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Kunigų Draugas labai pyk
sta ant tų lietuvių, kurie re
mia pažangiąją spaudą. Jam 
labai pikta, kad taip gražiai 
pažangieji lietuviai atsiliepia 
šiame Laisvės vajuje už surin
kimą dešimties tūkstančių do
lerių.

Mūsų priešai mums pavydi. 
Jie norėtų, kad tie visi dole
riai nueitų j klebonijas.

Bet dar karta Amerik. lietu
viai jrodys, kad Laisve ir vi
sa pažangioji spauda yra jų 
reikalas, jų rūpestis. Jie sup
ranta, kaip sunku prie šių die
nų nesvietiško brangumo ge
rą, darbininkišką laikraštį iš
leisti ir išlaikyti.

—o—
Afrikoj Anglija turi 3 neg- 

rų^ kolonijas — Southern Rho- 
dešia, ■ Northern Rhodesia ir 
Nya^aland. Jose gyvena šeši 
milijonai negrų. Bet jie neturi 
jokių politinių ir socialinių tei
sių^ Juos valdo 150,000 bal
tų kolonistų, daugiausia, žino
ma, anglų.

Ir iki šiai dienai civilizuota
sis pasaulis toleruoja šitokią 
begėdystę!

* —-o—
Juozas Tysliava skundžiasi, 

kad po vasario 16 dienos jų 
fronte viskas nurimsta, užmie
ga. Kas nors, girdi, turėtų sut- 
galvoti ką nors, kad per išti
sus metus eitų “bruzdėjimas”.

Nėra jokio reikalo. Kryžio
kai neturi jokių idėjų. Ką jie 
veiks apskritus metus? K,as 
kita vasario 16 d. čia pasida
ro didelė rugiapiūtė. Dar vis, 
mat, randasi nemažai lietuvių, 
kuriėj per tuos “nepriklauso
mybės paminėjimus” sukioja | 
tūkstančius dolerių. Tarybos 
vadams užtenka visiejns me
tams. .Jie sotūs ir gražiai sau 
“miega”.

Tysliava mažiau miega, nes 
jis mažiau iš Amerikos Liet. 
Tarybos gauna. Grigaitis, Vai- 
dyla ir šimutis turėtų ant jo 
daugiau susimylėti, jeigu jie 
nenori, kad jis kalbėtų apie 
bruzdėjimą apskritus metus.

—o—
Net dvylika šimtų jaunų vy

rų sugrįžo iš Korėjos. Jie yra 
nariai Pirmosios Marinų Divi
zijos. Virš keturi šimtai jų yra 

I sužeisti. Daugelis jų draugų 
pasiliko amžinajam poilsiui 
Korėjoje.

Šitie jauni vyrai matė šių 
dienų karinį pragara. Džiau
giasi sugrįžę gyvais namo. 
Karštai juos sveikina ir džiau
giasi jų artimieji.

Bet karas tebesitęsia. Dar 
Korėjoje tebesiranda 250,000 
jaunų amerikiečių. Jau didelė 

’ dauguma Amerikos žmonių 
yra įsitikinę, jog laikas vi
siems sugrįžti namo.

Prezidentas Trumanas įeis 
’ istorijon brangiausiu prezi
dentu. Nepraeina tokia diena, 
kurioje jis nepareikalautų iš 
Kongreso paskyrimo milžiniš
kų sumų dolerių. Dabar jis 
reikalauja, kad Kongresas pa
skirtų $97,500,000 propagan
dos reikalams.

Daugiausa tų propagandos 
pinigų suėda “Voice of Ame
rica.” Pastebėjau, kad ir lie
tuviškų sukčių būrelis prisipla
kė prie “Voice of. America”, 
fr melžia tą karvutę.

-—o—
Prancūzai turi bėdos ne tik 

su Indo-kinija, bet ir su Afri
kos kolonija Moroko. Ten eina 
žmonių sukilimas. Gali užvirti1 
tikras karas. Mūsų preziden
tai. Trumanas turės gauti nau
jus ^bilijonus suteikimui fran- 
cūzams paramos šio karo ve
dimui. jyTat, ir ten, sakoma, 
“žmones sukurstė raudonie
ji”. /

Bet francūzai turės eiti lau-

SOVIETAI UŽDRAUSTA 
KARINES KALBAS
Raportas Sovietų seimui rodo, 
kaip jie mažina karines lėšas

Maskva.—Susirinko Aukš
čiausioji Taryba — Sovietų 
Sąjungos seimas.

D^ svarbiausi dalykai 
seimo dienotvarkėje yra:

Nustatyt pajamų - lėšų 
sąmatą (biudžetą) . šiems 
metams;

Išleist įstatymą, kuris 
baustinai uždraustų kurs
tančias karines kalbas.

Pradinis raportas seimui 
rodo, kaip Sovietų Sąjunga 
mažino lėšas ginkluotom 
savo jėgom, būtent:

1940 metais ginkluotom 
jėgom buvo išleista 32 ir

pusė procento visų valsty
bės pajamų, 1946 metais— 
apie 24 procentus, 1949 m. 
—19 procentų ,o 1950 me
tais jau tiktai 18 procentų 
ir pusė valstybės lėšų buvo 
panaudota armijai, laivy
nui ir oro jėgoms.

Kurstančių karinių kal
bų užgynimas bus paremtas 
nutarimu įvykusio Varšu
voj Pasaulinio Taikos Kon
greso.

Lenkija, Čechoslovakija ir 
kitos naujosios rytų Euro
pos demokratijos jau išlei
do įstatymus, uždraudžiant 
karines kalbas.

JUBILIEJINISv?

LAISVES VAJUS
KORĖJOS UIAUDININKAI
PRADEDA OFENSYVA

SUKELTA $915.00;
DAR REIKIA $9,085.00

Brooklyno lietuviai nutarė sukelti Laisvės reikalams 
$1,000.00. Pirmame susirinkime sukėlė $350.00. Jie taip
gi nutarė suruošti vakarėlį su užkandžiais ir gėrimais. 
Į tą parengimą bus, kviečiami visi dienraščio rėmėjai ir 
simpatikai. Tam reikalui išrinko komisiją. Pirmoji 
brooklyniškių parama Laisvės naudai atėjo nuo sekamų

Laimi .rytų fronte; bet jankiai 
prasiveržė per Han upę

FBI agentai nori 
84 milionu dolerių

Washington. — FBI slap
tosios policijos direktorius 
J. Edgar Hoover kreipėsi Į 
Kongresą, kad paskirtų 84 
milionus 'dolerių FBI agen
tams per metus, tai yra, 26 
milionais dolerių ' daugiau 
kaip pernai.

Hooveris sake kongresi
niam lėšų komitetui, dabar 
komunistai labiau slapsto 
savo veikla, kadangi išleis
tas MpCarrano isf.atvmas 
prieš juos: todėl slaptajai 
policijai reikia daugiau pi- 
nimi. kad galėtų juos sušni- 
pinėti.

1939 metais FBI išleido 
6 milionus dolerių. Dabar 
reikalą”ia 13 švkiu dau
giau. Ir suprantama. Kon
gresas patenkins reikalavi
mą. Kongresmanai ir sena
toriai nesigaili pinigų FBI 
agentams, kaip komunistų 
ir veiklių unijistų medžio
tojams.

Tammany demokratai 
geidžia daugiau taksy

Albany, N. Y. — New 
Yorko miesto majoras 
Impelliteri gavo New 
Yorko valstijos seimelyje 
bent kelis šalininkus, ku
rie pasižadėjo remti majo
ro pasiūlymą pakelti mies
tinius taksus perkamiems 
daiktams nuo ^dabartinių 
dviejų procentų iki trijų 
procentų.

Taksų didinimą remia de
mokratai Tammany Hall 
politikieriai.

Graikijos fašistai 
sušaudė 7 komunistus

Athenai, Graikija.—Grai
kų monarcho - fašistų val
džia sušaudė septynis ko
munistus Salonikoje. Jie 
buvo nusmerkti už bandy
mą atgaivint slaptą komu
nistinį judėjimą tame mies
te.

Kariniai Pietų Korėjos 
tautininkų nuostoliai

Korėja. — Amerikonu ko
manda paskelbė, kad jų 
talkininkai, Pietinės Korė
jos tautininkai, nukentėjo 
1619 tūkstančius ' nuostolių, 
skaitant užmuštus, sunkiai 
sužeistus, be žinios dingu
sius bei nelaisvėn paimtus.

Pietinių Korėjos tauti
ninku, nuostoliai vra bent 
tris kartus didesni už ame
rikonų, anglų, turkų ir ki
tų talkininkų nuostolius 
šiame kare prieš Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
ką.

Brazilai reikalauja 
užgini atom-bombas

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Įvyko eilė masiniu susi
rinkimų, Jcurie užgyrė rezo
liucijas, reikalaujančias už
draust atominių bombų 
naudojimą.

Tokius susirinkimus ren
gia Priešfašistinė Sąjungą 
ir Brazilų Sąjunga Demo
kratinėms Laisvėms Ginti.

SKANDALAS
LEBANO PROTESTAS 

FRANCIJAI
Beirut, Lebanas. — Visos 

mokyklos šiame mieste bu
vo uždarytos antradienį, 
reiškiant protestą prieš 
francūzų žvėriškumus Mo- 
rokkoje, Franci jos koloni
joje, šiaurinėje Afrikoje.

Ottawa. — Kanados val
džia planuoja pasiųsti dar 
vieną kariuomenės brigadą 
į Korėją.

kan iš koloniją. Eis laukan 
ir anglai, anksčiau ar vėliau.

Washington.— Demokra
tas senatorius J. E. Murray 
pareiškė, jog ne jis vienas, 
bet ir kiti senatoriai ir 
kongresmanai stengėsi gau
ti tūliems bizniams pasko
lų iš valdinės Reconstruc
tion Finance Korporacijos. 
Murray todėl reikalavo, 
kad tyrinėjančioj i Senato 
komisija viešai paskelbtų 
vardus visų “įsivėlusių” se
natorių ir kongresmanų.

Komisija nusitarė palai
kyti slaptybėje kitų senato
rių vardus.

Saxony ir Sorrento vieš-

asmenų:
V. šimtas aukojo ............................ • •.................$50.00
Mary Kreivėnienė ...................... ...... 25.00
W. Lutiminas ........ •.......................  • 20.00
Brooklyniečių šeima ................      20.00
Jonas Gužas............. • •.............. ...... 15.00
Laisvės Skaitytoja ..... ................ .. 10.00
žymus brooklynietis ... ....... .. ....... .. 10.00
Jonąs Siurba .................... ... 10.00
K. Petrikiene ...... .............   ..... 10.00
Rojus Mizara .......... ........ .......... 10.00
Vinęas Rudaitis • •....... . . .........;10.00
S. Maksimiškis .. ............. ....... ....... 10.00
S. Šasna ....... .. .............•......... 10.00
M. Liepus •.........    • 10.00
Chas Bender ............. .. .......   \. .......... • • • • 10.00
Ant. Balčiūnas....... .................. 10.00
Dt M, šolomskas .......... .............•.. 10.00
Ant Bimba ...... ............. ......... •..•••• 10.00
Pianas Buknys ................   ....... 10.00
Kazys Jankaitis ............... •. 10.00
Antanas parapijonas ........ ....... .... 10.00
Maikis Sapiega .................................................. 5.00
Magdalena ir Jonas Balaikai .....••......... 5.00
Kazvs Balčiūnas .. •.........   5.00
^Valteris Brazauskas .. ................    5.00
Laikykimės • • ............. .. ......... ........ 5.00
V. Kazlauskas .......  •.. •............   • •............... 5.00
K. Karoavičiene ................ • •.. •............. 5.00
Wm. Chenulis ......... ............. ..... 5.00
Marv Wilson ................  .... ............. ...... 5.00
A. Pilioraitiene .............•. . ................  2.00
M. Yakštienė ...... ..............   1.00
Tai tain brooklvniečiai pradžioj vaiaus parėmė dien

rašti Laisve. Bet tai tik vienas trečdalis pasibrėžtos 
sumos sukelta. Prašome visus ir visas kitus Laisvės 
rėmėjus, skaitv'toius, laisvę mylinčius lietuvius aukoti ji 
Laisvės iubilieiaus fondą! Pinigus galite priduoti Lais
vės raštinėje arba nažistamiems veikėjams ir veikė
joms. Visiems aukojusiems tariame ačiū!
i Laisvės Administracija

Franciins seimas 
atmetė Molletą

Paryžius.—Franciios sei
mas 286 balsais prieš 259 
atmetė socialistų vada Guy 
Molletą, kurį prezidentas 
Auriol skyrė premjeru.

Mollet prašėsi greito už- 
gyrimo. Sakė, jeigu Fran- 
cija dar nęturės premjero, 
tai'anglai - amerikonai ma
nys,; kad Franci jos valdžia 
yra silpna jų talkininkė 
prieš Sovietų Sąjungą. ,

Nužudytas Irano 
premjeras Razmara

Teheran, Iran.—Vienoje 
čionaitinėje mahomet o n ų 
bažnyčioje tapo nušautas 
Irano premjeras generolas 
Ali Razmara. v

Valdininkai įtaria religi
nius mahometonų fanati
kus kaip žmogžudžius.

London. — Anglija jau 
taipgi pardavinėja Jugosla
vijai lėktuvus.

Koreja, kovo 7.—Šiauri
niai Korėjos liaudininkai 
rytiniame fronte pastūmė 
amerikonus ir jų talkinin
kus vieną iki trijų mylių 
atgal. Smarkiomis atako
mis Amidongo apylinkėje 
liaudininkai įvarė kylį į 
jankių linijas.

Vakariniame fronte ame
rikonai prasiveržė į šiauri
nę Han upės pusę už kelių 
mylių į rytus nuo SeOulo, 
Pietinės Korėjos sostines.

Viduriniame fronte jan
kiai ir graikai užėmė 
Yongdu.

Dideli amerikinių lėktų-

Izraelis draftuos 
ir merginas

Jeruzalė. — Izraelio sei
mas (Knesset) 62 balsais 
prieš 28 nutarė rekrutuot 
merginas ir jaunas moteris 
į verstiną karinę tarnybą.

Rabinai priešinosi religi
nių merginų draftavimui.

Du jankių kapitonai nušovė 
vieną japoną, sužeidė tris

Tokio. — Amerikonų ka
pitonai Robertas W. Hess- 

. ler ir Willard Wise, susipy
kę su japonais Atami vieš
butyje, nušovė japoną Ryo-1 
nosuke Šibai ir sužeidė tris 
kitus.

Amerikinių karininku ko
misija lengvai kvočia Hess- 
lerj ir Wise.

Nušautojo japono sesuo 
parašė generolui MacAr- 
thurui laišką, prašydama 
nebausti žmogžudžių, bet 
duoti jiem progą vėl kovo
ti Korėjoje prieš komunfs- 
tus.

Pietinių fabrikantų 
sąmokslas prieš unijas

Washington. — Senatorių 
komisija darbiniais reika
lais pranešė, jog fabrikan
tai, ypač audyklų savinin
kai, pietinėse valstijose yra 
sudarę sąmokslą išnaikint 
darbo unijas,

Išvien su fabrikantais 
veikia miestų valdybos ir 
policija.

vų būriai bombardavo ir 
šaudė šiaurinius liaudinin
kus ir kinus, susibūrusius 
pafrontėje.

Atsilankęs frontan, gene
rolas MaęArthuras įspėjo, 
kad korejiniai liaudininkai 
ir kinai ruošiasi naujam 
galingam ofensyvui. Ma
noma, kad įnirtingos jų 
atakos rytiniame fronte 
yra to ofensyvo pradžia.
šiaurines Korėjos 
liaudininkų pranešimas

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie ir kinai savanoriai tvir
tai atlaiko savo pozicijas.

Liaudininkai sakė, kad jie 
nuskandino du amerikinius 
laivus, o pietiniame Han 
upės šone užmušė bei su
žeidė daugiau kaip 280 
amerikonų ir jų talkininkų, 
sunaikino du amerikinius 
tankus ir daug kitų karinių 
įrengimų.

Europos komunistai 
sparčiai daugėja

Roma. — Per kelis pasku
tinius mėnesius Italijos Ko
munistų Partija gavo 15,- 
000 ųaujų narių, kaip tei
gia Telepress žinių agentū
ra.

Paryžius. — Nuo siu me
tų pradžios iki šiol j Fran
ciios Komunistų Partiją 
įstojo daugiau kaip 15 
tūkstančių naujų narių. '

Telepress praneša, jog 
sparčiai didėja komunistų, 
skaičius ir kituose vakarų 
Europos kraštuose.

Egipto seimas smerkia 
francūzų terorą Morokkoj

Kairo, Egiptas. — Egipto 
seimas priėmė fTezoliuciją, 
smerkiančią francūzii žiau
rumus prieš Morokko gy
ventojus. !

VĖUAŪŠlOSžiNIOS

DEL VALDINIU PASKOLŲ EINA DIDYN

Teheran. — Tapo suimtas 
asmuo, kuris nušovė Irano 
premjerą gen.. Ali Razma- 
rą, Amerikos šalininką. Šo- 
vikas ne komunistas, sako 
Irano valdžia.

bučiai, Miami Beach', Flori
doj, ir Maxwell kompanija 
davė senatoriaus Murray’o 
sūnui James’ui $21,000 už 
tai, kad išgavo 3 milionus, 
500 tūkstančių jiems pasko
lų iš valdžios Reconstruc
tion Finance Korporacijos.

James taip pat ima iš val
džios algą kaipo padėjėjas 
savo tėvui senatoriui Mur
ray.

Tyrinėjančio ji' Senato ko
misija, be kitko, surado, 
kad per demokrato kon- 
gresmano Franko W. Boy- 
kino pasidarbavimą valdžia 
davė Mobile popierio kom-

panijai daugiau kaip mili- 
bną dolerių iš minimos kor
poracijos. O Boykino sū
nus Robertas buvo tos kom
panijos sekretorius - iždi
ninkas.

Texmass žibalo kompanL 
jos pareigūnas Ross Bohan
non pirmiau liudijo Senato 
Komisijai, jog E. Meri 
Young, buvęs Reconstruc
tion Finance Korporacijos 
paskolų tikrintojas, reika
lavo $85,000 ir už tai žadė
jo gauti Texmass kompani
jai kelioliką milionų dolerių 
valdinės paskolos.

O vienas newyorkinis biz-

nis apdovanojo Youngo pa
čią, prezidento Trumano 
s t e nografę, brangiais 
“mink” kailiniais, vertais 
$9,450, už tai, kad jos vy
ras darbavosi dėl valdinės 
paskolos tam bizniui.

Senatorių komisija ketirta 
patraukti teisman tūlus bu
vusius ir esamus Recon
struction Finance valdiniti- 
kus; sako, jie po priesaika; 
ftieluoja, mėgindami užgin- 
čyt liudijimus prieš juos.

Abejotini bizniai žlugda- 
mi jau pražudė kelias de
šimtis milionų dolerių tokių 
valdžios paskolų.

Tokio.—Susikirtime tarp 
japonų policijos ir ateivių 
korėjiečių tapo sužeista 
apie 70 asmerių. Policija 
užpuolė korėjiečius, kuomet 
jie demonstravozprieš kore- 
jiškų mokyklų uždarinėji
mą. x <

Washington. — Civilinio 
apsigynimo direktorius 
Millard Caldwell sakė, ne 
anksčiau kaip už penkių 
minučių tegalima būtų 
persergėti apie gręsiantį 
atominį užpuo.limą.

ORAS.—Giedra ir vešiau.
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Kovo aštuntoji—moterų diena
Amerikos liaudis gali didžiuotis savo gražiomis, ko

vingomis tradicijomis. Tarptautinė Gegužės Pirmosios 
Šventė prasidėjo Amerikoje su visuotinu streiku už as
tuonias darbo valandas 1886 metais.

Kovo aštuntoji yra Tarptautinė Moterų Diena. Ji 
irgi prasidėjo Amerikoje. Tai buvo 1908 metai, kada 
Socialistinis Moterų Komitetas iššaukė New Yorko mo
teris į demonstraciją už savo politines teises. Demons
tracija įvyko kovo 8 d. Joje dalyvavo New Yorko že
mutinės rytinės miesto dalies tūkstančiai moterų. Iš 
tos demonstracijos gimė Amerikos Moterų Diena. Nuo 
tos dienos Amerikoje bruzdėjimas už lygias politines 
moterims teises įgavo tikrai masinį pobūdį. Kova tę
sėsi ištisus dvyliką metu. li?20 metais buvo priimtas 
19-tas pataisymas prie Konstitucijos, kuris suteikia mo
terims pilną balsavimo teisę.

Bet kaip Pirmoji Gegužės nepasiliko tik Amerikos 
darbo žmonių švente, taip Kovo Aštuntoji tuojau tapo 
Tarptautinė Moterų Diena. 1910 metais Danijos sos
tinėje Copenhagene įvyko Antrojo Socialistų Internaci
onalo Kongresas. Jame dalyvavo, apart kitų veiklių mo
terų, įžymioji Vokietijos darb^ žmonių vadovė Clara 
Zetkina. Kongrese ji karštai kalbėjo apie pasaulinę mo
terų kovą už žmoniškąsias teises. Ji pasiūlė kongresui, 
kad jis kovo 8 dieną paskelbtų Tarptautine Moterų Die
na. Kongresas taip ir nutarė. Ir nuo 1910 metų visų 
kraštų pažangiosios, susipratusios moterys iškilmingai, 
demonstratyviskai kovą 8 dieną pareiškia savo troški
mus už šviesesnį ir gražesnį rytojų.

Šiemet visur daroma tas pats. Ypač šiemet susipra
tusioms moterims rėikia suvienytomis gretomis .demons
truoti savo protestą prieš naujus karo kurstytojus, prieš 
pavojų taikai. Ypač Amerikos motinos-moterys šian
dien turi svarbų uždavinį. Juk jau tūkstančiai jų sūnų,

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
MARININKO /
laiškas tėvui

Sekmadienį, kovo 4 d., 
spauda paskelbė įdomų su
sirašinėjimą m a r i n i n ko 
korporalo John B. Moul
lette su savo tėvu ir jo tė
vo su Valstybės Sekretoriu
mi Mr. Dean Acheson.

Marininko tėvas Clarence 
E. Moullette yra Camdėn, 
N. J., miesto majoro pagel- 
bininkas. Marininkas kor- 
poralas John B. Moullette 
yra Pendleton stovykloje, 
Kalifornijoje. Tarpe kitko, 
jis rašė:

“Amerikos žmonės jau 
užtektinai ‘privalgę’ demo
kratų, republikonų ir Tru- 
mano valdžios užsienio poli
tikos ... Ir kodėl Truma- 
nas tiek daug reikalauja 
pinigų ir juos bereikalingai 
išleidžia?” — klausia savo 
laiške tėvui rparininkas 
John B. Moullette.

“Dabar jis (Trumanas) 
prašo iš Kongreso $71,500,- 
000,000.00, kas atseis kiek
vienam amerikiečiui po 
$468.00 tą sumą sukelti.

“Ar jūs nemanote, kad 
mūsų užsienio politika yra 
biskį klaidinga? Kokią tei
sę mes turime atsisakyti

Jungtines Tautas? Aš ma
nau, kad ji - (Raudonoji Ki
nija) turi teisę turėti bal
są ir pareikšti savo nuomo
nę klausimais, kas dedasi 
Tolimuose Rytuose. Juk vis 
tiek ji yra šalis, kaip ir Ve
nezuela arba Brazilija. Aš 
sakysiu; ‘{leiskime Raudo
nąją Kiniją į Jungtines 
Tautas, suteikime jai teisę 
balsuoti ir reikšti nuomonę

pasirinkti ką nors pana
šaus, ką Hooveris siūlo.

“Kareiviuose moralė stovi 
žemai. Vyriausia todėl, kad 
Amerikos liaudis nėra už 
karą. Čionai, Pendletono 
stovykloje, didžiuma šių 
žmonių žino, kas yra karas, 
arba kokios jo bus pasek

mės. Tik praėjusią naktį 
‘slopshute’ (alinėje) kariai, 
ne vienas ir ne du, bet di
džiumoje, skundėsi dėl to 
karo, į kurį mes esame įvel
ti. Kiekvienas, rodosi, nie
ko kito neturi, kaip’tik riė- 

, pasitenkinimą, nusiskundi
mą bei pastabas mūsų už
sienio politikos reikalais. 
Tie žmonės nesibijo mūšio, 
bet jie nemato reikalo tam 
mūšiui. Jeigu bus mums 
įsakyta, tai bus ir atlikta, 
bet tai tik kaip pareiga 
mūsų vienas prieš zkitą. 
Spėju, kad tai bus dėl ‘bro
liškos meilės.’

“Mūsų vienatinė viltis, v 7

kad mūsų gentkartė visa
me pasaulyje jaučia tą pa
tį ir tą pareikš savo va
dams. Per sukilimą ar ki
tokiu keliu. Po tiek nete
kimo gyvasčių ir turto lai
ke pereitojo karo, kiekvie
nas privalėtų tik trokšti 
taikos. Aš tikiu, kad žmo
nės mano laipsnio nori tik 
taikos, bet vadai (įskaitant 
ir Trumaną) bijosi prisipa
žinti, kad jie yra klaidingi, 
ir gėdijasi prisipažinti prie 
klaidos, bijodami netekti 
pasitikėjimo. Taip man at
rodo, tėve!”

Mes manome, kad šis ma- 
rjninkas pasakė milžiniškos 
didžiumos Amerikos žmo
nių nuomonę. Jis ją pasa
kė savo tėvui — politikie
rių i, Camdeno majoro pa- 
gelbininkui, su vilčia,, kad 
bus kas nors daroma tai
kos naudai.

Jo tėvas parašė ilgiausią 
laišką Valstybės Sekreto
riui Mr. Dean Acheson. Pa
starasis taip pat ilgu laiš
ku atsakė tėvui. Abudu 
prikalbėjo labai daug, tei
sindami prezidento užsieni
nę politiką. Ir, pagaliau, 
sako, kad jaunuolį jie “per
tikrino.”

RAGINA RUOŠTIS 
-KAM?

Naujienose Nadas 
draitis rašo apie Buenos 
Aires mieste įvykusį minė
jimą “vasario ^16-tosios.” 
Ten buvo daug išmintingų 
kalbėtojų, kurių tūlas, Jo
nas Vedegys, “skaitė pa
skaitą apie baisią mūsų 
tautos padėtį.” Toliau Ve? 
degys “ragino būti pasiruo
šusiais dideliems netikėtu
mams.”

Kas tie do “netikėtu
mai”? Nadas Giedraitis bi
josi viešai pasakyti. Bet 
kiekvienam aišku: naujas 
pasaulinis karas, kurio kry
žiokai taip trokšta!

Bet mes manome,
jiems dar teks ilgai to “ne
tikėtumo” palaukti. N e 
vienas tų “laukėjų” dar ga
li ir kojas užversti.

Gie-

kad

PIKTI “GENEROLAI”
brolių ir mylimųjų paklojo galvas tolimame krašte, kiti (Tolimųjų Rytų klausimais.’ 
tūkstančiai jau neteko sveikatos, o karui galo dar vis “Bereikalii 

Niekados pirmiau nebuvo taip svarbu ginti mas gyvasčių

PURVAS IR ŠALTIS

Ekonominio stabilizatoriaus 
turtu pradžia šmugelyje

dįrękto- 
yra žy- 
tarnauja 
pareigas 
Associa-

Kiekvienas turtingas žmo
gus turi savo turtų istori
ją . Turi savo įdomią isto
riją ir Eric Johnston, pre
zidento paskirtas Ekonomi
nės Stabilizacijos 
rius. Johnstonas 
mus žmogus . Jis 
valdžiai ir eina 
Motion Pictures
tion prezidento. Iš ten jis 
gauna $100,000 met. algos. 
Nesunku suprasti, kodėl jis 
užšaldė Amerikos darbinin
kų algas ir privedė darbo 
unijų vadus prie sukilimo. 
Tokio žmogaus reikėjo pre
zidentui Trumanui ir tokį 
jis susirado Johnstono as
menyje.

Eric Johnston yra labai 
turtingas žmogus, kelerio
pai milionierius. Per ket
vertą metų jis buvo United 
States Chamber of Com
merce prezidentu. Jis val
do daug fabrikų ir firmų. 
Jis taip, “myli” Amerikos 
negrus, jog, sakoma, nė vie
nam jo fabrike bei ofise ne
siranda nė vieno 'negro!

Būdamas aukštu valdžios 
pareigūnu ir Motion Pict
ure Association direktoriu
mi, aišku, Eric Johnston 
negalį mylėti kinų tautos. 
Mūsų santykiai dabar su

Eric Johnstono

laikai, kaį Ęric 
tarnavo Amerikos 
Jo laivas ėmė ir 
į Kinijos suktinę 
Tai buvo tais is-

1917 metais. Ri

nesimato. į
taikos reikalą; kaip šiandien.-

Lietuvės moterys neprivalo atsilikti nuo savo sesučių, nijai. 
Kaipo dalis Amerikos susipratusių moterų sąjūdžio už 
taiką, jos turi aktyviškai dalyvauti visuose žygiuose, ku
rie siekia sugrąžinti žmonijai ramybę ir protą.

Amerikos liaudis reikalauja 
pasitraukti iš Korėjos

George Gallup, direktorius American Institute of 
Public Opinion, paskelbė rezultatus naujo piliečių ap- 
klausinėjimo reikalais Jungtinių Valstijų užsienio po
litikos.

Gallup paduoda net trijų balsavimų pasekmes. Jos 
rodo, kad nuolatos auga Amerikos žmonių nepasiten
kinimas prezidento Trumano ir jo valdžios politika. Vie
nas klausimas buvo toks: •

Ar jūs manote, kad Jungtinės Valstijos padarė klaidą 
įstodamos į karą Korėjoje, ar ne? (Du yoų think the 
United States made a mistake in going into the war in 
Korea, or not?)

Į šį klausimą rugpjūtyje, 1950 m., 20% balsavusiu pk 
liečiu atsakė, kad Aiųerika padarė klaidą, 65% balsavo, 
kad tai nebuvo klaida, o 15% nebalsavo rrei taip, nei ki
taip (No opinion).

Sausyje, 195R metais, jau 49% balsavo, kad Amerika 
padarė klaidą, 38%, kad nepadarė klaidos ir 13 nuoš. 
neturėjo nusistatymo.

Vasaryj jau 50% balsavo, kad Amerika padarė klaidą; 
39%, kad nepadarė klaidos, ir 11% neturėjo nusistatymo.

Reiškia, Amerikos žmonių didžiuma mano, kad karas 
Korėjoje, kuris taip baisiai žiaurus, kuris gręsia taikai, 
yra klaida iš Amerikos vyriausybės pusė^.

Kitas klausimas buvo, ar Jungtinės Valstijos turi kiš
tis į Azijos reikalus, kad “neleisti Rusijai Aziją kon
troliuoti?” Už tai, kad turi kičtjs, balsavo tįk 9%. . • .

Remiantis šiais Amerikos, Instituto Visuomenės Opi
nijos balsavimais, mūsų šalies vyriausybė , turėtų Kuo- 
greičiausiai baigti karą Korėjoje,, nes prįeš jį vis (Jau
giau nusistato žmonės Azijoje ir taip pat mūsų šalyje,

Korėjoje iš 
abiejų pusių yra gėda žmo- 

Mūšiai nieko neiš- 
! spręs. Vienas dalykas, ku
ris bus įrodytas Korėjoje, 
tai kad ‘jėga'bus teisybė.’ 
Raudonoji Kinija bus ta jė
ga. Raudonosios Kinijos 
klausimas ir klausimai iš 
kitos pusės pasaulyje turi 
bųti išrišti prie derybų sta- 

; lo. ir ilgainiui taip bus iš
rišti. Raudonoji Kinija 
bus įleista į Jungtines Tau
tas. Tai reiškia, kad Jung
tinės Tautos pralaimės 
pirmąjį mūšį (round). . .

“Aš manau, kad tik. Kon
gresas gali paskelbti karą. 
Ir kodėl Kongresas ( arba 
nepaskelbia" karo prieš Rau
donąją Kiniją, arba ^nesu
laiko Trumano nuo siunti
mo Amerikos armijos į vi
sas pasaulio dalis? Ir ko
dėl mes turime nešti visą 
karo naštą? Jeigu kitos ša
lys iš Jungtini^ Tad tų ne
duoda žmonių ir pinigų, tai 
mes turime išsitraukti iš 
Korėjos ir, jeigu reikalas, 
tai ir įš Jungtinių. Tautų, ir

Jau pasirodo paveikslai 
spaudoje apie pasikeitusią 
Korėjos gamtą. Dar taip 
neseniai ten siautėjo bai
siausi šalčiai ir tūkstančiai 
mūsų karių nušalo rankas 
ir kojas. Buvo rašoma, kad 
toks nesvietiškas šaltis pa
sidarė vyriausiu “genero
lu,” tai yra, jo reikia klau
syti, jeigu norima gyvais 
išlikti. Todėl ir karas nei
na taip, kaip reikia. “Ge
nerolas” šaltis diktuoja mū
šius ...

Daabr jau kas kita. Da-

Jienaujo karo kurstytojų, 
norėtų, kad ir visa Europa, 
ir visas pasaulis būtų pa
verstas Korėja. Juk aišku, 
kad dar baisesnis sunaikini
mas būtų visur, jeigu kiltų 
pasaulinis karas ir jeigu 
būtų pąleistos darban ir 
atominės bombos. Kas atsi
tiktų su nesuskaitomais mi
lijonais Amerikos žmonių, 
jeigu čia ant miestų pradė
tų lyti atominių^ bombų lie
tus ?

Mūsų pelnagrobiai apie 
tai nepagalvoja . Jie tik ža- 

bar matome, kad ten oras visi nauja pelnų rugiapiūte.

ŽINIOS K LIETUVOS
Įkurtuvės darbininkų 
miestelyje

LENTVARIS, 1950 m. gr. 
22 d.. — Auga naujoji darbi
ninkų gyvenvietė, kurią stato 
santechnikos įrengimų fabri
kas “Kaitrą.” *

šiomis dienomis baigta dvie
jų aukštų gyvenamojo namo 
statybą. Keturiuose įrengtųo- • 
se butuose įvyko įkurtuvės. 
Statybininkai įsipareigojo iki 
Naujųjų metų perduoti eks
ploatacijon dar vieną tokį 
mą.

na

ci.

PRAŠOME PASISKAITYTI
Tūkstančiai lietuvių su

pranta Lietuvių Literatū
ros Draugijos svarbą ir jo
je priklauso.^ Jie ją išau
klėjo, jie sudaro sąlygas, 
kad jau išleista ’ 57-nios 
svarbios kny gos ir 18-j i me
tai išeina, geras žurnalas 
“Šviesa.” •

Bet yra ir tokių, kurie

galėtų prigulėti .prie Drau
gijos,, bet nepriklauso. O 
Draugija, labai svarbi. Duo? 
klė tik $2 metanus. Ųž tą 
sumą narys gauną knygą ir 
“Šviesą.” Pasiskaitykite, ką 
vienas veikėjas, kuris se
niau veikė Pfennsylvąnijos, 
Michigano- ir kitose valsti
jose, kuris jau ilgas laikas

yra ligoninėje, rašo:
D,r g, D, M. šolomskas 
ALDLD Sekretorius
.Brangus. Drąuge; ...

$iuomi prisiunčių $2.00 
Postal Note. Tai bus ma
no šių 1951 metu duoklė i 
ALDLD.

Nors man geros litera
tūros netrūkstą ,ačiū A. M. 
Metejįoniui, Dr. J. N. Si- 
mans ir kitiems geriems 
draugams, bet jausčiausi 
gana blogai, išsibraukęs iš 
šios vienintelės tarpe Ame
rikos lietuvių ąpšvietos or
ganizacijos—ALDLD.

Apie save tiek pasakysiu: 
Aš dabar nesu kritiškame 
stovyje, bet nesu tinkamas 
ir ligoninę apleist...

Geriausi jums linkėjimai. 
Draugiškai, Jonas.

jau tiek atšilo, jog prasi
dėjo “generolo”
dynė. Baisus purvas vi
sur. Kareiviai turi klam-I 
poti iki kelių. Karo pabū
klai įklimpsta į (purvą ir pa-

purvo • ga-
Kaip tik šitie “šalčio ir 

purvo generolai” Korėjos 
kare turėtų atidaryti akis 
kiekvienam iš, mūsų, kaip 
būtina, kaip svarbu be jo
kios atlaidos kovoti už tai-

Kultūrinis Gyvenimas 
Mašinų-Traktprių Stotyje

BIRŽAI, 1950 m. gr. 22
— Pastaruoju metu žymiai
pagyvėjo kultūrinis gyveni
mas Pabiržės MTS. čia ren
giamos paskaitps tarptautinė
mis ir vidaus politikos temo
mis, kino seansai, leidžiamas 
sieninis laikraštis “Tarybinis 
traktorius’’.

MTS turi raudonąjį kapipe- 
Ij. Traktorininkai čia gauna 
knygų, laikraščių, šachmatų, 
klausosi radijo. Yra ir muzi
kos instrumentų.

sidaro bejėgiąi pasijudinti. į<os išlaikymą, prieš naują 
Vargas neišpasakytas. Ka- karą. Komercinės spaudos 
ras ir vėl neina taip, kaip įr politikierių gąsdinimas, 
gen. MacArthur suplanavo. Į<acĮ vien kalbos apie tai-
Turime, sako, skaitytis su 
nesvietišku purvu, lygiai 
taip, kaip reikėjo skaitytis 
su nesvietišku šalčiu.

I

Korėjos gamta pasirodo 
labai rūsti. Pi’ie jos nelen
gva priprasti ir sunku pri
sitaikyti. Kąi užeis vasara,, 
veikiausia užklups • nesvie
tiški karščiai.

■ Šaltį, purvą įr karštį pa
daro dąr-didesniais priešais 
tas faktas, kad beveik, vi^a 
Korėja tapo mūsų lėktuvų 

.sulyginta, sų žeme. Miestai 
įu kaiųiaį sugriauti, nušluo
ti . Kur tu bępasislėpsi. nuo 
šalčio bei karščio ?

Iš to galima įsivaizduo
ti Korėjos žmonių padėtį. 
Kur dedasi jų vaikai, sene
liai ir paliegėliai? Kur de
dasi milijonai benamių? 
Kur dedasi milijonai pabė
gėlių?

Tikrai širdį veriantis 
vaizdas visoje toje nelai
mingoje šalyje. ‘

Bet tas, žinoma, neveikia

ką*. sudaro prasižengimą 
prieš Ameriką, neturėtų iš
gąsdinti žmonių su galva ir 
širdžia. Am.

Detroit, Mich.
Paskutinis priminimas^ 
kovo 11d. jau čia

Kovo 11 d., 2 vai. po pietų, 
Music Hall bus pripildytas ge
ros valios žmonėmis. Tai bus 
ne tie žmonės, kurie ieško sau- 
dolerių ir nori kitus skriausti, 
bet susirinks tie žmonės, ku
riems rūpi Jungtinių Valstijų 
pilietinių teisių išlaikymas.

Šioje didelėje pramogoje 
bus puikiausia dailės progra
ma, kurki sudarys profesiona
lai artistai ir skaitlingos “We 
Americans” jėgos dainos.

Svarbiausia, tai ir mes lie
tuviai galėsime išgirsti kal
bant Mrs. Willie McGee, ku
rios vyrą baltieji dikgikratai ir 
šovinistai nori1 nužudyti.

Būkime 1 visi sekmadįenį 
Music Hali salėje. Rep.

Kolūkiečiai išeina vidurinį 
mokslą

JURBARKAS, 1950 m. gr. 
22 d. — Kaimo pertvarkymas 
socialistiniais pagrindais atvė
rė plačias galimybe^ mokytis 
ne tik mokyklinio amžiaus 
kolūkiečių vaikams, bet ir 
tiems, kurie savo laiku, nega
lėjo išeiti mokslo. Respubliko
je steigiama vis daugiau va
karinių vidurinių mokyklų 
kolūkiečiams.

Raudonės (Jurbarko rajo
nas) suaugusių vidurinėj mo
kykloj mokosi’ “Tiesos”, “Rau? 
donojo Spalio,” '‘Tarybinės 
vėliavos”, “Auroros” ir kitų 
žemės ūkio artelių nariai.

25 kolūkiečiai, mokosi šie
met įsteigtoje Valkininkų (Ei
šiškių rajonas) valstiečių jau
nimo septymetėje mokykloje. 
Prie jos sukurtas, politinio la
vinimosi ratelis, (meno savi
veikla.

Vakarinė valstiečių .jauni
mo mokykla šiais mokslo me
tais atidaryta, Pilviškiuose 
(Vilkdviškio rajonas).

A. Orintas.
-------- O--- ——

★ Ruošiasi didelės plytinės 
statybai Rokiškio rajono "Auš
ros” kolūkis. Plytinė per va/ 
landą pagamins 800—-1000 
plytų. • B. Rąpeišis

kiniečiais blogi ir Johnsto
nas yra vienas iš tųjzkųrie 
nenori nieko bendro turėti 
su naująja Kinija.

Bet tai ir keista. Atrodo, 
kad ponas Johnstonas, eko
nominis mūsų stabilizato
rius, turėtų kinus mylėti 
geriau, negu pačius ameri
kiečius . Dabar paaiški di
džioji paslaptis, kad pono. 
Johnstono turtų pradžia 
buvo ne kur kitur, kaip toj 
skaitlingoje šalyje už kele
to tūkstančių mylių nuo 
New Yorko. Informacijas 
apie tai suteikia “U. S. 
News and World Report.” 
• Nesvarbu, žinoma, kad ta 
pradžia nebuvo labai gar
binga . Kas gi paiso turtų 
pradžios garbingumo? Juo 
negarbingiau jie prasidėjo, 
tuo jie dabar garbingesni. 
Bent jau tas tiesa, kas lie
čia pono 
turtus.

Buvo 
Johnston 
laivyne, 
pakliuvo 
Pekingą. 
tariniais
nijoje fvarka buvo prasta. 
Šmugelis klestėjo, kiekvie
noje valdiškoje tvoroje. Ki
nijos pinigas buvo labai ne- 
pastovus^-šiandien už ame
rikonišką dolerį buvo gali
ma gauti tiek, o rytoj jau 
kelis sykius daugiau arba 
mažiau. Erie Johnston bu
vo gudrus. Jis turėjo kiše
nėje ‘ šimtą amerikoniškų 
dolerių. Jis studijavo Ki
nijos pinigo nepastovumą. 
Vieną povakarį jis ėmė ir' 
už tą šimtą amerikoniškų 
dolerių prisipirko stirtą ki
niškų dolerių. Ryte atsikė
lęs dar jaunas Eric pajfe sau 
nenorėjo tikėti, kacį tas tik 
vienas šimtas amerikoniš
kų dolerių tik per ) vieną 
naktį pavirto net į penkis 
tūkstančius dolerių! Gal 
neteisinga, gal negražu, nes 
juk tai šmugelis, ąle kas gi 
to paiso,'kai eina reikalas 
su dolęriu ir Eric Jofyn- 
stonu .

Dabar Erie Johnston jau 
jautėsi dideliu “ponu” su 
penkiais tūkstančiais dole
rių kišenėje. Iš laivyno jis 
sugrįžta į Spokane, Wash. 
Jis čia susiranda partnerį. 
Jiedu nusiperka dirbtuvę 
net už $80,000. Johnstonas 
“sukiša” visus penkis'tūks
tančius dolerių. Unįjos jo
kios nesiranda. Johnston jr 
partnerys samdo darbinin
kus pigiai ir verčia juos 
dirbti nesuskaitytas valan
das. Į šešetą metų dirbtu
vė tampa išmokėta ir dąr 
partnerių kišenėje gu^,Jie- 
mažai tūkstančių dolerių.

Johnstonas atpirko part
nerio dalį ir tapo vienas sa
vininku. Jam sekėsi. Dar
bininkus samdė pigiai, iš
naudojo juos iki gyvojo 
kaulo. Tuojau jo nuosavy
bėje atsirado daugiau ir 
daugiau dirbtuvių;, daugiau 
ir daugiau darbininkų, ne
organizuotų, samdė John
ston. Kad tuos vergus ge
riau pririšti ir išnaudoti, 
jis išdirbo “pelnų dalinimo
si” sistemą savo fabrikuose. 
Jis nuvalgo mėsą, o darbi
ninkams numeta beveik jau 
visiškai apgraužtą kaulą.

Kaip bematant Eric John
ston pasijuto dideliu milio- 
nieriumi ir vienu iš gar
siausių žmonių Amerikos 
biznio pasaulyje. Pirmiau
sia jį “atrado/’ kaip lifeti
me, United States Chamber 
of Commerce ,o pankui pre
zidentas Trumanas.

Amerikonas

2 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)* *^K.etv., Kovo-Mar. 8, 1951
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A. VIENUOLIS-žUKAUSKAS

KRYŽKELĖS
f (Istorinis Romanas)

(Tąsa) jo Gardino ir Metenburgo, ginti.
— Šviesiausias kunigaikšti, gana jau 

to kraujo, matai, kas darosi — baisiau
sios žudynės. Vis vien, šiandien ar ry
toj, o visa didžioji Lietuva bus tavo. 
Sulaikyk šiuos šunis, viešpatie! Užteks, 
— pradėjo kalbėti kunigaikščiui atjojęs 
iš degančio sodžiaus bajoras Rambau- 
dąs, — vis vien, kol pradėsime trauktis 
ątgal, Olesnickis fiei jų, nei mūsų ne
puls. O taip niokodami jie iki Krėvės 
prieis. Gana, kunigaikšti, traukimės at- 
gal-

— Tegul jie, bajore, dar per nakt pa
sistūmės į priekį, gal susipras ir Oles
nickis, o mes pasuksime į Gardiną. Vis 
bus didesnis tarpas.

— O kai jie šiąnakt pradės trauktis 
atgal, kunigaikšti? — įtariamai paklau- ‘ 
sė bajoras Miškinis.

— Mes jiems netrukdysime.
— Kunigaikšti, juk jie tebėra nepalie

sti, tik tiek, kad didelio grobio apsunkin-
o Xsiaip ‘kausis, kaip pasiutę: dar ga

lės atsilaikyti.
-j- Neatsilaikys, aš komtūrą Hermaną 

su tiviem kryžiuočių vėliavom išsiunčiau 
į Meteną, o riterį Griežę su visu pulku 
j Naująjį Gardiną!

— O ar Marquardas von ^alcbachas 
sutiko? \

— Aš jam pranešiau, kad tom pilim 
gresia didelis pavojus.

— Tavo valia, kunigaikšti, bet gana 
šito nekalto kraujo; tik pažiūrėk — že
mėje daugiau raudona, negu žalia! Ne
susilaiko ir mūsų pulkai.

Tą pačią naktį kunigaikštis Vytautas 
su-savo pulkais pasitraukė į Gardiną 
naujų sričių /tariamai grobti. Tik išau
šus sužinojo kryžiuočiai, kad Vytautas 
veikia pietuose, ir su dideliu grobiu su
sivartė atgal. Nakčia juos puolė sujung
tomis jėgomis-Krėvės, vaivada ir Alšėnų 
kunigaikštis, o iš šiaurės užgriuvo Oleš- 
nic&is. Kryžiuočiai nieku gyvu nenorė
jo skirtis su savo dideliu grobiu ir ko
vėsi žūt arba namie su turtu būt. Su dar 
didesniu užsispyrimu laužėsi pro geleži
ne^ kryžiuočių eiles aukštaičiai ir pasi
ryžo atkeršyti jiems už žudynes, atimti 
grobį ir belaisvius. Vytautas tuo tarpu 
apgulė Gardiną ir greit jį paėmė.

Marquardas von Zalcbachas, palnatęs, 
kad jam gali būt riestai, išsiuntė pirmyn 
karo grobį, o pats atsikirsdamas pradė
jo trauktis arčiau prie Nemuno. Veltui 
jis siuntė pas Vytautą žygūnus, reikala
vo pagalbos, reikalavo vėl sudaryti ben
drą frontą, bet kunigaikštis jam nebepa
dėjo ir atsikalbinėjo, kad ir jam esą 
striuka.

Kai kryžiuočiai buvo jau gerokai ap
kulti ir sunaikinti jų pulkai, Vytautas 
pasiuntė jiems pagalbos, o pats pasiliko 
panemunėje, kaip ir naujų pilių, Naujo-

XL
Ošia ir gaudžia bekraštė Žemaičių gi

ria. Medžių viršūnėmis vėjelis vaikšto. 
Čia toli, čia arti raiboji gegutė vargelius 
skaičiuoja, sakalai inkščia, -paukštytės 
čiulba. ‘ Retkarčiais trakštelia sena pu
šis, girgžtelia svyruoklis beržas ir toli 
nuaidi per girią, kai įkišęs į sausą dre
vę snapą sutarškia genys.

Klaiku ir nyku girios gilumoje. Nesi
nori žmogui nei kalbėti, nei dainuoti, 
rūpi vien dairytis ir klausyti,, apie ką 
giria ošia, kaip čiulba paukštytės, ir vi
sa tai imti tylomis galvon. Kartais gi
rios gilumoje pasigirsta ir visai keistų 
garsų, bet ten geriau ir nežiūrėti.. .

Tačiau nebijo žemaičiai savo nykių
jų girių monų bei prajovų. Neslegia jų 
ir miško klaikuma. Girioje jaučiasi že
maičiai. kaip namie.- Čia nepuls jų nė 
uosius kryžiuočiai, neatras landūs len* 
kai, neatsibastys kalavijininkai. Čia 
jiems niekas' negresia: miške padeda ir 
dievai, ir girių monai. Girioje jie patys 
jaučiasi dievaičiais ...

Ošia ir gaudžia bekraštė Žemaičių gi
ria. Medžių viršūnėmis vėjelis vaikšto, 
o toje bekraštėje girioje, prie vieno ty
laus ežerėlio net knibžda lyg žmonių, lyg 
žvėrių, lyg kokių slėpiningų miško būty
bių: barzdoti, raguoti, žvėrių kailiais 
apsidangstę; čia basi, čia naginėti. Čia 
pat ganosi supančioti jų žirgai, driekiasi 
dūmai, kvepia gardžiais kepsniais... 
Visur čeža- tik čeža, pusbalsiai šneku
čiuoja, visi susirūpinę ir kažko laukia. 
Prie vieno didesni laužo sėdi nebejaunų 
barzdotų vyrų būrelis, kepa ant iešmų 
kepsnius ir šnekučiuoja.

* —Ir nepianyk, Sudimantaį, kad jie 
taip greit sugrįžtų: jau kad įsibrovė į 
Medininkų sritį, tai dar ilgai ten paū- 
žaus . . . Žiūrėk, jau kiek metų, kai Me
dininkuose nei lenko, nei kryžiuočio koja 

^nebuvo, — kalbėjo bajoras Kinsgaila, 
grauždamas meškos šlaunies gabalą.

—Teisybė, bajore, turtingas kraštas, 
kartą ir aš traukiaus Medininkuose, — 
pradėjo girti Medininkų kraštą ir bajo
ras Keršys, — atmenu, anais metais, kai 
mes su ordino maršalka ir mūsų kuni
gaikščiu Vilnių ėmėme. Daužėme, dau
žėme sienas, brovėmės, brovėmės, ir kad 
nors nosies galiuką į pilį įkištum , . . Su
sitarėme keli bajorai, prie mūsų prisidė
jo dar kryžiuočiai, keletas svetimšalių ri
terių ir, lengvai apsišarvavę, pasileidome 
į Medininkus. Tai, kad žinotumėt, vyru
čiai, kurį tik kaimą pulsime, į kurią tik 
trobą įsiveršime—visur pilnos skrynios 
audeklų, rietimų, kailių, siūlų; nuo linų 
—klėčių lubos lūžta . . ’ O jau midučio 
šnekučio, raugintų grybų, džiovintos mė
sos, žuvies, riešutų — tai-nors vežimus 
vežk.

(Bus daugiau)

WORCESTER, MASS.
> -----

Sukelsime $500.00 Laisvei

/BLD 11 kp. susirinkime už 
vasario mėnesį J. Skliutas iš
davė gerą raportą iš Laisvės 
šėrininkų metinio suvažiavi
mo. Čia paaiškėjo, kad Lais
vės išleidimas iš priežasties 
visko pabrangimo kainuoja 
daug daugiau, negu kad gau
na už $7 prenumeratą į me
tus. Bet, vietoj kelti prenume
ratą Laisvės skaitytojams, su
važiavimas nutarė sukelti au
komis ir parengimais $10,000 
į Laisvės išleidimo fondą. Ir 
kuomet visose lietuvių koloni
jose Laisvės skaitytojai išgirs 
šią žinią, tai bus lengvai pa- 
daryta.

Mes, worcesterieciai, nusi- 
tarėm sukelti $500 ir išrin- 
kom vajininku Joną Skliutą. 
Kadangi šį metą sueina 40 
pietų nuo Laisvės išleidimo, 
tai atžymėjimui to garbingo 
jubiliejaus įvyks bankietas 
b^andžio 29 d., Olympia Par
ked Turėsim muzikos ir dainų 
program^, kurią išpildys Aido 
Choro grupės ir mūsų gerai 
žinomas Bostono dainininkas

Kubiliūnas.
'Mes, worcesterio Laisvės 

rėmėjai manom, kad tą dieną 
netik kaipo pavasario, laikas 
turėtu būti gražus, bet ir mū
sų apylinkės Laisvės skaityto
jai ir rėmėjai gražiai turėtų 
pasiruošti ir dalyvauti. Mes 
nuoširdžiai visiems pranešam, 
kad Laisvė turi gyvuoti ir tą 
dieną visi keliai turi eiti į 
Worcesterio Olympia Parką.

Sekantis LLD 11 k p. susi
rinkimas įVyks-kovo 11 dieną, 
10:30 ryto. Būkit visi laiku, 
čia turėsime išrinkti finansų 
sekretorių į vietą Simano Ja
nulio, kuris mirė 21 d. vasa? 
rio.

Ilgos atminties mūsų myli
mam veikėjui. Lai būna ramy
bė jam žemėj. O jo likusiai 
šeimai nuoširdi, ir gili užuo
jautą. Jo vietą mes užpildy- 
sim. . J.M.L,

LDS 57 kp. Parengimas

Kovo 11 d., sekma‘dienį
kaip 3 vai. po pietų prasidės 
paskaitos apie sveikatą. Pas
kaitą sakys Dr. Barisas iš 
Boston, Mass.

šios paskaitos apie žmonių 
sveikatą yrą labai vietoje, ka
dangi čia yra lyg ir epidemiš

kas siautėjimas influenza su
sirgimų ir kitokių nesveikumų. 
Daugelio šeimų jausmai su
krėsti del pašaukimo jaunuo
lių į karinę tarnybą ir tt.

Todėl visi pasinaudokite 
proga, skaitlingai atsilankyda
mi į Lietuvių Svetainę, 29 
Endicott St. Įžanga veltui.

Po paskaitų bus duodama 
puiki vakarienė iš lengvų val
gių. Vakarienei įžanga $1.50.

Iki pasimatymo.
LDS 57 kuopofe koresp.

Lowell, Mass.
i. . ------------
Dvi kuopos rengia 
gražų parengimą

LDS 110-ta k p. ir Lietuvių 
Literatūros Draugijos 44-ta 
kuopa bendrai rengia gražų 
pobūvį popietiniu laiku — ko
vo 11 dieną, 1951 mi

Tai bus skanių užkandžių 
popietis. Nežinau, ar tai gali
ma pąvadinti pietumis, ar t^ai 
vakariene, bet pas mus, Lie- 
tuvojeA Joniškėlio apylinkėj, 
tai vadindavo “pusdieniu,” 
kuomet vąsaros darbymety, 
apie 4-tą valandą po pietų, 
šienpjoviai susėsdavo pasilsėti 
ir tuo laiku užvalgydavo pus
dienių. Nežinau, ar tai visoj

Aukštaitijoj taip darydavo, 
bet mes lowelĮięęiai kovo 11 
taip padarysime-

Tai bus tarp 3-čios ir ket
virtos valandų pati pradžia, 
Lietuvių svetainėj, 14 Tyler 
St. Apie tą laiką mūsų godoti
nos gaspadines geltonkasės, 
tamsiakasės ir baltakąsės lie
tuvaitės atneš prie stalų la
bai skaniai pagamintų pus
dienių, kurie susidės iš kelių 
rūšių skanių valgių, žinau, 
patiks visiems.

Tai bus ) savotiškos rūšies 
bankietas, mūsų veiklių drau
gių sugalvotas sveikatingumo 
atžvilgiu'. Kaina bus mažesnė, 
negu paprastai kitados moka
me už bilietą.

Tik antros durys, arba vie
ni laiptai žemiau randasi pa
ties Klubo puiki buveinė. Ten 
svečiai pasivaišinsime, jeigu 
norėsime. O noras, manau, 
atsiras, taip sočių pusdienių 
užvalgius. Na, tai tiek to. Bet 
pats rimtumas tai ve kame.,

Brangūs draugai ir drau
gės, visi dalyvaukime šiame 
parengime, nes jį rengia mū
sų garbingos kultūrinės orga
nizacijos, kurios mums nuo 
seniai stovi arčiausia prie šir
dies ir jausmų. Jos mums 
brangios, jos mums mylimos, 
mes ir paremkime širdingai jų 
parengimus. Mes tikimės sve
čių ir iš kitų kolonijų, o ne 
tik vietiniu. Ir tik tokiu budu 1 »
tikimės padaryti kiek pelno 
apšvietus reikalams. Apšvieta 
turi būti pirmoj vietoj.

čia rengia nė klubas, ku
riam daug lengviau su) paren
gimais. Gi šį kartą mes daug 
atsidedame ant gražaus at
jautimo iš artimųjų idėjos 
draugų iš visur, arti įr toli.

Iki malonaus susitikimo. 
Jonas M. Karsonas.

Cleveland, Ohio
Bus Lietuvių Stalas 
Tautybių Bazare

šiemet tautų metinis baza- 
ras Amerikos progresyvūs 
spaudos naudai bus vienintelė 
vieta, kur bus galima pasi
rinkti už pigią, kainą įvairiau
sių gyvenimui , reikalingą 
daiktelių: įvairaus kenuoto 
maisto ’ir kitų kas dienai rei
kalingų dalykėliu, rankom pa
darytų nosinaičių, kilimėlių 
(karpetaičių), ridikulių ir 
krepšelių, namuose pagamin
tų pyragaičių, tortų, puikių 
lininių staltiesių ir brangaus 
spalvoto stiklo indų, partrauk
tų iš ’čechoslovakijos ir Tary
bų Sąjungos.

Praeitame LLD 22 kuopos 
susirinkime tapo išrinktas 
spaudos bazarui lietuvių ko
mitetas, kad padarytų ir dėl 
mūstį dienraščių “Laisvės” ir 
“Vilnies” kiek įeigų. Turės 
lietuvių stalą tautybių progre
syvės spaudos bazare ir, žino
ma, su visų Cleveland© prog
resyvių lietuvių pagalba,- pasi
stengs apkrauti stalą įvairiau
siomis gerybėmis pardavinėji
mui ir laimėjimui už pigiausią 
kainą. Bus ir lietuviškų dešrų 
su kopūstais, tarpe kitų tautų 
pagamintų gardumynų.

Šiuos žodžius rašant, jau 
yra žinių, kad nuo lietuviško 
stalo bus galima gauti auksi
nį dalykėlį, kurį paaukavo 
mūsų gerasis laikrodininkas 
Julius Krosin ir 5 tuzinus 
šviežių kiaušinių, kuriuos pa
aukauja Julia Werner, kuri 
paaukavo ir $2 pinigais.

Todėl visi dėkime pastan
gas, kad ant lietuvių stalo bu
tų įvairiausio pasirinkimo, 
kad pasirodyti kitoms tautoms 
savo darbštumą ir kad tuom 
patim kartu gerai paremtume 
savo dienraščius “Vilnį” ir į 
“Laisvę”.

Bazaras Amerikos progre^ 
syvės kalbinės spaudos para
mai įvyks Bohemian National 
Home salėje, 4939 Broadway, 
šeštadienį, koVo 10, prasidės 
3-čiąi valandą po pietų; ir sek
madienį, kovo* 11, prasidės 
11-tą valandą ryte ir abi die
nas bązaras tęsis iki Vėlai 
nakties, širdįpgai • užkviečįą 
visus lietuvius.

Spaudos Bazaro 
Lietuvių Komitetas.

CLEVELANDO ŽINIOS
Veneriškos ligos vėl plinta

Hotel Statler įvyko Public 
Health Service , konferencija.

Atstovų buivo iš Clevelando 
ir visos- Ohio valstijos, taipgi 
iš Michigan ir Kentucky vals
tijų. Iš Washingtono atvyko 
valdžios atstovas Dr. James 
K. ghafer. Jis raportavo, kad 
nuo antro .pasaulinio karo iki 
šiam laikui veneriškos ligos 
buvo laipsniškai nupuolusios. 
Bet dabar, pradėjus vėl mobi
lizuoti kariuomenę, jos vėl 
pradėjo plėtotis, ypatingai 
karinėse stovyklose ir atomi
nės energijos industrijoj, Pa
ducah, Ky. Dt. Shafer pareiš
kė, kad visi gyventojai turi 
bendrai veikti, kad sulaikius 
plėtimąsi tos nelemtos ligos.

—o—
Iš 5,000 Cukrine liga Serga
4,6 Nuošimčiai

šią savaitę Clevelande ap
vaikščiota Diabetes Week ir 
padaryta peržvalga tos ligosi 
stovio. Diabetes • League pir
mini n k as Dr. Edward . D. 
Schwartz raportavo, kad lap
kričio menesį, kada buvo iš
egzaminuota 5,000 ypatų, 
pasirodė, kad 4.6% yra kam 
kinami tos ligos.

Tyrinėjimas buvo vedamas 
tarp liuosnorių dirbtuvėse, 
krautuvėse ir pašaipų įstaigo
se, kur darbininkai savano- 
riai pasidavė egzaminavimui. Chicagoje turime daug vi- 
Dr. Edwin O. Harper iš Wes- ' šokių klubų, draugysčių ir 
tern Reserve University School | draugijėlių. Jose priklauso 
of Medicine sakė, kad jau j paprasti sunkaus darbo žmo- 
laikas daugiau susirūpinti nes, kurie kiekvieną dieną su

siduria su kova už būvio putos cukrinės ligos (Diabetes) 
problema, kol dar nepervėlu. 
Tos ligos klausimais iš patyri
mų bus duodamos pamokos, 
projekcijos Clevelando ligo
ninėse, kad' prižiūrėtojai gau
tų daugiau) patyrimo,'kaip pri
žiūrėti tos rūšies ligonius.

1 . —o—
Sako 90% Perskirų 
Priežastis — Girtuoklystė

Apskrities teisėjas Joseph 
H. Silbert, baigdamas vienų 
metų tarnybą perskirų (di- 
vorsų) teisme, išdavė rapor
tą iš savo patyrimų. Jis sako, 
kad dėlei girtuoklystės kaip 
iš vienos, taip ir iš kitos pusės, 
reiškia vyro ir moters, kyla 
nesutikimai ir 30% perskirų 
įvyksta „iš tos priežasties. To
kių tėvų vaikai lieka keblioje 
padėtoje, be priežiūros ir lie
ka girtulokliavimo aukos. Tei
sėjas sako, kad tokius dalykus 
reikia matyti diena iš dienos 
teisme, kad pilnai supratus 
padėtį. Ir, girdi, jeigu būtų 
kokiu nors būdu pašalintas 
girtuokliavimas, tai ir perski- 
ros sumažėtų. Teisėjas sako, 
kad nekalti vaikai yra velka
mi po teismabučius ir turi pa
sirinkti tėvą ar motiną, kuo
met dar pilnai negali suprasti, 
kuris būtų tinkamesnis globė
jas. y

Teisėjas, betgi, nepasako 
tikros priežasties girtuoklia
vimo. O tai ekonominės sąly
gos ir abęlnas žmonių nelem
tas gyvenimas šiais neramiais 
laikais.

Dabartiniai ir Gręsianti 
Trūkumai

Kada šaltis siekė žemiau 
zero, Parmos 1 800 gyventojų 
turėjo gerokai dėl to nukentė
ti. Nekurtuos turėjo apgyven
dinti miesto salėje, kadangi 
namuose nebuvo šilumos. Kiti 
turėjo Viename kambaryje bū
ti, kad išsigelbėti nuo sušali
mo. ' x

Tai vis trūkumas to apšildo
mo gaso.' Paliesti gyventojai 
aštriai kritikavo miesto majo
rą ir tarybą. Sako, kompani
ją nežiūri ar galės suteikti 
gana gaso apšildymui senų 
gyventojų, bet trokšdama vis 
daugiau pelno, prisiėmė tiek 
daug naujų namų apšildyti, 
kad visi 800 gyventojų turė
jo kęsti šaltį.

Į Ęiompanija aiškinosi, kad 
pirmiau suvestos dūdos yra 
permažos ir tokių didelių šal
čių nesitikėtą, žadą pasisteng
ti tą viską pataisyti. Miesto 
valdininkai pasitenkino kom
panijos pasiaiškinimu ir paža-'

dais. Klausimas, betgi, ar bus 
išpildyti.

DaŪar jau numatomas ki
tas trūkimas. Jeigu vasara 
būtų sausa, kaip buvo 1950 
metais, tai šiemet bus blo
giau. Clevelando miesto van
dens komisionierius George 
W. Hamlin sakė, kad dabar, 
operuojant naujas dirbtuves 
—Parmoję Ford Motor Co. ir 
Clevelande Tank Co. ir Cleve
land Tank Plant, tos dirbtu
ves sunaudoja tiek vandens, 
kiek 114,000 privatiškų na
mų. Su dabartiniu padaugėji
mu gyventojų ir industrijos 
plėtimasis, vandens turėtų 
būti mažiausiai 28,560,000 
galionų dienai daugiau. Cle
velando priemiesčiai bus pa
liesti tuo vandens trūkumu. 
Tas vandens * trūkumas bus 
jaučiamas pakol bus užbaigta 
$36,000,000 praplėtimo prog
rama. Tam tikslui yra stato
ma Nottingąm Plant ir ją 
pradėjus operuoti, vandens 
trūkumo pavojus sumažės.
Bet kol tas nebus ^tlikta, jei
gu vasara bus sausa, tai bus 
blogai. V.M.D.

Chicago, 111.
Ex-Mainierių Klubas 
Vertas „Pagarbos

gerinimą.
Virš minėtose organizacijo

se, draugijose ir klubuose pri
klauso, be išimties, seno am
žiaus žmonęs, kurių laukia 
labai liūdna amžiaus pabaiga.

Nedaug žmonių yra, ku
riems pavyko praturtėti tiek, 

i kad senatvėje nereikėtų iš
ubagiškų almužnų gyventi ir 
badaujančiai baigti gyveni-1 
mą kur rūsyje. Šimtai ir tūks- 

i tančiai • 'šiandien yra tokių 
pensionierių, kurie baigia gy
venimą baisiausiame skurde 
ir nedatėkliujė.

Kodėl nekelti balsą virš mi
nėtų organizacijų susirinki
muose ? Kodėl nesiorganizuo- 
ti kovai už žmoniškesnes pen
sijas, kad priderančiai gyven
ti? Teisingi reikalavimai šios 
šalies piliečių yra priedermė. 
Kaip jauaiais būdami dirbom 
sunkius darbus, išbudavojome 
šitą, šalį,'taip turime teisę rei
kalauti tinkamb užlaikymo se
natvėje, kuomet negalime 
dirbti.

Valdžios pareigūnai tyčio
jasi iš mūsų senų žmonių. Jie 
įduoda senatvės pensijos $55 
mėnesiui, tai aukščiausia mo
kestis ir tik retas pensijonie- 
rius tokią mokestį gauna.

Kiti gauna po $50, bet ir 
tokių laimingų mažai. Toliau 
eina 45-42-36-32-28-16-12 do
lerių, Įsivaizduokime: Koks 
tai šlykštus pasityčiojimas iš 
mūsų senų žmonių. Kaip žnyjr 
gus gali išgyventi su tokia

< CHARLES J. ROMAN

3 psi.—Lais ve (Liberty, Li th. Daily) -Ketv., Kovo-Mar. 8, 1951

parama ?
O dėl to jie taip daro, kad 

niekas nesipriešina tokiam 
begėdiškumui.

Visose organizacijose, drau
gijose, turi būti šie klausimai 
keliami.' Juk tai gėda mums 
patiems badmiriauti tokioj ša
ly, kur valdžios pareigūnai 
mėto bilijonus karo reika
lais.

Lietuvių Ex-Mainierių Drau
giškas Klubas ęina pažangos 
keliu ir remia darbininkų ko
vas už geresnį rytojų. Vasa
rio 16 d. mėnesiniam susirin
kime išrinkta M. Bartninkie- 
nė, kaipo delegatė į Washing- 
toną dėl taikos, paskyrė $40,- 
iš iždo delegatės keliones lė
šoms. Tai labai pagirtiną dar
bą klubas atliko ir reikia ati
duoti pagarbą M. Bartninkie- 
nei, kuri apsiėmė atstovauti 
600 klubo narių. Reikėtų ir 
kitoms organizacijoms imti 
pavyzdį iš Lietuvių Ex-Mai- 
nierių Draugiško Klubo.

Klubo Koresp.

Worcester, Mass.
Padėka '

Stanislovo Kižio šeima ta
ria ačiū visiems draugams ir 
draugėms, kurie dalyvavo šer
menyse ir laidotuvėse.

Ačiū draugijoms, ačiū 
draugams už gėlių vainikus. 
Labai ačiū visiems graįme- 
šiams už patarnavimą. ‘

Juozas Kižys ir šeima, 
Antanas Kižys ir šeima, 

Ona Kižiutė-Serbantienė 
ir šeima.

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kuopos susirinkimas 
įvyks kovo 9 d., penktadienį, 7:30 v. 
vakaro, Lietuvių svetainėj. Kviečia
me visus narius ir nares skaitlingai 
dalyvauti. Turime svarbių <reikalų 
dėl aptarimo. —* Sekr. H. Žukas.

(46-47)

' WORCESTER, MASS.
LLD H kp. susirinkimas įvyks 

kovo 11 d., 10:30 rytto,'29 Endicott 
St. Draugai, visi dalyvauki!. Yra 
daug LLD reikalų aptarti. — Sekr. 
J. M. Lukas. (47-48)

MONTELLO, TV^ASS.
Lietuvių Gintarų Radio Komitetas 

šaukia draugišką vakarą apkalbėji
mui pažangiųjų lietuvių radio pro
gramos reikalų. Turime rasti bū
dus kaip palaikyti s^/o radio pro
gramos pusvalandį. NSpgi bus pa-, 
si tart a apie delegato ^siuntimą į 
Washingtoną, reikalavimui taikos ir 
sustabdymui karo Korėjoje. Taipgi 
pasitarsime apie sukėlimą Laisvei 
$10,000 Fondo. Susirinkimas bus 
šeštadienį, kovo (March) 10 d., 
Liet. Tautiško Namo žemutinėje 
salėje, Vine ir Main Sts. Pradžia 
7:30 vai. vakare. — Komitetas.

(47-48) .

Matthew A.
• BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. , 

MArket 2-5172

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
nąl^tį, greit suteiksime 
modernišką patarnavirtą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti. *

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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NewWko^M^Zlnloi
Operoje La Traviata” yra 
jaudinančios meiles

Aido Choras Susilaukė dukrelės

šio mėnesio 18-tą atvy.k- 
siantieji į Liberty Auditoriją 
pamatyti-girdėti vaidinant- 
dainuojant operą “La Travia
ta” ne vienas prisimins savo 
jaunas dienas ir tą neišaiški
namai saldų meilės džiaugs
mą ir skausmą. Meilės, kurią 
pajutęs jaunuolis tariasi gyve
nąs tiktai jai vienai, jam vie
nam.

Praėjusiose Laisvės laidose 
buvo pasakyta šios operos is
torija ir pradžia pirmojo ak
to, kuriame, šios operos žvaig
ždės Violettos prietelius Gas- 
tone pristato jai savo pažįsta
mą Alfredo.

Violetta nesitveria savyje 
juoku, kad Alfredo yra ją įsy- 
mylėjęs. Betgi josios “drau
gas,” baronas Douphol, pas
tebėjęs tatai, nebesitveria pa
vydu.

Visų atyda nukrypsta lin
kui jauno Alfredo. Svečiai pa
kelia jam tostą, o jis jiems 
gražiai padainuoja.

Tuo tarpu staiga Violetta, 
ligos suimta, parpuola ant so
fos. Svečiai supuola aplinkui 
ją. Ji protęstuoja ir prašo vi
sus prasišalinti'. Visi išeina, 
tik pasilieka Alfredo, jos ne
pastebėtas, ir tėmija, kaip ji 
apžiūrinėja savo išblyškusį 
veidą. Pajutus, kad Alfredo

pasiliko ir ją tėmija, Violetta 
piktai atsisuka linkui jo. Jis 
sako:

“Toks gyvenimas užmuš 
jus. Jeigu jūs būtumėte mano, 
kūip švelniai aš jus prižiūrė
čiau !”

Violetta negali tikėti, kad 
Alfredo rimtai kalba.

“Per ištisus metus aš jus 
mylėjau,” jis tęsia.

“Ne... ne. Tai negalima... 
Aš turiui jums atvirai pasaky
ti,” Violetta atsako. “Jei jūs 
iš tiesų taip jaučiatės, tai tu
rite mane apleisti — jūs leng
vai viską galėsite pamiršti. 
Bent jau apie meilę man ne
kalbėkite.”

Violetta paima gražią gėlę 
nuo savo suknelės, paduoda 
Alfredui ir sako:

“Sugrąžinkite ją man, kai 
ji nuvys.”

Alfredo pabučiuoja Violet- 
tai ranką ir išeina.

Kai svečiai išeina ir Violet
ta pasilieka viena, pirmu sy
kiu jinai pajunta nepaprastą 
susijaudinimą dėl Alfredo iš
tartų meilės žodžių. Tokiu sa
vo gyvenimu ji, mat, nebuvo 
supratus bei pažinus tikrosios 
meilės: Dabar ji galvoja: Ar
gi šis jaunikaitis jau ir bus 
mano sapnuojamasis herojus?

Ar.

Reguliare Aido Choro pa
moka įvyks penktadienį, kovo 
9-tą, lygiai 8 vai. vakaro. Vi
si raginami dalyvauti, nes 
mes dabar esame pačiame 
darbymetyje pasiruošti dviem 
dideliems projektams. Dėl to 
svarbu visiems sykiu mokytis.

‘ Prezid.

Daktaro J. Stanislovaičio
prelekcija ir atsakymai

Lietuviu Kriaučių 
KlubiečiŲ Atydai

A.
Kriaučiai ir kriaučkos klu- 

biečiai! Įvyksta Kriaučių Ne- 
prigulmingo Klubo nepapras
tas susirinkimas kovo-March 
8 d. Pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Bus Brooklyn Labor Lyceum 
Salėje, 949 Willoughby ,Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Gerbiamieji kriaučiai ir P ,kriaučkos,1 kreipkite daugiau 
atydos į savo sūtaupas, kurias 
jūs sudėjote per metų metus 
snukiai . uždirbtais . centais! 
Neduokite niekam pasigrobti. 
Jūs sudėjote ir jums patiems 
dabartinėje bedarbėje pri
klauso gauti pašalpą. Ta
čiau —

Nepamirškite visi dalyvauti 
susirinkime minėtu laiku ir 
turėkite su savim klubo kny
gelę. Be klubo knygelės nebū
site įleisti į susirinkimą ir ne
turėsite sprendžiančio balso.

Jankauskas (Jenkifis) per 
Keleivį kas savaitė kreivai 
rėkauja, vadindamas jumis 
kriaučius ir J<riaučkas Mask
vos agentais. Pravardžiuoja 
.jus už tai, kad jūs norite gau
ti pašalpos iš savo sūtaupų. 
Tad mes visi Brooklyn© kriau-

J. ir A. Emilkowski susilaui- 
kė pirmagimės dukrelės kovo 
J-tą, Brooklyn© Daktarų Ligo
ninėje, Fifth Ave. ir 45th St. 
Mergytė 6 svarų ir 1 uncijos. 
Motina ir duktė sveikos, tiki
si ne už ilgo grįžti iš ligoninės 
namo.
Aldona yra duktė So. brook- 

Įlyniečiams ir bendrai lietu- 
' viams gerai žinomų ir drau
gingų lietuvių Kazio ir Vero
nikos Milenkevičių. Jie sykiu 
su kūdikio tėvais nepaprastai 
nudžiugę susilaukimu pirmo
sios anūkės. Anūkų jie laukė 
jau .-per 13 metų. 9

Linkime jiems visiems lai
mės sveikiems susilaukti už
augančios. M. Kulikiene.

Įvyks jau šį sekmadienį, 
kovo 11-tą,- lygiai 3 vai. po 
pietų, Liberty Auditorijoje, 
Atlantic Avenue ir 110th St., 
Richmond Hill, N. Y.

Dr. Jonas Stanislovaitis

nors godžiu kitu priminti ir 
apie patį daktarą. ,

Dr. Stanislovaitis yra Ame
rikos lietuvis, nervų ligų spe
cialistas, tokiu pripažintas 
tarp gydytojų. Jisai keliais 
atvejais buvo iškviestas į ki
tus miestus įkurti ar vadovau
ti jau įkurtus toms ligoms 
tyrinėti ir gydyti specialius 
skyrius 'ligoninėse. Tuo užsi
ima ir savo mieste, Waterbu
ry. Jisai toje srityje buvo 
aukštu pareigūnu ir armijoje 
laike Antrojo Pasaulinio 
ro.

Nežiūrint aukšto . laipsnio 
savo profesijoje, daktaras1 te- 
besistengia laiks nuo laiko 
surasti dieną patarnauti savo 
tautiečiams. Jisai tebepasilie- 
ka lietuviu ir prelekcijas tei
kia bei į klausimus atsako vi-

čiai ir kriaučkos turimo susi
rinkime griežtai pasakyti Jan
kauskams ir kitiems, kurio 
neturi jokio cento įdėję į mi
nėtą klubą, amerikoniškai: 
“Mind your own business.” 

Socialistams besočiams ne
galima kitaip pasakyti. Kad 
galėtų, toki Jankauskai pas
kutinį kąsnį duonos iš darbi
ninko atimtų. Jeigu per tiek 
daug mylių jie galėjo suuosti 
kumpius, tai jie turi gerą 
apetitą iš darbininkų prakaito 

Sunku net įsivaiz
duoti, kaip žmogus gali taip 
akiplėšiškai pulti vieną arba 
kitą pašalpinę organizaciją 
patsai su ja nieko bendro ne
turėdamas, joje nepriklausy- 
santis. Jankauskas ir kiti toki 
Kriaučių Ncprigulmingą Klu
bą užpuolė. '

Ka- I maitintis.

Prašo pagelbėti 
drabužiais .

Ispanams fašizmo priešams 
šelpti komitetas vis dar tebe- 
gelbsti tūkstančiams pabėgėlių. 
Taip pat gelbsti ir Ispani
joje už liaudies pergalę ant 
fašizmo tebeveikiantiems žmo
nėms.

Pabėgėliai nuo fašizmo, aiš
ku, dauguma būtų jau įsikū
rę kitose šalyse, jeigu tų šalių 
posūkis reakcijon iieą,timinė- 
tų jiems progą dirbti, įsipilie- 
tinti. Dabartinėse sąlygose 
daugelio jų gyvenimas yra pu
siau slaptas, nes reakcija ga
lėtų jpos išsiųsti budeliui 
Franco.

Komitetas prašo pagelbėti 
tiems kovotojams ir jų šei
moms drabužiais. Jau dėvė
tais, bet dar gerais drabužiais. 
Tokiais, be kurių patys gali
mo apsieiti, bet kurie nėra su
driskę ar sudilę, dar galimi 
padėvėti ir švarūs. Kas gali 
tokių dovanoti, prašomi nu-, 
nešti ar nusiųsti į Spanish 
Refugee Appeal, 23 W. 26th 
St., Suite 300, New York, 
N.Y. r T-a.

Kuo maitinasi jūsų 
darželio žolynai?

Mes jau visi žinome, kad 
žmogus turi pasirinkti maistą, 
nes, kas gera vienam, tas ga
li būti nuodu1 kitam. Pet dėl 
ko turėtų rinktis sau maistą 
žolynai? Juk jie neturi pilvo. 
0‘ žemė visur atrodo tik že
mė, nors ji gali būti daugiau 
ar mažiam įtręšta.

Filmos-Teatrai
Astor Teatre (.

Šią savaitę pradėjo rodyti 
nrtują Twentieth Century-Fox 
filmą “Fourteen Hours,” dra
minę, filmuotą New Yorke.

Vyriausias roles įvaidino 
Paul Douglas, Richard Base
hart, Barbara Bel Geddes, 
Debra Paget. Direktorius Hen
ry Hathaway, gamintojas Sol 
C. Siegel.

Premjeros vakarą, pirma
dienį, filmos pamatyti Astor 
Teatre lankėsi daug Holly
wood© ir kitų asmenų.

.(B.

Paramount Teatre
Kovo 7-tą pradėjo rodyti 

naują filmą “Molly,” komiš
ką. Jos žvaigžde yra Gertru
de Berg. Kitas vyriausias ro
les įvaidino Philip Loeb, Eli 
Mintz, Eduard Franz ir Larry 
Robinson.

Teatro scenoje asmeniškai 
Nellie Lutcher, George de 
Witt, Bob llaymes, Romanos 
Brothers/ Sam Donahue su sa
vo orkestru.

t
Little Cinemet

Pradėjo rodyti įspūdingą 
šiuos laikus vaizduojančią 

j dramą iš gyvenimo vakarinė
je Vokietijos dalyje, turin
čioje ryšių ir su mūsiškiu gy
venimu. Apie ją teks kalbėti 
plačiau sekamose laidose.

į a .... ■...~—--------

iMalioriai darbuojasi 
atsteigti savo 
tikruosius vadus

New Yorko unijistai malie- 
riai, Brotherhood of Painters 
Lokalo 848-to nariai’, susišau- 

| kė speciali mitingą, kuriame 
įkalbėti pasikvietė Louis Wein- 
I stock, Morris Gainer ir Mo- 
irris Davis.
! Kadangi tie visi trys vado
vaujantieji unijistai bUvo pra
šalinti iš unijos einant dabar
tinių viršininkų jiems kaltini
mais “komunizme,” lokalo 
pasi kvieti m as prašai i ntų j ų
kalbėti rodo naujus posūkius.

ŠYPSENOS
Jis pataisys

Pirkėjas (maisto krautu
vės savininkui): “Tame 
kiaušinių tuzine, kurį va
kar man pardavei, radau 
keturis pagedusius.”

Krautuvininkas: “Atneš
kit juos man, aš,padarysiu 
juos gerais.”

Pranešimas Lietuviams

Liaudis dar gali 
išgelbėti McGee

Help Wanted Agcy Tėl. Plaza 7-2896
I 1 ... ..... — ■—-iiwMi

HELP WANTED—FEMALE
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William L. Patterson, Civi
linių Teisių Kongreso vyk
dantysis sekretorius, atsišau
kė į visuomenę, ragindamas į 
masinę veiklą Willie McGee 
gyvybei gelbėti.

McGee, pastaraisiais sep- 
tyneriais metais masinės veik
los dėka kelis kart išsaugotas 
nuo mirties elektrps kedėje, 
yra ketinamas numarinti' kovo 
20-tą.

Kalbėdamas Negrų Istorijos 
Savaitės festivalyje universi
teto studentams New Yorke 
Pattėrsonas pareiškė, jog liau
dies masinė veikla dar gali 
McGee išgelbėti ir išlaisvihti.

Namu darbininkė; guolis ų^uosa- 
vame kambaryje. Daktaro nkfnėi. 
$30 j savaitę. Pageidaujama paty
rusios. DA. 3-5989. (40-52)

------ . Apy 
Virėja — guolis vietoje ar kitur.

Dirbanti pora. Nėra vaiku- Linksma 
aplinka. Skambinkite sekmadieniais 
arba bile vakarą. PLaza 8-2169. 
Jeigu nieks neatsilieps —
Plaza 7-2896. (44-4fi)

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

Moteriškė namų aptamautoja ir 
priežiūrai vaikų, guolis vietoje, ge
ra alga, linksma aplinka, D. P. pri
imtina, geri paprasti namai. ROck- 
ville Center 6-1487 ar rašykite: Mrs. 
Harris, 46 Knollwood Rd., Rockville 
Center, L .1. (47-51)

Apie daktaro Stanislovai
čio prelekcijų įdomumą ir di
džią vertę jau žino visi tie, 
kurie girdėjo jo prelekciją 
pernai. Tačiau visame didžia
jame Brooklyne ir Queens 
gyveną tūkstančiai lietuvių, 
kurie daktaro kalbos dar nė
ra girdėję. Jų žiniai norisi

siems suprantamoje savo tė
vų kalboje — lietuviškai.

Daktaras šiemet kalbės 
apie siūlomus Sveikatos Ap- 
draudos planus. Ir atsakinės 
visokius sveikatos reikalais 
klausimus. Kviečiami visi. 
Įėjimas nemokamas. Rengia 
Mot. Klubas.

Tad, gerbiamieji kriaučiai 
ir kriaučkos, būkite susirinki
me minėtu laiku, čia jums *
visiems priklauso kąsnis duo
nos iš jūsų pačių sudėtų sū
taupų. . J.S.

Policija, gaisragesiai 
reikalauja tuojau 
pridėti algos

Atstovai tarnautojų šiuose 
^abiejuose miestiniuose depart- 
mentuose pareikalavo miesto 
valdžios .nedelsiant*jiems su
teikti algos priedą. Taip pat 
reikalauja numažinti atroka- 
vimus iš algos pensijų fondui.

Algų ir pensijų klausimu 
susitaria visos aštuonios tų de- 
partmentų tarnautojų organi
zacijos ir bendrai išstatė rei
kalavimus.

Pamatykite
Kas atsitinka j

14 HOURS’
Tas padarys jį New Yorko kalba 

žvaigždžiuoja:
PAUL DOUGLAS

RICHARD BASEHART
BARBARA DEL GEDDES

ASTOR
Broadway prie 45th Street.

ŠelpiamŲjŲ skaičius 
sumažintas, bet...

A ~

Miestinės labdarybės virši
ninkas-Hilliard skelbia, jog 
bėgiu pirmųjų šešių mėnesių 
bandymų 2,986 vyrai ir mote
rys buvo pasiųsti ,.į darbus, 
jiems sustabdyta pašalpa."

Tuomi, sako komisijonie- 
rius, buvę sutaupyta $2,383,- 
127.

Valdininko kritikai sako, 
kad tūli tų asmenų bandyta 
pastatyti unijų -žalotojų pa
dėtyje. Pąstatyti per prievar
tą, verstinam darbui, nes ki
taip jiems gręšė badas. Kad 
tiems pašalpgaviams nemokė
jo unijinės skalės mokesties 
tuose darbuose. Kritikai sako, 
kad tik dėka unijištų protes
tams dalis tų bedarbių ir pa
liegusių žmonių ląiednuome- 
nės apsaugota nuo visuotinai 
skebinių užduočių. T-as.

• Ar jau aukojote j $10,000 
fondą, užtikrinimui Laisvei 
gyvuoti 1951 metais?

Italy laikraštis 
minės 12 m. sukaktį

Italų progresyvių laikraštis 
L’Unita del Popolo minės sa
vo 12 metų sukaktį su šaliniu 
pokyliu kovo 17-tos vakarą, 
Jugoslav Hali, 405 W. 41st 
St., Nęw Yorke.

Programoje turės nepapras
tų meno talentų, taipgi kalbų. 
O šokiai tęsis per visą naktį. 
Įžanga prie durų $1.50, iš 
anksto $1.25.

Apie tai, kad žolynas ren
kasi sau .maistą ir kaip jis 
renkasi, kalbės A. Gilmanas 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1 kuopos susirinkime šio 
pirmadienio vakarą, kovo 12- 
tą, L.A. Piliečių Klubo patal
pose, 280 Union Avė. Draugi
jos reikalai bus apsvarstyti 
pradžioje, o paskui įvyks pra
nešimas apie darželį.

Atsimenant, kiek nuostabių 
bukietų Gilmanai atveža vi
sokioms lietuvių pramogoms, 
atrodo, kad jų darželio žoly
nai patenkinti savo maistu. 
Tad verta ir visiems sužinoti 
tą reęeptą.

Pradžia 7:30. Kviečiami ir 
ne nariai, kurie įdomaujasi 
draugija ar po susirinkimo 
įvyksiančia kalba apie darže
lį. N.N.

VISUOMENES ATYDAI!
Kada turite reikalą kreiptis į Laisvės įstaigą asmeniš

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

Laisvės raštine 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:

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

Brooklyniečiai, kurie turite kokių paraudavo j imu, 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 bilą. .. L. < ...

Gegužinės komitetas 
atidarė raštine c-

Komiteto sekretorius Louis 
Weinstock skelbia, jog komi
tetas jau atsidarė raštinę Ho
tel Langwell, 123 West 44th 
St., Room 4.

Komitetas taipgi skelbia, 
kad jau yra gaminamas oficia
lus šaukimas gegužinėn. Ta
čiau organizacijos, kurios su
sirinks šiomis dienomis, pra
šomos tuojau, nelaukiant ofi
cialiojo šaukimo, išrinkti dele
gatus ar paskirti atstovus kon- 
f esencijom

Namų darbininkė, patyrusi, my
linti vaikus, guolis vietoje, atskiras 
kambarys, linksma apylinkė, geri 
namai, D. P. priimama. ES. 5-8037.

(47-51) i

Siūlo draftuoti ir 
civilinių apsaugai

Vyriausias savanorių verba
vimo koordinatorius Grower 
Whalen sakė, kad e^ą gerų 
pasėkų mobilizuotėje 4< civili
nių apsaugai. z'

Tačiau tuo pat sykiu City 
Club of New York, valdininkų 
rankose esanti įstaiga, per sa
vo specialę komisiją pasiūlė 
draftuoti civilinių apsaugai 
trūkstamus asmenis.

Viso miesto plotme šaukia
moji konferencija įvyks kovo 
24-tos popietį nuo 1 iki 5 vai., 
St. Nicholas Arenos Sport 
Center, 53 West 66th St.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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. 7-6288

Užvis svarbesnė dovana 
Laisvei jubiliejaus proga 
yra gauti naujas .skaityto
jas. '

—; 
_______________________________________  i i bi/rf

i

Dr. A. Petriką
PANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868'
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakarį 
Penktadieniais uždaryta

GEORGE KLIMAS 
Kalbamųjų Filmų Gamintojas.

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,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 lietuviškų filmų.

Rašydami adresuokite:

PHOTO-ART STUDIO
271 Ridgewood Ave.,

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

EGZAMINUOJAM AKIS’ 
RAŠOME RECEPTUS 

darome ir Pritaikome 
akintus

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8M2
< 1 T-r- 1 1 i ■,-------n ri- ■>'

REPUBLIC BAR & GRR.L
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 pažįstanių
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: EVergreen 4-817^
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