigų.

Komitete, kuris atstovau
ja 15 milionų organizuotų 
darbininkų, yra:

i CIO pirmininkas Philip 
Murray, Darbo Federacijos 
pirmininkas William Green, 
Gelžkeliėčių Raš t i n i n k ų 
Organizacijos atstovas 
George Harrison, Interna
tional Mašinistų Sąjungos 
vadas A. J. Hayes ir kt.

Amerikony nuostoliai 
Korėjos kare

Washington. — Jungti
nių Valstijų apsigynimo 
departmentas skelbia, jog 
amerikonai nukentėjo jau 
50,675 tokius nuostolius 
Korėjos kare:

8,612 užmušta, 33.401 su
žeista ir 9,635 be žinios din
gę.

Per savaite nuostoliai pa
daugėjo 1,543.

Valdiniai pranešimai apie 
žuvusius, be žinios dingu
sius ir sužeistus pavėluoja 
dvi bei tris savaites.

Kongresmanas ragina 
pasitraukt iš Korėjos

Washingtonas. — Repu- 
blikonas kongresmanas H. 
R. Gross jau antrą sykį rei
kalavo, kad prez. Truma- 
nas ištrauktų Amerikos 
kariuom'enę iš Korėjos.

Savo laiške prezidentui 
Gross sako:

—Jeigu tamsta žinai rim
tą priežastį, kodėl tęsi karą 
Korėjoj, tai parodyk man 
tą priežastį. Amerikos žmo
nės turi teisę sužinot dau
giau, negu tuščius tamstos 
pasakojimus ir išsisukinė
jimus, kurie tik kvaršina 
žmonėms galvas ir gąsdina 
juos.—

Trenton, N. J. — Per 5 
pastaruosius metus nuban- 
krutavo 5 procentai farmų 
New wJersey valstijoje.

i
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. Kam ta nesvietiška baime?
Pasaulinė Yaikos Taryba savo susirinkime, įvykusia

me Berlyne, nutarė pravesti platų vajų už paveikimą 
penkių didžiųjų valstybių, kad jūs pasirašytų nepuolimo 
sutartį. Suminėtos sekamos valstybės: Kinija, Anglija, 
Jungtinės Valstybės, Francūzija ir Tarybų Sąjunga. 
Spaudimas ruošiamas lygiai ant visų valstybių. Neda
roma jokia išimtis.

Atrodo, protingai į dalyką žiūrint, toks vajus neturėtų 
sudaryti jokio pavojaus nė 
agresijos tikslų. Kodėl kuri

vienai šaliai, kuri neturi

v * y.. , įA

*. y

v

lį

i

LENKIJOS PREZIDE N- šiuolaikiniu, o ne atsilil 
TAS KALBA SAVO l plieninių, o nė medinių. 
KRAŠTO ŽMONĖMS 

Naujų i
Lenkijos prezidentas Boles
lovas Bierutas parašė atvi
rą laišką savo krašto žmo
nėms. Laiškas tilpo Lenki- 
. t . ... | i\hi u masiniu vaiivjmiv įja v
jos spaudoje, bet apie jį u , mažinimo politiką.

LDS 135 kuopos praeitis 
susirinkimas buvo tuo įdomus 
ir gal dar pirmas toks, kad 
jame ąec|a)yvavo nei VjcRas 
vyras; sus'įrinko tik vienos 
draugės moterys. Vyrai, ne- 
užsileiskite moterims. Atsi
minkite; kad. LDS yla mūsų 
visų organizacija.

šiais metais kuopoš valdy
boje turime dvi ‘jaunas mote
ris. Gal sekamais metais pasi
seks ir daugiau įtraukti. Tik 
susimildami, nariai, nepasi
duokime “senatvei,” nes tai 
prastą įspūdį daro ant jaunų
jų. Dalyvaukime visi kuopos 
mitinguose.

•šiame susirinkime buvo dis- 
kusuotas busimasis LDS vajus 
naujiems, nariams įrašyti. Vi
sos pasižadėjo stengtis įrašy
ti naujų" narių. *

Bet svarbiausias dalykas 
šiame rąitįnge buvo tai busi
masis parengimas, kuris įvyks 
šių metų kovo 11 dieną, sek
madienį, 2 valandą dieną, 
Lietuvių svetainėje, Linden, 
N. J. Bus surengti puikūs pie
tūs. Įžangos tikietas $2.50.

Pietų rengimo komisija la
bai prašo vietos ir apyu’“ ’ 
draugus ir drauges įsigyti 
anksto tikietus arba užsisj 
ti juos pas A. Vertelienę. 
lefonas: Linden 2-6917M.

Prašome paremti mūsų 
ryžtingą darbai o mes, lindę-, 
niečiai, neatsisakysime padėti 
kitiems, ypatingai piknikų se
zone. A. V.

pakankamai “kairį,” nes ji 
tikinti, kad Italijoje revo
liucija ateis ir Italijos pro
letariatą išgelbės tiktai iš 
užsienio atėjusios ginkluo
tos jėgos. Jie niekur, gir
di, savo pareiškime nepa
smerkia nei Tarybų Sąjun
gos vadovybės/ nei kitų 
kraštų komunistų. Todėl

Bierutas toliau nurodė, kad j New *York Post kolum- 
metu išvakarėse I darbo našumo kilimo ir pro- Į nistas Max Lerner nesi-

- . I dukcijos savikainos mažėji-, džiaugia taip vadinamu
mo dėka liamlies Lenkijos vy- ( “gykilimu” Italijos Komu- 
riausybe galėjo pradėti vyk- njstų Partijoje.. Tiesa, kad 

|dyti planinę pramoninių pre-, ( du veįkg_
I kiu ir masinio vartojimo pre-'.". , . . 1 ,-jai, kurie buvo taip pat 

■ ' ' '* ; parlamento nariais. Valda
Prezidentas Bierutas sa-lMagnami ir Aldo Cucchi, 

darbo j pasitraukė iš partijos. Bet 
-------------------- „e..j: . i._‘j —j Magnani ir Cucchi’ ir jų pa

sekėjų jokiu būdu esą nega
lima vadinti sukilėliais 
prieš - komunizmą.

Tai šitaip Italijos Komu
nistų Partijoje jvyjciųs aiš
kina , šis New Yorko Posto 
kolumnistas. ; (.

Tuo- tarpu sunku pasaky
tu kaip s.kąitlinga yra 
Magnani • ir Cucchi vado
vaujama frakcija.’• Tų ly
derių išėjimas- į komunistų 
priešų spaudą su savo kri
tika, vietoje 'partijos vidu
je diskusuoti ir išlyginti 

; neparodo, 
kad jie taip jau nekalti bū
tų ir tik gero vėlintų Ita
lijos komunistiniam sąjū
džiui.

jo turinį mes nieko ligi šiol 
nebuvome girdėję y. Tačiau 

j Lietuvos žinių agentūra 
ELTA išspausdino Lietuvos 
spaudoje Bięrutp laiško su
glaustą turinį, kurio dalis 
mes čia skaitytojui paduosi
me. ELTĄ s.ąkb:

Bierutas' p a žynį ėjo; 1 kad'
Lenkijos darbo žmonės 195'0 
metais pasiekė didelius laimė
jimus, kurdami sociąljzrpo 
pagrindus— šešianiečio plano 
pirmųjų metų planas viršytas. 
“Mes, — pasakė Bierutas, — 

, turime teisę didžiuotis šiuo 
i nauju, Įžymiu laimėjimu.”

Bierutas pabrėžė, jog pui
kieji laimėjimai, kuriuos pa-

vo laiške sakė, jog darbo. pasitraukė iš partijos, 
našumo kilimas, taupumas' netiesa, girdi, kad jie yra 
gamyboje užtikrina Lenki-, titoistai. Kad jie tokiais 
jos liaudžiai gyvenimo ly-inėra, tai parodo jų pareiš- 
gio kilimą 'aukštyn, kitais kimas, šiomis dienomis iš- 
žodžiais: žmonių gyvenimo leistas brošiūros formoje ir 

platinamas įtalpoje*
Ką gi jie toje brošiūroje 

pagieda?. Ar jie pasmerkia

■gerėjimą. Toliau:
i Sūstodąmas ties 
mais, kuriuos pasiekė Lęnki- _
jos žemės ūkis, gaunantis niil-j Tarybų Sąjungą ir visą ko- 
žinišką valstybės

laimėj i-

pagalbą, | munistinį sąjūdį iš esmės? 
Bierutas nurodė į platų garny-! Nieko panašaus, sako Ler- 
bines kooperacijos, elektrifi-' nėr, jie nedaro. 
kacijoS' vystymąsi, Į trakto- 

| rių parko augimą, Į Lenkijos 
žemdirbystės technikinį apsi-' 
ginklavimą, Į platų priešaki
nių 'ūkio tvarkymo metodų' 
taikymą, Į vargingųjų ir 
vidutiniųjų valstiečių vaid- 

i mens augimą pertvarkant 
i Lenkijos kaimą naujais pag- 

, . . . _ _ . rindais, i žemės ūkio gamybi-
' ta anksčiau niekad neturėjo. | njtĮ ]<()()peratyvų reikšmės au-

Niekad anksčiau mūsų is- į S’lm4 Lenkijos kaime.
Praėjusieji metai, toliau 

pasakė Bierutas, mums iš j

Bet tuojau pakėlė aliarmą 
d.). Redakciniu straipsniu 
smerkia visą tą idėją.

Kaip ir kur tie slastai? Kodėl kiekvienas sąjūdis prieš jėgos i 
karą ir už taiką dabar pavadinamas slastais dėl Ameri- kad jie 
kos?
šalis nenori karo, nenori užpulti nė vienos' šalies, kad, kias sąlygas, kokių lenkų tau- 
mums terūpi taikos išlaikymas. Tai kokiu būdu pada- j 
rymas tokio nepuolimo pakto galėtų būti nukreiptas j 
prieš Amerikos interesus? • -torijoje, toliau nurodė Bieru- |

^itoks nuolatinis komercinės spaudos koliojimas visų,'tas, mūsų liaudis neturėjo ga- 
kurie pasisako už taika ir daro spaudimą ant didžiųjų' limumo kurti tokius galingus , 

*■ ” • - ■ .'.naudą .mes semiamės, iš mūsų
bendradarbiavimo su Tarybų 
Sąjunga, iš jos 
galbos, iš jos pasirengimo da
lintis savo didžiaisiais techni
kiniais ir moksliniais pasieki
mais. Mes Įsitikinome, koks 
galingas veiksnys mūsų liau
dies menui ir mūsų mokslui 
vystyti yra stiprinimas broliš
kų santyki,ų su tarybinio me
no ii’ tarybinio mokslo veike- 
jąi^i ■ . > '''' ■' • • ; '

’ i iNežįūyįįiįTįįį^pldų skers- 
painių, lenįiųtauta;žygiuo
ja vis pirmyn ir pirmyn.

laikraštis labai piktai pa-Ąpą^ ienkų tauta, liudija, kad 
Tai esą nauji komunistų slastai! lenkų tautoje bręsta galingos 

kūrybiniai talentai, 
s a v o v y sty m u i s i ra n - 

Mes juk nuolatos storai pabrėžiame, kad mūsų da tokią veiklos dirvą ir to- ;

Magnani ir Cucchi smar
kiai kritikuoją tiktai Italu 
jos Komunistų Partijos va
dovybę. Ir kritikuoja ne 
už tai, kad ji bendradar-
biaųja su komunistais Tą- nesusipratimus, 
rybų Sąjungos ir liaudiško
sios demokratijos kraštų.
Jie tik smerkia tą vadovybę 
už tai, kad jinai, esanti ne- Salietis.

! naujo Įrodė, kokią milžinišką Į
Idealizmas ir pažangiečiai

a 4a- 
inkps 

iš

valstybių, kad jos vengtų naujos skerdynės, tiktai daiĮir tvirtus savo ateities pama- 
ląbiau sukelia pasaulio, akyse nuožiūrą prieš Amerikos; tl!s- l<a‘P šiandien. Anksčiau 
valdančiąją klasę. Tie per daug “mokyti” redaktoriai i kūlelė mūsų nacionalių paja- 
ir leidėjai yra apjakinti savo pačiu- išgalvotu baubu. iini’ ėalis plaukdavo į isn.au- 
Jie mato komunistinius slastus ir pavojus net ten, kuri . : ‘ \_ ' J., . , l j šteino kapitalistu dividendus,ne su žiburiu jų nesurastum. . j -ndavo (,6| išeikvojimiJ

I prieštaravimų*, būdingų kapi
talistinei ekonomikos siste
mai. babar mes visą per eilę 
metų ' l sukurtą nacionalinių 

cxpxK. c** c v x xv x a oxx jwka .xvvxxjxxxxl.vuv, | pajamu padidėjimą hukrėi-
Juose sąlygos tokios sunkios, tokios baisios, jog Jų nebe- pianife ’naujoms įmoiiėms ’sty-i 
panešdami, kaliniai pradėjo masiniai pjaustyti savo kpjų tyti ir; senos/onįš gerijūt tyęįch-^ 
gyslas. Jie sako, kad kalėjimuose nebegalima iškentėti, ’nikai tobulfhtiĄ kūitferihiįms,’ 
Geriau tapti amžinu paliegėliu ir greičiau prieiti prie moksliniams ir yisūohieni- 
gąlo, negu šituose pragaruose gyventi. ; niams pastatams statyti, jnu-

Jąu net 47 kaliniai šitaip save susižeidė. Tuo savo W^i kartai. šviesti ir auklėti, 
tragišku žygiu jie atkreipė šalies dėmesį į padėtį Louisi- sugautiems miestams atsta- 
ana valstijos kalėjimuose. Pagaliau susirūpino ir vals- ^i’ c\al^° ^]oni; 
tijos gubernatorius Long. Jis paskyrė komisiją pade-ie
ties ištyrimui. Bus gerai, jeigu toji komisija tikrai ieš-' 
ko£ tiesos, o nebus tik tik nuplovimui kalėjimų užveizdų 
barbariškų rankų.

Bloga, kad šitokį barbariški apsireiškimai 'iškyla šio-'nę bazę ’visai°mūsų> ekonomi- 
je demokratinėje šalyje.’ Kaliniu protestai ir sukilimai kai, pramonei, žemės ūkiui, 
neapsiriboja pietinėmis valstijomis. Visa kalėjimų sis-ij transportui, ryšiams, laivybai, 
tema paremta barbarišku supratimu. Jų tikslas nusi-1 prekybai,—siekdami įgyven- 
fcaltėlius ne'pamokyti, ne pataisyti, ne atsteįgti, bet kru-^linti Lenkijos industrializavi- 
viHaj/nubausti. Tad užtenka kalėjimo užyeizdos vieton . m4 atitinkamu šiuoįaikmiu 
patekti kokiam nors išsigimusiam, sužvėrėjusiam su-! Iy8-iu’ mes turime padyigubin- 

iti /mūsų pastangas. Reikia 
tvarkyti ūki kiek' galint ekor 
nomiškiau. Tik tokiomis sąly
gomis sparčiau augs sienos 
naujųjų liaudies Lenkijos rū
mų, puikių, o ne skurdžių,

Dvidešimtojo šimtmečio barbarai
Po visą Ameriką pasipylė pranešimai iš Louisiana j, 

valstijos apie tikrai barbarišką sistemą jos kalėjimuose.'

tvėrimui, ir prasideda tas “nubaudimas.” Kaliniai ne- 
beskaitomi žmonėmis. Maistui skiriami pinigai paten
ka į grafterių rankas, o kaliniai esti badu marinami.

Kalėjimų sargai ir prižiūrėtojai suverbuojami iš pa
čių brutališkiausių žmonių. Visa aplinka pasidaro to
kia, jog kalėjimas pavirsta pragaru. Nuteisti ^krimi
nalistai pasidaro dar didesniais kriminalistais.

Nesiskaitė su organizuotų darbininkų protestais
Ekonominės Stabilizacijos direktorius kapitalistas Eric 

Johnston išėjo su savo algų stabilizacijai Jis patvarkė, 
1 kad algos negali būti aukštesnės kaip dešimt procentų, 

k’ųlęjos buvo 1950 pietų pradžioje. Organizuoti darbinin
kai prieš tokį potvarkį griežtai protestavo, .bet, ma
tyt, tas nepaveikė ’nei prezidento Trumano, nei stabili- 
-z^toriaus Johnstono. ' 1

Jau esame atžymėję, kad šis potvarkis gali atnešti val
dišką algų kapojimą visoje eilėje pramonių. Nuo 1950 
metų pradžios daugelyje vietų organizuoti darbininkai 
yra laimėję didesnį algų pakėlimą, negu 10 procentą. Jų 
taip laimėjimui susidaro rimtas pavojus.

Ką dabar darys darbo unijų lyderiai, kurie taip karš
tai remia visą Trumano politiką? Kaip jie pastos kelią 
Šiam Johnstono pasikėsinimui apt sunkiai' iškovotų lai- 
męjipių?

Labai galimas daiktas, kad unijų konserVatiški lyde
riai suras būdus pateisinimui Johnstono algų užšaldy
mo. Bet taip pat labai galimas daiktas, kad daugelis 
darbo upijų rimtai susirūpins savo, padėtimi. Su savo 
užšaldymu Johnstonas gali sukelti strėikų bangą. Sunku 
tikėti, kad milijonai organizuotų darbininkų pasiduos 
šiam užpuolimui ant jų interesų' be kovos.

Raudonojo Kryžiaus vajus
Amerikos Raudonasis Kryžius pradeda savo metinį 

vajų. Jis prašo visuomenės sudėti Jam aukomis $85,- 
OOO’OOO. , ’ ' 7

Mes visuomet nuoširdžiai remdavome Raudonojo Kry
žiaus vajus ir taip pat remsime šį jo vajų. Mes žinome, 
kad pažangieji lietuviai karštai remia visus žmonišku-

tylai pagerinti. Aiškų,>• kad 
siekdami likviduoti, atsiliki
mą, kurį mes pavėldėjome iš 
kapitalistinės santvarkos, siek
dami sukurti galingą .techniki-’

Rašo Jonas Kaškaitis
Mūsų poelgiai ir vęiks.mai 

ir visa mūsų darbuotė ge
riausių duoda pasėkų f,ada, 
kada visa tai išplaukia iš 
gryno, ščyro, širdingo židi 
nio—be savimeiles ,bei veid
mainingos skraistes, be;ęgo- 
izmo, i, 
r.eikaląvimo 'kokių- .atpildo 
ar atlyginimų. Pasišyęntų- 
$įai, gausiąį ir nųošjtpžįąi. 
Įg natūraliai, b,e į (jjr^tinu- 
mo. . l ?

Reikią jdeąlįzmo, prakti
nio, daiktiško, ' aktualaus 

, idealizmo, kurs ruzavąi nu- 
, mūs darbuotės 

. .... - wxxrwxx^ .r ’nudažo juos
džiamas laikraštis “Lietu-1 vaivorvkštės s p'al v o m i s.

redaktorius ’ 
pirko 107 akrų farmą f<n_ 
toli Erie miestų.” Jis ten

pa-

GERAS BIZNIS ... .
’' . L , 1 . i skaidrina i

Pittsburgho kunigų lei- flirvonus-

skelbia, kad jų paUg k0 ’reikia. Žmoniško 
Gabahauskas -priėjimo, humaniško trak- 
1 f ai ma ' ne- Lmrimrk žmna-anc nvicri incitavimo, žmogaus prigimties 

supratimo ir atjautimo.

atvyksiąs tik . dviems die- altruiznu) „ į ki(tus atsi- 
noms laikraščiui, suveda- ■ zveigįmOj' kitų pamėgimo, 
guoti ir patvarkyti savo yejy gražiuoju, negu į)ik- 
real estate -.(jiamų pardavi-1 ■ - • •
mo) biznį. . b

Katalikai, duokit daugiau
aukų kunigų ' leidžiamoms
gažietoms.’ Daugiau aukų, 
daugiau redaktoriai galės 
įsigyti biznių!

. ‘ , supi ctLUirv 11gyvensiąs, o } Pittsburgh | Mažiau egoizmo, 
4-x tt t lx n 1 n o 4’ilz* HXTiAYnn Am 1 ' < .« . ,

Londono žmonės- gali j 
savaitę tegauti tik 6 un
cijas mėsos. Bet kol kas 
briedžių, mėsa nėra raci- 
j on uot ą (padalinta). 
Todėl bučernese matosi
Iškaba “reindeer meąt.” Svaras kaštuoją tik 56 centus.

ipp darbus. Raudonasis Kryžius padeda žmonėms bė
doje ir nelaimėje. Tik gaila, kąd tiek daug savo pajėgų 
jis turi išeikvoti karp reikalam^. Ateis laikąs, kada visps 
jo jėgos bus sunaudotos teikimui paramos žmonėms

kieno ii; bet koks geros va
lios (Jąrbąsį turi savo ver
tės. Ar tu dainuoji solo ar 
chore, ar vaidini teatre, ai’ 
dalyvauji piknike, mitinge, 
vakarienėj, prakalbose bei 

___  ___ . ’koncerte, — tu atlieki nau- 
megalomanijos,/ be' dingą bendruomenei darbą.

| Skaitai laikraštį, knygą, pa- 
i rašai' kokią žinelę kr koį’es- 
pbndenciją, įsakai. kokį 
tikslingą žodį 'kitą savo 
darbavietės žmogui, padito- 
di jam laikraštį ar atsisku- 
kimą, — tu atlieki naudin
gą bendruomenei darbą. 
Prirašai tu naują organiza
cijai narį, naują skaitytoją, 
pats paaukoji' ir parenki 
aukų, kiek kada kas išgali, 
šiokiam ar tokiam ir viso-

, t

kiam Visuomeniškam reika
lui — laikraščiui, knygai, 
įstaigąi, žmoniškai kovai— 
tu atlieki naudingą ben
druomenei darbą.

Ir tų jauties patenkintas, 
kąd davei ką gera, naudin
ga, kūrybįnęat Ir tu jau
ties ųę veltui mindžiojęs šią 
mūsų motiną žemelę, ne 
veltui pragyvenęs sayo am
želį. — Ir tu pkbėrei ke
letą smiltelių ant to didžiu
lio pasaulines kultūroj pi
liakalnio. ' Ir dėkingai tave 
minės tavo’ ainiai ir paliko-' 

■niai—ir visi aplinkui.

tuoju. Kad ir jaustum ka
da ’impulsingai norą baks
telt kam pašonen, už kokią 
paklaidą ar netikslumą, tai 
tu jau vely ne. Ne. baks
telk, bet geriau paglostyk, 
patekšlenk per petuką. 
Tuoj atmosfera taps jau
kesnė, ir tavo misija bus 
kur kas sėkmingesnė.

Priimkite tai už gera. 
Tai ne Tuščiažodžiavimas, 
nę . pamokslavimas' Pa
mokslai — Ubai nuobodus 
daiktas, dažnai ne,t ir įki- 
rus ir netikęs metodas. Ge
riau taip sau, nuolaidžiai, 
natūraliai, paprastais, 1 su
prantamais, su,šilta, dainiš
kai širdinga, šypsulinga 
balso intopąęija, su subti
liais niuansais, įtikinančiai.

Tegul mūsų bendros pa
stangos išeis visų bendrpn 
naudom Tegul jos visus 
mus įdvasina, įkvepia nauja 
energija ir nūsisprendįmu 
n.e mūksot ,ne gąrkspt kur 
nuošaliai, bet žengt vis pir
myn ir pirmyn — ir kitam 
padėt žengt ir veikt ir ko
vot už taiką, saugurtią, už 
civilines teises, už Reises 
žmoniškai gyvent ir džiaug
tis savo sukurtų gyvenimu.

Kiekvienas pagal sąyp iš
galę., Kas daugiau moka ir 
daugiau gali, iš to daugiau 

tas ’daugiau 
tas daugiau

ir laukiamą,

bus

šiaip, bėdoje arba nelaimėje. Tai busstada, kai kąrui iš- ir turi duot, 
nyks ir už viešpataus visuotinė; pastovi tąika. •: :

Prie kiekvienos progos lįetuyiąį Įyrą ^ągįpąpii paręm- to plataus, didžiulio kųrybi-
ti šį Raudonojo Kryžiaus vajų. ; r4” p--'——-

ir privalo prisidėt prie ši

nio pažangos darbo.' Bet

Miami, Fla.
Delei draugo V. Stankaus 
atsišaukimo.

“Laisvės” No. 35 ' draugas , 
V/Stankus atsišaukia į “Lais
vės” patriotus dėl sukėlimo 
dešimties tūkstančių dolerių 
fondo. Jis sako, kad gali at
sirasti 1,000 patriotų, kurie 
sudės po $10 ir bus sukelta 
suma. Pats jau pasiskelbia de- 
šimtadoleriniu patriotu. >4. ■'

Labai geras sumanymas. 
Bet tik tiek keista, Kuomet 
ten pat, drg. Stankaus pašonė
je, buvo sudėta $137 spaudos 
naudai, tai ne tik Stankaus 
dešimtinės nebuvo, bet ir J6 
pačio nesimatė, nors jis buvo 
kviestas. '

Taigi, drauge Stankau, jau 
siųsk savo dešimtinę, nes 

tik .kandidatu ir pasį-
liksi.
% Dešimtinę Davęs.

PAKLAIDOS 
PATAISYMAS

Antradienio Laisvės lai
doje, rašydamas apie Simo
ną Janulį, žymėjau, jog Ja-K 
nulių dukrelė Helen- nese
niai ištekėjo. Pasirodė, jpg 
tai buvo klaida: ji yra tik 
susižadėjusi, — santuoka- 
vestųyės turėsiančios įvyk
ti kovo mėnesį. Atsiprašau 
Janulytės už netjkslum®

■ , R. M.

Jubiliejaus Atžym ėjimas ir 
Sukę! imas $10,000 F undo
JAU ĮPLAUKĖ $179.00. DAR REIKIA $9,821.00
Stipriu balsu prakalbėjo brooklynietis Juozas Stepo

naitis. Jis pareiškė: “Aš duosiu $50.00 į Laisves Jubilie
jaus atžymėsimo/onclQ!” $25 jis jau įteikė, o kitus žadė
jo priduoti greitoje ateityje.

Šiuom kartu į jubiliejinį fondą dovanų gavome nuo 
Šių prietelių:

’Juozas Steponaitis, Brooklyn, N. Y. .... $25.QQ
Wm. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y.................... 10.0Q
J. )r ĄĮ. Stiaųss, WaIprppry, jjonp................... 10.00 ,
Paul Eddy, Pa............. 3.00
M. Sinkevicz, Wilkes-Barre, Pa. ........ 2.00 
Doniipęlė ir Vincas Ką jackal, Bridgeport, Conn. 1.0Q 
M. įyegždjenp, Phillipsburg, N. J. ................ . .  1.0Q
Dovanomis pradžia graži. Su pirma diena vajaus pra

džios jau turėjome dovanų. Ši jau antra diena vajaus* 
irgi grąžus^ pluoštelis dovanų. Tik gaila, kad vis dar nei 
galime pasidžiaugti naujais skaitytojais. Į tai turinę; 
krbįptį dąųg dėmesio. Naujas skaitytojas Laisvei-yrą 
skaudus smūgis kryžiokams. Naujas skaitytoj as’JLąisvęį 
yra didelis laimėjiiųas pažangiajam darbininkų ju$£ v 
jįmui. Sųbruskim gavimui ųąųjų skaitytojų.
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Minint įžymųjį Sovietų mokslininkų Sergių Ivano vičių Va vilo vą
Sovietų Sąjungos minis

trų taryba ir Komunistų 
Partija paskelbė su giliu 
gailesčiu, kad sausio 25 d. 
šiemet mirė įžymusis rusų 
mokslininkas Sergius Iva- 
novičius Vavilovas.

Sovietų Mokslų Akademi
ja kartu išleido pareiškimą, 
pagerbdama mokslinius Va- 
vilovo darbus ir išradimus.

Sumušamos užsieninės 
pasakos

Taip faktai sumuša mela
gingus paskalus, kurie per 
dvejus pastaruosius metus 
buvo skleidžiami Ameriko
je, Anglijoje ir kitur už
sienyje. Buvo pasakojama, 
kad Sovietų vyriausybė 
“|tni£kino, ištrėmė, gal ir

Nėrvų dujos—baisus karo įrankis
—Nervų dujos, kitaip va

dinamos pamišimo dujos, 
yra toks baisus karo įran
kis, kaip ir atomų bomba,— 

‘rašo Watson Davis, direk
torius Science Service, 
mokslinių žinių skleidimo 
įstaigos.

Žmones mažai tėra gir
dėję apie tas dujas. Žinios 
apie jas buvo net labiau 
slepiamos, negu atominiai 
sekretai.

Vokiečiai buvo pasigami
nę tokių nuodingų dujų per 
Antrąjį pasaulinį karų. So
vietai viską žino apie tas 
pasibaisėtinas dujas, vadi
namas Tabun. Bet Ameri
kos valdžia vis tik dar sle
pia platesnes žinias apie 
jas.
' —Ar Rusija ar Jungtinės 
Valstijos daugiau turi ner
vinių - pamišimo dujų, taip 
pat nežinoma, — rašo Da
vis. — Tačiaus, neabejoti
na, kad siu dvieiu šalių la
boratorijos smarkiai dar
buojasi, gamindamos jas.

Pirmajame pasauliniame 
kare vokiečiai pradėjo nau
doti muštardines - chloro 
dujas.

Japonai išbandė mirtin
gųjų ligų perus kare prieš 
kinus Mandžūrijoj.

Bet nervinės dujos dar 
niekuomet nebuvo panau- 

■ dot<js karui.
Antrajame pasauliniame 

k££e vokiečiai, iš vienos 
pusės, ir talkininkai, iš an
tros, turėjo didelius nuo
dingų dujų sandėlius už
frontėje. Kodėl naciai ne
vartojo dujų kaip ginklo? 
—Jie bijojo, kad talkinin
kai gali atkeršyti panašio
mis dujomis.

Maži kiekiai nervinių-pa- 
mišimo dujų gali daugiau 
žmonių išžudyt bei par- 
blokšt, negu smarkiausios 

PTNT, RDX ir 'atominės 
bombos.

—Tos dujos gali atlikti ir 
tokius žygius, kurie neįma
nomi atominėmis bombo
mis, —- sako Watson Davis. 
—Atominės bombos naikina 
miestus, sykiu ir gyvento
jus. Bet nervinės dujos 
gali išmarinti bei parblokš
ti-įmones kaip bejėgius li
gonius. Miestų namai ir 
įvaifus pastatai tuomet iš
liktų visai sveiki ir priešas 
galėtų juos naudoti^ toles- 
niem savo veiksmam. 

nužudė” Vavilovą; esą, jis 
nubaustas už tai, jog prieš
taravo Mičiurino - Lysenko 
tvirtinimams, kad galima 
išvystyti naujas,- skirtingas 
gyvulių ir augalų rūšis, 
jeigu tiksliai pakeičiama 
jiems gyvenimo sąlygos — 
maistas, oras, klimatas, dir
vožemis ir tt.

Amerikiniai ir kiti pana
šūs Vavilovo “užtarėjai” 
tvirtino, jog. jis laikėsi ne
va mokslinės teorijos, kuri 
sako, kad augalų rūšys yra 
liktai nuo jų tėvų paveldi
mos ir kad joks sąlygų pa
keitimas negal naujų rūšių 
išvystyti. Taip teigia se
nasis Morganp-Weismanno 
mokymas, kurio laikosi 
amerikiniai g a m ti n i nkai.

Valdiniai nurodymai
Jungtinių Valstijų val

džia dar tik neseniai pra
nešė, kaip civiliniai žmonės 
turėtų gelbėtis, jeigu prie
šas užpultų nervinėmis du
jomis iš oro. Valdinis pra
nešimas duoda tokius nuro
dymus :

—Nervų dujos yra nuo
dingesnės, negu bet kurios 
kitos žinomos karinės du
jos. Jos neturi beveik jo
kios spalvos ir yra beveik 
neužuodžiamos. Jas priešas 
mėtytų bombomis iš lėktu
vų kaip nuodingus skys
čius. O iš tų skysčių susi
daro nerviniai garai.—

Nervinės dujos pereina 
per paprastus drabužius ir 
per orą. Jei dujos gana 
tirštos, tai tik truputį jų 
įkvėpavęs žmogus mirtų 
per kelias sekundas. Jos 
paralyžiuoja akis, kvėpavi
mo raumenis, alsavimo 
vamzdžius ir taip troškina.' 
Gavęs tų dujų, žmogus pa
sidaro labai erzus ir daž
nai elgiasi kaip pamišėlis. 
Todėl jos ir vadinamos pa
mišimo dujomis.
Gydymas ir apsisaugojimas

Pirmučiausia gyduolė nuo 
nervinių dujų yra atropino 
leidimas į kraują.

Suparalyžiuotam kvėpavi
mui atgaivinti neužtenka 
paprasto krūtinės manky- 
mo rankomis. Reikia me
chaniško respiratoriaus — 
kvėpavimo žadintojo.

Yra tam tikros kaukės- 
maskos, saugančios Veidą, 
burną ir plaučius nuo ner
vinių dujų, bet tai ne pa
prastos dujokaukės, o spe- 
cialės maskos.

Odos apsaugai reikia to
kių guminių bei plastikinių 
drabužių, pirštinių ir ava
lų, kad per juos negalėtų 
prasiskverbti tos landžio- 
sios dujos.

Nervinės bombos dujos 
gali kliudyti žmones per 
pusę mylios nuo vietos, 
kur ji nukrina. Toj apy
linkėj ar net toliau esant, 
reikia tuojau nusiplaut odą 
šarmiškais skysčiais, kaip 
kad sodium carbonate skie
diniu arba tinkamai pra
skiesta amoni j a, o jeigu to 
nėra, tai panaudot bent 
stiprų muilą su vandeniu.

Valdiniai patarimai spė
ja, kad, “turbūt,” ne dau
giau kaip pusė žmonių sun
kiai nukentėtų vietoje, kur 
būtų numesta nervinė bom
ba. J. C. K.

I Bet kad Vavilovas, pasak 
jų, “rėmė” tokius išvedžio
jimus, tai Sovietų .komunis
tai ir persekioję jį.

Kaip iš tikrųjų buvo
Iš tikrųjų gb Vavilovas 

stojo už Mičiurino - Lysen
ko teoriją, kuri praktikoje 
įrodė, kaip -yra išvystomos 
naujos gyvulių ir augalų 
rūšys, kuomet tinkamai bū
na pakeičiamos maisto, oro 
ir kitos sąlygos. Vavilo
vas ir pats darbavosi šioje 
srityje dėl gyvosios gamtos 
pakeitimo, pritaikant ją 
žmonių reikalams .
Sovietų Mokslų Akademijos 

pareiškimas
Sovietinė Mokslų Akade

mija savo pareiškime, tarp 
kitko, sako:

—Sovietinis mokslas nu
kentėjo skaudų nuostolį, 
kad mirė Sergius Ivanovi- 
čius Vavilovas, Sovietų Są
jungos Mokslų Akademijos 
prezidentas, Aukščiaus i o s 
Sovietų Tarybos narys, įžy
mus mokslininkas, aukštai 
užsipelnęs politikas, nenu-

Tai vaizdas Korėjos buvusio gražaus miestelio Anyang, už 8 myliu nuo Seoul, po to, 
kai Amerikos, lėktuvai ant jo užbaigė savo darbą. Ir taip beveik kiekvienas Korėjos 
miestas ir miestelis tapo paversti šitokiais baisiais griuvėsiais bombomis iš oro.
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Kodėl nedrįsta pradėti naują karą?
Šiandien Amerikos spau

da kupina įvairiausių dis
kusijų. Daugiausia jų tu
rime apie-naują karą ir jo 
galimybes. Vienos tų dis
kusijų yra rimtos ir vertos 
rimto dėmesio, o kitos pil
nos beprotiškų šūkalojimų 
ir tuščios.

Kodėl nė viena didžioji 
šalis neišdrįsta pradėti nau
ją karą? Svarbus ir įdo
mus klausimas. Jungtinė
se Valstybėse naujo karo 
kurstytojai ' siūlo tuojau 
pradėti “preventyvj” karą 
prieš Tarybų Sąjungą. Bet 
protingesni žmonės ima 
jiems nurodinėti, kad toks 
karas nieko mums neduotų, 
bet žalos baisiai daug pri- 
darytų. Pav., jie sako, 
kaip greitai Amerika pa
skelbtų karą, tuojau Tary
binė armija užimtų visą E- 
uropą. Kas tada liktų Ame
rikai daryti? Ogi tuojau 
reikėtų visą Europą pa
versti šių dienų Korėja. Tai 
yra, reikėtų tuojau pradėti 
iš lėktuvų griauti Paryžių, 
Bruselį, Kopenhageną, Am
sterdamą ir pagaliau patį 
Londoną. Ką tų kraštų 
žmonės pamanytų arba pa
sakytų apie amerikiečius?

Jeigu, pagaliau, tiek spė
kų sutraukta mažon Korė- 

ilstantis kovotojas už sovie
tinio mokslo progresą.

S. I. Vavilovas gimė Mas
kvoj 1891 m. Baigęs gim
naziją ,1909 metais įstojo į 
Maskvos Universitetą ir, 
dar studentu, būdamas, pa
gamino mokslinį raštą apie 
tai, kaip šiluma net be švie
sos/keičia spalvas. Univer
siteto G a m t m okslininkų 
Draugija už tai apdovanojo 
Vavilovą aukso medaliu.

Baigus universite
tą, Vavilovui buvo pa
siūlyta fizikos profeso
riaus vieta. Bet jis apleido 
universitetą, protestuoda
mas, kad carinė policija 
persekioja pažangiuosius 
mokslininkus.

Moksliniai Vavilovo 
nuopelnai

Laikotarpį nuo 1914 iki 
1918 metų Vavilovas pra
leido karinėje Rusijos tar
nyboje; tuo pačiu laiku jis 
padarė eilę svarbių tyrinė
jimų radijo-fizikos srityje.

Sovietinė Spalio revoliuci
ja dikčiai paplatino progas 

jon, o vis tiek mėnesiai bė
ga vienas po kitam, o karo 
galo nesimato, tai kaip gi 
mes galėtumėme “išlaisvin
ti” visą Eūropą? Jie sako: 
Turėkime mintyje, kad Ko
rėjoje nesiranda nė vieno 
tarybinio kario. Kas atsi
tiktų, jeigu būtų pradėtas 
karas Europoje ir prisieitų 
susidurti su tarybine armi
ja ir su liaudies demokra
tijos kraštų armijomis?

Iš to aišku, kad “preven- 
tyvio” karo negalima laimė
ti. Tuo būdu geriau apie 
jį nereikia nė kalbėti.

Dabar paimkime kitą pu
sę medalio. U. S. News and 
World Report stato klau
simą: Bet kodėl Rusija ne
drįsta pradėti karą? Kas, 
girdi, įdomiausia, kad ji 
tuojau galėtų, jeigu tik pa
norėtų, užimti visą Europą. 
Tan/ ji turinti pakankamai 
ginkluotų jėgų.

Ta “misterija” esanti ga
lima išaiškinti . tik dviem 
dalykais. Tarybų Sąjunga 
bijo Amerikos. Viena, A- 
merika turinti didelę pir
menybę su atomine bomba, 
antra — Amerikos pusėje, 
randasi didelė “ginklavimo
si potencialo persvara.” Ki
taip. pasakius, Amerikos 
gamyba stovinti kur kas 
aukščiau Tarybų Sąjungos 

moksliniams Vavilovo dar
bams . Tuomet, apart origi
nalių tyrinėjimų, jis dar 
profesoriavo Maskvos Uni
versitete, Aukštojoj Mask
vos Technologijos Moky
kloj, Fizikos ir Gyvybinės 
Fizikos Institute, Valstybi
niame Optikos Institute ir 
Fiziniame Mokslų Akade
mijos Institute.

Jis, be kitko, pasižymėjo 
atradimais apie gamtinį 
įvairių medžiagų ir gyvių 
žvilgėjimą ir apie vadina
mas šaltosios arba dieni
nės šviesos (fluorescent) 
lempas, kurios daug geres
nės už paprastąsias elektri
nes lempas. Tad pagal Va
vilovo planus Sovietai ir 
pradėjo gaminti šaltosios 
šviesos lempas.

Vavilovas žinojo, kad 
įvairūs medžiagų elementai 
atspindi šviesą skirtingomis 
spalvomis. Taigi jis ir iš
vystė spalvinių atspindžių 
naudojimą, kaip įrankį ty
rinėjimui maisto, metalų, 
chemikalų, žaizdų ir fabri- 

gamybos. O kaip sau ne
kalbėsime, ant galo karą 
laimės toji šalis, kuri il
giausiai galės išsilaikyti su 
savo gamyba.

Šitaip šis klausimas smar
kiai diskusuojamas. Neap
simoka į karo nebuvimo 
priežastis gilintis. Svarbu, 
kad karo dar neturime. 
Svarbu, kad ir pas mus A- 
merikoje dar blaivus protas 
turi paėmęs viršų ir “pre- 
ventyvio” karo apaštalai 
gali tik liežuviais kariauti.

Amerikonas 

Weehawken, N. J.
šią metų vas. 17 d. šio mies

to ligoninėje, North Hudson 
Hospital, mirė Antanas Simu-1 
tis, 63 m. amžiaus. Jis gimė 
Lietuvoje 1889 metų sausio 
11 d. Į Ameriką atvyko 1908 
ir apsigyveno Easton, Pa., kur 
jis turėjo kadaise mėsinę, o 
vėliau “pulrūmį.” Iš Easton 
išsikėlė prieš 25 metus.

Pirm saVo susirgimo, velio
nis dirbo Consolidated Blea
ching Kompanijai Union City, 
N. J. Iš artimesnių giminių li
ko velionio sesuo Mrs. Cathe
rine Gritski, gyvenanti Phi- 
llipsburgh, N. J.

Palaidotas < vasario 24 d. 
iš John C. Kratinio šermeninės^ 
Easton, Pa. ■ K.

kinių medžiagų.
Vienas svarbiųjų Vavilo

vo ir jo mokinių padarytų 
atradimų yra, kad elektro
nai lekia smarkiau per me
džiagą, negu šviesa per erd
vę. \

Vavilovas veikliai dalyva
vo gaminime sovietinės, vy
riausybės planų dėl mokslo 
išvystymo taip, kad Sovietų 
mokslas ne tik pasivytų, bet 
ij* pralenktų užsieninius 
mokslo pasiekimus, pagal 
Stalino paskelbtą obalsį.

Moksliniuose savo dar
buose Vavilovas vadovavosi 
dialektiniu Markso - Lenino 
materializmu ir vengė virš- 
gamtinių (metafi žinių) 
svajonių.

Vavilovas parašė apie 100 
mokslinių veikalų, jų tarpe

Planuojamas atominis lėktuvas
Jungtinių Valstijų val

džia nusprendė statyti lėk
tuvą, kurį varytų atominė 
jėga. Žinovai skaičiuoja, 
kad vienas svaras uraniu- 
mo num. 235, .skylančios 
medžiagos, galėtų 80 sykių 
apvaryt didelį lėktuvą ap
link žemės rutulį.

Valdžia daro sutartį su 
General Electric kompani
ja dėl atominio inžino pa
gaminimo ' kariniam- lėktu
vui. Pereitą savaitę buvo 
pranešta, kad jau braižomi 
galutiniai tam planai.

Kiek laiko bus sugaišta 
atominiam varikliui pasta
tyti? Valdininkai nedavė 
atsakymo į šį klausimą. 
Bet atominiai inžinieriai 
spėja, kad reikės keleto me
tų.

Oro jėgų štabo vadas gen. 
Hoyt Vandenberg nese
niai sakė, atominis skrai
dymas prasidės pirmiau, 
negu eiliniai žmonės tikisi. 
O valdinės Atomų Jėgos 
Komisijos narys Sumner T. 
Pike pirm dviejų savaičių 
pranešė, jog atominis mo
toras submarinui jau “da
linai pastatytas.” Patyri
mai, įgyti statant šį moto
rą ,suprantama, bus naudo
jami ir gaminant variklį 
atominiam lėktuvui.

Atominiai inžinieriai tei
gia, kad toks lėktuvas, pa
gal dabartinius planus, ga
lėtų skristi 2 tūkstančius, 
500 mylių per valandą. Sa
koma, didysis bombanešis 
B-36, naudodamas tik vieną 
svarą atominės uraniumo 
num. 235 medžiagos, galėtų 
lėkti 2 milionus mylių.

Atominio inžino planuoto
jai lėktuvui, tarp kitko, tu
rėjo spręsti šiuos klausi
mus:

Kaip suvaldyti atomų 
skilimą, kada reikia atsuk
ti arba užsukti atominę jė-

Kaip apsaugoti lakūnus 
nuo mirtinųjų atominių 
spindulių.
v Kaip atomų skilimo karš
tį naudot, kad būtų gauna
ma varomoji jėga.

Kalbama, jog •atominis 
karštis paverstų garais tū
lus metalus, kaip kad švi
ną ar gyvsidabrį. Metali
niai garai varytų tam tyčia 
pagamintą turbiną ,kuri ir 
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knygas “Šaltoji ir Karštoji 
Šviesa,” “Akis ir Saulė” ir 
k t.

Jis buvo vyriausias re
daktorius moksliniai - po
puliaraus žurnalo “Priro- 
da” (Gamta), taip pat nau
josios laidos Didžiosios So
vietinės Enciklopedijos vy
riausias redaktorius.

Be to, Vavilovas redaga
vo daugelį mokslinių kny
gelių, skiriamų milionams 
eilinių Sovietijos piliečių.

Už tuos ir kitus nuopel
nus Vavilovas buvo pagerb
tas aukščiausiais sovieti
niais garbės ženklais — 
dviem Lenino Ordenais, 
Raudonosios Darbo Vėlia
vos Ordenu ir Sovietų vy
riausybės medaliais.

J. C. K.

suktų lėktuvo propelerius 
(sparnelius).

Lakūnams apsaugoti nuo 
pavojingųjų atominių spin
dulių, toks inžinas turėtų 
būti aklinai aptvertas sto
romis švino - cemento sie
nomis. Vien tie aptvarai 
svertų 50 tonų ar daugiau. 
Bet bombanešis B-36, nau
dodamas atominį motorą, 
turėtu kitų palengvinimų. 
Šis bombanešis, lėkdamas 
iki 10,000 myliu be nusilei
dimo, turi pasiimt 50 tonų 
gazolino. Dešimtis jo inži- 
nu, sveria kitus 25 tonus.

C 7

Bet' svaras atominės me
džiagos pavaduotų 50 tonų 
gazolino. Taigi manoma, 
atominis inžinas su visais 
apsauginiais aptvarais 
svertų ne daugiau kaip ga
zolino krovinys ir dabarti
niai inžinai bombanešyje 
B-36.

Atominis inžinas taipgi 
būtų vartojamas automatiš
kiems lėktuvams, veikian
tiems be lakūnų . Tokie lėk
tuvai būtų iš tolo vairuoja
mi radijo bangomis. Jie 
būtų daug lengvesni, nes 
nereikėtų sunkiųjų aptvarų 
žmonėms saugoti «nuo mir
tingųjų atominių spindulia
vimu. V

Mokslinis New Yorko 
Times rašytojas Wm. L. 
Laurence spėja, kad gal 
per dvejus ar trejus metus 
bus pastatytas atominis in
žinas kariniams lėktuvams. 
Bet keleiviniai lėktuvai ir 
laivai dar negreit pradėtų 
•atominius variklius naudo
ti, valdžia bandytų išlaikyti 
tokius variklius kariniais 
sekretais. Be to, atominė 
jėga iš pradžios daug bran
giau lėšuotų, negu dabarti
nis kuras civiliniams lėktų* 
vams ir laivams . N. M.

Praga. — čechoslovakijos 
vyriausybė pranešė, jog bu
vęs jos užsienio reikalų mi
nistras Klementis su savo 
bičiuliais suokalbiavo nužu
dyt prezidentą Gottwaldą ir 
kitus aukštuosius valdinin
kus, užgrobt Čechoslovaki
jos valdžią ir susidėt su va
kariniais kraštais prieš So
vietų Sąjungą.

Apart Klementiso, tapo 
areštuoti ir keturi kiti to 
sąmokslo vadai.



A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

11-28-50 KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

... ROCHESTER, N. Y
Pagerbėip draugus .Benediktą Moterų Klube. Tai ilgamečiai 
ir Elzbietą Duobus darbuotojai. Kol sveikata lei-

” ■ _ _ _ do, Visur buvo pirmutiniai.
ir Elzbietą Duobus

Vasario 10-tą sukako drau- gavo ^amus duodavo susirin-

i
Į
I

~***’-'O

i

(Tąsa)
Vyskupas vėl neigiamai pakratė gal

vą.
—O gal ką nors iš mūsų?—paklausė 

Krokuvos kaštelionas.
—Nei iš jų, nei iš mūsų mes nieko ne

galim siųsti. Pasiųsime Mozūrijęs ku
nigaikščio brolį, Polocko vyskupą Henri
ką. Tai žmogus, kuris bet kam tinka,— 
pasakė vyskupas.

—O kai įsimylės kunigaikštienę ir iš- 
' šauks Vytautą dvikovon,—paabejojo pa- 

kancleris.
—Vytauto dvare rasis gražuolių ir be 

kunigaikštienės.
—Na, panovie magnaci, jei priešta

raujančių nėr, tai jį ir siųsim?—primyg
tinai paklausė vyskupas.

Prieštaraujančių neatsirado.
—O kur mum suvažiuoti?
—Gardine?
—Ne, arti vokiečių pilaitės.
—Vilniuje?
—Perskaudi vieta ir jiems, ir mums... ’ 

Geriau jau Astrave: ir mums patogu, ir 
jiems toliau nuo visų įvykių,—vėl nu
lėmė Krokuvos vyskupo žodis.

Buvo nutarta suvažiuoti Astrave.
Po valandėlės ponai magnatai jau ta

rėsi kitais valstybės reikalais.
XXXVIII 

t

—Na, Šarka, ar dar toli Vėžiškės? 
Aš baigiu šalti, — paklausė bajoras Miš
kinis priskirtą jam iš Rittersverderio 
palydovą Šarką ir pasipurtė.

—Nebetoli, bajore: išlindę iš miško 
tuojau pamatysime ir tvirtovę.

—O ar didelė Sudimanto tvirtovė?
—Jo tvirtovė, bajore, tai apylinkės 

raistai ,pelkės, neįžengiamos girios ,o pi
lies sienų tik kuorai, ir aplink sienojais 
apstatyta . . . Dar kažin patį bajorą na
mie ar rasim, jis visuomet medžioja. Pir
ma, būdavo, Prūsų pasieny gaudydavo 
miškuose kryžiuočius, o dabar, kai kuni
gaikštis užgynė, tai medžioja. Jis ir 
duoklę kunigaikščiui moka žvėriena . . . 
Betgi šaltis, bajore. Gal jau paskutinis, 
Kovo pradžioje visuomet tokie šalčiai es
ti .. . Ačiū Praamžiui, kad dar sniego 
negilu.

—Ar tu ne krikščionis, kad savus die
vus mini,—paklausė Šarką bajoras Miš
kinis.

—O kam man svetimieji . . . Bet kažin 
gi, bajore, kaip dabar bus, kai kunigaikš
tis išvys kryžiuočius, ar vėl prie savųjų 
dievų grįšime, ar dar, kol kas, reikės 
kryžius garbinti?
—Iš kur tu, Šąrka, žinai, kad kuni

gaikštis išvys ktyžiuočius? * '
—Žmonės taip porina. Ir aš pats ma

tau: pirma būdavo kunigaikštis jų pily
se ,kaip svečias, o dabar, žiūriuos, jau 
šeimininkas. O per Ringailės vestuves— 
kuo mūsų kunigaikštis ne karalius! Ir 
visi jam lenkėsi, ir kryžiuočiai, ir mo
zūrai meilinos. Betgi ir vestuvės, vestu
vės, bajore,—tikrai karališkos. Pasakyk, 
Bajore, kas didesnis: kunigaikštis, kara-» 
liūs, ciesorius, imperatorius ar vysku
pas?

—Visi dideli.
—Bet yis dėlto, kuris jų didesnis? ‘

; —Ciesorius.
—O imperatorius?
—Imperatorius tas pats, kas ir cieso

rius.
—O paskui?
—Karalius.
—O po karaliaus?
—Po karaliaus kunigaikštis ir vysku

pas vėl abu lygūs.
—Tai Ringailės vyras lygus mūsų ku

nigaikščiui? !
■—Kad ir mūsų kunigaikštis karalius, 

mes jį dar užpernai paskelbėm savo ka
raliumi, tik lenkai nenori pripažinti.

-O kas mums lenkai! Mes jų pilis 
... griaunam!

—Žinoma, niekis!
—Taigi, bajore, kad dabar ir jie mū

sų kunigaikščio bijo. Bijo’ir lenkai, ir 
ordinas. O žmonės sako, jei tik kuni
gaikštis užsielės karūną, tai ir jis, kaip 
karalius Mindaugas, tuojau nusikratys 
kryžiuočiais ir vėl pradės savuosius die
vus garbinti. Už tat žmonės senųjų die
vų ir nemeta—vis laukia . . .

Jojo abu raiteliai ir šnekučiavo. Ba
joras Miškinis, kad ir daugiai: žinojo už

\

pm Duobam 50 metų porinio 
gyvenimo. Duktė Helep Vely- 
kienė surengė gražią sueigą

-------------------------------- —------------ -------
savo’palydovą ,bet nenorėjo jam visko iš-, . 2....
pasakoti. Kelias vis ėjo giria. Kartais 
jis ir visai dingdavo po sniegu ir, regė
jos, pasimesdavo miško užvingiuose. Bet 
Šarka jojo tiesiai ir be kelio. Šalo. Pū
tė šiaurys. Ant kelio ir pamiškėmis bu
vo matyti žvėrių pėdsakų. Per ijgą ke
lionę abu raiteliai pavargo, sušalo ir, 
supdamiesi į meškų kailio skrandas, iš 
nuobodumo vis šnekučiavo.

—Kažin gi, bajore, kai dabai’ mūsų 
kunigaikštis susigiminiavo su krikščio
niškais valdovais, — Maskvos, ^Mazovijos 
ir . Mozūrų, — tai kažin, ar jie padėtų 
mums išvyti kryžiuočius?—vis teiravosi 
Šarka.

—O kad* mūsų kunigaikštis kryžiuo
čių vyti ir nemano: jie jam talkininkau
ja, padeda prieš Skirgailą ir Jogailą . . .

—Bet žmonės kaip kryžiuočių neap
kenčia! ir kad tik kunigaikštis leistų, 
mes patys jais atsikratytumėm. Vienas 
Sudimantas su savo vyrais kiek jų iš
žudytų.

—Ateis laikas, Šarka, visam bus ga
las, o dabar daugiau kantrybės ir pa
klusnumo,—nubaigė bajoras Miškinis ir 
paklausė:

—O kurgi bajoro Sudimanto margės, 
kad jų nesimato?

—Jo margės, bajore, tai ten, kur nie
kas nieko nesėja ir nepjauna—už miškų 
ir raistų. Ten jo rūsys pilnos skydų, 
šarvų, žalvario sagučių, kalavijų, o 
sergsti jo turtus ant grandinių prira
kinti kryžiuočių griaučiai! Tenai jis lai
ko ir savo belaisvius grandiniais suraki
nęs.

—Ar esi tu ten kada*buvęs?
—Aš būti nebuvau, bet žmonės pori

na. Sako, iš tolo girdėt, kaip jo belaisviai 
grandinius velka.

Išlindę iš miško, pamatė ir bajoro Su
dimanto pilį. Pilies sienos buvo ineęlinės 
ir iš tolo atrodė, it nebaigtas statytį ir 
tik prie stogo privestas didelis tvartas. 
Aplink visą pilį pristatyta 'storų šie-nojų; 
drūtgaliais aukštyn, ir taip jie prie Vir
šutinių kuorų prišlieti, kacį, jbent kiek 
pastumti, visu sunkumu griūtų į laūką 
ir triuškintų užpuolikus. Vidury pilaitės 

'z matėsi trobų stogai, ’apdengti storū snie
go sluoksniu, ir keletas baublių ąžuolų. 
Prie pilies vartų vedė Shiege: iŠinintas 
kelias. •' :

Bajoras Miškinis sustojo ir, pridėjęs 
prie lūpų ragą, sutrimitavo.

Po valandėlės prasivėrė pusė vartų.
/Abu raitelius įleido vidun..

—Tesergje jus Perkūnas arba krikš- 
.čionių dievai, — prakalbino bajoras Miš
kinis pasitikusius juos vartuose žmones.

—Nei lenkų, nei kryžiuočių dievams 
čia vietos nėra: čia vieši tik mūsų die
vai! Tesergie ir jus mūsų rūstusis Per
kūnas,—atsakė pasitikęs juos vyresnysis 
pilies vyras ir, uždaręs vartus, paklau
sė:—ką pasakysite, geri žmonės? Jei 
svečiai, prašome į vidų, gersim alų ir 
midų; jei kieno nors šnipai, tai Vartai 
daugiau jums iš čia nebeatsidarysj

—Aš—bajoras Miškinis, mūsų viešpa-r 
ties, karaliaus Vytauto, pasiuntinys, ir 
tuojau noriu matyti ir kalbėti su šioš pi
lies valdovu bajoru Šudimantu.

—Jei taip, tai prašau į vidų, 
lies vyras įsivedė pasiuntinį su tarnu į 
trobą. •' - ' , ' 1 ’

—O šis mano palydovas,—parodė ba
joras Miškinis į Šarką,—jam nepagailė- 
kit midūčio'šnekučio; už tai jis papasa
kos jums, ką mes čion jodami maft&n, įk^ 
girdėjom, kiek lapią, kiek vilkų ' strė
le palydėjom. •

—Ei, Stirna! — suplojo delnais pilies 
z vyras. ’ y ;

Tuo metu sienoje ątsidarė nedidelės 
durelės ,ir į vidų įėjo trumpu kardu pa
juostėj ginkluotas vyras. 'Pro dubis pa
matė bajoras Miškinis už sienos dątig to
kių ginkluotų Vyriį.

—-Eik, parsakyk valdovui, kad atvyko 
iš Rittersverdėrio nuo karaliauš Vytau
to žygūnas, — paliepė jąni pilies vytas.

Pasiuntinys išėjo, greit grįžo' ir liėpė 
bajorui Miškiniui sekti paskui jį. jšąrką 
jau kalbino apstoję pilies vyrai ir girde 
jį midųČiu. Kai bajoras Miškinis ėjo per ' 
kiemą ',pamatė, kad pro vartus "įjojo į 
pilį šarvuotų vyrų būrys. ' ) - <

(Bus daugiau)

■ir pi-.

kimams laikyti ir darželį pik- a <■ . * a • •

visur kiek išgalėdami aukoja, 
šį sykį Laisvės 40 metų sukak
ties proga jai aukoja $5.

Mes, Rochesterio progresy
viai, sveikiname mylimus 
draugus Duobus proga jų ve
dybinio gyvenimo 50 metų 
sukakties. Linkime ilgo ir lai- 

Džiaugia- 
darbuojasi su

4 Dsl.-Laieve(Liberty, Lith. Daily)\.Penk.» Kovo.Mar. 2, 1951

ir mamytę. Suprašė visus gi
mines,, kurie apdovanojo jubi- 
liejatus ' gražiomis dovanomis 
ir gėlėmis ir sveikino linkėda
mi ilgo’ ir laimingo gyvenimo. 
Nuo Moterų Klubo ir nuo 
draugų taipgi gavo gražių do
vanų kartu su linkėjimais.

Draugai Duobai yra nariais 
Gedemirib Draugystės, LDS 
11 kuopos ir LLD 50 kuopos, 
o draugė Elzbieta priguli ir 4 '• •

nikaims- rengti. Ar nueisi su ming-o gyvenimo, 
knygom, visada perka ir au- m^s> kad jie < 
kauja visokiems darbo klases niumis pagal savo išgalę, 
reikalams.

G e 1 b e j i me n u k e ntė j u si e ms 
nuo karo Lietuvos žmonėms 
šimtus sveterių, kojinių, pirš
tinių numezgė. Snigo ar lijo, 
visada ateidavo siūti, drapanų 
taisyti. Nors rankos jau buvo 
arthrito sukamos, tačiau dir-

4

Mūsų ligoniai •
Draugė Ona Malinauskienė 

sunkiai sirgo, turėjo plaučių 
uždegimą. Dabar jau baigia 
pasveikti.

Agnes Gužauskienė V dūvo 
sunkiai susirgusi. Dabar jau
čiasi geriau. Abi draugei -yra 
Moterų Klubo narės. '

Susirgo F. Gricius, jau ke
lios savaitės nesijaučia gerai.

Visiems ligoniams linkime
"°" ’ greičiausia pasveikti ir daly-

Vasario 15-tą sukako Mr. vauti su mumis. L. Bekis.
ir Mrs. G. M. Savage 25 me-1 ---------------------
tai vedybinio gyvenimo. Mes Roma. — Italijos nremje- 
sveikinam jus, brangūs drau- ras Alcide de Gasperi serga

Roma. — Italijos nremje-

gai, sidabrinės 25 metų su
kakties proga ir linkime ilgo 
ir linksmo gyvenimo. Mr. G. 
Savage yra graborius, kuris

influenza.

Washington. — Influen-

i i i '
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Po Operos 
šokiai

Įžanga $1.50
(Taksai Įskaityti)

VIOLETTA . . 
ALFREDO . . 
GERMONT . . 
FtČRA . . . 
GAŠTONE . . 
BARONE . . 
ANNINA . . 
DOTTORE . . 
MARCHESE .

. Rezervuotos
Sėdynės $2.00

..... . . PINA SARRO 
................... PAOLO NOVELLO
. . . PIETRO TAORMINA 

...........................FLORA BRUNĄ 

...... MICHEL LĄ.DIEU 
. . ALEXANDER ANDROYAN 
. . . . CONSTANCE FORpE 
.... NICOLA dė marzo 
..(... BERNARD HART

abudu ne labai stiprūs, vie-, 
nokjatejna į parengimus. ir je.

STEPHEN BILLINGS - RUTH HANNAH - ADELE D’ANGELO

-• Pradžia 3 :?0 
Po Pietų

. • • . !

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N'. Y.

bo, kiek galėdama. Ir dabar vjsjem Nuteikia malbnų pa- za serga apsigynimo sekre- 
ie- (tarnavimą nuliūdimo valando- torius genr George Mar

shall ir du jo pavaduotojai.

i ♦
• 1 •’ i ■ i

Sukurią žymiausio pasaulyje operŲ kūrėjo Giuseppe Verdi
Rengia LIBERTY AUDITORIUM, 

vaidins žymūs operų dainininkai ir artistai

>4

GHB
' ’WF. v

’> - {

r

i i ’ : t ■» >n • t

Pamatykite ir Išgirskite Operą

La Traviata
f . A, ' • ' . »

PAOLO NOVELLO
' as Alfredo

ALEXANDER ANDROYAN 
as Barone

PINA SARRO 
as Violetta

. r. f ;

n-s r

MICHEL L ADIEU 
as Gastone

CONSTANCE FORTE 

as Annina
PIETRO frAORMINA 

as Germont

Sekmadieni, Kovo-March 18 oięna
LIBERTY AUDITORIUM

Pidęlis CRoras h* Simfonijos Orkestras
ICoiidukjtprius Qdcjppe šonjmoyi^o
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Johnson City, N. Y
LigorUus Aplankius

Pereitą šeštadienį mudvi su 
Viktorija nusitarėme aplanky
ti ligonius. Pasikvietėme bing- 
hamtonietę O. Pabalienę ir 
sykiu nuvažiavome į mūsų 
miestelio ligoninę, Wilsbn' 
Memorial Hospital, atlankyti 
d. J. Kireilio, kuris buvo ope
ruotas ant kojos.

‘Kadangi dabar yra ligoni
nės naujas patvarkymas, kur 
lankytojų neįleidžia be kor
čiukių ir tik po 2 ant sykio 
kas 15 minučių, tai prisiėjo 
gerokai palaukti, kol mūsų 
eilė buvo.

3

I

Joanrios vyru, Ernie Sollis, ku
ris irgi buvo operuotas kelios 
dienoš atgal, bet jau jaučia
si gerai.

Teko sužinoti, kad advoka
tė Lilijana Kaminskaitė ran
dasi šioje ligoninėje ir kad 
ji irgi turėjo operaciją, bet 
jau buvo per vėlu ją aplanky
ti. • • ■

Suradpmg <L Kirę|lį bloyai 
besijaučiantį, — dar tik prieš 
porą dienų iš po operacijos; 
už kelių įpinųtų jį aplęidpme, 
nes d. ^ireilieĮiės’ brolis F- 
Marčąliopjs su .žmona iš 
Scranton, Pa., buvo atvažiavę 
jo laikyti.

Nuėjome lankytį d. A. Dū
dą kuris irgi turėjo didelę 
operaciją ant vidurių ąpie po
rą savaičių atgal ir dar jau
čiasi gana bjq^ai.

Aplankėme ir visiems gerai 
žinomą d. P. Shally, jis irgi tąnt Laisvę. Ji 
buvo operuotas ant- vidurių, 
bet jau sakė, kad jaučiasi ne
blogai, ir atrodė gana gerai.

Sustojome pasikalbėti su 
mūsų ilgų metų geros draugės

Apleidę ligoninę, patraukė
me į Ringhamtoną; pirma su
stojome pas d. V. Kaminskie
nę. Suradome ją vieną beskai- 

i nusiskundė, 
kad labai blogai jaučiasi per 
keletą dienų, bet kuomet kas 
pas ją ateina pasikalbėti, tai 
pamiršta apie savo nesveika
tą.

Trr— -XW--r-Tr

inkamai

Sustojome pasižmonėti' į 
Lietuvių Svetainę, kur Lietu
vių Darb. Susišęlpimo Draugi
ja turėjo parengimą “card 
party”, čionai sūėjome se
niai bematytą d. E. Čeka- 
nauskienę su sūnum Adolfu. 
Nors šiai draugei teko ilgai 
pasirgti, bet dabar gana ge
rai atrodo ir laimingai teko 
savo nesveikavimą nugalėti.

Pasikalbėję surd. M. Sa
dauskiene sužinojom, kad jos 
vyras J. Sadauskas ir vėl ran
dasi ligoninėje Binghamton 
City Hospital; turėjo širdies 
ataką, bet jau eina stipryn ir 
ji mano, kad jis bus už kelių 
dienų namie.

čionai pasikalbėjusios sku
binome dar atlankyti d. J. Na- 
valinskienę, kuri jau > randasi 
namie, : laimingai operaciją 
pergyvenusi ligoninėje ir jau 
visai baigia stisfipreti namie 
būdama.

Nuo savęs mes linkime vi-, 
siems ligoniams greitai 
sveikti. , B. E.

Brooktondale, N. Y. Chicago, III
Serga

Vasario 25 d, tapo išgaben
tas į ligoninę farmerys Wi
lliam Lasky. Jis susirgo plau
čių uždegimu, pneuinonija. 
Lasky yra Ithaca Memorial li
goninėje. t

Visai neseniai jo duktė, 
Mrs. Leona F. Tharp sugrįžo 
iš ligoninės; ji ten buvo ope
ruota.

Ųati Mary Lasky, farmerio 
žmona, taipgi serga — serga 
širdies liga ir negali daug ko 
dirbti. Gerai, kad' Laskių žen
tas padeda farmos darbuose, 
tačiau, kai pats farmerys ser
ga, tai nėra lengva verstis.

M. L.

ginkime Williamui Laskiui 
greit ir sėkmingai pasveikti; 
to paties linkime ir Mrs. Las- 
kienei. —- “L.” Red.)

pa-

Kearny-Harrison, N. J
Užmiršti reikalai

LLD 136 kuopos valdyba 
šiems metams išrinkta, apart 
organizatoriaus, ta pati. Ka
dangi buvęs organizatorius, 
Jonas Marcinkevičius, susir
go ir atsisakė nuo pareigų, 
tai jo vietoj apsiėmė Antanas 
Gliaubičius, kurį 
re vienbalsiai.

Manome, kad 
; bus

Dienraščio “Vilnies” 
parengimas labai gerai 
nusisekė

Vasario 18-tą,- sekmadienį, 
Sokolų Svetainėje, pirmą kar
tą buvo suvaidinta veikalas 
,4-rių aktų drama — “Gieda 
Gaideliai.”

Rodos, rytuose šis veikalas 
jau kiek anksčiau buvo pas- 1 
tatytas. Chicagiečiai tai pir- | 
mą kartą šį vaidinimą pama- čius, bene 
tė ir ačiū sudarytam j------- *
sąstatui aktorių, yGGieda Gai- mes, kad Antanas įneš į kuo
deliai” suvaidinta tikrai ge- pą daugiau veiklos ir gal ko

nariaUužgy-

A. Gliaubi- 
jauniausias 

geram kuopos narių tarpe, taigi tiki-

deliai 
rai.

Veikalas-drama 
iš buržuazinės Lietuvos laiko
tarpio, kur stambus 
dicįžiažemis, 
gingai gyvenantį 
Siužetas imtas iš

Atžymėkime

LAISVES
40 Metų Sukaktį

Laisvės dalininkų Suvažiavimas, 40 metų sukakties proga, atsi
šaukia į visuomenę, kad sukeltų $10,000 iki IŠ-los dienos liepos 
išlaikymui dienraščio 1951 metais, šis taįp ryškus atsišaukimas 
turi būt Įvykintas šimtu nuošimčių!

Vykindami suvažiavimo pageidavimą, paskelbiame vajų nuo 
kovo 1-mos iki liępos 15-tos sukėlimui $1Q,000 fomjo aukomis, 
pelnais nuo parengimų, naujomis prenumeratomis ir pasiskęlbi- 
mais jubiliejinėje Laisves laidoje. Tuorni užtikrinsime dienraš
čiui Laisvei gyvavimą 1951 metais.

Su 40'metil Laisves gyvavimo sukaktim,, pasirodykime/jog mes 
dabar su tokiu pat pasiryžimų ir tyrų idealizmu gynimui dar
bininkų klasės reikalų, stojame už išlaikymą Ųąisvfe, kaip stojo 
jos įkūrėjai 1911 metais. Visi Į darbą: verbuokime naujus skai
tytojus, rinkime pasveikinimus jųbilięjiųęi laidai, ruoškime pra
mogas Laisvės paramai ir aukokime sukėlimui $10,000 fondo.

Karjnė isterija, infliacija ir reakcija yra didžiausi fįąfį}įg|pkĮĮ 
klasės priešai. Tad šioje infliacijos, karo kurstymo ir ręąkęijps 
siautėjimo audroję, visi laisvę branginantieji žmęnęjs 
budėti savo klasės reikalų apgynimui. Dięn|aštį Laisvę 
saugoti kaip akį kaktoje. Nes Laisvė duoda Įnunjs tęįsiggąs 
žinias, per Laisvę mes apginame taiką. Todėl šiuo pį’iya- 
lome labiausia susirūpinti (lięnraščio Ųaisyės islaiky|niį, kjHĮto 
gyvybiniai svarbios apšvietos tiekimo įmonės.

Kapitalistai stoja už karą, peš jiejųs karas yra pasakiški gęlpąi, 
džiaugsmas irjdestėjimas pertekliūose. Či darbininkąmskąi’ąs 
yra žiaurus apiplėšįmas kainų kilimu, nuožmus spa|įįįįĮųąs gur
buose,, uždraudimų reikalauti algų pakėlimo ir atėmimu streiko 
teisių. Sužalojimas ir mirtis dąrbininkų klases sūnams karų 
frontuose. Baimė ir mirtis civiliniams žmoneiųs miestuose nuo 
baisių moderninių žmonijps naikinimų’ priemenių. Mus turime 
kovoti prieš karą, turime išlaikyti taiką! Tupiiųe apginti 
civilizaciją!

Viena iš didžiausių darbininkų klasės priemonių kovai prieš ka
rą yra spauda. Radiją turi užėmę kapitalistai. Jie pasam
dę žųiones, kurie be atvangos kursto karą, nes karas yra pelnas 
kapitalistams. Už darbininkų reikalus ir už taiką per radiją 
sunku gauti žodį. Vienintelė mūsų, kaipo darbiųįnkų, prięrppnę 
kovai prieš reakciją ir prieš karą yra spauda. Stipnnkim savo 
spaudą! Stiprinkim dienraštį Laisvę!

• Kurie dėl kokių "priežasčių esate pertraukę prenumeravimą 
dienraščio Laisvės, šios sukakties proga užsišągykite jį įy yę|. 
Ne visus mes j 
numeruoti Laisvę v _
špme būti tąip jpąjoniaįs — iĮŽsUa|tyJęi|ę Laisvę patys sąyo ini
ciatyva ir prisigskite jubiliejinę dovaną. Nesiyęlinkite, atlikite 
savo pareigą apšvietos reikalui tuojau. Jūs patys geriau jausi
tės ir jūsų įrangai l^bįaų ||ž ąįyįįupuĮ.

galime asiųępįškąi sųsįei|i ir paprašyti ųžsįpre 
$vę ar paprašyti aukos į šį fondą. Todėl mes pra

Jei jums rupi gauti daugįąy gijkąkties atžymėjimo
r^įkąlu, rąšykĮtp ^aisvėą prašydami informa
cijų, o mes jums mielai jąs

Darhųpkimes visi, kad $ęprąšfį$ #yyuęt|Į ir bujotų!

-■
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Pittston, Pa.

paskelbimo

kažkoks vai-
rėkęs, ir jis

poteriams'

Komedija-jomarkas
Vąs. 18 d. čia. “lietuviškoji 

aristokratija” surengė kome
diją ir pasipinigavimo vaka
rą. Aktoriais buvo: Zuj.us, di
pukas Kazlauskas ii- kažkoks 
tėn karininkas, taipgi dipu
kas. Vaidinimas atsibuvo Lie
tuvių piliečių klube ir jis bu
vo pavadintas “Lietuvos ne
priklausomybės 
minėjimu.”

Pirmininkavo 
kežas, garsiai
perstatė kunigą 
kalbėti. Pastarasis prastai lie
tuvišką kalbą vartojo. Po po
terių prasidėjo “programa.” 
Kalbėjo dipukas Kazlauskas. 
Mažai ką jis pasakė gero 
tai,, žinoma, nieko nepasakė.

Zujus irgi niekus kalbėjo. 
Sakė, būk jo vienas geras pa- 
žįstąmas (nepasakė vardo nei 
pavardės) buvo išvežtas į Sibi-. 
Vą ir suš^ūd^ta^bet antras 
užvirto ahf sušąųdytojo, tai 
vėliau ir pabėgo! štai, kad 
norit. Sušaudytas pabėgo! 
Bet bėglys tapo areštuotas už 
“gerą veiklą,” tai vėliau jo 
nugarą su karštu jlrosu 
no. Bet dar ne viskas, 
met tas pilietis nutarė 
žudyti, bet vieną kartą, 
godamas, susapnavo 
sapną, kuriame matė
šeimą, reikalaujančią, kad jis 
ten būtų ir toliau. Tas jam 
pridavė daugiau jėgų ir jis 
vedė kovą iki mirties...

Toliau Zujus pradėjo
tis kažin kokiu ten savo “bai
liu” ar “balfu”, kurį ’ remia 
Amerikos valdžia. Tasai “bai
lias” siunčia sabotažninkus,— 
nesakė, ku'r siunčia, bet gali
ma dasiprotėti.

Jis verkšleno, jog dar esą 
' apie du tūkstančiai dipukų 

kempėse. Jie negalį čion at
vykti, nes jie yrą raiši, akli, 
šlubi ar kitaip šukrikę fiziš
ka}; tokių Anięrika nereika
lauja. Pagal jo kalbą, Ameri
kai reikalingi tvirti , žmonės, 
galį dirbti'ponams. '

Vęliau buvo perstatytas 
kažin koks “aukštas karinin
kas’^, kurio pavardės nebuvo 
galifna iš perstatytojo prane
šimo suprasti. Tai, girdi, “kū-

dcgi- 
Tuo- 
nusi- 
mie- 

baisų 
savo

gir-

buožė- 
skriaudžia var- 

mažažemį.
valstiečių 

buities ir motyvas sudarytas
tų laikų žmonių gyvenimo.

Rukienės, stambios ūkinin
kės, ilgą ir sunkią rolę prisi
ėjo atlikti buvusiai kanadie
tei Juzei Dorinienei. Ji dėkin
gai savo užduotį atliko ir suf- 

i lioris jai nereikalingas buvo.
Rukienės duktė, Nelė Cher- 

nau/skienė, lėto būdo, bet vai
dino gražiai. J. J. Jokubka, 
Jonas, sūnus Rukienės, tai ne
pavaduojamas ir įpratęs sce
nos aktorius. K

momis gyvenančius Los An- Taip pat nepaprastai svar- 
dvi seseris Lietu- ro]g Povilo Purono, stam

baus ūkininkaičio, vaidino B.
Pranas Kaytis buvo taikaus Gelgotas. Jo taktas ir kalba

New Britain, Conn
,lr vėl supiltas naujas ka

pas; jame ilsisi Pranas Kay- 
tis, 'kuris gyveno 840 Stanley 
St., jis mirė vasario 21 d.

Pranas paliko nuliūdime sa
vo žmoną Anna, dukterį Ne
llie Schmidt su šeima, du sū
nus, Praną ir Viktorą, su šei-

gėlės, Cal 
voję ir kitus gimines.

būdo žmogus, apsišvietęs, 
skaitė dienraštį Laisvę, pri
klausė prie kelių draugijų, 
kartų ir prie'LLD ir LDS kuo-'J 
pu. Palaidojimu rūpinos gra- 
borius A. Venskūnas.

Girdėta, jog jo <’ 
vieton gėlių prie grabo, atžy
mės jo mirtį spaudoje, kurią, 
jisai skaitė. Toksai jo dran
gų elgęsis tikrai gražus.

Pranai, ilsėkis šaltoje že
mėj ! t Draugas.

naujo. Nes per kiek laiko ir 
parašytas *ki dabar jaučiamas ir mato

mas nemažas apsileidimas 
bei sustingimas: didesnė pusė 
narių nelanko susirinkimų, 
duoklių nesirūpina užsimokė
ti laiku; kai kurie vilkina tai 
atlikti net iki metų pabaigos; ' 
parengimus irgi lanko dau
giausia vis tie patys.

Taigi manome, kad naujas 
organizatorius bei 
kas, visus .minėtus 
bandys kaip nors
Linkime jam didžiausių 
sėkmių.

Jonas Marcinkevičius, > po 
kelių savaičių sunkokos ligos 
jau baigia pasveikti.

Daktaras Kralikauskas, 
matyti, surado ligos'priežastis \ 
ir baigia ją prašalinti.

Linkime drg. J. Marcinke
vičiui geros sveikatos ir ilgo 
gyvenimo!

Kovo 3 d., 7 vai. vakare, vi
si būkite parengimėlyje; 
įvyks toj pačioj vietoj.

KorespondentasA

pirminin- 
trūkumus 
pataisyti.

pa

<

tikrai tiko tai rolei.
Blažys kaimo biedniokas, 

'J. Stulgaitis su mažu pasiro- 
■dymu (jis reziseriavo veika
lui).

Labutis kaimo biedniokas, 
A. Staškus; Aneliukė, kaimo 

K. Stuk i e n ė ;
Neniėnė, blaivybės arbatinės 
vedėjaCcicerietė Ainienė, An
tanukas, labučio sūnus, Ro
nald Povilonis; Čigonė, Anna 
Marquardt. Liudininkai — 
Jonas Karvelis ir Jonas Sto
nis. , .

Mano supratimu ir buvo pa
stebėtai publikos nuotaika, ku
ri jaudinos, ir daugeliui širdį 
užgavo ir ašaras išspaudė iš 
akių.

Marytė, Blažio duktė, kuri 
labai jautriai pasirodė, d. M. 
Schultž, ypatingai paskutinia
me akte.

“Vilnies” vakarų lankytojų 
prigužėjo pilna Sokolų Svetai
nė. Iš Riockfordo buvo atvy
kęs St. žaltys; Michigano—E. 
Drobienė ir Rimkus; iš India
nos — Navickai, Vasienė, P. 
Kazeliunas ir kiti; iš Wiscon- 
sino —- Ęęčiųliai, Beniulienė, 
Sprindis, filius ir visą eilė ki
tų.

Programą vedė L. Jonikas, 
šaunią kalbą pasakė Leonas 
Prusęiką. Aukų “Vilnies” su
stiprinimui sudėta vips vienuo
likos šimtų dolerių.

Keno publika duosnesnė, ar 
Lietuvos “vaduotojų” ar vil
niečių ? Proporcionaliai imant 
nereikia dideliu .matematiku 
būti, kad žinoti ir suprasti, 
jog vilniečiai yra daug kartų 
idėjiškesnj už Lietuvos “va
duotojus1’. Tai Aš

draugai, triobelninkė,

rėjas Lietuvos nepriklausomy
bės.” .Bet “karininkas” sakė, 
jog jis buvo 27 metų amžiaus 
tuomet, kai Lietuva “kūrėsi”, 
todėl jis, “karininkas,” dalei- 
džia, kad ir kiti tuom'et vei
kė, ne tik jis vienas. Jo kal
ba buvo nuobodi ir .mažai 
kas ją sūprato, jei iš viso su
prato. Jis nei žodžiu neprisi
minė, kaip Smetonos ^kliką 
nuvertė Griniaus valdžia 1926 
metais, kaip Lietuvon fašizmą 
įvedė, šiam dipukui kalbant, 
publika pradėjo nerimauti, 
tuomet jis pradėjo 
klausoyųs, kad jie 
Amerikos valdžią.”

Jaunuolių grupelė 
lietuvišką tautinį šokį.

Žmonių buvo apie 
aukų “Lietuvai vaduoti 
rinkta viso lat>o apie 200 do
lerių. Trys asmenys pakišo po 
penkinę — taip buvo sakyta 
nuo estrados.

Korespondentas.

SUSIRINKIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos narių susirinki
mas jvyks ateinanti sekmadienį, ko
vo 4 d., 5 vai. po pietų, 735 Fair
mount Ave. Visi nariai prašomi at
silankyti ir užsimokėti duokles. 
Taipgi turėsime kitų svarbių reika
lų. —, Kp. Valdyba. (42-43) ;

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Literatūros Draugijos 6 

kuopos susirinkimas jvyks pirma
dieni, kovo 5 dieną, 7:30 vai. vaka
re, Lietuvių Tautiško Namo kam
bariuose, 8 Vine St. Visi nariaia if 
narės prašomi atsilankyti laiku. Tu
rimo daug svarbių reikalų aptarti. 
— Geo. Shimaitis. (42-43)

WORCESTER, MASS.
Spccialis P. P. vietinio skyriaus 

susirinkimas jvyks kovo 5 d., 8 vai. 
vakare, 29 z Endicott St. Nariąi ir 
jjimpatikai prašomi dalyvauti, nes 
bus svetys kalbėtojas. — D. J.
fr- • (42-43)

MIRĖ

raginti 
“remtų

pašoko

3Q0, o
su-

Boston. — padirbdamas 
Boston Traveler dienraščių 
spaustuvėje, mirė raidžių 
rinkėjas: M. lEI. Herring, 93 
metų amžiaus. : .

*•

—i.

Harrisęii-Keariiy, N. J.
• l

A.L.D.L.D. 13$ kp. yengiu pasilinksminimo vakarą, 
nuo kurio pelnas yrą skiriamąs Laisvei, sukėlimui 
$10,000 fondo, sukakties atžymėjimo proga.

Kviečiame visus atsilapkytrf pąrępgirpą ir tuomi 
parepiti dienraštį Laisvę.

Pasilinksminimas įvyks šeštadienio vakare —

KOVOMĄĘCH 3 D.
Labor Lvceuin Svetainėje, *

15-17, Ann St., Hąyrison, N. J.

Bus skanių valgių ir gėrimų. Įėjimas nemoka
mai. Ateikite pasilinksminti ir parejpti savo dien
raštį materialiai. < — • *’

\ .......... - ' • ' • . • ■ ■ '

/
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Matthew A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172
< t V *<. P .

! 4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj lp*ėipkj- 
tės prie manęs dieną ar 
nakt|, greit suteiksime 
modernišką patarnavimu. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai fruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti. '

1113 *Mt. Vernon St 
Philadelphia, pa.

Tel. Poplar 4110

S psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Penk., Kovo-Mar. 2, 1951
X
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Ar jau turite 
tikietus?

New\bilo^ė^^Zi nlos
rite operos Ar brooklymečiai iižsileisj 

kitiems miestams?
Operos “La Traviata” die

na artinasi. Ir pasirinkti ti
kietus progos mažėja. Didelė 
didžiuma tikietų yra rezer
vuotoms sėdynėms. Anksčiau 
pirksite, daugiau pasirinkimo 
rasite. ,

Norintieji pasirinkti dabar 
dar gali tai padaryti pas 
pardavinėtojus. Savaitę pirm 
vaidinimo tikietai bus atšauk
ti iš pardavinėtojų. Galėsite 
gauti tiktai Auditorijoje: O 
tai reikš specialę kelionę ar
ba operos dieną skubėjimą 
anksti nuvykti salėn, kad ne- 
pasiliktumėt už durų. Rezer
vuotoms sėdynėms kaina $2, 
nerezervuotoms $1.50.

Operą suvaidins profesijo- 
nalė operos grupė iš New 
Yorko. Vaidins operiniuose 
kostiumuose, vartos savo atsi
vežtas 
pačios 
naudai.

jvyks 
March) 
Liberty

Sekamose Laisvės laidose 
pradėsime aprašinėti operos 
reikšmę, kad kiekvienas atė
jęs būtų susipažinęs su tuo, 
kas ten norima pavaizduoti. 
Pažinimas veikalo turinio su
teikia daugiau grožio.

Aukščiausias Teismas 
atsisakė nagrinėti 
Melish bylą

pą. Tada parapijonys, su pa
rama tūkstančių tos pat reli
gijos ir kitų religijų dvasiš
kių, kreipėsi į / aukščiausiąją 
teisminę įstaigą.

Apeliaciją atmetus, pasilie
ka galioje vietinio brooklyniš- 
kio teismo nūosphenrtls, lei-

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

Pranešimas Lietuviams

scenerijas. ‘Statoma
Liberty Auditorijos

šio mėnesio (kovo- 
18-tą, 3:30 po pietų,

Ar.

Svečiai
M. Strižauskai 
Pasikalbėjome 
ir kitas lietu- 
Buvo užėję ir

Laisviečius atlankė water- 
buriečiai J. ir 
ir A. Buzienė. 
apie dienraščio 
vių problemas.
į kitas Lietuvių Kultūriniame 
Centre įsikūrusias įstaigas.

Pasimatę su draugais, pasi
dairę mieste, tą pačią 
išvyko namo.

dienac

Aido Choras
Aido Choro savaitinė pa

moka jvyks šio penktadienio 
vakarą, kovo 2-rą, 8 valandą, 
Liberty Auditorijos Music 
Room. Prašome visus atvykti 
laiku. Choro prez.

Brooklyno-Queens ir viso 
Yorko lietuviai 
pasididžiavimu 

j savo praeitį 
visuomenišku 

labiau tas tie-

Didžiojo New 
visuomet su 
gali parodyti 
bile kuriuo 
klausimu. Juo 
sa sąryšyje su 
ve.

“Kaip atsirekomenduosime 
šiemet Laisves 40 metų sukak
tyje?” klausinėja žmonės.

Atsakyti galime tiktai tiek:
Visa tai priklausys nuo vi

sų bendro susitarimo ir veiki
mo. Tam tikslui yra šaukia
mas visų Laisvės skaitytojų, 
ščrininkų, rėmėjų pasitarimas. 
Ateikite šį penktadienį, kovo 
(March) 2-rą, Liberty Audito
rijom Pagelbėkite sudaryti 
planus ir juos įvykdyti gar- siškį 
bingai. Administracija. - ~

Aukš- (Parish) 
ir jų pa-

kreipęsi 
kad tas 

d va
juos

nigą ir jo šeimą iš 
iš parapijos.

Iš visos šalies 
Trinity parapiją 
ate i n a M o I ish ’ i am s
rapijonims sveikinimai. Jie 

t 

sako, jog Melish’ių kova yra 
istorinė kova už teises dvasiš
kiams liktis žmonėmis, turėti 
savo nuomones ir jas skelbti.

HELP WANTED—FEMALE
Namų darbininkė; guolis nuosa

vame kambaryje. Daktaro namai. 
$30 į savaitę. Pageidaujamę paty
rusios. DA. 3-5989. ' )^40-52)

I

Virėja, namų darbininkė, skalbė
ja; patyrusi, su . paliudijimu. Nuo 11 
vai.riki po pietų; 5t6 dienas, mylin
ti valkus. Palaikoma ir kiti aptar
nautojai. Pradžiai $35. LE. 4-4399.

(41-43)

GEORGE KLIMAS 
Kalbamųjų Filmų Gamintojas.

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)

Ristikas Alexanis
I

pateko bėdon
žinomas 

kaipo 
AI Ale-

Iš Antaninos Pross 
Prasauskienės 
laidotuvių

d.
SU'

sektos
O kiti 

pradžia

Albeit Alcxartfe, 
ristikų profesijoje 
“Ivan Gorky,” arba 
xander,” arba “Lithuanian 
Terror,” aną dieną pateko 
bėdon. Tūloje užeigoje prieka

biavusį prie jo John Krapp taip 
pačiupinėjęs, jog sulaužęs jam 
ranką.

Apie priežastį, dėl ko Ale
ksoms susikirto, kožnas pasa
koja savaip. Vieni sako, kad 
jį erzino dėl jo garbiniuotos 
barzdos, su kuria jis panašes
nis į kokios religinės 
vadą, negu į ristiką. 
sako, kad visos bėdos 
buvusi moteriškė. Ji
priėjusi paglostyti Aleksonio 
barzdą, o užvydus vyras pra
dėję? ergelį. Ten buvę dau
giau to vyro prietelių, norin
čiam išeiti iš aludės ristikui 
norėję užstoti duris. Du jis 
nustūmęs šalin. O trečiasis, 
kuris prie jo kibo atpildui 
parsinešė palaužtą ranką.

Kaip ten įštikrųjų buvo, 
sunku' pasakyti. Tikrai žino
ma tik tas, kad Aleksoms 
areštuotas, bet išleistas po 
$1,0.00 kaucija. O tasai 
Krapp vis dar tebebuvo ligo
ninėje. Susirėmimas įvyko 
aludėje, žinomoje kaipo The 
Track prie Springfield Blvd, 
ir Hempstead T u r n p ik e, 
Queens Village. ’ k.

Pirmadienį, vasario 26 
Alyvų Kalnelio kapinyne 
pylėme dar vieną naują kapą. 
Antrą vai. po piet. iš Ballas- 
Bieliausko koplyčios gražus 
būrelis, arti dešimtyje'/ auto
mobilių, velionės šeimos gimi
nių bei draugų-ių išlydėjome 
draugę Antaniną Pross-Prar 
sauskienę, atiduodami velio
nei. paskutinį patarnavimą, 
kurio jinai pilnai užsitarnavo. 
Gyva būdama jinai per eil$ 
metų dalyvavo progresyvia
me veikime. Lankydavo veik 
visus progresyvių lietuvių pa
rengimus' ir pagal išgalę pri
sidėdavo su finansine parama. 
Buvo dienraščio Laisvės skai
tytoja ir uoli rėmėja^: net i]' 
paskiausį dienraščio suvažia
vimą kuris įvyko sausio mėn., 
šių metų, pasveikino su auka. 
Per eilę metų buvo nare LLD 
147 kp. So. Brooklyn’e.

Kapinyne draugė K. Petri- 
kienė pasakė atatinkamą at
sisveikinimo prakalbą, pa
brėždama velionės išauginimą 
pavyzdingos šeimos ir josios 
darbavimąsi dėl geresnio 'gy
venimo visai žmonijai.

Jungtinių Valstijų 
č i ausi as Teismas Washington e 
atsisakė svarstyti apeliacinę 
dvasiškio D r. John Howard 
Melish ir jo parapijom] bylą.

Parapijonys buvo 
į teismą su viltimi,
teismas užtars jų mylimą 

i, jiems tarnavusį, 
vadovavusį per 45 metus.

Melish, šv. Trejybės 
testoniškų episkopalų bažny
čios rektorius, Brooklyne, yra 
tos srities vyskupo norimas 
prašalinti iš tų pareigų. Jį 
baudžia už tai, kad jo sūnus 
William Howard Melish vei
kė Amerikos su 
junga Draugingumo 
cijoje. Jo sūnus taip 
tos pačios religijos 
tėvui padėjėjas toje

pro-

Tarybų Są- 
organiza- 

pat yra 
dvasiškiu, 
parapij o-

Kuomet vyskupas įsakė Mo- 
lish atstatydinti, parapijonys 
kreipėsi į Kings County teis
mą. Teismas palaikė vysku-

Dar 22 policistai 
pašaukti liudyti

Praėjusį trečiadienį buvo 
pašaukti į Kings apskrities 
grand džiūrės posėdį dar 22 
policijos štabo nariai. Tarpe 
jų radosi du kapitonai, penki 
leitenantai. Kiti eiliniai. Ir 
pašaukti d jau atsistatydinę 
iš policijos, asmenys.

Juos šaukė liudyti sąryšyje 
su vcdamaisiąis tardymais dėl 
gemblerystes ir tariamųjų po
licijos ryšių su gembleriais. 
Tai nereiškia, kad jie visi jau 
būtų įtarti gemblerystėjc da
lyviais. Tūlus šaukė tiktai in
formacijai apie kitus.

Kliubai, draugijos ir meno 
organizacijos dar turite progos 
pamatyti tą' gražiąją lietuvių 
kalboje filmą —

“Paparčio Žiedas”
Tik nesivėluokite atsikviesti.

“Paparčio žiedas” yra G. 
Klimo pagaminta filmą lietuvių 
kalboje. Daugelis iš lietuvių 
kalba apie “Paparčio žiedą,” 
bet nėra jo matę. Taigi ši fH- 
ma gyvai parodo ir išaiškina 
tą senovės legendą. Taigi tuo
jau parsikvieskite Geo. Klimą, 
kad jis jums parodytų tą filmą..

"Jis taipgi turi ir kitų trum
pų ir vertingų lietuviškų filmų.

Rašydami adresuokite:

Namų darbininkė, mažas, 6 kam
barių namas, 2 vaikai, guolis vieto- 

, jo atskirame kambaryje, gera alga, 
1 su palūdijimu. NEwtown 9-2601.

. (43-45)

Namų darbininkė,, guolis vietoje, 
mylinti vaikus, Bendix skalbiniarhs, 
mašina indams mazgoti, $125 į mė
nesį. BE. 5-7736.

HELP WANTED—MALE

Medžio apdirbimui darbininkas 7 
prie moulder mašinos.

SUPERIOR SAWDUST CO.
3200 Conner St. Ex., N. Y. C.

ar šaukite: Fairbanank 4-0163.
- y (42^4)

SERGA i

SKELBKITeS laisvėje

Po laidotuvių, Pross šeima 
per Ballas paprašė visus paly
dovus Neederstein restora- 
nan, kur tfuvo visi gražiai pa
vaišinti.

• by Con Edison

NEW YORK 
siuvėjas milionams

New Yorko, drabužių pra
monė samdo virš 300,000 
žmonių—daugiau darbinin
kų, negu Detroito automo
bilių fabrikai. Ji pagamina 
72% moteriškų švarkų, ei
lučių ir suknelių ir 90% 
visų J. Valst. gaminamu 
kailinių. Drabužių įmone 
—kaip ir visos New Yorko 
pramonės — atsideda ant 
Con Edison dėl patikimos, 
nebrangios elektros.

Velionė nuliūdime paliko 
savo gyvenimo draugą Petrą, 
du sūraus, Petrą ir Albertą, 
dukterį Aldoną, tris anūkus 
ir daugiau giminių ir draugų- 
ių. Kad velionė turėjo dauge
lį prietelių, kurie ją mylėjo ir 
gerbė, tai parodo ir tas, kad 
per visas tris dienas Bieliaus
ko šermeninė buvo apypilnė 
lankytojais. O jau tų gėlių į- 
vairiomis spalvomis, tai pil
nas kambarys. Atrodė, kad 
velionė guli ne kambaryje, 
bet kur dideliame gėlyne.

Pilnesnį velionės gyvenimo 
aprašymą, ypatingai josios 
jaunatvę, palieku tam, kuris 
velionę arčiau pažinojo.

Koresp.

Keturi New Yorko Central 
traukiniai antradienį atėjo 
pavėlavę apie pusvalandį dėl 

j sutrūkusios gelžkelio relės 
kur nors užmiestyje.

TAUPUS SKUT/^

C«r at running affUan„t

,5c nuperka gana elektros grei
tam, smagiam apsiskutimui 
elektriniu skustuvu kasdien per 
apie ketverius metus.

kas duoda daugiau ŠVIESOS?

SUSIRINKIMAI
-BROOKLYN, N .yL

Lietuvių Kriaučių Neprigūlmingo 
Kl. ekstra susirinkimas jvyks ket
virtadienį; kovo (March) 8-tą dieną, 
pradžia 7:30 vai. vakare, bus Brook
lyn Labor Lyceum salėje, 949-955 
Willoughby Ave., pfie Myrtle Ave., 
Brooklyn, N. Y. Šis susirinkimas 
yra šaukiamas dėl sutvarkynta pa
šalpos ir kitų reikalų. Kiekvierio na
rio yra priderystė dalyvauti šiame 

Į susirinkime, nes svarstomieji daly- 
I kai yra labai svarbūs. Eidami į su
sirinkimą atsineškite Kliubo narys
tės knygutę; nes be knygutės nebus 
įleidžiami į susirinkimą. — J. Bikul- 
čius. (43-44)

DVI 50-WATT LEMPUTE?

VIENA- 100-WATT LEMPA?
Viena* 100 wattų lempa duoda 
daugiau Šviesos, o elektra ne 
daugiau lėšuoja.

o
Vk Vic

VISUOMENES ATYDAI!
Kadavturite 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.
Laisves telefonas: Virginia 9-1827.
Rašydami laiškus malonėkite adresuoti:

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Brooklyniečiai; kurie turite kokių parandavojimų, 

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

ar

PHOTO-ART STUDIO 
271 Ridgewood Ave., 

Brooklyn 8, N. Y.
Telefonas APplegate 7-1145.

Albanyje mire gubernato
riaus Dewey uošvis 'O. T. 
Hptt, 70 m.

GARSINKITĖS LAISVeJ!

Sunkiai apsirgo Julius Kal
vaitis gripu ar gal “flu”. Ke
linta diena jisai\guli lovoje ir 
nesimato pern^airjos į geresnę 
pusę.

Julius Kalvaitis yra žymus 
veikėjas vietos organizaci- 
j6se, pažangus Smogus. Linki
me jam greit pasveikti.

DU VAKARAI GRAŽAUS SUĖJIMO
Kultūros Centre

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

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

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

Abu vakaru bus rodo
mos pagarsėjusios 

filmos.
GEO. KLIMAS, 

Kalbančių Filmų Gamintojas 

pagarsėjusios — rinktinės f ii

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So/ 4 th Street
Cor. Ilewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

Dr. A. Petriką 
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. ’ 

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos: į

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME

DAROME IR

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. Lėšų padengimui bus renkamos aukos.

/ * ’
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PARDAVIMAI
, Williamsburg—Brooklyn. Parsiduo
da namas su fornišiuotais kamba
riai as. 14 kambarių, (12 fomišiuoti). 
Basemente yra du tušti kambariai. 
su vana. Keturių aukštų namas.’ 
$16,000. Priimsime . pusę pinigais. 
Kreipkitės: 281 5th St., .ąyti 
Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. Kreip-

i kites į Basementą. (42-45)

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES 
KALENDOBKŲ

Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos 
patarimais ir moksliniais raštais.

' KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ 
I Kaina tik 50 centų 
Platintojams duodama nuolaidų

Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:

LAISVE
110-12 ATLANTIC AVĖ., 

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

nes kainuoja persiuntimas.

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

, • Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Drs. Stenger & Stenger 
■ Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

TeL ST. 2-8542

REPUBLIC BAR & GRILĮ.
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, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS ,

32 TEN EYCK STREET T
Brooklyn, N. Y. 1

\ Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

6 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) .Penk., Kovo*Mar. 2, 195 
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