
Subliuskusios viltys.
Nuostoliai auga.
Nieko nebeliko.
Nebūkite paskutiniais.
Kainos ten ir čia.
Po “dievo apsauga”.

Rašo A. BIMBA

Jau seniai kryžiokiškoje 
spaudoje nebesimato nė vie
nos naujos minties. Nė su ži
buriu nebesurastum jokios 
naujos idėjos. Tik viena “isto
rija”: Bus naujas karas, ir 
mes laimėsime! Lietuvon su
gris kapitalizmas su savo po
nais ir ubagais!

Taip tik šneka, to tik be
laukia.

Bet visa ši filosofija yra 
kvaila dviem požiūriais. Vie
na, nėra jokio užtikrinimo, 
kad kapitalizmas karą laimė
tų prieš socializmą. Kita—jei 
karas kiltų, nebeliktų ant ko 
viešpatauti, ką bevaldyti.

Pasižiūrėkite į Korėją. Iš 
ten sugrįžo Jungtinių Tautų 
tfetstjątymo” direktorjus J. 
Donald Kingsley. Jis kalbėjos 
su 'gen. MacArthuru. MacAr
thur jam pasakęs: “Savo gy
venime nesu matęs tokio bai
saus sunaikinimo”.

Net be atominės bombos 
( viskas nušluota!

O kas atsitiktų su Europa, 
i taip pat su Amerika, jeigu a- 

tominės bombos pasileistų 
darban?!

Tik dviejų rūšių žmonės sie
kia Lietuvos “išlaisvinimo” 
nauju karu: kvailiai ir krimi
nalistai.

Mūsų valdovai nė nebekal
ba apie karo Korėjoje baigi
mą. Nebesimato pranešimų iš 
gen. MacArthuro raštinės, jog 
tuojau laimėsime ir baigsime. 
Persiėmimai eina sunkiai. Vie
ną Jrlieną laimi viena pusė, o 
kitą—kita. Laimėjimai matuo
jami gardais.

• ‘ -- 0---
Nuostoliai irgi auga. Mūsų 

šalies nuostoliai jau persirito 
per penkiasdešimt tūkstančių 
užmuštais, sužeistais ir dingu
siais.

• Visi laukia vasaros. Vasarą 
būsią lengviau kariauti. Tik 
tiek “suraminimo” tegauname 
iŠ Washingtono ir Tokyo.

Prezidentas Trumanas išva
žiavo trims savaitėms atosto
gų j šiltąją Floridą. Jam ne
reikia laukti vasaros.

* Mūsų dienraščio vajus už 
dešimt tūkstančių dolerių pra
sidėjo labai gražiai. Atsiliepi
mų jau yra.

Svarbu, kad nė vienas Lais
vės patriotas nelauktų pasku
tinės dienos. Daug geriau sa
vo darbininkišką pareigą at
likai anksti. Kitiems geras pa
skatinimas.

^podėl, draugai, • nebūkite 
paskutiniais. Savo dalį atiduo
kite pradžioje vajaus..

Tasai nuolatinis kainų kili
mas Amerikos žmonėms jau 
labai dasiėdė. Visi pyksta ir 
barasi.

» Valdžia kainas ne kontro
liuoja, bet kelia, štai iš Wash
ingtono praneštas automobi
lių pabranginimas trimis su 
puse procento. Valdžia pake
lia kainas ant visų persiunti
mų paštu. Valdžia pakelia ge
ležinkeliais važinėjimo kainą.

Labai daugeliui žmonių, 
tuo būdu, gimsta mintis paly
ginti: Kodėl Tarybų Sąjungoj 
paskelbtas naujas kainų nu- 

I kapojimas nuo 10 iki 15 pro
centų, o ėja kasdien turime 
beveik už viską vis daugiau 
mokėti ? '

Kinijoje sulaikyta devynio
lika katalikiškų misijonierių. 
Jiė buVo čiango ir užsienio 
šnipai. Apie dievą kalbėjo, 
bet šnipinėjimo darbą dirbo.

Dabar bus skaudžiai nu-
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Prasidėjo Keturių Didžiųjų 
Užsieninių ministrų 
pavaduotojų konferencija
Srars/o pasiūlymus tolesnei 
užsieninių ministrų sueigai

Paryžius. — Pirmadienį 
atsidarė Keturių Didžiųjų 
užsieninių ministrų pava
duotojų konferencija.

Jungtinių Valstijų, An
glijos ir Franci jos ministrų 
pavaduotojai sekmadienį 
susitarė išvien laikytis 
prieš Sovietii pasiūlymus.

Dr. Philip C. Jessup at
stovauja Ameriką, o An
drius Gromyko — Sovietų 
Sąjungą.

Čechoslovakija suėmė 
keliolika titistų

London. — Anglų spauda 
praneša, jog Čechoslovaki- 
joj areštuota dar keliolika 
buvusių komunistų bei val
dininkų, kurie planavo nu
žudyt jos prezidentą Gott- 
walda, užgrobt valdžią, 
įvesti tokią santvarką, kaip 
Jugoslavijos Tito, ir įtraukt 
Čechoslovakiją į karinį są
ryšį su Jungtinėmis Vals
tijomis, Anglija ir Franci
ja prieš Sovietų Sąjungą ir 
jos draugus.

Vadovavusieji tam suo
kalbiui Vlad. Klementis, 
Ottonas Sling irMarėSver- 
mova jau pirmiau areštuo
ti.

Fašistai uždarė didžiausią 
Argentinos laikrašti

Buenos Aires. — Fašisti
nė prezidento Juano Pero
no valdžia visai uždarė di
džiausią Argentinoje dien
raštį La Prensa. Tai todėl, 
kad tas laikraštis kartais 
kritikuodavo Perono politi
ką.

Fašistų komanduojama 
laikraščių p a r d a vinėtojų 
sąjunga, darydama gengs- 
teriškus užpuolimus, jau 
buvo sustabdžius La Pren- 
sos spausdinimą per 33 die
nas.

Pagaliaus,. ginkluoti fa
šistai apgulė to dienraščio 
leidyklą, nušovė vieną ėju
sį spaustuvėn darbininką 
ir sužeidė 14 kitų.

Perono policija tada areš
tavo amerikoną fotografis- 
tą ir anglą korespondentą, 
kurie stebėjo tą žmogžu
džių žygį. Po 35 valandų 
jiedu buvo paliuosuoti iš 
kalėjimo.

bausti. “Dievo apsauga” pa
sibaigė.

—o—
Vienas draugas rašo, kad 

šiomis dienomis Chicagą buvo 
užklupusios londoniškos mig
los. Joms praėjus, prasidėjo 
masinis žmonių sirgimas in
fluenza.

Kur užtikrinimas, jis sako, 
kad prie tos pavietres neprisi
dėjo aną dieną “žaidimas” su 
atominėmis bombomis Neva- 
dos valstijoje ?
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PRANCŪZAI BOMBARDUOJA 
MOROKKIEČIŲ BAŽNYČIAS

Užsieninių ministrų pa
vaduotojai stengsis paruoš
ti dienotvarkę būsimajai 
pačių ministrų konferenci
jai.

Sovietų Sąjunga pirmojon 
vieton siūlė svarstyti Vo

kietijos nuginki avi mą. 
Jungtinės Valstijos, Angli
ja ir Francija reikalavo iš
nagrinėti ir kitus opiuosius 
pasaulinius' klausimus. Jos 
įtarė, kad Sovietų Sąjunga 
“per daug apsiginklavus.”

Šaukia arabu kraštus 
išlaisvint Morokko

Kairo, Egiptas. — Abd ei 
Krim’as, vadovavęs arabų- 
maurų sukilimui prieš 
Franciją ir Ispaniją šiauri
nėje Afrikoje 1920-iais me
tais, atsišaukė dabar tele
gramomis į visus arabiškus 
kraštus prieš Franciją. 
Abd ei Krimas ragina juos 
išvien veikti, kad išlaisvin
tų nuo Franci jos arabiškąjį 
Morokko kraštą, šiaurinėje 
Afrikoje. Jisai sako, Mo
rokko turi būti įkurta 
kaip pilnai savistovi vals
tybė..

Trako, kitos arabiškos ša
lies seimas, atsiliepdamas į 
Abd ei Krimo atsišaukimą, 
•vienbalsiai užgyrė rezoliu
ciją, kuri protestuoja prieš 
Franciją kaip morokkiečių 
persekiotoją ir ragina vi
sus arabiškus kraštus su
traukyti diplomatijos ry
šius su Francija.

Mirė įžymus Sovietų 
generolas Jakovlev

Maskva.—Mirė gen. Eu
genijus Jakovlev, 66 metų 
amžiaus. Jis buvo tvirtovių 
statymo specialistas. An
trajame pasauliniame kare, 
pagal Jakovlevo planus bu
vo aptvirtinti Leningradas 
ir Sevastopolis.

Seniau Jakovlevas buvo' 
carinės armijos inžinierius, 
bet po 1917 m. spalio re
voliucijos tuoj įstojo į so
vietinę tarnybą. Jis para
šė kelias knygas apie tvir
tovių statymą ir atsilaiky
mą apguloje.

Nuteistas elektrininkų 
vadas Emspak už 
“paniekinimą Kongreso” ,

Washington. — Federalis 
apskrities v teismas nuteisė 
Julių Emspaką, Jungtinės 
Elekrininkų Unijos sekre
torių - iždininką, 6 mėne
siams kalėti ir $500 baudos 
sumokėti už tai, kad Em
spak “paniekinęs Kongre
są.”

“Paniekinimas” tame, kad 
Emspak nedavė atsakymo į 
Kongresmanų Neameriki- 
nės Veiklos Komiteto klau
simą:—Ar esi komunistas?

Kairo. Egiptas. — Prane
šama, jog platėja ir smar- 
kėja Morokkos arabų-mau- 
rų sukilimai prieš francū- 
zus.

Sakoma, francūzų lėktu
vai ir artilerija1 bombarda-1 
vo šventąjį morokkiečių
mahometonų miestą Šefei- Kairo. — Egipto valdžia 
va ir pleškino jų bažnyčias paskelbė pusiau-karinį sto- 
per pamaldas. Daug mal- vį ir įsakė policijai ir ka
di ninku buvę užmušta bei 
sužeista.

Francūzai suėmė šimtus 
morokkiečių, reikalaujan
čių nepriklausomybės nuo 
Francijos.

Sovietai reikalauja sau ir 
Kinijai balso dėl tąikos 
sutarties su Japonija

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izvesti- 
ja smerkė Amerikos val
džią už planą pasirašyti at
skira taikos sutarti su Ja
ponija. Izvestija pareiškė, 
jog Amerika, Sovietų Są
junga, Kinijos Liaudies 
Respublika ir Anglija pri
valo išvien daryti sutartį su 
Japonija.

Po bendros jų sutarties 
su Japonija turi būti iš
traukta visa svetimųjų ka
riuomene iš japonų žemės, 
sako Izvestija.

Kartu Izvestija kaltina

Marinas kritikuoja Amerikos 
politiką: jam atsako Acheson

Washington. — Marinų 
korporalas John Moullette 
parašė savo tėvui laišką, 
kritikuojant karinę Jungti
nių Valstijų politiką. Laiš
kas sako:

—Užsieninė mūsų politi
ka atrodo truputį susivėlu
si. Ką jūs manote? Prez. 
Trumanas skandališkai 
daug pinigų išmėto, be rei
kalo eikvoja žmonių gyvy
bes Korėjoje ir siunčia 
amerikinę kariuomenę į vi
sus pasaulio kampus...

Mūsų kareivių ūpas Ko-

Reikalauja dar $26,000,000 
FBI agentams

Washington. — J. Edgar 
Hoover, slaptosios FBI po
licijos direktorius, prašė 
Kongresą paskirti FBI 
agentams dar 26 milionus 
dolerių.

Kalbėdamas slaptame Se
nato lėšų komisijos susi
rinkime, Hooveris pasako
jo, kad komunistai dabar 
labiau slepia savo veiklą; 
todėl reikia' daugiau išlai
dų, norint juos sušnipinėti.

Jisai sakė, jog komunis
tai esą “labai pavojingi” 
kariniams Amerikos pasi
ruošimams, ir/ gyrėsi, kad 
FBI gana gerai žino komu
nistų planus.
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ORAS. — Apsiniaukę ir 
vėsiau.

Ar bet kada buvai komu
nistas?

(Frąncūzai valdininkai 
užginčija pranešimus apie 
savo žiaurumus prieš mo- 
rokkiečius.) ,

Karinis stęvis prieš
/

Egipto demonstrantus

riuomenei malšinti egiptė- 
nų demonstracijas prieš
Franciją. D e m onstrantai 
šaukia arabiškus kraštus į 
šventąjį karą prieš francū
zų valdžią Morokkoje.

prez. Trumano pasiuntinį J. 
F. Dullesą ir generolą Mac- 
Arthurą, kad jie susitarė 
su Japonijos valdžia atgai
vinti japonų armiją ir taip
gi palaikyti Jungtinių Vals
tijų kariuomenę Japonijoj 
po atskiros taikos pasirašy
mo.

Izvestija tvirtina, kad ge
nerolas MacArthur jau 
darbuojasi “paverst Japo
niją ginkluota stovykla už
puolimams Azijoje.”

Panašiai rašo ir Pravda, 
Sovietų komunistų laikraš
tis.

re joje labai žemai ' nupuo
lęs.—

Marino tėvas Clarence E. 
Moullette, Camdeno, N. J. 
miesto majoro padėjėjas, 
pasiuntė sūnaus laišką 
valstybės sekretoriui D. A- 
chesonui Washingtone, pra
šydamas padėti atsakyt į 
laišką.

Achesonas pasiuntė mari
no tėvui laišką, teisindamas 
karinę Trumano ir savo 
politiką ;sako, Amerika tu
ri pasiruošt ^atremt pavo
jų iš Sovietų pusės ir ap
gint laisvę nuo tironijos.”
.....■■■-■■ ■■■■■■—-   -.e . ■ ..m,^

Pabėgo Čechoslovakijos 
ambasadorius Indijai

New Delhi, Indija.—Pa
bėgo Bohuslav Kratochvil, 
Čechoslovakijos ambasado
rius Indijai. Kiti ambasa
dos nariai pasmerkė jį kaip 
išdaviką.

I -- - - - -- -

< Kratochvil buvo draugas 
Vladimiro Klementiso, bu
vusio Čechoslovakijos už
sienio reikalų ministro. 
Klementis yra areštuotas 
kaip anglų-amerikonų šni
pas ir vadas suokalbinin
kų, kurie planavo nuversti 
dabartinę Čechoslovakijos 
valdžią.

KAS VALDO PIETINĖS 
KORĖJOS ŽEMĘ

Washington.—Amerikos 
valdininkai taipgi patyrė, 
jog du trečdaliai Pietinės 
Korėjos žemės priklauso 
ponams, kurie net negy
vena savo dvaruose.

===sa

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

Amerikonai pažygiavo dar 1 
iki 3 mylių pirmyn prieš 
Korėjos liaudininkus

" * 

Korejiniai liaudininkai ir 
kinai telkiasi ofensyvui

Korėja, kovo 5. — Ame
rikonai rytiniai - vidurinia
me fronte mažu - pamažu 
veržėsi pirmyn Jr pastūmė 
šiaurinius Korėjos liaudi
ninkus* ir jų padėjėjus ki
nus 1 iki 3 mylių atgal 
Čangdongo, Hoengsongo ir 
Yongdu srityse, čangdon
go ruožte jie pasiekė vietas 
už 27 mylių į pietus nuo 38- 
tos paralelės, buvusiojo ru- 
bežiaus tarp Pietinės ir 
Šiaurinės Korėjos.

Ragina atmušt rendy 
pakėlimo pavojų

New York.—Irwin Stein- 
gut, demokratas New Yor- 
ko valstijos seimelio narys, 
ragino urmu protestuot 
prieš McGoldricko sumany
mą, gręsiantį panaikinti 
reidų kontrolę.

Kalbėdamas per radiją, 
Steingut šaukė rendaupin- 
kus siųsti stiprius reikala
vimus valstijos seimeliui, 
kad užgirtų Steinguto ir 
kito demokrato Elmerio 
Quinno bilių, kuris siūlo pa
laikyti tikrą rendų kontro- 
lę-

Steingut įspėjo, kad jeigu 
republikonams, turintiems 
seimelio daugumą, pavyktų 
priimti McGoldricko planą, 
tai tuojau būtų pakeltos 
rendos pusei visų įnamių 
šioje valstijoje.

Bomba laivakrovių 
centre sužeidė 5

Jersey City, N. J.—Poli
cija ieško, kas metė bombą 
pereitą penktadienį į salę 
Darbo Federacijos Laiva- 
krovių Unijos skyriaus 
num. 1247. Bomba sužeidė 
5 asmenis.

Pavojingiausiai sužeistas 
skyriaus sekretorius - iždi
ninkas Armand Faugno, 
kuriam sutriuškinta koja.

Tapo areštuota 9 vyrai, 
jų tarpe Antonio Marchit- 
to, skyriaus delegatas; 
Frank DeLorenzo, buvęš 
delegatas; Anthony Lucey, 
buvęs sekretorius - iždinin
kas, Faugno ir kiti.

Suprantama, jog bomba 
panaudota kerštui per vai
dus, nepasidalinant vadovy
bės vietomis.

Pirm šešių savaičių bom
ba suardė automobilį Geo. 
Donahue, kuris po to ap
leido globėjo vietą, tame 
Laivakrovių Unijos skyriu
je.

POLITINĖ PAŠALPA 
INDIJAI

Washington. — Kongres
manų užsienio reikalų ko
mitetas užgyrė pasiūlymą 
suteikti Indijai 2,000,000 to
nų grūdų; sako, tatai pasti
printų Indiįos valdžios at
sparumą prieš komunizmą.

LAlSVfc—LIBERTY
'The Only Lithuanian Dally 

tn the Eastern States
110-12 ATLANTIC AVK, 
Richmond Hill 19, N. Y.

TeL Virginia 9-1827-1828.

Šiauriniai liaudininkai 
jau smarkiau priešinosi ir 
kontratakavo jankius ir jų 
talkininkus —- anglus, fran- 
cūzus, graikus, kurie tapo 
atmušti nuo Yongdu.

Amerikinė artilerija per 
Han upę bombardavo liau
dininkus Seoulo didmiesty
je, šiaurinėje tos upės pu
sėje.

Amerikonų komanda pra
neša, kad šiaurinėje Korė
joje susibūrė 300,000 liau
dininkų ir kinų; supranta
ma, kad jie ruošiasi nau
jam ofensyvui.

Šiaurinęs Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
atlaiko savo pozicijas ir nu
šovė 11 amerikinių lėktuvų 
Seoulo srityje. •

Irano Tudeh partija 
slaptai veikia

Teheran, Iran. — Demo
kratinės iraniečių Tudeh 
partijos komitetas šaukia 
gyventojus demonstruoti, 
reikalaujant, kad visos ži
balo versmės ir fabrikai bū
tų perimti į Irano- valstybės 
nuosavybę.

Dabar Irano žibalo pra
monėje viešpatauja anglai- 
amerikonai.

Tudeh partija yra val
džios uždrausta, bet ji slap
tai veikia. Tudeh šalinin
kai reikalauja, kad seimas 
sugrąžintų šiai partijai pi
lietines teises.

Mollet bando sudaryti
Franc, ministry kabinėtą

Paryžius. — Prezidento 
Auriolo pakviestas, socialis
tas Guy Mollet mėgina su
daryt naują ministrų kabi
netą vieton sugriuvusio ka
bineto, kurio premjeras bu
vo Rene Pleven.

Pleveno valdžia suiro, 
kuomet • seimas atmetė jos 
siūlymą panaikint proporcP 
onalę atstovybę rinkimuose. 
Prieš tą siūlymą balsavo 
komunistai ir katalikai res- 
publikiečiai.

Newark, N. J.
Mirė Alena Samsonionė 

(Samson), pwvonnsi 26 4 
Ferrv St., Newark, N. J. 
Pašarvota praborians Mat
thews A. Buvus (Buiaus- 
ko) koolvčioie, 426 Lafa
yette St., Newark, N. J.

Bus palaidota trečiadienį, 
kovo 7 d., 2 vai. po pietų, 
Evergreen kapinėse, Hill
side, N. J. Paliko nuliūdi
me vyrą Juozapa, sūnų Ed- 
wardą, sesutę Petronėlę ir 
daug draugų ir draugių .

Laidotuvėse kalbės F. 
Buknys.

Prieteliai ir pažįstami 
kviečiami į laidotuves.

M. A. B.
I
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Mūsiį vajaus pradžia
Jau pasirodė “pirmosios kregždės.“ Jau iš keleto vietų 

Laisvės patriotai atsiliepė su gražia parama. Tai la
bai svarbu.' Gera, entuziastiška pradžia nukreipia ge- 
rojon pusėn visą vajaus eigą. Tai įrodo daugelio metu 
patirtis*

Vajų pradedame gana sunkiose ekonominėse sąlygo
se. Su tuo tenka skaitytis. Tas kainų kilimas atsilie
pia ant kiekvieno mūšų kišenės. Laisviečiai yra darbo 
žmonės. Tas pasako labai daug. Tas pasako, kad Laisvė 
negali tikėtis tūkstantinių aukų. Jos plauks tik nedide
lėmis sumomis. Todėl reikia daug aukotojų, kad susi
darytų dešimt tūkstančių dolerių.

Bet mes žinome mūsų skaitytojų ir rėmėjų nuoširdų 
atsidavimą savo darbininkiškos spaudos išlaikymui. Ir 
šėrininku suvažiavime ir šimtais laiškų jie nubalsavo Už 
tai, kad Laisvė turi gyvuoti. Ir gyvuos. Apie tai nėra 
jokios abejonės.

Šis Laisves stiprinimo Vajus yra jubiliejinis Vajus. 
To nepamirškime. Laisvei sukako keturiasdešimt metų. 
Kaip koks tvirčiausias lietuviškas ąžuolas, ji augo ir lai
kėsi. Jos Vaidmuo rteapkainuojamas. Tas vaidmuo toli 
gražu nepasibaigęs. Kaip tik šioje aštriausioje pasau
linėje krizėje pažangaus laikraščio vaidmuo svarbiau
sias.

Kiekvienas žodis už taiką, už žmoniškumą, už pa
žangą šioje isterijos gadynėje yra brangesnis už bile 
kokį auksą.

Tai supranta-kiekvienas laišvietis* Todėl jnes pilnai 
pasitikime, kad ir šiame vajuje kiekvienas laisvietis at
liks savo pareigą greitai ir prideramai.

TAIP ATRODO

Tripartite apgavystė
Darbo unijų vadai, girdi, neturėjo teisės išeiti iš 

Algų Stabilizacijos Tarybos. Jie neturi teisės skųsis 
stoka atstovybės tame svarbiame karinės mobilizacijos 
organe. Kodėl? Ogi todėl, kad toji Taryba susideda iš 
trijų dalių arba trijų “partijų.“ Joję po lygią atstovybę 
turfsamdytojai' (kapitalistai), darbininkai ir “visuome
nė.“ Valdžios atstovai atstovauja “visuomenę.”

Ir štai ši “tripartinė“ įstaiga taip nutarė ir patvarkė 
apie darbininkų algas. Samdytojų ir “visuomenės” at
stovai vienbalsiai balsavo. Tik trys darbininkų atstovai 
sukilo. Jų poelgis, girdi, negražus, neteisingas ir nede
mokratiškas. Jie nepasiduoda daugumos valiai!

Taip sušilus argumentuoja prieš darbininkus komer
cinė spauda. Bet tai yra pirmos rūšies demagogija. Ta
sai minėtoje Taryboje “tripartiškumas“ yra gryniausia 
apgavystė. Joje sėdi ne “visuomenės” atstovai, bet di
džiojo biznio agentai. Visose įstaigose “visuomenės“ 
atstovais prezidentas TrUmanas yra paskyręs pačius 
nachališkiaUsiUs, pačius grobikiškiausįus didžiojo *kapi- 
talo agentus.

Kas gi šiandien tą mūsų visuomenę atstovauja Eko
nominės Mobilizacijos Taryboje, jeigu ne vienas pačių 
stambiausių kapitalistų, Charles E. Wilson? Kas gi ne 
tik “visuomenę“ atstovauja, bet ir visai Ekonominės Sta
bilizacijos Tarybai vadovauja, jeigu ne vienas pačių 
gudriausių išnaudotojų, Eric Johnston, kuris šiandien 
pat iš Motion Picture Association trusto tebeima šimtą 
tūkstančių dolerių metinės algos?

Tasai blofinrmas apie “tripartiškumą” visose tose 
keistais vardais prezidento sudarytose tarybose apgauti 
gali tik tuos, kurie nė mažiausio supratimo neturi apie 
klases ir jų ekonominius reikalus. Uždėjimas ant žmo
gaus “visuomenės atstovo“ kepurės dar jo tokiu nepa
daro* *

Jau jeigu toki prezidento Trumano politikos šalinin
kai, kaip William Green ir Phillip Murray, sukilo ir pa
sitraukė iš taip vadinamos, “ekonominės mobilizacijos 
programos,” tai jau padėtis tikrai nebepakenčiama. Juk 
jie ir prašė it maldavo pasigailėjimo darbininkams. Jie 
vaikštinėjo keliais nuo AinošiaUs pas Kaipošių, bet re
zultatai tie patys.

Melas ir tiesa apie Lietuvos 
kolektyviškus ūkius

Jau dabar aišku, kad du 
dalykai labai smarkiai ėizlna 
nervUs seniesiems Ahierikoš 
lietuvių kunigams. Jiems ne
patinka, kad tarpe pabėgėlių 
iš Lietuvos atsiranda vienas 
kitas kunigas ir čia pribuvęs 
ieško darbo savo “profesijoj“. 
Iki šiol, mat, klebonijos buvo 
saujelės kunigų trVstas. Da
bar su naujai pribušiaiš, ir 
dar jaunesniais kunigėliais, 
dalintis tomis privilegijomis, 
netgi dar įplaukomis, negali 
patikti mūsų Balkonams.

Sukilimas Rockfordė
Viešai apie tai kalbama dar 

tik labai mažai, vos girdisi. 
Apie tai daugiau sužinome iš 
vieno kito “išsišokimo”. Pav. 
tokio “išsišokimo” gali pui
kiai patarnauti Rockfordo 
klebono Reikaus “sukilimas“. 
Apie tai rašo Naujienų kores
pondentas.

Viskas, girdi, prasidėjo su 
“Lietuvos neprikl. minėjimu”. 
Paminėjimą ruošė Amerikos 
Lietuvių Taryb. skyrius, men
ševikų kontroliuojamas. Kad 
pasirodyti gerais katalikais ir 
tikinčiuosius apgauti, rengė
jai sumanė net už Lietuvą mi
šias užpirkti. Bet jie klaidą 
padarė, kad sugalvoję atsik
viesti iš Chicagos pabėgėlį ka
nauninką Zakarauską tas mi
šias atlaikyti. Jie, mat, nepa
sitikėjo, kad klebono Reikaus 
maldos pasiektų dievą.

Kaip, ten nebūtų, toks Tary
bos žygis baisiai nepatiko kle
bonui. Kreiptasi buvo net pas 
vyskupą. Vysktlpas 
klebonui spręsti, leisti 
ninkui Zakarauskui 
laikyti, ar neleisti.

Skaitome:
“Kan. Zakarauskas

“Lietuvos 
klebono ats- 
DirvOjc apie

V. Vilkutai-
Valahčhi ir

liesdamas juos

paliko 
kahau- 
mišias

Mali betikėtai pateko į 
rankas Sandaros vasario 16 
dienos numeris. Tėri skai
tau i ' ,

“Bplšėtlkū SpaiĮdd Vilniu
je paskelbi, jog šiais, 1951 
itietftls, Jjjėtiivbjėz bits 
‘sp^rčirtF stąfdmbs triobos 
kolūkiams (kblcHoZMins).

IŠ to, kas eta pasakyta, 
galima suprasti jog Iki šiam 
talkui suvalyti į kolchozus 
vąlsttečtai neturėjo pasta
tų, kurie tiktų žmonėms 
gyventi. Suvaryti į vieną

krūfą, bolševikiško dvaro 
centrą, valstiečiai a u savo 
šeihtohris bttvo apgytėhdin- 
ti laikinuose, sukaltuose iš 
lentgalių barakuose, kurių 
negalima apšildyti žtahios 
metu.

Ir tik dabar pafeCkihiai 
kvislitigal pažadėjo įtašia- 
tyti kur ne kur tVidbesiiisi** 

Jokiu būdu nenoriu tikėti, 
kad Sandaros redaktorius 
ir Amerikos Lietuvių Tary
bos iždininkas M. Vaidyla 
yra toks didelis ignoran-

atvyko 
vasario 11 d. išvakarėse, ka
dangi pamaldos btivo numaty
tos 8:30 vaL ryto. Prieš 8 Vai. 
vakaro nuvykorrie į kleboniją, 
kur klebonui Rleikui, pristačiau 
kanauninką Zakarauską.

“Kan. Zakarauskas tuoj iš
dėstė savo atvykimo tikslą, 
būtent, kad norįs mišias atlai
kyti už Lietuvą.

“Kleb. Įteikus piktai burb
telėjo, Jog negalima 'tvarkos 
ardyti... ,

“... Kanauninkas Zakaraus
kas aiškinasi, jog jis nustaty
tos tvarkos ir nemanąs ardytit 
girdi, leiskite šoniniame alto
riuje mišias atlaikyti,—tai ir 
viskas. •

“Klebonas Įteikus pareiš
kia, jog jis nofįš tik su kanau
ninku pasikalbėti. Tuo aiškiai 
buvo pasakyta, jog aš turiu 
pasišalinti. Taip ir padariau: 
nedelsdamas apleidau klebo
niją.

“Ryto metą einame į baž
nyčią. žmonių prisirinko apy
pilnė bažnyčia. Laukiame, ha-' 
da prasidės mišios prie abiejų 
altorių. Tačiau išeina tik vie
nas kunigas įteikus. įspūdis 
nekoks. Skaito angliškai evan
geliją. Angliškai datoftii ir il
gi pranešimai*’Tik pačioje pa
baigoje lietuviškai (gana lau
žyta kalba) praneša, jog tai 
mišios Už Lietuvą“.

-Į- - - ...
tas, jog nežino, kaip ten 
Lietuvoje kolektyvinių - ūkių 
organizavimas vedamas. Čia 
greičiau bus jo sąmoningas 
savo skaitytojų apgaudinė
jimas, pak'urštanl .juos 
prieš mūsų senąjį kraštą.-

Juk niekas Lietuvos vals
tiečių nevarė ir. nevaro į iš 
leptų sukaltus barakus!

Kai valstiečiai susitaria 
kurti kolūkį, panaikina 
ežias ir pradeda žemę dirb
ti išvien mašinomis, jie' dar 
niekur neišsikėlia iš savo 
sodybų* Jie pasilieka gy
venti savo namuose. Jie te- 
betiii'i sąvo daržus Jie tik 
dalį ir saVo gyvulių perveda 
bendrajam ūkiUL

Nfetgi ir kolektyvo gyvu
liai dar pasilieka ■ atšWū 
valstiečių-.' tv^rtudsč, kol 
kolūkis pastato jiems > savo

Senųjų Amerikos |į0Įųvių 
kunigų -siikiliina-"

Taip ii* nepavyko męnŠevi* 
hiškam kaiiatiiililkūi atUikyti 
nicnševiklškas mišias už mūsų 
“vargšę” Lietuvą.

Skandalas Clevelande Dar 
Vii Nesibaigiu

Tai tik vienas viešai iškilęs 
“įlehikloncis“ atsitildmąš. Jau 
visienis žihomą, ,kąip Cleve
land© kleb. Vilkutaitis vaja- 
Vojasi su pabėgėliais. Čia jau 
tikras skandalas, privedęs nėt 
prie muštynių, čia buvo priei
ta prie to, kad ir 
minėjimas“ buvo 
kirai suruoštas.
tai skaitome:

“^Kalbėjo kun. 
lis apie vysktip. 
Baranauską
daUgiait iš tikybęš pusės. To
liau kalbėjo kurt. Rakauskas 
iš Pittsbiirgho italų parapijos, 
kuris įrodinėjo, kad Amerikoj 
reikalinga tik anglų kalba ir 
lietuvių kalbos mokytis nerei
kia, o svarbiausia —ragino 
pasmerkti Lietuvių žinių re
daktorių S. Gabaliaūską, ki> 
ris skandalingai išsišokęs savo 
atviru laišku kun. V. Vilkutai- 
čiui. Kun. Rakauskas tvirtino, 
kad Pittsbufghe buvę sūsirih- 
kę kunigai, lietuvių kunigų 
Vienyb. nariai, ir visi vienbal
siai priėmę rezoliuciją, reika
laujančią Gabaliatiską pa
smerkti ir nušalinti nuo kata-, 
ūkiško laikraščio redagavimo.

, “Adv. česnulis irgi dėste 
dvi temas. Viena—kad tie 
‘dypukai’ tai baisūs šlamštas 
ir jlė gadina visus reikalus...”

Pasikėsinimas ant Kišenės
Senuosius klebonus taip pat 

labai erzina tas nuolatinis A. 
Lietuvių Tarybos kėsinimasis 
ant pafapijonų kišenės. Tary
bos iždininku yra bedievis M. 
Vaidyla, o sekretor.—■> dar di-

Viena iš baisiausių nelai
mių žmonijos gyvenime yra 
karas! Rodosi, visi mes tu
rėtume dirbti prieš karą; 
dėti didžiausias pastangas, 
kad tik neiti taip toli bar
niuose, kurie artina karą.

Jau visiems protaujan
tiems asmenims yra aišku 
iš praeities istorijos, kad 
buvusios galingos tautos 
susinaikipo save bekariau- 
damos. Ir tas atsitiko mū
sų amžiuje.

Paimkim tik pfaeitų 50 
metų laiką. Štai buvę ga
lingos tautos: Austro-Ven
grija, Vokietija, Italija, Ja
ponija, 
caro Rusija, na, ir net An
glija, kuri valdė pasaulį ar
ti trijų šimtų metų, — kur 
ji atsidūrė?

Jos visos beveik bejėgės. 
Caro imperija jau žlugo 33 
metai tam atgal.

Ir štai dabar pasaulis 
pasidalinęs į dvi dalis. Bet 
vistiek šuoliais bėgama dar 

dar

Pasirodo, kad ir popie
žius Dievu nepasitiki.

Spaudoj buvo pranešta, 
kad jei taika dabar įvyktų, 
ir reikėtų sulaikyti darymą 
karo įrankių, tai 49 nuo
šimčiai biznių subankrutuo
tų.

Ot, kodėl ir kam karas 
yra reikalingas!

Jaunuomenę reikia žudy
ti, naikinti miestus su jų 
gyventojais, kad palaikius 
biznį!

Tai tau civilizacija!
Pranas

frahclja, buvusi ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Beraščių ir mažaraščių 
mokymosi rateliai

, TYTUVĖNAI, 11950

prie žiauresnio karo; 
baisesnių žudynių!

Mūsų šalies politikai ir 
jų spauda kaltina Sovietų 
Sąjungą už visas ydas šia
me pasaulyj. Ir pagal tų 
politikų reiškiamas mintis, 
mes turime ją sunaikinti 
pirmiau, “negu ji mus.”

Net ir visi buvę Hitlerio 
tarnai, kurie jam tarnavo 
pereitame kare, paimti į 
darbą, kad tik greičiai! 
žmones prirengus karui ne 
tik prieš So v. Sąjungą, bet 
ir tas tautas, kurios nusi
kratė nuo savo sprando 
skriaudikų ir karo rengėjų.

M'ūsų, lietuvių, tautelė

, TYTUVĖNAI, 1950 m. 
gruodžio 31 d.—Rajono kol
ūkiuose organizuojamas be
raščių ir mažaraščių moky
mas. Šiuo metu eilėje kol
ūkių veikia 18 ratelių, ku
riuose mokosi kolūkiečiai, 
buržuaziniais laikais netu
rėję sąlygų įgyti bendrąjį 
išsilavinimą. Gerai veikia 
Ragu šiuose (ratelio vado
vas — Bagušių septynmetės 
mokyklos direktorius Pluš- 
čiauskas), Vičaičiuose (ra
telio f vadovas -— pradinės 
mokyklos mokytoja Vaidi- 
lauskaitė), Kibučiuose (ra
telio vadovas — pradinės 
mokyklos mokytojas An
driulis) ir kitur esantieji 
beraščių ir mažaraščių mo
kymosi rateliai.

dėsnis bedušninkas Pijus Gri-1 yra maža, neskaitlinga, gal 
gaitis. Jie trankosi po Wash-Į yra apie arti keturių mili- 
ingtono viešbuč’us “Lietuvos jonų gyventojų šiame grieš- 
laisvinimo” reikalais ir švais- Į nam sviete, o betgi yra to
to. Tarybos pinigus. I kių, kurie labai, labai pa-

O kas tuos desėtkūs tūks-' geidauja ir net reikalauja 
tančių .dolerių sudeda į Tary- karo su Sovietų Sąjunga! 
bos iždą ? V.aidyla ir Grigaitis 
neturi organizacijų, neturi pa- 1 
Šekėjii. Pinigai stiplaukia iš J “ekonomijos 
parapijonų kišenių.

Ar tai teisinga ir 
Ne, nei teisinga i 
ktinigų akimis žiūrint. Todėl

Premijos kultūros- 
švietimo įstaigoms

VILNIUS, 1950 m. grw 
džio 31 d.—Daugelis kUoH- 
ros-švietimo įstaigų pasiekė 
žymius laimėjimus. UEilė 
kultūros namų, bibliotekų 
ir klubų - skaityklų dalyva
vo socialistiniame lenkty
niavime. Socialistinis lenk
tyniavimas tarp kultūros - 
švietimo įstaigų ypač pagy
vėjo rinkiminiu laikotlirpiu. 
Šiomis dienomis Lietuvos 
TSR Ministrų Taryba ap
svarstė socialistinio lenkty
niavimo rezultatus. Už ge
riausius pasiekimus visa ei
lė kultūros - švietimo įstai
gų buvo apdovanotos pre
mijomis ir Garbės lakštais. 
Dovanas gavo Marijampo
lės kultūros namai (direk
torius' Juodgalvis, Rokiškio 
biblioteka (vedėjas Juko- 
nis), Biržų rajono Klausu
čių klubas - skaitykla (ve
dėjas Mizaras), zMažeikių 
rajono Tirkšlių apylinkės 
biblioteka (vedėja Geruls- 
kytė), Alytaus kultūros 
namų meno saviveiklos ko
lektyvas, Molėtų rajono In
turkės (vedėja JakutaVL 
čiūtė), Švenčionėlių rajono 
Pošumėnų (vedėjas PetVe- 
Vičius), Kėdainių rajono 
Vainiūnų (ved. Žabas), 
Telšių rajono Juodsodės 
(ved. Keraitė) ir Joniškio 
rajono GatRučių (vedėjas 
Klupšas) klubai - skaity
klos. E. Aleksaius

★ Elektrifikuoti gyvulių 
termos Vilkijos tarybiniame 
ūkyje. Tvartuose įrengti re-, 
zervuarai vandeniui.

J. Bakanas

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KASKIAUCIUS, M. D.

NUOLATINIS 
NUOVARGIS

Daktarai, nežinau, kas čia 
j man galėtų būt, kad aš pa-

Šrai Detroite vra tūlas! vai‘8Us iV Pavargus- ReŽis> 
bidL ueuoite yia tuias knf

prieš visa ką, kas yra\brail- 
gu kiekvienam doram žmo
gui, kas sunkiai iškovota ir 
įrašyta Valstybės Konstitu
cijoj.

Ne visi vienodai reaguoja 
į visą šitą ragangaudžių ir 
karo kurstytojų propagan
dą. Kieno sąmonė yra 
tvirta, tas moka ramiai la
viruok ir orientuotis, nelįs- 
damas palovėn ir nepasi
duodamas panikai* Bet yra 
šiaudadūšių ir nedakeptų 
berželių svyrūnėlių. Išsi
gąsta jie ir savo šešėlio ir 
meta viską, bėga, šalinasi, 
pavirsta net renegatais.

Toks sąjūdinis (emoci
nis) sumizgimas ir nuovar
gis yra pasėka nuolatinio 
tūlų, liaukų erzinimo, jau
dinimo, iš ko ir susidąrb 
nuovargio kompleksas.

Susijaudinimai, sąjūdžiai 
erzina klajoklį (vagUs) ner
vą, kuris, savo ruožtu, di|-‘ 
gina cukrų reguliuojamuoJ 
sius narvelius kasoj (sal- 
džiojoj, pankreatinėj liau
koj). Dėl to greit susinau- 
doja kraujo cukrus (energi
jos šaltinis), ir žmogus jau
tiesi visas išpiepęs, sugle
bęs, suvargęs.

Kad padėjus orgahizmUi 
susidorot sU nuovargio me
džiagomis ih sumažint tą 
įkirų nuovargio jutimą, ge
rai yra imti po truputį 
atropino arba beladonos. 
Atropine 1/100 gr.-—100 ta
blets, po 1 tabletę kartą, du 
ar 3 kartus į dieną. Žino
ma, visokių vitaminų, po 
.porą piliulių laike valgymo, 
0 valgis — paprastas, ne
gadintas perdaug, neiško^ 
tas, neišvogtas. Kafeinas, 
amfetaminas, efedrinas Ibei 
strikninas, taipgi lytiniu 
hormonai irgi turi' vietos 
nuovargio kompleksui tai
syti.

nepersidirbu ir pasilsiu, bet 
Vis sunki tokia jaučiuos, 
greit priilstu ir niekur ma
nęs netraukia.

Esu 38 metų moteris, tu
riu dvejetą vaikų (eina mo-

_____ profesorius,” 
kuriam duota darbas Ro- 

universitete 
Tai Pranas 

________  Jis atvyko iš
matome, kad Rockfordo kle- Vokietijos kaip DP. Jam (

rengiama prakalbos viso- kyklon). Pirma dirbdavau 
siuvykloj keletą metų,

gražu? mos katalikų 
nei gražu, už mokytoją.

1 Badalskis.

bobas Rfeikus “Lietuvos hė- 
priklausotnybės“ :
surengtam Tarybos, iiedalyva- 
vo’. Cleveland© klebonas Vil- 
kutaitis susirengė “

ki°s rūšies klubų.
Jis būtinai reikalauja, 

Paminėji- kad Jungtinės Valstijos eį- 
tiią” atskirai. Kam jie duos tų į karą sU Sovietais. Ir ei- 
pinigus Tarybai, jeigu jie gali:tų dabar, nelaukiant ilgiau!
sii jais patys tinkamiausiai su
sidoroti ?

Panašių Sukilimų Bus ir 
Daugiau

šis trynimasis tarpe senųjų 
klebonų ir pabėgėlių, paskui, 
kiftifriasiš tarpo kunigų ir 
tHen5eVikų-smetc'i|inipkų A. L* 
Taryboje 4ar tik prasideda. 
Rockfordo ir Cleveland© isto
rijos pasikartos daugelyje kh 
tų vietų. ,

Šaliėtiš
.Į. ■ ' ■- ........

naujus, modei'riiskus tvar
tus., ; L/J- ? •.

Su gyvenimo namais pro
cesas dar lėtesnis, dar il- 
gdsftiš;' Tik dabar prade
dama f imtai’ kelti klausimą, 
kdd kolūkio' valstiečiams 
pfiė viėnbŠjViėtbš būtų pa
statyti moderniški gyveni- 
mb namai* Tik ilgainiui, 
tik gal už keleto metų taip 
palaipsniui Valstiečiai išsi
kels iš Ašąvd sėtiiį ipinių į 
haųjuš namus prie vienos 
Vietos, kolūkio centre. Tik 
ilgainiui kdlūkiš taps savo 
rūšies miestelių*

Tai šitokia yrą tikrovė su 
Lietuvos valstiečiais. K Odei 
M. Vaidyla ir-kiti kryžio
kiškos spaudos redaktoriai 
bijų.
sakyti apie Lietuvą ? ": ’•

. U Amerikonas

Jeigu jam rūpi ir miela 
Lietuvos likimas, tai kodėl 
jis ten nekovojo? Ko jis 
čia atvyko? Skleisti karinę 
propagandą, skleisti žmo
nių tarpe neapykantą! 
dar to neužtenka. Jis nori, 
kad mūsų sūnūs eitų į ka
rą ir sumuštų Sovietus, o 
jis tada važiuotų į Lietuvą!

Niekšas tas Hitlerio tar
nas !

Labai teisingai pareiškė 
Nusivylusi Teta: “Mokyti 
dufniai!“

i tai 
maniau, gal nuo paskubos, 
nuo įtempto darbo. Tai pa
mečiau ir dabar tik apie 
namus, bet vis toja. Nuo 
ko tai galėtų būt tas vargi
nantis nuovargis, lyg bū
čiau kokia senė.
Atsakymas

Nuovargis ir sloginga sa- 
Ir VijaUta esti nebūtinai tik .♦ • • J!_i.

I

Yra žinių, kad Pietų A- 
merikos tautose europiečiai 
labai smarkiai supirkinėję 
nejudomaš nuosavybes. Su 
tuo’ reikalu visai artimais 
ryšiais yra susirišęs Vati
kanas. Visos svarbesnės 
vertybės Vatikane jau se
nokai sudėtos į skrynias iš
siuntimui į užrubežį. Jau 
ir popiežius buvo prisiren
gęs bėgti.

Bet laimė štai kame; mū
sų vyriausybė pažadėjo 
siųsti dar keturias divizijas 
Europon.

Atsileido popiežiaus ner
vai ir- jis laikinai riusira- 

Tiiiūo. Bėt daiktai prireng
ti • iššiUiltimiii dar vis lai
domi skryniose. - j -

nuo fizinio darbo. Sunkus 
fizinis darbas, žinoma, pri
varo, privargina žmoguj 
Bet čia dar pusė bėdos. Pa
valgai gerai, vitaminų imi, 
pamiegi, — ir jau išeikvo
ta energija grįžta, ir vėl tu 
jauties tikęs.

Esti ir dažniausia esti ir 
kitokios rūšies nuovargis— 
psichinis, dvasinis arba ner
vinis nuovargis. Tatai bū
na nito žmogaus atoVeiks- 
ilių (reakcijų) į visokius, 
kasdieninius sąjūdžius, 
emocijas, baimes, rūpes
čius, nerimastį, pyktį, ap
maudą ir kitokius dvasi-. 
nius sukrėtimus.

O tokių nelemtų sukrėti
mų het ir su kaupu mums, 
visiems pridaro visa dabar
tinė gyvenimo įtampa, re
akcijos nežabotas dūkėji- 
mas, laisvių slopinimas, 
bauginimai ir bauginimai 
Visokios spalvos. Radijo 
pranešėjai net apsiputoję 
blerbia su pasigardžiavimu 
.  , ,iįt rn
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A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS »1*1 VF K I EC KRYŽKELES
(Istorinis Romanas)

(Tąsa)
Dėl blogų iš abiejų pusių santykių sunku 
buvo tikėti, kad kada nors galima bus 
ją išpirkti ar keičiantis belaisviais ap
simainyti.

Į naują žygį draug su Vytautu trau
kė ir jis, ir abu Knystautai, ir taurusis 
komtūras Hermanas.
• Šviesiausias kunigaikšti, — tarė 
vieną kartą labai nusiminusiu balsu ri
teris Griežė ir apsidairė aplinkui, — 
rties čia esame vienu du, ir mūsų niekas 
negirdi. Nenoriu aš būti tavo klastin
gas draugas, nes nesu ir slaptas priešas! 
Kunigaikšti, patikėk manimi, tai kalba 
tau giminingas mano kraujas: ir tau, ir 
tavo žemėms gresia iš tavo bičiulių kry
žiuočių didelis pavojus!

—Kaip tu drįsti taip kalbėti ir šmeiž
ti mano draugus, mano geriausius bičiu
lius! — subarė jį kunigaikštis Vytautas 
ir grasinamai susiraukė.

Kunigaikšti, tu pirma išklausyk 
mane, yo paskiau jau teisk: jei nepatikė
si, galėsi, surakinęs mane geležimis, kaip 
išdaviką, persiųsti savo draugui, didžia
jam ordino magistrui, jei patikėsi — iš
sigelbėsi pats ir savo žemes išgelbėsi!... 
Argi tau neaišku, kunigaikšti, kam or
dinas kasmet po du, po tris kartus žy
giuoja į Lietuvą, degina kaimus, žudo 
žmones, grobia jų turtą, o pilių neima? 
Ar tau dar neaišku, kunigaikšti, kam 
Ordinui taip reikalingi Žemaičiai, ko- 
del jis nesisavina Sūdavijos, kam jis su
stiprino Veliuoną, pastatė Rittersverde- 
rį, Naująjį Gardiną, Metenburgą?! 
Kam pristatė pilaičių padubysy?! Gal 
tau nežinoma, kad tavo draugo, didžiojo 
ordino magistro, buvo įsakyta kalavijin- 
kams pagrobti tavo dukterį, kunigaikš
tytę Sofiją, ir ją perduoti Skirgailai! Ir 
tik per apsirikimą buvo pagrobta mano 
širdies dama, mano numylėtoji Margari
ta Knystautaitė! Kunigaikšti, jei ordi
nas lave kada nors ir pasodins Vilniuje
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į Didžiųjų Lietuvos kunigaikščių sostą, 
tai tikėk, tik tuomet, kai Aukštaičiai bus 
taip nusiaubti, kaip šiandieii Sūdavija. 
Kam tau tada bus pilys bė žmonių/kaip 
aviliai be bičių; kuo tu atsišpirsi pPieš 
ordiną ir kalavijininkūs be savo žemai
čių?! Žemaičių ląūkia Prūsų likimas, o 
Aukštaičių — Sūdavijos! Visa tai ordino 
seniai numatyta!...

— Palauk, riteri, juk ir tu pats vienas 
tvirčiausių ordino šulų! Tai ir tu kartu 
man duobę kasei?!

— Taip, kunigaikšti, prisipažįstu ir 
gailiuos: ligi šiol aš buvau paklusniau
sias* ordinio tarnas* bet dabar aš prare
gėjau ir įspėju tave: tu aftt bedugnės 
krašto. . Ir. liepia man tai daryti mūsų 
giminingas kraujas. Ir aš esu daug nuo 
kryžiuočių kentėjęs. Tebekeiičiu ir 
bar; . .

— Tai ką tu man patarsi, riteri?
— Pirmučiausia aš patarsiu pats sau: 

gana ordino jungo!... O tu, kunigaikšti, 
sustabdyk šį kruviną žygį. Jei jis pasi
seks, Marquardas von Zalcb'achas atsi
sės Rittersverdery tavo vietoje, o tave 

' pastūmės toliau nuo žemaičių į Meten- 
burgą ar į Naująjį Gardiną, kad paskiau 
ir iš ten išvytų.

—Tai kas man dabar daryti? Argi 
bėgti iš kryžiuočių pas lenkus ar rusus?

— Kunigaikšti, nebegundyk manęs, 
tu pats sau geriau patarsi: nebe dešimtį 
pavojų tu jau išvengei... O aš nuo šios 
dienos paklusniausias tavo tarnas! — ir 
riteris Griežė greit nusisiautė savo baltą 
juodais kryžiais apsiaustą i r metė jį 
šalin.

Kunigaikštis kardų pagavo jo apsiaus
tą ir tarė:

—Riteri, jei tu mano tarnas, tai būk 
paklusnus: užsivilk savo baltąjį apsiaus
tą!.. . Dar ne metas jis nusiimti!

Riteris nustebo, išskėlė akis ir pama
žėl paėmė iš kunigaikščio kardo savo ap
siaustą., . ♦ ‘

(Bus daugiau)

da

Dėlei

SIMANO JANULIO

Mirties

Mes, Worcesterio progresyviai lietuviai,

netekome širdingiausio ir energiškiausio Veikėjo

Simano Janulio, kuris darbavosi lietuvių 

progresyvėse organizacijose ir platinime lietuvių

darbininkiškos spaudos

Mes pasižadame dirbti su padidinta energija tų 
prakilnių idėjų įvykini mui, dėl "kurių Simanas

Janulis darbavosi iki pat savo mirties

Kartu mes reiškiame didelę užuojautų Helenai
I I ‘ '

Janutienei — Simano žmonai) Helenai—jų dukrai

ir sūnui Richardui šioje liūdesio valandoje!

WORCESTERIO
PROGRESYVIAI LIETUVIAI

Chicago, Hl.

griausmingo delnų

dainavo ir solo vie- 
vergų dainą. Išėjo

pas kapą/1 dėkojame Rojui 
Mizarai už pasakymą kal
bų koplyčioje ir kapinėse, 
dėkojame Senam Vincui už 
pasakymą kalbos kapinėse.

Dėkojame visiems, kurie 
davė gelių vainikus, taipgi 
tiems, kurie laiškais ar žo
džiu pareiškė mums užuo
jautą; dėkojame Philadel
phijos Southsides klubui už 
jo užuojautos laišką; taip
gi labai dėkojame visiems, 
kurie atvyko į šermenis ir 
kurie palydėjo velionį Juo
zą į kapinės.

Dėkojame ir laidotuvių 
direktoriui Mr. Romanui už 
gražų ir mandagų patarna
vimą.

Su šia padėka mes siun
čiame Laisvei $1Q5 dovanų, 
lai ši dovana dienraštį tvir
tina; velionis Juozas buvo 
uolus laisvietis ir nuolatinis 
dienraščio 
ši mūsų
įrodymu, kad mes tęsiame 
velionio 
kurį jis, 
dirbo.

Žmona Emilija Bender 
Sūnus Juozas Beilder 

Collegeville, Pa.
(Didžiai dėkojame už' 

stambią, gražią dovaną. — 
“L.” Redakcija.) *

rėmėjas. Tegu 
dovana - bus tuo

dar ne

lai kytis

gražiai 
daineles.

išlavin- 
gerai su-

Gražus btivo LKM bankietds , 
. X

Sekmadienį Lietuvių Audi
torija buvo kupina publikos. 
LKM Choro bankietas, pager
bimui choro rėmėjų; geriau
sia pavyko.

Pirma pradėsiant valgyti, 
pats LKM Choras, vedamas 
Clem Deffnerio, atidarė dai
nų programą. Išėjo gerai. 
Dainavo taipgi naujas duetas 
— Leonas Jonikas (jaunasis) 
ir Povilas Dauderis. Abu jie 
turi gerus balsus, taipgi dai
nas parinko kovingas. Jie už
sipelnė 
plojimo.

Leonas 
ną negrų
gerai, publikai patiko. Tokie 
\dalykai pažangiems žmonėms 
visuomet patinka.

Agnė Kenstavičienė ir Kos
te Abekienė vėl linksmino 
žmones savo dainomis. Man 
rodos, kad juodVi šiuo tarpu 
parodė nepaprastai entuziaz
mo, ir nežiūrint, kad jau se
nokai jos dainavę, duetas taip 
geras, kaip buvo, jei 
geresnis.

Abu duetai tūrėtų 
ir dažnai dainuoti.

Estelle Bagdonienė 
padainavo kelias 
Jos balsas malonus, 
tas gerai; ji taipjau 
tikta ir palydėta.

Pagalios vėl visas choras 
dainavo. Dainavo nepaprastai 
gerai.

Pianu akompanavo Pearl 
Johanson, gera muzikė.

Baigiant vakarienę, pirmi
ninkas Fi’anas Mikužis pada
ręs kelis pranešimus persta
tė keletą žmonių kalbėti.

V. Andrulis kalbėjo apie 
pastaruosius Amerikos reakci
ninkų žygius ir pasimojimus.

Jerry York, Aido Choro 
pirmininkė, pasveikino LKM 
Chorą ir jo bankietan susirin
kusią publiką broliškojo cho
ro vardu. »

Beje, Leonas"''Jonikas 
ma dainuosiant paaiškino

ph> 
dai

nos reikšmę. Kalba jis nepa
prastai gerai.

Teisingai Andrulis savo 
; kalboj pabrėžė, kad jaui da- 
įbar laikas jauniems veikė
jams, Jonikui, Mikužiui, že- 
.braičiui, Yotkai ir 1_____
'mūsų jauniems kalbėtojams 
užimti senesniųjų vietas.

Apie LKMi Chorą reikia 
tas pažymėti:

’ Pastebėjau, kad Marė Urbi- 
kienė (šimkaitė) vėl dainuo- 

į ja. Tai pagirtina. Ji reikalin
ga chore. 'Taipjau! smagu ma
tyti Leoną Joniką chore, 
labai reikalingas.
lingas ir savo, gražiu balsu 

. savo .geru supratimu.
Rūta Juodaitytė buvo išėjus 

iš Choro, bet žada grįžti.

Hart, Mich.

garbingą darbą, 
gyvas būdamas

(Macijauskiltis) paimtas.

. Prieš trejetą mėnesių at
lankiau savo gerus pažįstamus 
Jurikus (baltrusius), kurie 
priemiesty turi drabužių taisy
mo ir skalbimo biznelį. Juri- 
kienė man davė pasiskaityti 
neseniai gautą iš Sovietų Są
jungos laišką nuo savo sesutės 
Danutės. Tame laiškelyje Da
nutė, rašo, kad ji nelabai ge
rai jaučiasi, turi įkyrų kosulį, 
kuris ją kankina nuo to laiko, 
kuomet jų gimtinėn buvo įsi- 
briovę hitlerinės-fašistinės 
gaujos. Tuomet tie žmogėd
ros žvėriškai siautėjo toje ša
lyje : žudė žmones, plėšė, de

gino ir kitaip kankino. Tame 
laiškely Danutė su širdgėla 
rašo, kaip jų motiną, Danutės 
apvaizdoje, vokiški hitleri- 
hinkai, .kartui su šimtais kitų 
žmonių,1 pastatė prie duobės 
ir sušaudė. Tai buvo širdį ve
riantis vaizdas, rąšo Danutė.

Dabar vėl teko atlankyti 
Jurikus. Klausiu: Ar gaunat 
laiškų iš gimtinės, kaip Danu
tė?

Jurikienė džiugiai paaiški
no, jog Danutė sveika ir dirba 
drabužių siuvimo įmonėje. Iš 
prisiųsto paveikslėlio matosi, 
jog Danutė ne tik graži, jau
na mergina, bet taipgi gražiai 
rašo ir aiškiai protauja.

Alekas Jurikas papasakojo, 
kad pas jį užeina vienas kitas 
iš lietuvių, kurie jam kartoja 
tokius dalykus, kuriuos jie 
skaito “Maikio” gazietoje ar 
“Naujienose.” Esą, Sovietų 
Rusijoj komunistai prisistoja 
ii- diktuoja ką rašyti savo gi
minėms Amerikon.

—Tokiems fašistų, blofams 
tiki žmonės, kurių protus fa
šistai sukoneveikė, arba išro
mijo, — aš Jurikui pasakiau.

Hartietis.

Praeitų Kalėdų šventėse 
šioje apylinkėje mirė virš tris
dešimts metų čia ūkininkavęs 
Kazys Matulis, sujaukęs senat
vės. Buvo tikintis žmogus, pa
laidotas katalikų kapinėse 
.Were. Keli metai pirmiau mi
rė jo žmona. Riko sūnus, duk
terys ir kiti giminės.

Pradžioje vasario mirė Ba- 
lašius, taip pat ilgai ūkininka
vęs šioje apylinkėje, kurio 
žmona irgi mirė keli metai 
atgal. Liko keli sūnūs ir duk
terys, rodos, visi vedę ir turi 
šeimynas.

Balašius kada tai seniau
yra gyvenęs šiaurinėje Dako-1 
toje, kur irgi ūkininkavo su 
savo kaimynui Jonu Bakūnu,l 
kuris jau: miręs. Balašius ir 
Bakūnas buvo draugiški žmo
nės ir išpažino katalikišką ti
kėjimą*

Čia pirmiau yra mirę: Jur
gis 'Žukauskas, J. Giraitis, P. 
Šimkus, J. Kampikas ir jo 
žmona, Budrevičienė,' Katulis , 
ir jo žmona, Ore litai, Aštraus-1 
kienė, Balius, Walteris Kas
peravičius (čia gimęs) ir kiti.

Visi jie buivo ūkininkai. Ne
kuriu vaikai gyvena čia, o 
kitų išvažinėjo kitur. Kaiku- 
rie iš mirusių- (Orentai, Kam- 
pikai) buvo linkę prie-prog
resyvių, bet dauguma buvo 
nesąmoningi — jie manė, kad 
pasaulyje taip ir bus amži
nai, kaip dievas sutvėrė, po
nus ponauti, o darbininkus 
dirbti ponams.

Dar ir dabar keli užsilikę 
anos senos kartos žmoneįiai 
nepajėgia atsikratyti to seno 
prosenelių •įskiepyto suprati- 
mOj nežiūrint toli nužengusios 
technikos žemdirbystėje. Jie 
nepajėgia suprasti, kad dėl iš
sivysčiusios naujos technikos 
ir naujų darbo būdų pramonė
je ir žemdirbystėje stumia 
dirbančiuosius ieškoti išeities 
iš kapitalistinės priespaudos, 
karo, nedarbo* sunkios naštos 
taksų .ir tt*

Tie žmoneįiai dar ir šian
dien tebęseka “Maikio su Tė
vu Pasikalbėjimą,” “Naujie
nų” orakulą, “Draugo” mari
jonus. O skaitant nesąmones 
iš tokių gazietų žmogus jokiu 
būdu negali surasti prasmės 
atėjusios ■’naujos gadynės, 
kur šimtai miliohų įvairiuose 
žemės kampuose maršuoja į 
žūtbūtinę kov'ą už šviesesnę 
ateitį, už tąikų, laimingą gy
venimą.

Kai kurie pasipirko ir jau 
perskaitė Dr. J.J. Kaškiaučiaus 
parašytą ir Lietuvių Literatū
ros Draugijos išleistą knygelę 
“Kaip būti jaunam net ir se
natvėje.” Skaičiusieji ją labai 
giria. Nuo savęs noriu pridėti, 
kad ta 62-jų puslapių knyge
lė privalo rastis kiekvieno ne
tik senyvo amžiaus, bet ir 
jauno žmogaus stuboje, ir lai
kas nuo laiko kiekvienas pri
valo vėl ir vėl perskaityti, jei
gu nori- būti jaunu.

-4-XJ. , .

Iš šios apylinkės jau nema
žai jaunuolių paimta į kariuo
menę, rodos, ir vienas lietuvis

Scottville, Mich.
LLD 218 kuopos susirinki

mas įvyko sausio 7 dieną. Su
sirinkime buvo renkama val
dyba. Pasiliko visi tie patys, 
išskiriant kuopos organizato
rių. Atsisakius Klastauskui iš 
organizatoriaus vietos, jo vie
ton išrinkta A. žukienė. Mi
tingai nutarta laikyti Luding- 
tone pas Žukus, 809 Dexter, 
kas antras sekmadienis mėne
sio, 2 valandą po pietų.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Ateivių Teisių Gynimo Komi
teto. Padiskusavus, nutarta 
paaukauti komitetui $10 iš 
kuopos iždo. Paskui buvo , pa
raginti nariai pasimokėti 
duokles už šiuos metus. Buvę 
susirinkime pasimokėjo visi.

Draugai, kurie dar nepasi
mokė jote, stengkitės pasimo- 

įkėti. Tuom palengvinsite dar- 
kitiems ! ką Sekretoriai ir Jdiopa par

teks į garbės kuopas Draugi
joje.

Kitas susirinkimas įvyko va
sario 11 dieną. Perskaičius 
laišką iš “Vinies” reikale 
bazaro, nutarta paaukoti iš 
iždo $10 ir aukų vietoje su
dėta $12.50. Taipgi skaitytas 
laiškas nuo LLD Centro sek
retoriaus, kuriame prašoma 
paremti Knygų Fondą. Nutar
ta iš kuopos iždo paaukoti 
$5 ir aukų sudėta $4.

Tai taip .mūsų neskaitlinga 
kuopa darbuojamės, kiek iš
galime. Draugai ir draugės, 
nenuleiskime rankų ir nebėg- 
kime į šalį. Jei’ 
pūola, varykime 
inyn dar labiau, 
Inas ii ė baimėje,

Kolonijų veikėjai, ką 
rengia ; jūsų organizacijos 
40 metų Laisvės gyvavimo 
sukakties paminėjimui?

PRANEŠIMAS
CLIFFSIDE, N. J. . , 

LDS 115 kuopos susirinkimas 
įvyks penktadienį, 9 d. kovo, 8 vai. 
vakare, 346 Palisade Avė. — Eliz. 
Petkevičienė, sekr. f45-46).

NEWARK, N. J.
Rusų, ukrainų ir lenkų moterys 

ruošia Moterų Dienos paminėjimų 
šeštadienį, kovo 10 d., 8 vai. vaka
re, Ą. R. C. svetainėj, 53 Broome 
St., Newark, N. J. Bus kalbėtojų. 
Turės skanaus maisto ir tinkamo 
išsigėrimo. Įžanga ypatai tik 50c— 
Kviečia Moterų Komitetas*. (45-46)

Jis
Jis reika- 

ir

Į Būtų gerai, kad grįžtų ir
Helena Paukštytė.

Reikia daugiau ir jaunų 
vyrų.

Pagirtina, kad Bagdonienė 
bent kai kada dainuoja chore. 
.* Dauderis ir Jonikas turi 
dainuoti duete.

LKM Choras ruošiasi suvai
dinti operetę Sapnų Valsas. 
Tai bus gražūs muzikalis vei
kalas.

Choro bankiete buvo daug 
jaunų žmonių ~ čiagimių. 
Daugelis jų buvę chore. Geis
tina, kad jie vėl grįžtų.

Reikia tikėtis* kad choras 
turės naddos iš savo bankietd.

Rep.

Vieša padėka
Reiškiame nuoširdžią pa

dėką visiems draugams ir 
prieteliams, kurie, mirus 
Juozui Bender-Bendoravi- 
čiui, mūsų didžio liūdesio 
valandoje, kuo nors prisidė
jo prie mūs suraminimo ir 
velionio pagerbimo. Juozas 
mirė pabaigoje praėjusių 
metų ir buvo palaidotas šių 
nleht sausio 2 dieną.

Dėkojame' Philadelphijos 
Lyros Chorui ųž sugiedosi
mą prie karšto “Neverkim

priešai mus 
darbą pir

uos laimėj i- 
o kovoje.-

Lūdingtone dvi savaitės at
gal buvo išėję į streiką Carron 
Industries, Ine., darbininkai. 
Po dviejų savaičių streiko su
sitaikė, - Kompanija pridėjo 
darbininkams algos po 10 cen
tų į valandą. Iki šiol gavo 85 
centus. Tai mažiausia apmo
kami darbininkai. Mat Lu- 
dingtone fabrikantai ir biznie
riai turi tvirtą savo organiza
ciją, o darbininkdi pasidalinę. 
Be toj daug mažų farmerių 
dirba dirbtuvėse, tai tas ele
mentas ir yra sunkiausiai su
organizuoti.

Mūsų draugai Klastauskai 
pagaliau sulaukė iš kariuome
nės sūnaus, kurį paliuosavo. 
Tai dabar draugams Klastaus- 
kams didžiausias džiaugsmas 
ir Klastausko sveikata sutvir
tėjo.

Mūsų miesto nauja gyven
toja vilnietė draugė Petkuvie- 
nė jau koks mėnuo kaip ser
ga. Ji buvo susirgus " paraly
žiaus liga ir dar vis nepajė
gia atsigauti. Pats Petkus ir
gi netvirtas.
' ’ Linkiu ’ draugams greitai 

pasveikti. F. Žukas *

Matthew A.
BUYUS

(BUYAVSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

e
Liūdėsi© valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar i 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis. būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4H0 J

•*—*...m—
___ □_____ :__ ;--------------- - ------

3 p«I.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -Ant/.., Kovo-Mar. 6. 1951
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nenusiminęs

I

Dr. J. Stanislovaitis atvyks 
teikti prelekciią

Darbiečiai atidarė 
naują centrą

Niujorkas - skersai 
ir išilgai

Prelekcija irgi yra didelė 
dovana. Pernai įvykusioje wa- 
terburiečio daktaro Jono 
Stanislovaičio prelekcijoje 
mes kiekvienas gavome tiek 
pamokų, kiek nebūtume gavę 
nei už šimtinę, privatiškai 
lankydamiesi pas daktarus.

žinome, šiemet (kovo 11-tą, 
Auditorijoje) daktaras taip 
pat nepaskūpės mums suteik- j 
ti patarimų visiems bendrų ir 
atsakyti specialius klausimus.

Su daktaru atvyksiančioji 
jo žmona, žinomoji prakalbi- 
ninkė ir veikėja Kristina Sta-

Kaš-

Darbo
savo

Lenox 
vadas

Partija 
centrelį 

Avė. ži- 
.Ch aries

kom- 
kelti 
va-

nislovaitienė atveš nepaprastą 
dovaną. Ji rašo:

“Pabaigiau daktaro 
kiaučiaus portretą pasižiūrė
dama i -fotografiją. Turi pa
našumo į jį. Paduosiu padary
ti rėmus ir atvešiu Auditori
jai jį padovanoti, kai daktaras 
Stanislo^aitis važiuos ten kal
bėti kovo 11-tą.”

Kviečiame visus kovo 11-tos 
popietį rezervuotis savo svei
katos reikalams, atvykti pasi
klausyti daktaro Stanislovai- 
čio prelekcijos. Rengia Mote
rų Klubas. Klubietė.

Amerikos 
atidarė naują
Harleme, 306
nomasis unijų
Collins, negras, paskirtas di
rektoriumi veiklos toje srity-

Long Island gelžkelių 
panija reikalavusi leisti 
nuolatiniams keleivia/ms 
žiuotės fėrą 32 procentais.
Dabar jau nusileisianti iki 20 
procentų.

Vienu pirmiausiųjų 
yra gelbėjimas Willie 
Tuo tikslu rengiamas 
mitingas kovo 19-tą, 
Gate Ballroom.

žygių 
McGee, 
masinis 
Golden

—o—

IW0 šaukia mažesnius 
mitingus organizacijai ginti

Atrodo, kad operon atvyks 
daug svečių iš kitur

Atlantic
Richmond 
po pietų. PINA SARRO

Violettas rolėje

Kadangi teisėjas Greenberg 
neleido International Workers 
Order — fraternalei organi
zacijai, su 162,000 narių — 
laikyti savo suvažiavimą Niu
jorke, tai šios organizacijos 
sekretorius, Dave. Greene, 
jaukia mažesnius IWO suva
žiavimus.

Praėjusią savaitę Mr. Gree
ne išleido laiškus, raginančius 
paskyrų miestų — iš viso 16- 
kos.— kuopas, kad jos savo 
delegatus instruktuotų susi
rinkti ir' aptarti gyvybinius 
organizacijos reikalus.

Tokie mitingai-konferenci- 
jos įvyks, — kai kur jau įvy
ko, — apart kitų miestų, se
kamuose: Providence, 
tone, Akrone, 
Pittsburghe, 
Hartforde,
Bridgeport©, Chicago.].
jorke didžiulis mitingas įvyks 
kovo 7 dieną St. Nicholas Are
noje.

Tolydžio teisėjas Greenberg 
dar vis klausinėja valdžios 
apmokamus liudininkus, bylo
jančius prieš IWO.

Vienas tokių yra 
Leech, kadaise liudijęs 
darbo unijų vadovą
Bridges. Tuomet teisėjas Ja
unes M. Landis Leech’ą rūs
čiai pasmerkė, kaip melagį, 
falsifikuotoją, kaip nedorą, 
negarbingą asmenį.

IWO. deda didžiausių pa
stangų išlaikyti savo organi
zaciją, kurią inšiūrinse de- 
p'artmentas nori likviduoti ir 
narių sudėtus apdraudos mo
kesčius atiduoti didžiosioms 
inšiūrins kompanijoms.

Louis Budenz, savo politi
nio kailio ir religijos kaitalio- 
tojas pagal politinio oro at
mainas, dabar ir vėl buvo 
“informuotoju” teisme. Tas 
samdytas “žinovas” liudijo, 
būk artistas Rockwell Kent, 
IWO prezidentas, jam pasisa
kęs .esąs komunistu. Tai iš
girdęs, Kent pareiškė: “Visuo
tinas melas.”

—o-- '
Į brooklyniečio, neseniai iš 

Vokietijos atvykusio dipuko 
butą telefonų kompanija at
siuntė darbininkus išimti pir
mesnių gyventojų įvesdintą te
lefoną. Dėžutėje atrado pa
slėptus dipuko $1,050. Prisi
laikant įstato, jie pinigus ati
davė policijai, o dipukas juos 
parsinešė iš policijos.

—o—
Už žalius pipirus kilęs pa

siturinčių MacFadden’ų šei
moje vaidas pasiekė ir teismą. 
Jinai sako, i 

ją su bliuzu
sako, kad jis bliūdą 
ant žemės po to, kai jis 
kis kartus prašęs nedėti 
“salad” žaliųjų 
vis dėjusi.

Senukas D r. John Ho
ward Melish', 74 metų, išgir
dęs, kad teismas atmetė jo 
bylą, pareiškė pasitenkinimą 
jį gynusios parapijos už jį 
vesta kova. Ta 
veltui, sakė jis.

“Nei pusiau 
išteisinti vieną 
svarbu užžiebti 
lektualės, moralės ir religinės 
laisvės žibintą. Tą 
mūsų mylimoji šalis 
labai žemai nupulti 
blogumų ir isteriškomis dieno
mis.”'

Daktaras sako, kad ištiki- 
,mai ir narsiai jį gypusieji jo 
parapijonys ir tūkstančiai 
dvasiškių įrodė žmonėms, jog 
“aš prašalinamas iš parapijos 
dėl to, kad viešai pasisakiau 
tūlais klausimais taip, kaip 
mani rodė krikščioniška sąži
nė.”

Reakcinis vyskupas De 
Wolfe pasimojo 45 metus tar
navusį kunigą prašalinti. Pa
rapijonys jį gynė ir tūkstan
čiai dvasiškių užtarė, 
mas palaikė vyskupą 
parapiją.

parapijos
kova nenuėjo

.tiek nesvarbu 
asmenj, kiek 

iš naujo inte-

žibintą 
daleido 

šiomis

Teis- 
prieš

Aukšč. Teismas uždraudžia 
uniją 18-je kasyklų

Can-
Youngstowne,

Philadelphijoj, 
New ^Elavenė,

Niū-

ad jisai metęs į 
“salado.” O jis 

tvojęs 
pen- 
į Jo 
o ji

♦
Įžymusis negrų vadas ir 

mokslininkas Dr. W. E. 
B. DuBois, 83 metų, kal
tinamas ir bus teisiamas 
už praėjusią vasarą vado
vavimą rinkimo parašų 
ant Stockholm© taikos 
peticijoj. Jam primetamas 
neužsiregistravimas kaipo 
“svetimos valstybes agen
to/’ nors tas Taikos In
formacijos Centras, ku
riam DuBois vadovavo, 
buvo ' grynai amerikinė 
organizacija ir susidėjo 
tiktai iš amerikiečių.

Help Wahted Agey Tel. Plaza
i I III—................ IK I

HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė; guoli^flUOMb 
varne kambaryje. Daktaro namai 
$30 j savaitę. Pageidaujame paty
rusios. DA. 3-5989. ^ (40-Ž>2J

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

Namų darbininkė, mažas, 6 kam 
barių namas, 2 vaikai, guolis vieto 
įe atskirame kambaryje, gera alga 
su palūdijimu. NEwtown 9-2601.

(43-45)

Virėja — guolis vietoje ar kitur 
Dirbanti pora. Nėra vaikų. Linksmi 
aplinka. Skambinkite sekmadieniai; 
arba bile .vakarą. PLaza 8-2169 
Jeigu nieks neatsilieps —
Plaza 7-2896. (4448)
—......   —.......•■"■“"■■•r

Namų darbininkė, guolis vietoje 
mylinti vaikus, Bendix skalbiniams 
mašina indams mazgoti, $125 j 
nesj. BE. 5-7736W.
........................................................

Namų darbininkė; trim dienok— 
pirmadieni, trečiadieni ir penktadie 
nj iki po pietų, 1 vakarą vaiką pa
daboti $15.00. OR. 7-0863.

(4547:

Užsisakymai tikietų dangė-i 
ja. Juos užsisako laiškais ir į 
telefonais žmonės iš kitų | 
miestų. Juos nusiperka Audi-1 
tori jo j e ir pas pardavinėto
jus brooklyniečiai. Matosi, } 
kad kožna vieta bus užpildyta J 
ir kad gali pritrūkti sėdynių. į 
Opera, ištisa graži opera, ; 
pastatoma operinės grupės ; 
jnums, lietuviams, pirmoji to- į 
kia lietuvių gyvenime. Ir gal 
negreit kita tokia proga rasis. 
Dėl to žmonės nori tuo pasi- . 
naudoti.

Opera statoma šio mėnesio 
(kovo-March) 18 dieną, Li
berty Auditorijoje, 
Avė. ir 110th St., 
Hill. Pradžia 3:30
Įžanga $1.50 Rezervuotos sė
dynės $2. Pataisai turiu pri
minti; jog mažai sėdynių yra 
rezervuotų. Pirmiau (klaidin
gai) parašiau, būk dauguma.

Artėjant operos dienai, su
sipažinkime su tuo, kas opero
je pavaizduojama.

OPEROS TURINYS
“La Traviata” yra istorinė 

drama. Ji puikiai pavaizduo
ja tam tįkrą labai įdomų Fran- 
cūzijos valdančiosios klasės 
— aristokratijos — socialinio 
gyvenimo laikotarpį, madas 
ir papročius.

žvarbiausia šioje dramoje 
ypata yra jauna, graži mer
gina, kurios, tačiau, užsiėmi
mas buvo nelabai garbingas. 
Jos vardas buvo Alphonsine 
Plessis. Ji buvo kurtizanė —

išdy-“aptarnautoju” turtingų
! kusių vyrų, šiandien ją pava- 
• dintumėme “sugulove” arba 
'“prostitute.” Ji mirė 1848 me
stais džiovos liga, vos sulauku
si 23 metų, ir buvo palaidota 

i Montmartre kapinyne, Pary
žiuje. Alexandras Dumas savo 
toje novelėje “La Dame aux 
Camel fas” ir aprašė 
tizanės Alphonsine

i g y ve n i m o d r a m ą.
Į “La Traviata” * ji 
“Violetta Valeri.” s

Ar Violetta norėjo tokio 
gyvenimo? Ar ji dar būtų ga
lėjusi tikrai mylėti ir būti my
lima ?

Vis tai klausimai, kuriems 
paviršutinį atsakymą rasite 
sekamose laidose. Tai klausi
mai, kuriuos geriausia atsakys 
opera. Atsakys Violettes mei
liomis ii- gailiomis dainomis 
pareikštoji rauda.

pipirų,

Pranešimas Lietuviams

John 
prieš 

Harry

Graži 17 metų mergina Ire
ne Mikulik nusižudė iššokda
ma iš Hotel Glaridge 11-to 
aukšto. Mergaitė namie, Hill- 
sidėje, palikusi šeimos bibli
joje įrašą, kad ji nesitiki 
linksmai ir laimingai gyventi 
ir dėl to žudosi.

Washington. — Jungtinė 
Mainierių. Unija davė ape
liaciją Aukščiausiam Teis
mui; prašė panaikint Taf- 
to-Hartley’o įstatymo ko
misijos sprendimą, kuris 
užgynė reikalaut unijos įve
dimo 18-je angliakasy klų, 
priklausančių plieno kom
panijoms, vakarinėje Penn- 
sylvanijoje.

Aukščiausias Teismas at
sisakė svarstyt apeliaciją; 
taigi patvirtino unijos už
draudimą tose kasyklose.

ČIANG KAI-šEKO 
PRANAŠAS

. Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinų tautininkų prem
jeras Čen čeng pranašavo, 
kad Čiango armija “sugrįš 
į Kinijos sausžemį ne vėliau 
kaip per 12 mėnesiu nuo 
šiol.” ■

Pirmesnieji čiangininkų 
pranašavimai neišsipildė.

Roma. — Popiežiui Pijui 
XII suėjo 75 metai am
žiaus. •

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

----------------------------------------------------------■

Abelnam namų ruošos darbui mo 
teriškė, pagelbininkė prie virimą 
vaiko prižiūrėjimui, gera alga, guo 
lis vietoje. BO. 3-0319. -h (45-47.

Virėja, namų darbininkė, labai ge 
ra virėja, pilnai patyrusi, imjnnti ąt 
sakomybę; guolis mieste ir nttfcnfes 
tyje, puikiausios darbo sąlygos, Vė 
liausiąs paliudijimas, gera alga, * 
suaugu. TR. 7-4360. (4547

Organizacijos, nesivfclin 
kite priduoti spaudai sav< 
parengimų darbus. Lais,* 
ves spaustuve tinkama 
jums patarnaus.
------------------------ . ... ............

Dr. A. Petriką 
dantų gydytojas 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 » M 
Valandom;

šios kur-
Plcssis

Operoje
vadinas

New Yorko žydai pradėjo 
kampaniją sukelti visoje ša
lyje $203,684,577 bendrai vi
soms savo tautinėms pašalpos 
įstaigoms finansuoti.

gat- 
d ienai 

tikslu apsvarstyti naujas kai
nas medvilninėms prekėms.

Medvilnės birža Wall 
vėje- užsidarė vienai

Bernard M. Barneli, buvęs 
valstybes pareigūnas, atskrido 
iš S. Carolina į New Yorką 
gydytis sužeistą koją. Baruch 
jau yra 80 metų amžiaus.

Laszlo D. Pinter, artistas, 
tapo sulaikytas kalėjime be 
kaucijos po įtarimo, kad jis 
namie sužeidė savo žmoną 
Christine ir mirtinai perdūrė 
savo posūnį Leonard A. Fle
ming, 17 m.

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. 7-6283

Penktftdienlals

Jau pradėta pasiruošti 
Gegužės Pirmosios 
Paradui

Newyorkiete Mrs. Joseph 
Patrick Coll mirė ligoninėje 
po to, kai ją ten nuvežė jos 
vyro pašaukta policija. Jos 
gerklė nutraukta. Kvočia
mas, jos vyras sakė, kad jiedu 
abu buvę girti, nieko neatsi
menąs.

Gegužės Pirmosios Paradui 
pasiruošti viso miesto , organi
zacijų konferencija įvyks šio 
mėnesio (kovo-March) 24-tą, 
St. Nicholas Arena, 69. W. 
66th St., New Yorke.

Visos organizacijų kuopos,

New Yorko Carnegie Kor
poracija davė Ryšiams su Už- 
rubežiais Tarybai $22,500. 
Tikslas: atrasti ir finansuoti 
užrub.ežiuose kurstytojus karo 
(jie tą vadina šelpimu pries- 
komunistinių vadų).

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 parandavojimų,Brooklyniečiai, kūne turite kokių parandavojimų, ar 

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 bilų.

- GEORGE KLIMAS
Kalbamųjų Filmų Gamintojas.

Kliubai, draugijos ir meno 
organizacijos dar turite «progos klubai prašomi atsiusti dele- 
pamatyti tą gražiąją lietuvių i gatus ar atstovus.
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 fil
mą 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 lietuvišku filmų.

Rašydami adresuokite:

PHOTO-ART STUDIO
271 Ridgewood Ave., 

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

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 Kuopos Susirinkimas.
Antradieni, kovo 6 d. jvyks LDS 

1 kp. susirinkimas A. L. PiL Kliubo 
svetainėj, 280 Union Ave., Brook-' 
lyn, N. Y. Pradžia 7:30 vai. vak.

Įsitėmykite, kad nepamirštumėt 
atsilankyt ir pasimokėt mokestis. 
Taipgi pasistengkite ir naujų narių i a •__ i

šiemetinės gegužinės vyriau
siais ©balsiais pasiūlyta tai
ka, sustabdyti kainų kelintą, 
prieš ,vertimą darbininkų ver-j atsivesti j kuopą prirašyt. — Prot.' 
gų darbui. Dėl to darbiniu-1 sekretorius.___________ (44-45)
kuose ir jiems artimose visuo-1 brooklyn-ridgewood, n. y. 
menės organizacijose pasi-1 ldš 103 • vi — t • i i • • i * — • • nnfrorreiske didelis susidomėjimas 
gegužine.

Daugelio unijų vadovybė 
jau svarstė apie gegužinę ir 
paskyrė savo atstovus tartis 
su gegužinės šaukimui laiki
nuoju komitetu. Jie jau da
bar pradeda rūpintis sumobi
lizuoti tokį paradą, kokio mū
sų miestas dar nėra matęs. 
Konferencija padės tai įvyk
dyti. '

Pirmosios Gegužės Paradas 
šiemet pripuola antradienį. '

Rep.

I kuopos susirinkimas 
jvyks antradieni, Kovo-March 6 d., 
Šapolo - Vaiginio svetainėje, 147 

Į Thames St., 8-tą vai. vakare. Skait
lingai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes turimų daug'svarbių daly
kų aptarimui. Taipgi pasirūpinkite 
užsimokėti duokles. — P. Babars- 
kas, prot. rašt. (44-45)

PARDAVIMAI
Williamsburg—Brooklyn. Parsiduo

da namas su fornišiuotais kamba- 
riaias. 14 kambarių, (12 fomišiuoti). 
Basemente yra du tušti kambariai 

- Keturių aukštų namas. 
. .-------------------- > pusę pinigais,

arti

su yana. Keturių 
$16,000. Priimsime 
Kreipkitės: 281 So. 5th St, 
Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. Kreip
kitės į Basementą. (42-45)

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES 
KALENDORIŲ

Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos 
patarimais ir moksliniais raštais.

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ 
Kaina tik 50 centų

Platintojams duodama nuolaidų

Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:

LAISVĘ
110-12 ATLANTIC AVĖ., 

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

nes kainuoja persiuntimas.
•’ • -t •••'■. I.i, n i    į ■ >■■■{■ ■/ IA..u •, ,

"r

TONY’S &,
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists. <,»

394-398 BROADWAY

TeL ST, 2-8341

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
' * * • k JU

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET j 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergrecn 4-8174
. ii m i m. ■*» b— pi U

4 psl.«Laisvė ( Liberty t Lith. Daily) -Antr., Kovo-Mar
. .. . .
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