
Šiaudinis liberalas. 
Los; ik a be galvos. 
Vis tie sukčiai. 
Suskaityti viską. 
Nervų įtempimas. 
Laikas nelaukia.

Rašo A BIMBA

Antradienių vakarais mūsų 
Washingtone prie radijo atsi
sėda trys korespondentai, pa
sisodina vieną kurį politikie
rių ir “vaišina” jį visokiais 
klausimais. Praėjusį antradie
nį per tokią pirtį buvo perleis
tas New Yorko kongresma- 
nas Celler.

Ponas Celler skaito save 
aukštos klasės liberalu. Kong
rese jis sėdi per paskutinius 
trejetą desėtkų metų. Tai vie
nas iš seniausia tarnaujančių 
Atstovų Bute.

šiame pokalbyje su komer
cinės spaudos korespondentais 
ponas kongresmanas pasirodė 
tik šiaudiniu liberalu. Jis už 
siuntimą didelės aronijos Eu
ropon. Jis už ėmimą aštuonio- 
Tikosf metų vaikų armijom

Bet kaip su žmonėmis? La
ba^ daug jų jau smarkiai 
“zurza” prieš tokius žygius!

Toki klausimai ponui kon- 
gresmanui nepatiko. O ką 
žmonės, jis atgal k’ląusia, nu
simano apie tokius dalykus? 
Aš, sako, pilnai pasitikiu to
kiais vyrais-specialistais, kaip 
gen. Eisenhower, gen. Brad
ley, gen Marshall. Jie sako, 
kad reikia siųsti Europon ke
turias divizijas, >

★ !
Bet ką žmonės pasakys, kai 

ateis rinkimai? i
Kitas nemalonus klausimas.
Šiaudinis liberalas neabejo

ja, kad jis vėl bus išrinktas. 
Žmonės, girdi, viską pamirš, 
kai ateis rinkimai. Visos jo 
nuodėmės jam bus atleistos!

O kaip su Vokietijos apgin
ki avi jn ui?

Ponas kongresmanas prie
šingas. Jis dar negali vokie
čiams pasitikėti. .

Betgi,-prisispyrę klausia ko
respondentai, ponas kongres
manas tik prieš keletą minu
čių sakei, kad pilnai pasitiki 
generolais, o juk tie patys ge
nerolai užsispyrusiai varos už 
vokiečių apginklavimą? Kaip 
Čia dabar?

Kongresmanas nervuojasi. 
Jis jau dabar generolais nebe
gali pasitikėti pilnai.

Ar suderinamas yra mūsų 
ginklavimasis su taikos reika
lu?

Taip, pilnai suderinamas. 
Kai mes gerai apsiginkluosim, 
tai Stalinas mūsų bijos ir prieš 
mus drebės. Bijos ir visi ko
munistai.

Taip kalbėjo kongresmanas 
iš^Iew Yorko.

Bietgi tuojaui aišku, kad ši 
logika neturi galvos. Juk jei
gu Tarybų S. “drebės” prieš 
mūsų ginklus, tai ir ji ginkluo- 
sis. Sušilusios ginkluosis ir jos 
talkininkės.

Mes ginkluosimės ir jos 
ginkluosis: Kur tada galas?

šiaudinis liberalas apie tai 
nepagalvoja.

■ w
Turime didelį, “gražų” 

skandalą su bilijonine Recon
struction Finance Corporat
ion. Ją suorganizavo valdžia. 
Jos direktorius skiria prezi
dentas. Ji skolina pinigus.

Paskolas iš korporacijos 
gauna tik tie, kurie “moka” 
prieiti. O tie moka prieiti, ku
rie gali gerai pašmėruoti.

Kiek tie sukčiai suvogė 
Amerikos žmonių dolerių ?

Mūsų valstybės sekretorius 
•nepriešingas tam, kad Jungti
nės Tautos suskaičiuotų ir ap- 
rc^uotų visų kraštų ginkluo
tas jėgas. Tik vieno pabūklo 
jos netari liesti, būtent, atomi
nės bombos. Niekas neturi tei
sės, girdi, žinoti, kiek mes jų 
turime.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
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MacArthur sako, negalime 
Korėjos karą laimėti 
dabartinėse sąlygose
Jis faktinai prašo leidimo 
bomharduot liaudiškąją Kiniją

Korėja. — Atvykęs fron- 
tan, generolas MacArthur 
sakė korespondentams, “ka
ras neišvengiamai su- 
klimps,” ir nieks negalės jo 
laimėti, jeigu amerikonai 
negaus daug daugiau ka
riuomenės ir jeigu nebus 
jiems “duota laisvė veikti” 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką.

McArthuras tęsė:
“Įžiūrima, jog net d'abai^ 

priešas stengiasi sustiprin
ti savo jėgas iš Kinijos 
naujam urminiam ofensy-

(komiko jungia Triesto 
klausimą su Austrija

Paryžius.—Andrius Gro
myko, Sovietų atstovas Ke
turių Didžiųjų užsieninių 
ministrų pavaduotoju kon
ferencijoj, siūlė Triesto 
krašto klausimą prijungt 
prie klausimo apie taikos 
sutartį su Austrija. Jis 
kaltino amerikonus ir an
glus, kad jie Triestą paver
čia karine savo stovykla.

Amerikos ir Anglijos at
stovai reikalavo visupirm 
svarstyti Austrijos klausi
ma ir sakė, apie Triestą ga
lima būtų pakalbėti kaip 
apie atskirą dalyką.

Amerika perša Turkiją ir 
Graikiją j Atlanto sąryšį
Athenai, Graikija, — Ka

riniai ir diplomatiniai 
Jungtinių Valstijų atstovai 
siūlė priimt Graikiją ir 
Turkiją į Atlanto kraštų 
sąryšį prieš Sovietų Sujun
gi

Skaičiuojama, kad Turki
ja ir Graikija galėtų duoti 
32 divizijas kariuomenės 
tam sąryšiui.

Irgi logika be galvos. Kas 
gi sutiks su tokia propozicija? 
Kitų kraštų suskaitysime vis
ką, ką jie turi, bet savo dalį 
ginklų laikysime paslėpę!

Jau jeigu reikia ginkluotas 
pajėgas suskaityti ir surokuo- 
ti, tai neturėtų visiškai būti 
jokios išimties: visas jas ir vi
sų kraštų ! Tik taip bus gali
ma prieiti prie susitarimo dėl 
sumažinimo apsiginklavimo. .

Vienas žmogelis šovė į var
ną, bet pataikė į žaislų fabri
ką. Sprogimas girdėjosi per 
keletą desėtkų mylių, žmonės 
lindo po stalais ir virto į skie
pus. Jie pamanė, kad atominė 
bpmbą nukrito tarpe New 
Yorko ir New Jersey.

Toks nervų įtempimas il
gainiui padvigubins “nut hou- 
zių” gyventojų skaičių.

tAt i

Ar jau pasimokė j ai šių me
tų duokles į Lietuvių Literatū
ros Draugiją ir kitas darbinin
kiškas organizacijas? Laikas 
nelaukia. Nelaukite ir jūs.

—-------------------- ---- -----
Richmond Hill 19, N. Y., Penktad., Kovo-March 9, 1951

JUBILIEJINIS
LAISVES VAJUS

SUKELTA $991.00;
DAR REIKIA $9,009-00

vui (Korėjoje) ši pavasarį.”
Tuo pareiškimu gen. 

MacArthuras faktinai .atsi
šaukė į Amerikos valdžią 
ir Jungtines Tautas, kad 
leistų iš oro bombarduoti 
liaudiškąją Kiniją, o gal ir 
kitus karo žygius prieš ją 
daryti.

Jisai pranašavo, kad jei
gu amerikonams ir toliau 
bus draudžiama atakuot 
Kiniją ir jeigu jie nebus 
smarkiai pastiprinti, tai 
karas suklimps paliai sieną 
tarp Pietinės ir Šiaurinės 
Korėjos.

Gręsia elektros kėdė 
Collazui, pasimojimo 
dalyviui prieš Trumarų

Washington. ,— Federalė 
džiūrė surado kaltu kaip 
pirmojo laipsnio žmogžudį 
portorikietį Oscarą Col
lazo. Jisai su savo ben
dru Gr. Torresola pernai 
lapkričio 1 d. bandė nužu
dyt prez. Trumaną. Rasi
mo įime buvo nušautas vie
nas policinis prezidento 
sargas, bet policija nušovė 
ir Torresolą.

Teisme buvo įrodyta, jog 
policininkas krito nuo 
Torresolos kulkos. Bet įsta
tymas sako: Lvgiai kalti 
yra visi žmogžudiško pasi- 
moiimo dalvviai. nepaisant 
kurio smūgis užmuša žmo
gų.

'Suprantama, iog teisėias 
nusmerks Collazo mirti 
elektros kėdėje.

Amerikonų nuostoliai 
Korėjos kare

% Washington. — Apsigy
nimo departmentas prane
šė, jog Amerikos kariuome
nė korejiniame kare iki per
eito penktadienio nukentė
jo viso 5.2,448 nuostolius:

7,857 buvo užmušta, 34,- 
692 sužeista ir 9,899 be ži
nios dingo. Be to, 99(5 su
žeistieji mirė.

Skaičius taip nukentėju
sių amerikonų pakilo 1,773 
per savaitę nuo pereito 
oficialaus pranešimo.

Kongresmany komitetas 
skelbia “neištikimuosius”

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės, Vei
klos Komitetas viešai pa
skelbė 624 organizacijas ir 
204 laikraščius kaip “neiš
tikimus” Amerikos valdžiai.

Komitetas surankiojo jų 
vardus iš generalio proku
roro sąrašų, taipgi iš įtari
mų, kuriuos padarė rau- 
donbaubiški įvairių valsti
jų seimelių komitetai.

Jubiliejinis Laisvės Vajus už sukėlimą $10,000 fon
do prasidėjo su 1 d. kovo. Jis tęsis iki liepos 15 dienai. 
Bet kiekvienos lietuvių kolonijos, kiekvieno mylinčio 
laisvę ir demokratiją pareiga tuojau stoti darban, kad 
fondas būtų dar pirm nužymėto laiko sukeltas! Vasa
rą yra mažiąu progų susitikti, nes organizacijų su
sirinkimai jjraretėja.

Pastaromis dienomis į jubiliejaus fondą gavome se-

Irano premjerą nužudė karštas
mahometonas tautininkas

KDITTQl zDlkll *

Juozas Weiss, Brooklyn, N. Y............. • • $15.00
Auna Philipsie, Stamford, Conn.................... 10.00
LLD 20 Kp., Binghamton, N. Y............  10.00
Jonas Ragauskas, Shelton, Conn. ....... 8.00 
A. Naumavičia, Cleveland, O............  ......... 5.00
Ben is ir Elzb. Duobai, Rochester, N. Y........ 5.00
Paul Juozukas, Wilkes-Barre, Pa................. 3.00
N. Blaize, N. Billerica, Mass...................  • •.. 3.00
Sam Smith, Seattle, Wash............................... 3.00
V. A. Gaurilis, Cleveland, Ohio ..••••......... 3.00
J. Mitrikas, Detroit, Mich. .. .................... 3.00
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y............. 2.00
A. Zimontas, Montreal, Canada,.................... 2.00
Julia Šimkus, Brooklyn, N. Y. ..•••• ..........    2.00
M. Dovidonis, Lawrence, Mass......... 1.00
I. Chesnes, W. Frankfort, Ill........................... 1.00
Bingham tone LLD 20 kuopos Moterų Skyrius buvo 

laimėjęs- $10 dovana vajuje, besidarbuojant Laisvės Į 
skaitytojų reikale. Draugės pasitarė ir tą dovaną pa-! 
aukojo į Jubiliejaus fondą.

Iš eilės kolonijų praneša, kad daromi planai pa-! 
rengimams, dienraščio Laisvės naudai. Pažangūs 
Amerikos lietuviai parodo, kaip jie moka įvertinti 
savo spaudą. Kryžiokų puolimai ant Laisvės dar dau
giau anvieniįa demokratinius lietuvius. Taip ir rei
kia! Į priešo piktą pasikėsinimą me^s atsakome dar 
didesne vienybe ir pasiaukojimu!

Laisves Administracija

Teheran, Tran. — Irano 
premjera gen. Ali Razma- 
ra nušovė jaunas tautinin
kas Abdulla Rastegar per 
namaldas mahometonų 
bažnvčioie. Policija arešta
vo žmogžudį „ir tris įžiūri
mus jo sėbrus.

Šovikas yra narvs Fada- 
jam Islamo, fanatiškos reli
ginės mahometonų sektos.

Fadajam Islam (Maho
metonų Karžygiai) reika
lauja perimt Irano žibalo 
pr'ajnone į valdžios nuosa
vybe, “išlaisvint” Iraną nuo 
anglų-amerikonų ir “apsau
got” jį nuo Sovietų Sąjun
gos. . •

Velionis premjeras Raz- 
mara stojo už leidimą ang- 
lam-amerikonam ir toliau

Japonijos pramonė dirba 
karui, sako Nauj. Laikas

Maskva. — - Sovietinis 
žurnalas Naujasis Laikas 
rašo, kad jau beveik visa 
Japonijos pramonė gamina 
karinius reikmenis ameri
kinei kariuomenei. .

'Naująsis Laikas taip pat 
kaltina Ameriką už japonų 
armijos atkūrimą.

Nukrito jūron Amerikos 
lėktuvas su 14 lakūnų

Roma. '— Per audrą nu
krito Amerikos laivyno 
lėktuvas su 14 lakūnų. Spė
jama, kad visi žuvo.

naudoti Irano žibalo vers
mes. Jis vedė palankia A- 
merikai ir Anglijai politi
ka. Nors Razmaros valdžia 
neseniai pasirašė naują 
prekvbos sutarti su Sovietų 
Sąjungą, bet Razm'ara ban
dė sunaikint komunistinį 
judėjimą Irane.

Jungtinės Valstijos per
nai rudeni žadėjo Razmaros 
valdžiai 25 milionus dolerių 
paskolos ,nutarė remti Ira
ną pagal prez. Trumano 
Ketvirto Punkto planą ir 
pasiuntė jam 15 tankų ir 
18 didelių patrankų.

Razmaros nužudytoj as 
yra dailidė. Jis buvo ir ma
hometonų “puskunigis” — 
skaitydavo maldininkams 
bažnyčioje Koraną, tai yra, 
mahometonų Bibliją.

Ragangaudžiai kongresmanai 
kvos dar kelis artistus

Washington. — Kongres- 
manu Neamerikinės Vei
klos7 Komitetas pasišaukė 
kvosti V. Jerome. Įtaria, 
kad Jerome gausingai pini
gais rėmė Komunistų Par
tiją ir komunistinį judėjimą 
tarp Hollywoodo judamųjų 
paveikslų artistų.

Toliau tas komitetas kvos 
dar šešis judžių, teatru ir 
radijo aktorius — Jose Fer- 
rerą, Anne Revere ir ki
tus; tardys jų ryšius su 
komunistais.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji.

Sovietų Sąjunga padidina 
apsigynimo lėšas įžiūri 
pavojų iš Amerikos puses
Apsigynimui skiria 21 procentą 
lėšų, kitiem reikalam 79 proc.

Maskva. — Finansų mi
nistras Arsenius Zverevas 
įteikė šiemetinių lėšų są
matą (biudžetą) Aukščiau
siai Tarybai, Sovietų Są
jungos seimui. Sąmata ski
ria apsigynimo reikalams 
21 procentą valstybės paja
mų, arba 96,376,000,000 
rublių. Tai būtų 24,094,- 
000,000 dolerių, skaitant 
amerikiniais pinigais.

Civiliniams gi reikalams 
skiriama 79 procentai visų 
sovietinės valstybės paj’a- 
mu. *''c-

Senatorių komitetai 
pritaria kariuomenės 
siuntimui Europon

Washington. — Senato 
ginklinių ir užsieninių rei
kalų komitetai vieno bei 
dviejų balsų dauguma už- 
gyrė prez. Trumano pagei
davimą — be Kongreso lei
dimo, siųsti Europon ameri
kinę kariuomenę kaip dalį 
tarptautinės armijos kovai 
prieš komunizmą.

Trumanas planavo netru
kus pasiųsti vakarinėn Eu
ropon dar keturias jankių 
divizijas priedan prie Vo
kietijoj laikomų • dviejų di
vizijų.

Amerikonai prasiveržė 
dar 3 mylias pirmyn

Korėja, kovo 8. — Ame
rikonai su savo talkinin- . . v. • • kais smarkiai atakavo siau
rinius Korėjos liaudininkus 
ir kinus 70 mylių ilgio 
fronte. Kai kuriose fron
to dalyse jie atmetė liaudi
ninkus ir kinus iki 3 mylių 
atgal.

Rytiniame fronto gale ko- i 
rejiniai liaudininkai ir ki
nai ugningai puolė ameri
konus ir pietinius Korėjos 
tautininkus. Čia liaudinin
kai pamuše amerikonus po
rą mylių atgal.

Vakariniame fronte ame
rikonai prasiveržė į šiauri
nę Han upės pusę už 15 my
lių į rytus nuo Seoulo.

AMERIKOS DRAUGAI— 
BRANGININKAI

Washington.—Senato ko
mitetas surado, kad Angli
ja, Holandija ir Belgija 
iki 150 procentų pabrangi
no Amerikai ciną (tin) nuo 
Korėjos karo pradžios. Ci
ną yra svarbi karinė me
džiaga.

Rakįetiniai anglų lėktuvai 
prieš malajiečius

Singapore, Malaja. — An
glai pradėjo naudot rakieti- 
nius lėktuvus kare prieš 
malajiečius, kovojančius už 
savo Šalies išlaisvinimą nu(f 
Anglijos,
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Zverevas sakė Aukščiau
siai Tarybai: Jungtinės 
Valstijos taip smarkiai 
ginkluojasi ir kitus kraštus 
ginkluoja, kad Sovietų Są
junga privalo pasiruošti at
remt užpuolimo pavojų. 
Ginkluotoms jėgoms Ame
rika išleidžia bent 70 pro
centų visų savo iždo Įplau
kų.

(Prez. Trumanas prašė 
Kongresą 1951 metam pa
skirti 41 bilioną, 421 milio- 
ną dolerių ginkluotoms A- 
meriįos jėgoms ir dar 7 bi- 
lionus, 461 milioną dolerių 
svetimiem kraštam ginkluo
ti ir stiprinti prieš komu
nizmą.

Pernai Sovietų Sąjunga 
išleido apsigynimo tikslams 
tiktai 18 procentų ir pusę.

Areštuota Egipto 
sufragisčiy vadovė •

Kairo, Egiptas.' — Tapo 
areštuota Doris Šafik’ienė, 
kad ji vadovavo demons
tracijai egiptinių sufragis- 
•čių, reikalaujančių mote
rims balsavimo ir kitu .tei
sių lygybės su vyrais.

Demonstrantas bandė įsi- 
veržtis seiman, bet ■ seimo 
durys buvo užtrenktos, ir 
policija išvaikė sufragistes.

Queuille bando sudaryti 
Franc, ministru kabinetą

Paryžius. — Socialistas 
Franci jos prezidentas Vin
cent Auriol pakvietė “ra
dikalą” (liberalą) Henri 
Queuille, kad sudarytų nau
ją ministrų kabinetą vieton 
suirusio R. Pleveno kabine
to. Queuille, jau seniau bu
vęs premjeras, tariasi su 
įvairių partijų vadais, ban
dydamas sukurt sudėtinį 
ministrų kabinetą.

Pleveno valdžia sugriuvo 
daugiausia dėl to, kad sei
mas atmetė jo siūlymą pa
naikint proporcionalę atsto
vybę rinkimuose.

Senatas užgyrė “tik” 
4 milionus kariuomenės

■ -
Washington. — senatas 

49 balsais prieš 41 nutarė, 
kad ginkluotose Jungtinių 
Valstijų jėgose būtų laiko
ma ne daugiau kaip 4 mi- 
lionai žmonių.

Tą nutarimą smerkė ap
sigynimo sekretorius gen. 
George Marshall, visų kari
nių štabų vadas generolas 
Omar Bradley ir kiti aukš
tieji karininkai. Bendrame 
savo pareiškime jie sako, 
toks , kariuomenės apriboji
mas “suriša Amerikai ran
kas ir padrąsina Sovietus.”

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę, Vešiau.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KANADIEČIŲ NERIMAS 
DeL VALDŽIOS 
KARINES POLITIKOS

Mūsų kaimyniškos Kana
dos žmonės, irgi, matyt, la
bai susirūpinę.savo valdžios 
aklu pasidavimu Jungtinių 
Valstybių ir Anglijos poli-

$8.(X
$4.00 
$9.001 
$4.50, tikai. Kanadiečiu Liaudies i *N Y i Balsas paduoda porą i'š- 

. ’Įtraukų net iš Kanados ka
talikiškos spaudos. Jau ir 
toje spaudoje keliamas ne
rimas dėl valdžios karinės 
politikos. Le Droit rašo: 

“Kanados autoritetai nepri
valo leisti, kad ginklavimasis 
tarnautų kaip priemonė išnau
dojimui žmonių. Būkime atvi
ri. Kanados valdžia perdaug 
sujungė savo tikslą su kapita
lizmo tikslais prieš žmones.”

Le Devoir, priešindamasis 
St. Laureato karinei linijai, 
sako:

“Dėl dievo meilės . .
Mūsų komercinė spauda, pasirodo, nebegali apsiginti

• laiškų, kuriuos jai žmonės-skaitytojai rašo dėl Trumano 
politikos ir karo Korėjoje. Tik vienas kitas tokių laiškų 
patenka švieson. Štai pora, trejetas tipiškų.

. Birmingham, Alabama, laikraštis “Post-Herald” įdėjo 
‘ trumpą laišką R. L. Shoemakerio. Žmogus rašo:

“Kad galingoji Kinija su dveja tiek gyventojų, kiek 
' Jungtinėse Valstybėse, turėtų būti Jungtinėse Tautose 

atstovaujama išplakto ir ištremto Čiang Kai-šeko, yra 
nepateisinama. ;■

“Mes negalime paaukoti savo sūnų gyvastis jokiu 
v klausimu, apie kurį randasi nors truptėlis abejonės apie

mūsų reikalo morališkumą. X
“Sulaikykime šią žudymo* orgiją'pirma, negu daugiau

• milijonų‘bus sugrūsta į skerdynę! Jeigu mes padarėme 
klaidą, dėl dievo* meilės, prisipažinkime pirma, negu jū
sų sūnūs (ir mano net keturi) ilsėsis kapuose.”

“Buffalo Evening News” įdėjo laišką vieno skaitytojo, 
kuriame žmogus klausia: “Už ką gi mes kariaujame 
Korėjoje? Cgi tik už tai, kad patenkinti tūlų politikie
rių banko knygutę, arba kad apsaugoti saujelę tūlų 
amerikiečių fabrikantų saumylingų interesų.”

“Syracuse Post-Standard” patalpino laišką Alice D.
- Putziger iš Geneva, N. Y. Ji rašo ir sako:

“Dauguma Jungtinių Valstybių žmonių nori taikaus 
išsprendimo mūsų skirtumų su Rusija ir Kinija. Tuo aš 

: tvirtai tikiu.
. “Politikieriai ir kiti propagandistai dirba viršlaikį, 
kad įpiršti kraštui visuotinio militarizmo programą— 
progranąą, kuri bus pragaištinga mūsų ekonomikai ir 
laisvei.

“Už ką mes "kariautumėme? Už išlikimą? Už mora
linius reikalus? Už palaikymą Jungtinių Tautų?

“Juk tikriausiai nėra išlikimo klausimas. Mes taip 
’užsilaikomes ir šnekame, tartum komunistinės armijos i

• stovėtų prie mūsų rubežių, o tuo tarpu yra priešingai—, 
mes turime armijas prie jų rubežių.

■ laimėtumėme pasaulinį karą, 
ką mes laikome arti prie širdies.

. , ”Už moralinius reikalus? Ta armija tipų, kuriuos 
mes pasirengę ir pasiryžę palaikyti—Tito, Franco, Čiang 
Kai-šėk, Bao Dai, suminėjus tik kelis, padarytų gražaus 
juoko, jeigu tai nebūtų taip 'baisiai tragiška, iš viso mū-' 
sų užsilaikymo moralinio pasiteisinimo. Dar daugiau. ■ į laušimą ii 
Mes dabar bandome priversti buvusius mūsų neapykan-'Į ; . ‘ . 
tos objektus, vokiečius ir japonus, iš naujo apsiginkluoti šiai patarnauti 
įr pasukti mūsų pusėn—ir tai po viso to mūsų pasimo- 
jimo tuos žmones išmokyti žygiuoti taikos ir demokra-

Ž tijos keliais!”
* Vienas dalykas dabar jau aiškus: Dauguma Amerikostaikos judėjimui Kanadoje, 
žmonių nebesutinka su mūsų vyriausybės politika neiiiankėsi Berlyne, l 
Tolimuosiuose Rytuose, nei Europoje. Jie priešingi ap
ginklavimui vokiečių ir japonų. Jie priešingi siuntimui 
armijos Europon. Jie priešingi plėtimui karo Tolimuo
siuose Rytuose. Jie stoja už naujos Kinijos teisę daly
vauti Jungtinėse Tautose. Jie reikalauja baigti karą

; Korėjoje.

“Kanadoj mūsų militapinis. 
prisirengimas iškalno jungia
mas su likimu kitų tautų, ku
rių politikai mes nedarome 
jokios įtakos. Daleiskime, kad 
Jungtinės Valstijos išprovo
kuoja visuotiną karą. Ar pa
siliks Kanada neutrali, ar bus 
priversta sekti paskui galingą 
savo kaimyną? Tai svarbus 
klausimas, į kurį Kanados 
valdžia dar neatsakė ir vei
kiausiai neatsakys. Trečiu sy
kiu Kanada šiemet ar kitais 
metais būtų įtraukta į visuo
tiną karą per kaltę savo są
jungininkų, į kuriuos nedaro 
jokios įtakos.”

Nuo savęs Liaudies Bal
sas pastebi:

Vis plačiau ir plačiau dis- 
kusuojamas Kanados įvėlimas 
į karą ne dėl to, kad Kanada 
būtų už tai kalta, bet kad Ka
nada tampriai susirišusi su to
kiais sąjungininkais, kurie ga- 

_ Ii įsivelti į karą bile momentu. 
Net jeigu'mes ir'Kanada neturi įtakoš į jų po- 

mažai kas bepaliktų iŠ to, htiką, bet bus atsakominga už
jų politikos rezultatus.

Nemaža dalis kanadiečių 
i rengiasi prie Antrojo Kanados 
i Taikos Kongreso, kuris įvyks 
i balandžio 7-8 dienomis To
ronte. Jie viešai apkalbės tą 

r išneš pasiūlymus, 
kaip kanadiečiai gali geriau- 

i Kanados ir 
•' savo asmeniškiems intere- i , sams.

Dr. Endicott, kurs vadovau-

, kur įvyko 
Pasaulinio Taikos Kongreso 
pildančiosios tarybos susirin
kimas. Jis perduos taikos gy
nėjams Kanadoje ' planus, 
kaip kitur yra rengiamasi tai
kos apgynimui.

Mūsų inteligentija ir Kinija
Negalima sakyti, kad visa Amerikos inteligentija yra 

pasidavus naujo karo kurstytojų propagandai ir aklai 
žiūri į šių dienų tikrovę. Tai šen, tai ten skaitlingi bū
riai iš tos skaitlingos žmonių grupės pakelia balsą už 
taiką. Svarbu, kad jie nesibijo persekiojimų iš reakci-

* jos pusės. Daugelis jų1 jau yra smarkiai nukentėję. 
Tokios drąsos ir pasiaukojimo šaunų pavyzdį suteikė de-

ž/šimt Kollyyžoodo rašytojų ir veikėjų.
• Dabar štai1 tiesiog mūsų valdovus nustebino drąsus 

f pasirodymas ’Chicagos Universiteto profesorių. Net 
devyniasdešimt jų pasirašė ir pasiuntė prezidentui Tru- 
manui laišką. Jie reikalauja, kad mūsų vyriausybė tuo
jau pripažintų Kinijos Liaudies Respubliką ir pradėtų 
su ja derybas dėl išsprendimo visų kilusių nesusiprati- 

- inų. Jie sako, kad toks žygis patarnautų pasaulinei tai- 
kai; Jie sako, kad nereikia bijotis derybų su komunis- 

. tine Kinija. Jie reikalauja pakeisti vyriausybės politiką 
^Tblimupsiuose Rytuose.

Tą jiatį laišką pasirašė arti šimtas kitų Chicagos in- 
| teligehtų. ’

.Arba štai toje pačioje Chicagoje susidarė Amerikinis 
■‘ Taikos Žygio Komitetas. Jam vadovauja buvęs Virgin

• Islands gubernatorius prof. Robert lytųrss’ Lovett. Ko- 
“ mitefe randame pavardęs Rev. Joseph M’. Evans ir prof.

A. J. Carlson. Į Washingtona kovo 15 dieną žada pribū- 
’ ti skaitlinga delegacija. Joje bus nemažai inteligentų, 
|kuriems taikės reikalas pasidarė jų reikalu. 

W Kursinė grupė agrotech
nikai studijuoti suorganizuota 
.Salantų rajono “Salantos” 
kolūkyje. Kursus lanko 3.2 
kolūkiečiai. Užsiėmimai vyks
ta du kartus per savaitę.

Organizacijos, nesivėlin
kit priduoti spaudai savo 
parengimų darbus. Lais- 

spaftistuvė tinkamai,vės
C. Paulaukas jums patarnaus

ŠOKIAI IR BIZNIS
Bostoniškis K. Mockus 

kunigų Darbininke pasisa
ko nebegalįs pakęsti tų vi
sokių šokių. Jis rašo:

Skaityk kokios nori organi
zacijos laikraštį, klausyk ra
dijo pranešimus.. Kiek daug 
ten kalbapia apie šokius: šo
ka lietuviai Amerikoje, šoka 
jie per tautines šventes, šoka 
gavėnioje. šokiai rengiami 
biznio sumetimais. Juos rengia 
ir ne katalikai ir< katalikai, 
nesvarbų kokiu laiku. Keista, 
kad tuo klausimu nesigirdi 
tvirtesnio dvasiiiink'o pasisaky
mo. Argi gavėnioj papročiai 
Amerikos kataliką nėp Vi pažįs
tami? O gi tautinių švenčių 
proga argi tinka šokti? Kas 
buvo paskutiniame Vasario 16 
minėjime Bostone, ar sutiks, 
kad po tpk'ib minėjimo tinka 
linksmintis? Daugeliu atvejų 
tokie dalykai atsitinka dėl 
perlengvo būdo, del neapsi
žiūrėjimo. Ne visada ir ne iš 
visko' galime daryti biznį. 
Kartais reikia ir susikaupti.

fiet šokiai yra labai se
na, graži pasilinksminimo 
forma. Niekas nėra pri
verstas šokti. Mockus gali' 
susikaupti ir sėdėti, o žmo
nės, kurie dar pastovi ant 
kojų, gali šokti ir linksmin
tis.

PRAŠO ‘REVOLIUCIJOS’* »
Didelis bolševikų priešas 

Boldyrev išrado naują bū
da nuversti. Sovietus, Jis 
sako, kad reikia suagituoti 
Rusijos žmones ir sukelti 
revoliuciją iš vidaus.

Ta visa filosofija kibai, 
matyt, patiko kunigų Drau
gui. ' Boldyrevo straipsnis 
buvo ištisai išverstas ir įdė
tas. Straipsnio vertėja L. 
Vabalaitė savo prieraše už- 
pykusi klausia': “Kodėl va
karų demokratijos nepa- i 
naudoja šio moralinio gin-j 
klo prieš bolševikus?”1

Vabalaitė yra. labai atsi- L.. , . , _ . v.
likusi nuo gyvenimo. Neat-1 1^yvistŲ grupe. (Taip čia 
rocįo, kad ji iš viso ant šios | va(^inami Lietuvių fronto, 
žemės gyventų. Ji nežino,! nesamos> fiktyvios, orgam- 
kad tą ginklą “demokrati-! ^9?.°^ yvra1-) Eiktyvištai 
jos” sušilusios naudoja.' bgisiol buvo okupavę pir- 
Pav., ką gi veikia mūsų j mniĮnbą. Todėl, kaip čia 
“Voice of America,” arbaĮ., .
desėtkai milijonų dolerių Į lssPr?st1 aktualiųjų 
Projekte X, jeigu nekursto 
rusus prie sukilimo prieš 
bolševikus ?

Visa bėda bus tame, kad 
tas moralinis ginklas ne
veikia. Rusijos žmones, ma
tyt, atsisako sukilti patys 
prieš save.

-NUB KO GINKLUOJASI . 
POPIEŽIUS?

Kaminskas beveik nerodū 
šypsenos; jis labai susirūpi
nęs; prov. Makauskui, nors 
ir judriam, galva visai įsi
traukė į pečius. Gal am
žius, o gal ir pareigų naš
ta juos stipriai kūprina... 
Gal todėl jaunimas kelia 
galvas? Gal, kad jis tikisi 
ateitimi, o gal, kad drąsus 
ne pagal jėgas?”

Sužinome ir tai, kad pre
latas Krupavičius yra tam 
tikros grupės “vergijoje.” 
Jis ir jo juoda barzda yra 
tik tos grupės iškaba. Pa-

ŽINIOS. IS LIETUVOS
Mokytojai spaudos 
platininio darbe (

ARIOGALA, 1950 nUgr, 
31 d. — Į spaudos platirttfco 
darbą aktyviai įsijungė rajo
no mokytojai. Jie įsipareigojo 
platinti spaūdą ne tik moRfVlc- 
lose, . bet ir rajono kolūkiečių 
tarpe. Mokytojai jau išplatino 
apie 2500 egzempliorių laik
raščių ir žurnalV Vien tik 
miesto vidurinės - .mokyklos 
mokytojai, pasitelkę mokyk
los komjaunuolius, išplatino 
apie 46.0 laikraščių bei žur
nalų prenumeratų. Pavyzdinė 
gal spaudos platinime dirba 
Saugailių pradinės mokyklos ■ 
vedėjas Kemzūra, Pakarklių 
pradinės mokyklos vedėjas! 
Morkeh’ūnas. Milašaičių sep-l 
tynmetės mokyklos mokytojai- 
Kučinskas, šauklys, Minelgai-' 
tėi ir :kt. ; ; -i : : ■ . . ; ? . rp

Saugailių pradinės mokyk-ę. 
los vedėjas ,Kemzūra ęudVga-l 
nizavo apylinkės darbo. Žpid.-, t

■sicls Lietuvos pabėgėlių ne
prisileidžia tik todėl, kąd 
šie yra ne jų politinės vie- 
ros žmonės.; Sakoma, kad 

;s pasiūlęs 
tiems “prūsams” tokią pro
poziciją: Politiniai persi
krikštykite, priimkite mūsų 
“vierą,” įstokite į mūsų 
gretas ir be jokių ceremo
nijų, būsite priimti i VLI- 
Ka. 

L-

Derybos febei n a n č i o s . 
Daug kas priklausysią nuo 
to, kaip nusistovės santy
kiai tarpe prelato Krupavi
čiaus ir tų “fiktyvistų.“ 
Nepriklausomos Lietuvos 
korespOdentas rašo:

“Kai kas čia džiaugiasi, 
ypač iš vyresniosios kartos, 
kad prelatas galų gale, gal 
gi, išsilaisvins iš fiktyvis- 
tų ‘okupacijos’ ir savo par
tijos reikalus* statančius 
aukščiau Lietuvos gelbėji
mo pastatys į savo kampą.”

"t" prelatas buvę 
atjotif>mc “niTujannĄ

“Vlike ligišiol pirmavo

i m įninką. Todėl, kaip
■ teigiama, Vlikas negalėjęs 

klausi
D

Klerikalinė klika 
pilnas rankas darbo 
įsileidimu “Mažosios 
vos Tarybos

turinti 
su ne- 
Lietu- 

atstovo. Krė

Tasai .“Vyriausias Lietu- susirinkimus, kuriuose ją? 
Komite- ai‘^aaiP spaudos reikšmę, pra

yra tokia pat pikta ap-
gavystė, kaip ir Amerikos nąs

Jį suda- spaudos egzempliorių.
S. Žilinskas

vos Išlaisvinimo 
tas”

Lietuvių Taryba, 
ro žmonės, kurie 
k raišiais Lietuvos

su ti- 
intere-

latas Krupavičius buvęs net sais nieko neturi. Tai žmo- 
Londonan nuvykęs tuo reL nes be jokių principų ir

Klerikalai iš Mažo-; idėjų.

KAS Iš TIEŠV DABAR
Gal dar kai kuriems lie-Į 

tuviams nežinoma, kad ka-Į 
talikų bažnyčios galva’ tu-Į 
ri savo .gvardiją ir žanda-Į; 
rus. Nežinomas kitas toks' Sų 
valdovas, kuris turėtų to-ljjs 
kią tvirtą asmens apsaugą, .okupacinės ar 
kokią turi popiežius Pijus, tarinės valdžjfis. Jis davi

nėja įsakymus imperato- 
. Juk Japoni- 

, i ja yra taipgi mūsų armijos 
n - | ijcv/iC xk.MA ncuv. Is Čia

kiluiųju i veikia, lėktuvai. Čia įsteig- 
j tos ligoninės sužeistiems 

rodyme. Kam teko Vatikane | i”yfįe7 ant p0pieri0 
lankytis, ją lengvai 1
pastebėti,/ nes kiekvieno pat
raukia akį jų satyrinės ir 
raudonos spalvos uniformos 
su šalmų blizgančiomis skiau- 
turėmis. Ta gvardija atsirado 
1555 metais. Ji buvo sudaryta 
iš ištikimų popiežiaus riterių, 
kurie tuomet buvo vadinami 
“la colomba.” Ta gvardija iš
liko ligi mūsų laikų. Ji suda
roma iš Romos miesto kilnių
jų. Dabar tgs 
50 vyrų.

Kilniųjų armijai visai pri
lygsta' rūmų-palatinų garbės 
gvardija.

Yra dar šveicarų gvardija ir 
žandarmerija, šveicarų gvar
diečius lengva pažinti iš jų 
dryžų Mykolo Angelo kompo
zicijos uniformų, su kirviais— 
alebardomis prie peties.

žandarmerijos uniforma yra 
būdinga XIX 'amžiui. Ji buvo 
sudalyta 1816 m. iš kąrabine- 
rių, kurie tikrai didvyriškai ko
vėsi su Bažnytinės valstybės 
uzurpatorių kariuomene prie 
Castejfidardo 'ir Mentalios.

Ir šveicarų gvardija ir: žan- 
įvairias pa- 

prie Vatikano 
ir Vatikano

VALDO JAPONIJĄ?
Visas svietas iki šiol ma

nė, kad’ Japoniją valdo mū- 
generolas MacArthur, 
yra galva Amerikos

i jos ir mili-'

ai!. i nė j a
Apie tai net klerikalinėje ■ rjųj Hirohito. 

Amerikoie skaitome: 1 ‘
Nuo XVI amžiaus popiežiai ■ paze Korėjos kare, 

turi savąją asmens 
gvardiją, kuri juos lydi kiek-Į 
viename jų oficialiniame pasi-j O.vriv<-1 ‘ , _ _i_ _ TZ__  Ji, I fjy.y

galėio i r-r——
T ; I vuoia taip vadinama Talki- 
y nnr- J 1

pagavo tarybinę spaudą. Or
ganizuoto darbo dėkd‘ jiš vię-

; išplatino 110 įvairios

Pagaminta 1950 metais

VILNIUS, 1950. m. gr. 3l{d. 
— šlovingai padirbėjo vilnre*' 
čiai 1950 metais. Daugeljs 
įmonių pirma: laiko įvykdė 

i metinę programą. Ne maža 
naujų dirbinių rūšių pasirodė. 

Į per šiuos 12 mėnesių! 
i Pradėta elektros 

v 1 gamyba. “Puntuko”
Socialine Taryba. Rašoma, i jsicfdo ventiliatorius 
kad susirinkime iškilo labai litorius lengvosios 
karštų diskusijų apie dar- Sąmonėms.. “Elfos”

skaitiklių 
gamykla, 
ir re d u k-, 
pramonės 
gamykla, 

bininkų ir darbo unijų pa-fpradėjo tiekti elektrinius įrėn-
detį Japonijoje. Susirinki | gimus buitiniams šaldytuvams 
me buvo smarkiai pasi-1ir ęlektrinius motorėlius pate- 
skųsta, kad “MacArthuras! “Spartos’’ fabrikas^,
laužo Japonijoje darbo ’įsta^- j Įsis'avino trjkotažiniO' • pliušo 
tymus, draudžiu streikus,! 8’amyb^’ EMukevičiads vardo 
kolektyvines derybas ir 
darbo 'unijai plojau sa-. nji] Aukštog koky.
ko pasiėmė balsą Jungtinių b5/ . p^dsjo
Valstybių a tstovas Walter j.,Bel.?0„- apd{,^V.

naują rūšįkombinatas
avalyries,pasižyminčios didės

g-y_ Kotschnig ir parėiške, kad -)ęornamatas. Daugiau kąip 30' 
.’“Japonijos situaciją' kon- n.įnju ‘moteriškų 

įninku Taryba, įsteigta tuo- troliuoja Talkininkų Tary- 
jau po karo, kurioje turi ba, o ^nė generolas Mac-Ar- 
atstovus net vienuolika thur.’L 
valstybių, kariavusių prieš 
Japoniją. Bet ta taryba ne
laiko susirinkimų, neturi 
jokios galios. Su ja Mac- 
Arthur visiškai nesiskaito.

Bet štai skaitome prane
šimą iš Čilės respublikos 

gvardijos yra sostinės' Santiago, kur yra 
laikoma, iš aštuoniolikos 
kraštų susidedanti Jungti
niu Tautu Ekonominė ir

Kaip tą viską reikia su
prasti? Kai eina klausimas 
apie galią ir karą, tai Ja
ponijos bosas yra generolas 
MacArthur. Bet kai darbi
ninkai pradeda skųstis, jau 
kalta ' Talkininkų Taryba, 
kuri net ir susirinkti ne
gali, jeigu MacArthur nesu
šaukia. . Amerikonas

Barasi ant kunigėlių, kad jie 
nesiklausė Pijaus Grigaičio

darmorija savo 
reigas atlieka 
valstybės sienų 
rūmuose.

Aišku, kad popiežiai diė- 
viv nepasitiki. Kiekvieną 
Popiežiaus žygį -lydi " gin
kluoti vyrai.

LIETUVOS PRIEŠŲ 
PARAŠTĖJ'Ė

Nė viskas ramu, pasiro
do, iį prėlato Krupavi
čiaus VLI'Ko paraštėje. Iš' 
Kanados kardelinės Nepri
klausomos Lietuvos sužino? 
mė, kad visam1 “laisvintų
jų”' štabe siautėja ' didelis 
nusiminimas. ' Skaitome:

“Laikinoji VLIKo sostinė 
aptušfėjusi. ApsilaUkiusiem 
iš šiauriau, \ji atrodo visai' 
pavasariškai. Tiktai sens
ta mūsų veteranai'. PreL 
Krupavičius stipriai praži
lęs ir susikuprinęš; prof.

si tokį kvailą kunigą, kad 
jis sugautą dolerį išleistų iš 
savo minkštų rankų kokiai 
tai Tarybai, kurios sekre
toriumi yra Pijūs Grigaitis, 
pats niekam niekados stam
besnio dolerio nepasuko-

Kunigai, reikia' žinoti,, yra 
specialistai nė aukojime,;' 
bet aukų rinkime iš kitų, ;

Žinoma, tas baisiui nepa
tinka grigaitiniamš ir kelei
viniams menšeyikanls. Jie 
negali suprasti, kocĮėl Chi- 
cagos kunigai neatnešė bu
šelio dolerių ir^ nepavertė 
ant stalo susirinkime 
pat Grigaičio ?

ir vaHkįškų 
drabužių modelių davė “lyaišJ 
•vės” fabrikas. Pasirodė “Raų-L 
donosios žvaigždės” kombina
to modelinė avalynė. Tabako 
dirbinių gamintojai išleido 10 
naujų- rūšių papirosų ii’ ciga
rečių. žymiai padidino savo 
asortimentą ■ Marytės Melnį- 
kąitės vardo puikios kokybės , 
fabrikas, Vilniaus duonos 
kombinatas, “Tauro” gamyk
la.

TEATRO PREMJEROS
KAUNAS, 1950 m. gr. 31.d. 

— Muzikinės dramos 'teatre 
įvyko Johano Štrauso komiš
kos operos “čigonų baronąs” 
premjera. Pastatymas —teat
ro vyri režisieriaus Gustaičio, 
dekoracijos — dailininko Be
linskio.

Teatro kolektyvas Naujųjų; 
motų proga ‘ Kaune darbo 
žmonėms parodys Se Man 
pjesę “Prieš, mūšį.” Kūrinys 
vaizduoja , Korėjos >. 
respublikos gyvenimą

Skaitau So. BoštohO' Ke
leivyje korespondenciją iš 
Chicagos ‘apie vasario 11 
dieną įvykusį “Lietuvos ne
priklausomybės” paminėji
mą. Korespondencijos au
torius smarkiai išbara vie
tinius lietusius kunigus, ko
dėl jie neatėjo pasiklausyti 
Grigaičio prakalbos.

Tas pats, girdi, kai pra
sidėjo aukų rinkimas: . “Iš 
kunigų salėje matėsi tik ke
letas iš tremties atvykusių. 
Iš tokių stambesnių aukų, 
žinoma; negalima tikėtis. 
Bet kur tie senieji mūsų ku
nigai? Kur jų -parapijos 
aukos?”

Taigi, kur? Be galo di
dėlis klausinias. Bėt tas pa
rodo, kad kunigai Grigaitį 
igh’oruoja ir atsisako* mėh- 
ševikamš būti melžiama z .
karvutė. Jų pąrap'ij'os pini1- 
gų’ tirti, .bėt Amerikos Lie-
tų'vhj Tarybai jų neatiduda. dą'tubs r prezidentus, tai jo ...........  _

! patj Ėva Peroiiienė turės ^tūrinio rateliaKunigai puikiai žino, kad 
tas Amerikos Lietuvių Ta
pybos “Lietuvos laisvini
mas” yra nuo pradžios iki 
galo apgavystė.

i
. i

Skaitytoją konferencija 
Panelyje ,. M .

PANEVĖŽYS, 4950 gili 
22-d. — 
“Tiesos” i 
sos'

■i

prie

Argentinos fašistai 
perša Evą Peronienę 
j Vice-prezidentuš

Buenos Aires. — Kai Ar
gentinos diktatorius Juan 
Peron 1952 metais kandi-

būti kandidatė Į vice-prezi- j 
dentus, kaip kad nutarė no' Pąliūniškių 
Ėntre Rios provincijos fa- mokyklos i

kas ir kt.šis tų vadai.

Panevėžyje. įvykoj;; 
y “Panevėžio . tięi;; 

s” skaitytoją konferencija 
“Panevėžio tiesos” redak-J 

torius A. Bajarūnas padaržėj į į 
konferencijos dalyviams pra- 
nešimą apie laikraščio nuveik-^*! 
tą darbą ir tolimesnius uždaJj *; 
vinius. A"

Po pranešimo eilė dalyvių 
pasisakė iškeltais klausimais, ! 
nurodė įvairius trūkumus .laik
raščių darbe. * .

Diskusijose kalbėjo sviesto/® 
ir sūrių bazės valdytojas Za- . 
bielavičius, sieninio laikraščio V’4; 
redkolegijos narys Astrauskie- 
nė, mokytojų seminarijos lite-.; 
ramumo ratelio ] 
MąKsimaitis, Panevėžio rajd 

—U septyiųriętc 
mokytojas l ppftic

S.-Naujalis.

h
. ?.z * ■ >

pirmininkas Jf. j• V-

reikalų, &UT tu žmogus ra- 2 psl.—Laisvė (Liberty* Lith. Daily)* -Penk., Kovo-Mar. d, ifcf ĄS



)ŽALINGAS ŽMONIŲ SKIRSTYMAS PAGAL RASES BEI TAUTAS
Vokiečių naciai vadino 

save “gryniausia arijų (ne 
airių) tauta.” Bet užtenka 
ir kelių šimtų metų istori
jos, norint parodyti, jog 
vokiečiai į rytus nuo Berly
no yra maišyta veislė — 
germanų, lietuviškų prūsų, 
lietuvių, taip pat lenkų bei 
kitų slaviškų tautybių.

Senesnės kartos ameriko
nai didžiuojasi, kad esą an- 
glo-saksų kilmės ir pripa
žįsta pirmenybę ateiviams 
iš Anglijos, Vokietijos ir 
Skandinavijos kraštų, kaip 
“tikriems nordikams”; o 
lietuvius, latvius ir estus 
laiko tik antros rūšies nor- 
dikais.

Baltieji senieji ameriko
nai ypač neigia juodspal- 
viusr, geltonspalvius ir rud- 
spalves tautas. Jie skirsto 
žnhones į kaukaziečius-bal- 
tuosius, negrus ir į mongo
lus.

Toks tautų skirstymas 
yra siauraprotiškas, tamsū- 
niškas.

O kas giriasi savo veislės 
grynumu, tai nežino ką kal
bąs. i ’

Antropologinis amerikie
čių rašytojas Everett R. 
Clinchy stato dėl to kelis 
klausimus ir duoda kelis 
pavyzdžius (o antropologi
ja—tai mokslas apie žmo
nes apskritai ir apie jų kul
tūrą) :

—Kada jūs ieškojote dar-

JOGURT-ILGAM AMŽIUI?

Jogurt yra savotiškai rau
gintas pienas, naudojant 

- tam tikras rūgimo bakteri
jas. Taip rauginti pieną 
pradėjo turkai bei kitos ry
tinės tautos.

Yra kūno kultūros entu
ziastų, kurie tvirtina, kad 
jogurto naudojimas — tai 
geriausia priemonė pasiekti 
šimto metų amžiaus. Bet 
dar nėra padaryta moksli
nių tyrimų, kurie galėtų šį 
tvirtinimą patikrinti.

Dr. Harry Seneca ir jo 
bendrai Columbijos Univer
sitete ,New Yorke, tačiaus, 
pripažino jogurtui daug 
sveikatingumo nuopelnų.

Po gana plačių tyrinėji
mų Columbijos mokslinin
kai paskelbė, kad jogurte 
yra tam tikra medžiaga, 
kuri veikia panašiai, kaip 
p^nicillinas ir kiti vadinami 
“stebėtini” vaistai.

*Ta medžiaga sulaiko vei- 
simąsi įvairių ligų bakteri
jų viduriuose ir kitur kū
ne. Tarp dviejų tuzinų 
skirtingų bakterijų, kurias 
jogurtas slopina, yra perai 
tokių ligų, kaip plaučių už
degimas (pneumonija), dif- 
terija, kraujaligė - dezinte- 
rija ir banguojantis dru
gys.

Columbijos profesoriai 
spėja, kad ta. sveikatinė jo
gurto medžiaga yra panaši 
į laktikinę (pieninę) rūkštį 
paprastame raugintame pie
ne ir pasukose (maslionko- 
se). Bet jie dar žada ty
rinėti, ar nebus skirtumų, a ,
Austrijos komunistai 
apsivalo nuo titistų

Viena, Austrija.—United 
Press praneša, jog Austri
joj Komunistų Partija pra
dėjo braukt laukan tokius 
nariust kurie seka panašią 
kaip Jugoslavijos Tito po
litiką.

-

bo arba kambarių, ar norė
jote gauti užsieninį paspor- 
tą, gal buvo statomas klau
simas: ’“Kokios rasės ar 
tautybės tamsta esi?”

Jūs gal nežinojote, kaip 
atsakyti. Tikram atsaky
mui būtų reikėję kelių pus
lapių popierio, norint su
rašyti skirtingas tautybes, 
iš kurių kilo jūsų šeima ir 
jos protėviai.

Leiskime, jūs norite su
žinoti įvairias tautines veis
les, iš kurių išsivystė jūsų 
šeima per 5 šimtus metų. 
Tai būtų didelis darbas, ku
riam atlikti reikėtų, kad 
keli detektyvai ir du genea
logijos profesoriai per visą 
savo amžių darbuotųsi, v v

Rases
Vadinami kaukaziečiai 

arba “baltieji” iš tikrųjų 
yra ne vienos spalvos. Jų 
yra ir tamsiai rudų, pavyz
džiui, indai.

Negrų tautos žmogus ga
li turėti ružavos, rudos ar 
juodos spalvos odą.

Mongolų yra baltų, gels
vų ir rusvų.

Na, leiskime, jog kadaise 
“iš pat pradžios” visi mon
golai buvo geltoni, visi ne
grai juodi ir visi kaukazie
čiai balti. Bet toks many
mas, turbūt, neteisingas. 
Didžioji dauguma antropo

INFLUENZOS EPIDEMIJA DABAR JAU NETAIP PAVOJINGA
Dabartinė influenzos epi

demija susirgdino milionus 
žmonių Anglijoj, Franci jo j 
ir kitur vakarinėj Europoj. 
Persimetus Amerikon, in
fluenza vien tik Massachu
setts, Connecticut ir kitose 
Naujosios Anglijos valsti
jose padarė 250 tūkstančių 
ligonių, šis influenzos už
plūdimas numarino dešim
tis tūkstančiu, žmonių įvai
riuose kraštuose.

Bet dabartinis influenzos 
siautėjimas anaiptol nepri
lygsta 1918 metų influen
zos epidemijai. Tada in
fluenza ištisame pasaulyje 
paguldė 500 milionų žmonių

KAIP AMERIKINES MOKYKLOS IGNORUOJA SOV. SĄJUNGĄ
Knygos, naudojamos vi

durinėse Amerikos moky
klose (high schoolėse), be
veik visai ignoruoja Sovie
tų Sąjungą. Mokykliniai 
istorijos ir geografijos va
dovėliai vengia žinių apie 
Sovietų šalį, kaip surado 
dr. Richard W. Burkhardt, 
Syracuse Universiteto Mo
kytojų Paruošimo Skyriaus 
direktorius.

Jis ištyrė vidurinių mo
kyklų geografijos, istorijos 
ir politikos vadovėlius įvai
riose valstijose ir paskelbė 
apie tai 258 puslapių ra
portą. Harvardo Un i ve r si- 
tetajs pripažino didelę svar
bą Burkhardto raportui ir 
užgyrė jį kaip studijavimo 
medžiagą mokytojams, sie
kiantiems filosofijos dakta
ro laipsnio.

Dr. Burkhardt atrado, 
kad:

Geografijos vadovėliai 
amerikinėse mokyklose te
skiria Sovietų Sąjungai 
tiktai 6 procentus puslapių; 
pasaulinėje istorijoje Rusi
jai duodama tik 7 procen- 

logų teigia, kad visi žmo
nės iš pradžios buvo vieno
dos spalvos, veikiausia, rus
vos.

Senosios akmeninės ga
dynės pabaigoje, 10 tūks- 
tančiii metų atgal, kaip ži
noma, jau' gyveno baltieji 
žmonės Europoje, nors jų 
“baltumas” buvo ne vieno- 
das — šviesesnis ir tamsės- negrų kas metai pereina į 
nis. (Akmeninėmis gady-; b a 11 u o sius, ir “tikrieji 
nėmis vadinami tie laiko-, amerikonai” jau nemato
tarpiai, kada įrankiai bei 
ginklai buvo iš akmens ga
minami.)
Mongolai atėjūnai Europoj

Kas toliau atsitiko? Ar 
jie taip sau vieni ir gyve
no' per šimtmečius? Ne. Jie 
turėjo svečių. Iš rytinės 
Azijos atėjo mongoliški hu
nai, taip pat mongoliški 
madjarai (vengrai) ir ava- 
rai. Jie bandė kaukazinius 
baltuosius suvaryti į vande
nyną. Bet baltieji nepasi
davė. Taigi mongoliniai at
eiviai ir apsigyveno Euro
poj, kur galėjo. Netrukus 
jie susimaišė su* senaisiais 
gyventojais ir susiliejo su 
tenaitine žmonių bendruo
mene arba, kaip sakoma, 
buvo “sugerti” į vietinius 
gyventojus. Tatai reiškia, 
mongoliški atėjūnai tuokė
si su kaukazietėmis, baltie
ji kaukaziečiai vedė mon- 
goles, taip jog po kiek laiko 

į ligonių lovas ir numarino 
15 milionu.

O dr. Th. R.' Van Dellen, 
Northwestern Universiteto 
profesorius, teigia, jog kai 
1918 metų influenza pasie
kė smarkiausią laipsnį, tai 
numarino net po 200 iki 400 
žmonių iš kiekvieno tūks
tančio susirgusių ja, pri- 
skaitan't mirtis nuo plaučių 
uždegimo ir kitų ligų, ku
rioms influenza praskynė 
kelią.

Skiepijimas ir naujosios 
gyduolės

1918 metais dar nebuvo 
skiepų (čiepų) apsaugai 
nuo influenzos. Nebuvo ir

tai vietos; amerikinė isto- lijai, 20 puslapių Brazilijai (niuose vadovėliuose dėsto- 
rija “pašvenčia” Rusijai tik ir 16’ puslapių Kinijai.
1 procentą visų puslapių.

Kai kuriose geografijos 
knygose Lietuva, Latvija ir 
Estija užima daugiau vie
tos, negu Sovietų Sąjunga. 
Plačiai naudojamas geogra
fijos vadovėlis suteikia tik 
6 puslapius Sovietų Sąjun
gai, bet 21 puslapį Austra-

Šiandieniniai vaistai būtų išgydę Washingtonq
Šiandieniniai vaistai bū

tų išgydė ligą Jurgio Wa- 
shingtono, pirmojo Jungti
nių Valstijų prezidento, ra- 
,šo dr. Theodore R. Van 
Dellen, Northwestern Uni
versiteto profesorius.

Kada tais laikais žmogus 
susirgdavo influenza, plau
čių uždegimų, širdies liga 
ar kitaip, gydytojas visų 
pirma nuleisdavo jam tre
jetą kvortų kraujo, esą, 
“kūnui apvalyti.” Paskui 
ligonis turėdavo ryti bjau
riąsias senovines “makamo- 
les” — vadinamą kastarą, 
gaskono miltelius, šafrano 
sirupą ir kitas bevertes 

išnyko visi matomi skirtu
mai.

Taigi amerikonas anglo
saksas arba šiandieninis eu
ropietis gali savo gyslose 
turėti ne tik baltųjų kau
kaziečių kraują, bet ir mon
golų ir negrų kraujo.

(žymėtina, jog tūkstan
čiai išbalusių amerikinių 

skirtumo.)
Tautų maišymais

Taip, tautinės veislės pa
laipsniui susimaišo. Ar tai 
blogas dalykas? Ar būtų 
geriau, jeigu vienos kilmės 
žmonės laikytųsi visuomet 
atsitvėrę nuo kitos? Ne.

Kiekvieną sykį, kai vie
nos tautos žmonės atvyko į 
kitos tautos tarpą, jie atsi
nešė ką nors nauja — skir
tingus įrankius, dainas, 
maistą, papročius. Tatai 
paįvairino ir vietinės tau
tos gyvenimą. Atsinešti 
įrankiai dažnai buvo ge
resni, negu vietiniai. O ge
resni įrankiai tarnauja pro
gresui, kultūrai.

Tolimosios, atsiskyrusios 
nuo kitų tautelės paprastai 
yra atsilikusios technikoj, 
moksle, literatūroj ir meno 
dalykuose.
Pradinis žmogus

Dauguma antropologijos 

naujųjų gyduolių — peni- 
cillino, aureomycino ir kt.

Influenza yra virusine li
ga. Ją sukelia virusai, kaip 
kad vadinama labai smul
kučiai ligų perai,, kurių ne
galima įmatyti per jokius 
paprastus mikroskopus, su
dėtinius padidinamuosius 
stiklus.

,Yra bent keturios skirtin
gos virusų rūšys, kurios iš
šaukia skirtingus sirgimus 
influenza.

Skiepai (čiepai) dėl ap
sisaugojimo nuo influenzos 
yra ’ auklėjami vištukų ge
maluose—užperėtuose kiau
šiniuose.

Beveik visi mokytojai pri
pažino, kad tose knygose 
per mažai tėra medžiagos 
apie Sovietų, Sąjungą ir 
faktai iškraipyti.

Burkhardt sako savo ra
porte :

—Jeigu būtų mokyki i-

“liekarstvas.”
Medicinos mokslas šian

dien supranta, jog dauge
liui ligonių reikia naujo, 
svetimo kraujo įleisti,- o ne 
savo kraują nuleįsti.

Nuleidžiant kraują, yra 
eikvojami reikalingi kūnui 
chemikalai.

Bet ir pats Washingtonas 
tikėjo, kad esą sveika nu
leisti kraują ligbje.

Vieną rytą jis pabudo su 
skaudama gerkle, ir tai bu
vo pradžia galutinosios Wa- 
shingtono ligos. Jis būti
nai pareikalavo, kad dakta
ras Diek nuleistų jam pus
trečios kvortos kraujo. Dr, 

mokslininkų teigia, kadi 
žmonės išsivystė tiktai iš; 
vienos rūšies gyvūnų, pana
šių į beždžionę. Tai reiš
kia, jog prieš šimtus tūks
tančių metų buvo tiktai vie
nos rūšies žmonės. Kiek
vienas .'turėjo tokią pat 
odos spalvą; visų galvos, 
veidai, nosys ir plaukai bu
vo tos pačios išvaizdos.

Bet žmonės daugėjo ir 
skirstėsi, atsidurdami vis 
tolesnėse vietose. Saulės 
kaitra, dienos ilgis, oras ir 
kitos sąlygos mažu-pamažu 
keitė" žmonių spalvą ir iš
vaizdą skirtinguose plotuo
se.' Keitimaisi ilgainiui pa
sidarė paveldimi naujoms 
kartoms. Karštųjų vietų 
žmonės pradėjo apsigimti 
su tamsesne oda kaip ap
sauga nuo perdaug saulės 
spindulių. Šaltųjų ir vėsių
jų sričių žmonės ėjo baltyn, 
nes jiem nereikėjo tokios 
apsaugos.

Kaip skirtingos gyveni
mo sąlygos keičia žmogaus 
išvaizdą, tatai matome ir 
Jungtinėse Valstijose. At
eivių vaikai ir ainiai daro
si vis panašesni į senosios 
veislės amerikonus.
Įvairių tautų 
kultūros vaisiai

Visi žinome, jog nusilpę 
žmonės būna stiprinami,

Atremti skirtingas influ
enzos rūšis reikia ir skir
tingų skiepų.

. Dvi geriau žinomos tos li
gos rūšys yra vadinamos 
“A” ir “B.”

Skiepas nuo “A” influen
zos nesuteikia apsaugos 
nuo “B” influenzos. O “B” 
skiepas neveikia prieš “A” 
influenzą. Bet jeigu “A” 
"r “B” skiepai sumaišyti, 
tai tarnauja kaip atspirtis 
nrieš abidvi influenzos rū
šis. ’

Skiepijimas turi būti iš 
anksto atliktas ir po treje
to mėnesių pakartotas. Bet 
jei žmogus serga plaučių 

ma ne tik skirtumai, bet ir 
panašumai tarp Sovietų 
Sąjungos ir Jungtinių Vals
tijų geografinės padėties, 
jų žmonių būdo ir tautinio 
išsivystymo, tatai galėtų 
patarnauti taikingiems san
tykiams tarp šių dviejų ša
lių sudaryti ir išlaikyti.

Patys reikalų susirėmi-

Dick jau tada suprato, kad 
kraujo nuleidimas gali nu- 
silpnint Washingtoną. Bet 
išpildė Washington© reika
lavimą.

Dr. Van Dellen dėl to ra
šo:

—Washingtonas, turbūt, 
.turėjo uždegimą viršutinėje 
kvėpuojamosios gerklės da
lyje, todėl buvo užkimęs. 
Skaudų gerklės uždegimą 
sukėlė, turbūt, I streptokokų 
bakterijos.

Šiandien gi mes turime 
tuzinus vaistų, kurie būtų 
galėję išgelbėt jo gyvybę.—

J. C. K. 

įleidžiant jiem sveiko sve
timo kraujo. Panašiai ir 
naujų tautų kultūros įsi
maišymas gali pastiprinti 
senąją tautą, — sako antro
pologinis rašytojas Everett 
R. Clinchy.

O kitas amerikinis antro
pologas Ralph Linton tyčia' 
surašė eilę kitatautiškų da
lykų, kuriuos kasdien var
toja amerikonai, būtent:

“Padžiamos” pirmiausiai 
buvo Indijoj siuvamos.

Lovos išrastos Persijoj 
(Irane) arba Mažojoj Azi
joj-

Medvilnės naudojimas au
deklams prasidėjo Indijoj, 
lininiai audimai —Artimuo
siuose Rytuose, vilnoniai — 
Mažojoj Azijoj, šilkiniai au
diniai—Kinijoje.

Laikrodžiai išrasti. vidur
amžinėje Europoje.

Stiklą išrado senoviniai 
egiptėnai.

Porcelėniniai indai par
eina iš Kfriijtfs.

Muilą išrado senoviniai 
gailai (francūzų ir airių 
prabočiai).

Dantų valymas prasidėjo 
Europoj. Amerikonai tik 
18-me šimtmetyje pradėjo 
dantis valyti.

Plienas išrastas Indijoj 
ar Turkestane.

Krėslai buvo sugalvoti 

uždegimu ar kita kvėpavi
mo organų liga, tai ven
giama skiepijimo, nes skie
pų leidimas į kraują tuo
met galėtų pasunkinti ligą.

Naujo vines gyduolės — 
sulfa, penicillin, Chloromy
cetin, aureomycin — dabar 
gali išgelbėti nuo mirties 
daugumą žmonių, kuriems, 
nusilpus per influenzą, pri
simeta plaučių uždegimas 
bei kitos bakterinės ligos. 
O kosuliui, gerklės skaudė
jimui ir kitiems nesmagu
mams palengvinti, gydyto
jai naudoja įvairius kitus 
naujuosius ir senuosius 
vaistus. N. M.

mai Europoj ir Azijoj tarp 
Jungtinių Valstijų ir Sovie
tų Sąjungos turėtų būti at
virai išdėstyti. Lygiai turi 
būti nušviesti ir dalykai, 
kurie sykiu tarnauja vienos 
ir kitos šalies naudai. Jei
gu to nebus, tai negalima 
tikėtis, kad mūsų studentai 
tinkamai susipažintų su di
džiuoju šiandieniniu klausi
mų.—

Dr. Burkhardt todėl pa
karia :

Daugiau laiko mokyklose 
skirti pamokoms apie So
vietų Sąjungą; tad galima 
būtų sutrumpinti laiką tū
loms kitoms šalims, kurios 
neturi tiek pasaulinės svar
bos, kaip Sovietų Sąjunga.

Atžymėti kultūrinius Ru
sijos žmonių pasiekimus. -

Pavyzdžiais iš Sovietų 
žmonių gyvenimo pabrėžti 
bendrus kultūrinius - socia
lius reiškiniu^ tarp jų ir ki
tų pasaulio tautų.

N. M.

3 psl.-LaJavė (Liberty, Lith. Daily)

Artimuosiuose Rytuose, o 
čeverykai—Graikijos saloje 
Kretoje.

Veidrodžiai yra senas iš
radimas tautų, gyvenusių 
paliai Viduržemio jūrą.

Šakutės (videlciai) išras
ti viduramžinėje Italijoje, o 
šaukštai — senovinėje Ro
moje.

Arabai visųpirm Abisini
joj (Ethiopijoj) surado ka
vos augalą; cukrus išrasflas 
Indijoj; laukinės karvės Bu
vo prijaukintos Mažojoj Ą- 
zijoj. j

Persijoj ir Mažojoj Azi
joj laukiniai vaismedžiai 
buvo pirmiausiai pradėti 
auginti soduose, tobulinant 
vaisių rūšis.

Grūdinių valgių naudoji
mas prasidėjo A r t i m u o - 
siuose Rytuose.

Pietiniai-rytinė Azija pir
miausiai pradėjo maistui 
vartok prijaukintų paukščių 
kiaušinius.

Lietsargiai — Indijos iš
radimas.

Gelžkeliniai traukiniai 
pirmiausia pasirodė Angli
joj-

Metaliniai pinigai sugal
voti senovinėje Lydijoje.

Cigaretai išrasti Mek
sikoj ,o cigarai—Brazilijoj, 
ir tt. J. C. K.

I

MANKŠTA VONIOJE
Sir Leonard Hill rašo An- į 

glijos Gydytojų Žurnale, 
kaip naudinga pasimankš- 
tint pilnoje vandens vonioje 
(naminėje m a u d ykloje).
Sako, kada žmogus mankš
tinasi vandenyje, jo rau
menys mažiau jėgos išeik- ‘ 
voja, kraujo apytaka būna 
lygesnė ir greičiau pašalina 
nuovargį.

Leonard Hill, 84 metų 
amžiaus, tiki, jog tokia 
mankšta padeda jam išlai
kyti sveikatą ir vikrumą.

O Leonardo draugas T. 
R. 't’ogna, kuris taipgi 
mankštinasi vonioje, būda
mas 77 metų amžiaus, gali 
per 5 minutes nubėgt dau
giau kaip mylią.

Įvairumų redakcija su-
pranta, jog mankšta van
denyje gali būti naudinga, 
bet įspėja senyvus žmones 
vengti tokio bėgiojimo.

/

ŠIRD1N1S SEISMOGRAFAS

Dr. J. E. Smith ir kiti 
valdiniai mokslininkai Wa
shingtone išrado mažiuką 
seismografą, kuris bus nau
dojamas širdies šlubavi
mams susekti.

Jau nuo seniai žinomi di
dieji seismografai, jautrūs 
moksliniai instrumentai, 
kurie atžymi žemės drebė
jimus, įvykstančius net už 
tūkstančių mylių.

Naujasis mažasis seismo
grafas, vadinamas “balli- 
stokardiografas,” užregis
truoja ne tik paprastą šir
dies tvaksėjimą, bet ir 
smulkiuosius jos virpėji
mus. Tuo būdu jis iš anks
to įspėja, kuomet gręsia 
širdies liga išsivystyti.

Šis instrumentas su elek
triniais prietaisais prijun
giamas prie blauzdų ir taip 
registruoja pulsą (širdies 
plakimą).

-Penk., Kovo-Mar. 9, 1951
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A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

- KRYŽKELĖS
(Istorinis Romanas)

/

(Tąsa)
—Taip, midučio, žuvies ir grybų—nors 

vežimu vežk, o aukštaičių arkliukų tai 
nepalyginsi su mūsiškiais, — lyg sunie- 

.Jkino bajorų Keršį bajoras Miškinis. — 
Mes irgi anais metais buvome įsibrovę j 
Medininkus. Nušlavėme ir Lydos apy
linkes. Prisigrobėme visokių gėrybių ir 
rietimų ,ir nuometų, ir rsabalų kailių.

• . Nemaža sučiupome ir arklių. Tiesa, ar
kliukai, rodos, ir gražūs, ir riebūs, ir 
bėgti greiti, bet kai gavome trauktis 
atgal, klampoti per raistus, tai ir kojų 
nebepavelka. Kitus tai taip pelkėse ir 
palikome . . .

—Ras kryžiuočiai turto Medininkuose 
ir be arklių,—-svajojo dar vienas bajoras.

— O jau mergelės moterėlės apie Me
dininkus, tai nors pirštus nučiulpk—vien 

’ čiulbuonėlės, — ir jaunas bajorėlis pa
trynė delnus.

—Apie Lydą irgi,—pasigarsiavo kitas.
—Nežinau, Lydoj nebuvau, bet kai. 

apie Medininkus, tai . . .
—Čiulbuonėlės, tai čiulbuonėlės, bet 

draskosi, kaip katės. Matote, ką. čiul- 
I buonėlės bajorui padarė, — ir jaunas 

bajorėlis, parodęs į primerkta akimi 
barzdotą vyrą, paaiškino:—tai vis Medi
ninkų čiulbuonėlės padarė.

Barzdotas vyras susiraukė, pajudėjo 
ir, pataisęs ugniakure šaką, susakė:

—Tai, naktį puolėme, gal pamanė, kad 
kryžiuotis.

—Kad būtų pamaniusi, kad kryžiuotis, 
tai ir kitą akį būtų išvežusi, mat, paži
no, kad žemaitis, tai ir pasigailėjo.

'vuosius diena vėliau.
— Marquardo von Žalcbacho vėliava 

kur?
— Nuo Rittersverderio visas yeliavas 

r vežimus sudėjo.
7 — Gal Marquardas pily pasiliko?

— Ne, Šai/ka sako, kad nepasilikęs. 
Sako, jojąs kartu su Ragainės komtūru. 
Pily ryt poryt kunigaikščio laukią.^

O kur dabar Šarka?
— Prie Kūlgailio — seka kryžiuočius 

mišku,
— Vyrai, tuojau ant žirgų! — rikte

lėjo Sudimantas pamatęs ,kad apie juos 
prisirinko ^labai daug klausytojų, — o

Cleveland, Ohio ALDLD Reikalai
• X

ALM Klubo Veikla
Į praėjusį susirinkimą, įvy

kusį vasario 15 d., 11 vai. ry
to, narių atsilankė nedaugi.au- 
sia. Bet gerų tarimų atlikta.

Gautas laiškas iš Vilnies su 
blanka. Pageidaujama para
mos Vilnies bazarui. Paau
kauta iš iždo $10; nekurios 
narės sudėjo ant vietos $6.50, 
viso $16.50. O gal dar dau
giau atsiras aukų? Clevelan- 
dietes yra darbščios moterys.

Taipgi buvo atsišaukimas iš 
tarptautinio bazaro, , kuris 
įvyks kovo 11 ir 12 dienomis, 
Bohemia salėje ant Broad vės 
ir 49tli St. Taipgi paaukauta

Visi nusikvatojo.
—Jos mums — ir tai nepasiduoda, o 

jau ųuo kryžiuočių ginasi, kaip katės.
—Narsios Medininkų bobos, ką ir kal

bėti, 'jei būtų jų valia, tai nebūtų apsi- 
leidusios lenkais, o dabar Jogaila visur 
savųjų prisodino. ' Ir Medininkuose ra- 

I dome lenkų būrelį.
{ —Smarkiai gynėsi ?

. —Nebuvo kada ir gintis: buvo susi
metę vieni trobosna, kiti bažnyčion, bet 
kaip šeškus išrūkėm ...
i Prie kitų ugniakurų taip pat puikavos 
vyrų būreliai: šnekučiavo, virėsi, kepėsi, 
kiti paleistų pievelėje arklių žiūrėjo, ar į 
.mišką malkų ,ar į ežerėlį vandens bė
giojo. Buvo ir tokių, kurie, rodos, nie
kuo nesidomėjo, o, sudribę medžių ūks
mėje ir pasidėję sau po galva balnus ar 

’ šieno maišes, snaudė ir ilsėjosi.

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks kovo. 15 d., 10 vai. 

jūs, žygūnai grįžkite atgal ir pasakykite 1 ryto, visom žinomoje vietoje. 
Kūlgailiui, kad be manęs ne tik neužpul- 
dinėtų kryžiuočių, bet ir nesirodytų 
jiems. Suprantate? — įsakė Sudiman
tas žygūnams ir nusiuntė juos atgal.

Kai vyrai nusiskubėjo žirgų balnoti, 
vyresnieji vadai bajorai dar kurį laiką 
tarėsi ir ginčijosi. Sudimantas buvo 
griežtas ir žiaurus vadas, bet nieko rim
tesnio nepradėdavo pats gerai neapsvar- 
stęs ir napasitaręs su kitais kariais.

■— Sudimantas, pirma reikia atmušti 
gurguoles ir paleisti belaisvius, o paskui 
jau, kai jie mus puls, susiimsime miške 
ir su riteriais, — pasakė savo nuomonę 
bajoras Kinsgaila.

— Tu,1 Keršy, kaip manai?
— Jei išblaškysime broliukus 

knechtus, tai nepabėgs ir gurguolės 
riterių mes vis vien atvirame lauke ne
įveiksime.

—O miške?—paklausė Sudimantas.
—Į mišką jie nesiduos įvilioti.
—Vyrai, Keršys teisybę sako—riterių 

mes nesumušime ir visų gurguolių neat- 
imsime, mums svarbu tik juos gerokai 
apkulti, išblaškyti ir kuo daugiausia ne
laisvėn paimti, kad paskiau kunigaikštis 
turėtų su kuo įkaitais apsimainyti; pul- 
dinėkime iš pasalų—tarė savo nuomonę 
Mintautas.

ir

Už tai anksčiau, kad turėsime 
labai daug, svarbių' dalykų at
likti tą pačią dieną.

Po susirinkimo turėsime mi
nėti moterų dieną, kuri pri
puola kovo 8 d. Manau, kad 
tai yra visiems žinoma, jog tai 
yra svarbi, po visą pasaulį mi
nima diena.

Ir turėsime minėjimą mūsų 
klubo gimtadienio, kuris įvyks 
balandžio 6 dieną. Mūsų klu
bui sueina 12 metų kai gy
vuojame. Atlikome daug svar
bių darbų, tiktai reikia prisi
minti ir apsvarstyti, ką tos 
mūsų moterys yra nuveikusios f 
per tuos 12 metų.

Brangios draugės 
ir ne klubietės, visos 
kviestos. Kurios tik
stoti į mūsų klubą, malonėkite 
dalyvaukite šiame svarbiame 
susirinkime, turėsime daug ko 
naujo.

Duoklės į mūsų klubą labai 
mažos, o nauda ’didelė. Narei 
apsirgus, klubietės atlanko su 
dovana iš klubo. -Susikviečia i kuri sumokėjo už 36 n. 
būrelį, draugių ir vėl susideda,! Conn., kuri sumokėjo' už 34 n.; 
po mažą sumą, atsineša val
gių, o iš likusių pinigų nuper
ka dovanėlę sergančiai na--

Garbes Kuopos
Lietuvių Literatūros Draugijos Konstituci

ja reikalauja, kad kiekvienas narys ir nare 
pasimpkėtų savo duokles iki 1 d. liepos^ Ir 
tai yra labai svarbu. Centro Komitetas turi 
išleisti kas trys mėnesiai žurnalą “Šviesą,” 
kurio vieno numerio atspausdinimas ir iš
siuntinėjimas atseina arti $700.

Centro Komitetas turi paruošti ir išleisti 
knygą, kurios atspausdinimas, įrišimas, ap- 

. darymas ir išsiuntinėjimas atseina apie $3,- 
000..

Taigi, jau metų pradžioje Centro Komi
tetas susiduria su didelėmis išlaidomis. Pas
kui kiekvieni trys mėnesiai prisideda “Švie
sos” išlaidos. Organizacija negali apseiti be 
dalinai apmokamo žmogaus. Yra ir kito
kių organizacinių ir apšvietos reikalų, kurie 
surišti sui finansais.

Todėl, kiekvieno nario pareiga tuojau 
sumokėti savo duokles, o valdybos—jas pa
siusti į centrą. Kiekvieno nario pareiga gau
ti naujų narių į organizaciją. Kur daromos 
pastangos, tai ir gaunama. Jau 1951 metais 
kelios kuopos paaugo nariais — gauta nau
jų. Tiesa, sunkūs laikai, bet tas dar daugiau 
turi įtikinti demokratinius ir laisvę mylin
čius žmones, kad tik vienybėje yra galybė, 
kad tik organizuoti būdami, organizuotai 
veikdami galėsime apginti jau iškovotas 
laisves. - '

Kuopos, kurios užsimoka <už visus narius, 
arba pralenkia pereitų mėtų narių kiekį, pa- 
simokėdamos į centrą už 1951 metus, yra 
įtraukiamos į garbės kuopų surašą. Iki da
bar į garbės kuopų surašą įstojo sekamos 
kuopos:

Kuopa
7 ........

iš Detroit sumokėdama jau už 
taipgi 145 kp., Los Angeles, 

narius ir eilė

klubietės 
esate už- 
norite į-

Miestas
Springfield,III.
So. Bend, Ind.
La Porte, Ind.
New Kensington, Pa.
Peoria, Ill.
Kenosha, .Wis.
Rochester, N. Y.
Spring Valley, 111.
Oakland, Calif. 
Trenton, N. J.

10 garbės kuopų. Ku-

74 
82 
94

110
. 129

198 ;
. 209
Reiškia, turime jau 

rios bus sekamos?
Eilė kuopų jau yrą arti garbės surašo, 

kaip tai 2 k p., So. Bostone, kuri jau pasi- 
mokėjo už 72 narius; 4 kp., Portland, Org., 
, .• ..v . 32 Neew Haven,

už na ir visa
eilė kitų.

Gerai mpkasi 19 kp., Chicago, 
didžiausia Draugijoj. Ji jau 1951 
mokėjo už 97 narius. Ji skaitoma 
kuopa, todėl, kad yra skaitlingiausia Drau
gijoj, turi apie 300 narių. Gražiai pasirodė

52 kp.,
narius;
jau pasimokė jo už 54 
kurios bus vėliau atžymėtos.

Girios gilumoje sustaugė vilkas. Visi 
pritilo ir įsiklausė. Vilkas sustaugė 
antrą kartą, trečią, ir tuojau jam atsi
liepė kiti vilkai, toliau ir arčiau.

Vyrai pašoko nuo ugniakurų, susikėlė 
• 'snaudę po medžiais, ir visi įsiklausė.
' Tat buvo sutartas žvalgų įspėjimas, 

kad yra koks pavojus.
Nepraėjo nė valandėlė, kai miške su

traškėjo pasausiai, šmėstelėjo tarp me- 
. džių. kamienų viena raguota galva, ki

ta, ir į aikštelę išėjo keletas vyrų.
—Kur gudimantas?—paslaptingai pa

klausė vienas atjojusių.
■> Jį’ nuvedė pas Sudimantą.

—Bajore, jau grįžta,—tik pasakė vy
ras, ir jį iš visų pusių apspito smalsuo- 
liai. ' * 1

, —Argi? Taip greit? -— lyg nustebo, 
lyg nudžiugo Sudimantas ir paklausė:

—Kui’ jie dabar?
—Koks pusdienis kelionės nuo mūsų. 

Jei tuojau išjosim, auštant susitiksim.
\ —O kaip jie grįžta? '
© —Iki Rittersverderio 'traukėsi vilksti- 
2 ne—vėliavomis, o dabar—kas sau: prieš- 
0 aky veža karo grobio vežimus ir varosi 

belaisvius.
—Ar daug karo grobio gurgublių?

K —Apie ketvertą šimtų. Kiti nešasi 
grobio ir ant arklių. >

•—O. belaisvių?
. —Daug ir belaisvių -—vienas su kitu 
surišti rankomis.

K —J.r žvalgų daug? .
—-Jokių žyalgų nematyt, tik priešaky 

•^.Vežasi vieną armotą ir šimtinė raitelių 
Joja.

—Kas lydi belaisvius ir gurguoles?
—Bręliukai ir samdyta kariuomenė.
—O riteriai?
Riteriai jojo iš paskos; kiti buvo Rit- 

fy tehsVerdey užtrukę ir jie pasivys sa-

Sudimantas nė vieno nuomonės'nepa
gyrė ir nepapeikė, jis tik pasakė:

—Jokime, vyrai, o ten pamatysime. 
Vietoje bus aiškiau. •

Po valandėlės vyrai/pasijudino iš savo 
stovyklos. Jojo ta pačia giria, kuriai, re
gėjos, ir galo nebus. Auštant susitiko 
su Kūlgailio žvalgais.

—Kur Kūlgailis? — paklausė Sudi
mantas.

—Jis su Šarka ir kitais vyrais nuvy
ko į kryžiuočių stovyklą.

—O kur jų stovykla?
—Visaj netoli nuo čia: girdėt, kaip jų 

šunes loja; Kaip tik kas mūsų sustau
gia vilku, tuojau atsiliepia stovykloje jų 
šunes. Patekėjus saulutei, Kūlgailis įsa
kė susišaukiant kranksėti varnais.

Greit sugrįžo iš naktinio ‘Žygio ir Kūl
gailis su savo vyrais. '

—Na, ką, Kūlgaili? — paklausė Sudi
mantas.

—Bajore, jei ne tavo įsakymas, bū- kais, kurie sui pagalba Gaba- 16 d. Klubo 
tumėm keletą šunų rankomis pasmau- liausko pasimojo jį pamokyti, Clair Ave., 8 vai. vakare.
gę—pačioje pamiškėje nakvojo. j kaip šv. Jurgio parapijos rei- Paskaitos tema “Reumatiz-

Prašyčiau visų narių nepa
miršti turėti su savimi tuos 
ženklelius, kad nereikėtų vie
nai nuo kitos skolintis reika
lui atėjus. A. Rogers.

kuri \yra 
metais su- 

garbės

kalbėtojus būtų irgi pavaišinę

Nelaimei ištikus atsiunčia 
gėlių ir atiduoda paskutinį 
patarnavimą, prie karsto buidi“ 
ta’m tikrą laiką ir kiekviena 
narė turi prie krūtinės priseg-., kiaušiniais. Tik ačių kun. Vil-

kutaičio strategijai, muštynės 
neįvyko. Jis priėjęs prie pia
no pradėjo skambinti Lietu
vos Himną ir tuomi sukilėliai 
nusiramino. Tai tokioje su
drumstoje nuotaikoje baigėsi 
minėtos iškilmės. J. Rąstas

—o—
LLD 190 kp. reikaląi

Dėlei nepaprastai blogo

metų, at-
“Šviesa” ir Knygos

žurnalo “šviesos” No. 1, 1951 
spausdintas ir visiems nariams jau išsiunti
nėtas. Dabar spaudoje yra No 2.- Jeigu ku
rie nariai persikėlėte į naują gyvenimo vie
tą, tai tuojau praneškite į centrą savo seną 
ir naują antrašą, pažymėdami, kokios kuopos 
esate nariu.

Lietuvių Literatūros Draugija dar .turi 
daug knygų iš pirmesnių laidų ir 1950 metų 
“Popiežiai ir Lietuvių Tauta.” Knygos ge
ros, svarbios ir pigiai parsiduoda. Ir kur 
knygas platina, tai turi gerų rezultatų. Tik 
reikia jų turėti parengimuose. Reikia žmo
nėms pasiūlyti. Jeigu kuopa neturi pas save 

, knygų pardavimui, tai parsitraukite iš 
r o.

cent-

Mūsų Naujų Narių Vajus
Kasmet mes turėjome LLD naujų 

įrašymo vajų. Bet, kadangi, 1950 metais bu
vo Draugijos 35-ių metų jubiliejus ir naujų 
narių vajų turėjome per visus metus, tai 
Centro Komitetas nutarė šiemet generalio 
vajaus neskelbti. ,

‘ Pavedama pačioms apskritims ir kuo
poms naujų narių įrašymo vajų pravesti pas 
jus, kada jums geriausias laikas. Centro Ko
mitetas padės apskritims ir kuopoms,• x ^už
teikiant kalbėtojus, prelegentus, kur tas]ga-r/ 
Įima bus padaryti, taipgi duodant veltai 
knygų naujiems nariams, kaipo dovamb. 
Knygų gali kiekvienas naujas narys, kuris • 
užsimoka pilną metinę mokestį — $2.00, tai 
pasirinkti iki trijų i§ senesnių laidų.

Todėl, kiekviena apskritis aptarkite, kada 
jūsų ribose yra geriausiai pravesti naujų na
rių įrašymo vajus. Tą privalo padaryti ir 
kiekviena kuopa. *

Dėkui už Aukas!
Apšvietos ir organizacijos veiklai pastaruo

ju ląiku gavome sekamai aukų:
LLD 6-ta Apskritis,, Philadelphia, per 
A. Lipčius. .'.............. $10.00
Nauj. Anglijos Mot. Sąryšis 10.00 
Juozas Dainius, Flushing, N. Y. 5.60 
LLp 155 kp., Wlorcester, per H. Ja- 
nulienę.................................. ...... 5.00
K. Gedeminąs, Detroit, Mich..........3.00
P. F Malkaitis, Clinton, N. J..........2.50
K. ir M. Romikaičiai, Reading, Pa..2.00

- J. A. Venckus, Mexico, Me 
D.

narių

2.00
Vaitas, Rochester, N. 1T....... LOOP 
Poškaitis, Brooklyn, N. Y..........l.Ofr'*

Repečka, Los Angeles, Calif....W)0 ' 
Lipčius, Eddystone, Pa..............l.o\
Vilkys ir J. Vaitekūnas, Montreal 

.85c. 
aukavusiems tariame 

širdingai ačiū! Prašome nepamiršti kultū
ros ir apšvietos organizaciją. Ypatingai 
kiekviena apskritis ir kuopa, kada aukoja 
kitiems svarbiems reikalahrs, tai neprivalo 

' ujž.miršti'ir savo organizaciją.
D. M. ŠOLOMSKAS, ALlJLD CK 

« Sekretorius.
110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, 

New York.

E.
po v ✓
Visiems ir visoms

"PROŠVAISTES”Svet., .9305 St.

parašyta Dr. Šimkaus.

telpa trumpa Jono Kaškai-

Rašykite ir pinigus siųskite:

telpa Jono Kaškaičio žy- 
kūriniai, sukurti 50 metų

“PROŠVAISTĖS” išleistos gražiame popieriuje, 
—tai virš 300 puslapių knyga.

“Prošvaisčių” kaina tik $1.50.

“PROŠVAISTĖSE’ 
miausieji poezijoje 
bėgyje.

Antra — kad 
yra neišvysty- 

mišinys, kad 
l|aip lietuvių

Vilkutaitis mas, 
paminėjimą ir ■ Kviečiami ne tik 190 kp. na- 

,o riai, bet ir pašalinė publika

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus turi rū
pintis gauti Laisvei naujų 
skaitytojų siikąkties proga.

Knygų platintojai prašomi užsisakyti “Pro
švaisčių” platinimui.'

“PROŠVAISTĖSE”
čio biografija ir jo darbų apžvalga.

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti 
“Prošvaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo 

' knygynėlyje.

“PROŠVAISTĖSE” telpa arti 150 Jono ’ 
Kaškaičio rinktinių eilių ir poemų.

. neišsipildė. Nereikės tų baikų,. katos ‘klausimais, 
kad kun.

- bendrą parengimą

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hili 19, N.

Vasario 16 minėjimas 
ir dypukai

Per tūlą laiką vietos tarybi- 
ninkai ir dypukai skelbė, jog oro ir kitų susidėjusių reikalų, 
šį kartą visi bendrai, ir sutar- j kuopos sus. vasario mėn. ne
tinai rengs vas. 16-tos pami-j įvyko. Tame sus. buvo nusi- 
nėjimą, tačiau tas skelbimas tarta turėti ir paskaitą svei- 

, . todėl visa 
Vilkutaitis eitų į, tai bus įvykinta sekančiame 
- su dypu-1 susirinkime, kuris įvyks kovo

'K •• 99w C- * " O " 'C' *
w

Įsigykite Jono Kaškaičio ; 
eilių rinkinį >

| kalus vesti. Kun. 
; surengė savą
'pakvietė savus kalbėtojus, o, riai, bet ir pašalinė 
dypukai savo.

Dypukajns kalbėjo prof. K. 
Pakštas, kuris savo kalboj 
mokino dypukus suprasti na
cionalizmą, o ypač pabrėžė 
savo kalbos vertinimo ir sau
gojimo svarbą. O ku<n. Vilku- 
taičio kalbėtojai pareiškė, 
kaip tik priešingas mintis. 
Kun. Rakauskas iš Pittsbur- 
gho sako : .“Amerikoj reika
linga tik Anglų kalba ir lietu-

. Reikėjo nors iškilmingai vių kalbos mokytis nereikia.”

—O sargyba? . j
—Kai tik pragydo gaidys, sumigo ir, 

sargyba. Patogiausias, bajore, laikas tai į 
pulti tuojau, bet viena priežastis nelei
džia !

—Kokia?
—Dievai, nežinia už ką, ant mūsų rūs

tauja: girioje lokys du žemaičius sudras
kė; mat, ųžsidurta ant meškienės su ma
žučiais . .Pulta ir pasmaugta .

—Jr jūs negalėjot jų apginti?
—Kad jie nesišaukė: mat, mano buvo 

įsakyta laikytis tyliai, jie ir laikėsi . . . 
Gaila—toki buvo vyrai.

—Gaila ...
jiems šermenių iškelti.

—Jų kūnus nusiuntėme su krive į kai- . 
mą, kad sudegintų su raudomis ir dievus 

^permaldautų ... Tai kaip^. bajore, ar ' 
tuojau pulsime, ar palauksime, kolei jie 
išsitemps į ilgą kirbinę?

—Jei jie dabar susivers atgal į Rit- 
tersverderį?

< —Aš, bajore, jau nusiunčiau jų už
pakalin porą šimtinių vyrų.
—Gerai. O jei puls prie Nemuno? >
' —Panemunėj bajoras Skersgaudas 

nuo vakar dienos karklynuose lindi ir 
tik tavo ženklo laukia.

j . (Bus daugiau),

O adv. česnutis dar storiau 
pabrėžė tuo klausimu. Jis sar 
ko: “Tie, dypukai tai yra bai
sus šlamštas ir jie gadina vi
sus reikalus, 
lietuvių kalba 
tas, netobulas 
tokio dalyko, 
kalba, gali sakyti, kaip ir nė
ra, tai nėra reikalo jos ir mo
kytis.” ■

Ir šiose prakalbose mato
ma buvo nemažai dypukų. 
Po prakalbų jie sukėlė tokį 
triukšmą, kad buvo arti muš
tynių ir jeigu jie būtų iš kal
no tai numatę, aišku, minėtus

pasiklausyti.
Be to, šiame sus. reikės iš

rinkti delegatus į'LLD 15 
Aps. konferenciją, kuri įvyks 
bal. 29 d. Clevelande.

Taipgi teko girdėti iš Fin. 
sekr.; kad daug kuopos narių 
^nepasiėmė dar 1950 metų 
knygos “Popiežiai ir Lietuvių 
Tauta.” šiame susirinkime vi
si nariai atėję galėsite ją pa
siimti ir, be abejonės, ją tuoj 
su žingeidumu perskaitysite.

190 kp. Korep.

Kunigų Įšventinimas 
čechoslovakijoj

Praga.—Pranešama, kad 
vyskupas Ambrosius Lazik 
įšventino į kunigystę klie
rikus, baigusius seminari
ją, kuri pripažįsta “komu
nistinę” č ę c h o slovakijos 
valdžios kontrolę.

I 4 pal.«Laisve (Ųberly, Lith. Daily) -Penk., Kovo«Mar. 9,



WORCESTER, MASS.
kad, kas gimė, tas vėl turės 
pas ją grįžti.

Kaip jau visi žinom, Sima
nas Janulis nuo jaunių dienų 
už laisvę kovojo\dėl paverg
tos žmonijoš ir nesuklupo ligi 
mirties. Jam nebuvo taip'jau 
baisūs caro kalėjimai, nei pan
čiai geležiniai, net nei baisio
ji katorga. Jis viską nugalėjo 
ir iš tų baisių žabangų pabė
go. Bet nuo tos nelabosios mir- 
tieą negalėjo pabėgti.

Simanui Januliui Paminėti

Vilties kapuose likos 
supiltas naujas kapas.
Šalę kelelio žalioj pievelėj 
Ilsisi žmogus, 
užsitarnavęs pagarbos.
Ilsėkis ramiai ir amžinai, 
O mes nors retkarčiais 
Eidami tuo keleliu 
Ir sustosim 
ties jūsų kapelių,
Galvas nulenksim ir tair 
Didelę pagarbą atiduosim, 
Vainiką mintims nupinsim 
Iš jūsų nudirbtų 
gražių darbų 
ir kapą tavo 
tuo vainiku dabinsim.

★

Dabar aš čia noriu dar iš
reikšti didelę užuojautą jo 
seimyįnėlei: žmonai, neteku
siai mylimo vyro, vaikams, 
netekusiems 'mylimo tėvelio.

Dabar nors biskutį noriu 
parašyti apie jo laidotuves. 
Visą savaitę tokis prastas ir 
surūgęs oras buvo, o ypač še
štadienį gana didelė audra su 
sniegais siautė, rodos, kad 
niekad nesustos. Net ir oro 
pranašai pranašavo sekmadie
nį prastą orą. Sekmadienio ry
tą dar buvo apsiniaukę, bet 
vėliau debesys išsiskirstė ir 
saulutė savo maloniais pava
sario spinduliais gamtą sušil
dė, kad nuvažiavus į kapines 
visai nešalta buvo. Tarytum ir 
saulutė sako: “Sudie, mielas 
žmogau ; paskutinį kartą savo

Dar apie mirusį 
Simaną. Janulį 
^Ktetvirtadienio vakare, va- 
sttrio 22 d., 1951 m., po vaka
rienėj man besitriūsiant apie 
indus, mano vyras, pasiėmęs 
vietinį anglišką laikraštį, 
pradėjo skaityti Jr tuojau jis 
man sako: “Simanas Janulis 
vakar numirė.” Man taip keis
tai pasidarė, rodos kokis die- j 
glys per visą nudiegė. Aš sa-1 
kau: “Ar tu neklysti?” Jis 
man sako: “Jeigu manim ne-, 
tiki, tai pati perskaityk.” Ka
da perskaičiau, tai įsitikinau, 
kad ištjkrųjų tas pats mūsų 
didžiai gerbiamas draugas 
Simanas Janulis. Tai labai ne
linksma ir gaila pasidarė taip, 
kad visą laiką iš minčių tas 
neišėjo*

Nors asmeniškai aš jį dar 
neseniai pažinojau, bet as vi
sada mylėjau laikraščiuose 
telpančius jo raštus skaityti.; 
Man su Januliu pasitaikė susi
pažinti,- regis, apie trys metai 
tam atgal, kai buvo surengtas; 
bankietas dėl jo pagerbimo. ! 
Tai ištikrųjų buvo labai drau-! 
giškas žmogus. Jeigu pasitai- Į 
kydavo susitikti ar parengi-1 

ai| susirinkime, jis visada! 
su .šypsniu ant veido ranką j 
padubdamas širdingai pasvei-1 
kindavo. 1

Paskutinį kartą aš jį ma-Į 
ėjau praeitą sausio mėnesį, j 
Tai buvo nelinksmas ir susi- ■ 
rūpinęs. Aš paklausiau, kaip i 
sūnus, tai pro ašaras sakė: | 
“Jau į Korėją išvežtas/’ Tai; 
labai gaila buvo tą * malonu į 
draugą dabar taip nelinksmą I 
ir susirūpinusį matyti. Tai nuo | 
tada aš jo gyvo daugiau ne
mačiau. Tik grabe gulintį. 
Rankos gražiai ant krūtinės 
sudėtos. Tuoj man mintis atė
jo ir gaila paliko, kad tos 
įlankos negalės daugiau 
plunksną vartoti ir raštų pa
rašyti.

Bet nieko negalima padary-
ti, kąd tokis gamtos patvar- 
kyn^afe, kad niekas neamžina, 

spindulius bėriu ant tavo 
karsto. Ilsėkis amžinai, neš

TINK AMAI ATŽYMĖKIME 

LAISVES
40 METU SUKAKTI

Laisves dalininkų Suvažiavimas, 40 metų sukakties proga, atsi
šaukia į visuomenę, kad sukeltų $10,000 iki 15-1 os dienos liepos 
išlaikymui dienraščio 1951 metais, šis taip ryškus atsišaukimas 
turi būt įvykintas šimtu nuošimčių!

Vykindami suvažiavimą pageidavimą, paskelbiame vajų nuo 
kovo 1-mos iki liepos 15-tos sukėlimui $10,000 fondo laukomis, 
pelnais nuo parengimų, naujomis prenumeratomis ir pasiskelbi- 
mais jubiliejinėje Laisvės laidoje. TuomLužtikrinsime dienraš
čiui Laisvei gyvavimą 1951 metais. x

Su 40 melu Laisvės gyvavimo sukaktim, pasirodykime, jog mes 
dabar su tokiu pat' pasiryžimu ir tyru idealizmu gynimui dar
bininkų klasės reikalų’, stojame už išlaikymą Laisvės, kaip stojo 
jos įkūrėjai 1911 metais. Visi i darbą: verbuokime naujus skai
tytojus, rinkime pasveikinimus jubiliejinei laidai, ruoškime pra
mogas Laisvės paramai ir aukokime sukėlimui $10,000 fondo.

Kurie dėl kokių priežasčių esate pertraukę prenumęravimą 
dienraščio Laisvės, šios sukakties proga užsisakykite jį ir vėl. 
Ne visus mes galime asmeniškai susieiti ir paprašyti užsipre
numeruoti Laisvę ar paprašyti aukos Į šį fondą. Todėl mes pra
šome būti taip maloniais — užsisakykite Laisvę patys savo ini
ciatyva ir prisiųskite jubiliejinę dovaną. Nėsivėlinkitej atlikite 
savo.pareigą apšvietos reikalui tuojau. Jus patys geriau jausi
tės ir jūsų draugai labiau Įvertins jus už afydumą.

Jei jums rūpi gauti daugiau informacijų sukakties aįžymėjimo 
veikalu, rašykite Laisvės administracijaiprašydami informa
cijų, o mes jums mielai jas suteiksime.

Darbuokimės visi, kad musų dienraštis gyvuotų ir'bujotų!

LAISVES ADMINISTRACIJA ’
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hilt 10, N. Y.

fail tu užbaigei savo kelionę. 
O’ aš dar kėliausiu ir šviesiu 
vargdienei žmonijai kelią.
Gal milijonus, o gal dar ir bi
lijonus metų, bet ir mano ke
lionė kada nors pasibaigs ir aš 
tada sustosiu', žemelei svietus 
ir šilumą teikus.

Draugų daug susirinko iŠ 
arti ir iš toli. Net ir Senas 
Vincas buvo, tas gerbiamas 
rašėjas, paskutinį kartą sudie 
pasakyti.

Veliuoniškė.

Cliffside? N. J.
Pavykęs Vakarėlis

Vasario 25 d. vietos LDS ir 
LLD kuopos' buvo surengusios 
kazyrių balių. Parengimas
nebuvo plačiai garsintas, o

. tik minėtų kuopų Susirinkime 
pasitarta. Tad ir vakarėlyje 
dalyvavo vien LDS ir LLD na
riai bei per juos pakviesti 
draugai.

Dalyviai smagiai pakazy- 
riavo, pasišnekučiavo, o 7 vai. 

I vakare visi buvo pavaišinti 
skania vakariene, pagaminta 
Elz. Bakūnienės ir Kaz. Ma
žeikienės. Vakarėlis praleista 
draugiškoje ir jaukioje nuo
taikoje.

Reiktų dažniau surengti 
pana.šju vakarėlių. Panašiuose 
vakarėliuose re.iktų turėt kal
bų ir dainų programą. Tokiuo

se parengimuose mes sutam
pami į artįn/esnę pažintį ir

• draugiškumą.

šioje apylinkėje plačiai 
skaitomas komercinis dien
raštis “Hudson Dispatch” pa
skelbė1 balsavimą už ar prieš 
siuntimą kariuomenės Euro
pon ir kišimąsi į Korėjos vi
dujinius reikalus. Iki šiol viso 
balsavo 1,026. Už balsavo 
62, o prieš — 964. Nežiūrint 
reakcijom erių ir Romos agen
tų šūkavimo už karą, papras
toji liaudis, milžiniškoje di
džiumoje, balsavo prieš karą 
ir kišimąsi į užsienio tautų vi
dujinius reikalus.

Lihoniutč,

Waterbury, Corin. Lawrence. Mass. So. Boston, Mass.
Du svarbūs parengimai

i

šu-
Jau pora ‘mėnesių, 

ALD.LD išrinko komisiją 
rengti kokį pareng'mą/ųP. 
mėj komisijos pastangų net 
du parengimai įvyks. Į komi

siją įėjo draugės Yenkeliunie- 
nė, Strižauskicnė ir Stanislo*- 
vaitienė.

Trečiadienį, kovo 14, .8 
vai. vakare, 103 Green St., į- I
vyks svarbios prakalbos. Gir
dėsime pastorių Dudley Burr 

Hartfordo, 
klausimu - 
Taika Pasaulyje.ras, Ar

mums pasakys savo asmeniš
kus prietikius, kuomet kelia
vo į JEuropą pereitą gruodžio 
mėnesy, į pasaulinę ; taikos 
konferenciją. Jis pasakys, 'i \
kaip Europos žmonės atsineša 
linkui karo ir ką jisai Eurppoj I 
matė.

/
Dudley Burr labai geras ir 

entuziastiškas kalbėtojas; Ji
sai visiems patinka savo drau
gišku būdu. *Ąt$1ęite jį išgirs
ti atsiveskite di^ugus. 
įžangos. Po pilp^albų 
ninkės žada dubti visiems

Nėra 
še imi- 

už-

S e k m a dieni, b a 1 a n d ž i o 
2:30 vai. po piet, įaip pat 
Green St. salėj,

L 
L 03 

yvaterburic- 
čius linksmins Hartfordo cho
ras su muzikale komedija. 
Pragrama susidės iš įvairu
mų, bus solistų, taipgi muzi
kai is perstatymas.

Kol dar neturim savo chor
vedžio, labai džiaugiamės šią- 
ja proga išgirsti lietuvišką’ 
chorą. O Hartfordo choras 
labai gerai mums žinomas, pi
lietis jau pradėjo draugės' 
platinti. ' Neužmirškite šiuos 
du parehgimus. Komisija.

/

Linden, N. J
LDS 
kovo 11

135 kp. parengimas

LDS 135 kuopa rengia pa
rengimą kovo II d,, Liberty 
salėje/340 Mitchell Ave. Pra-
džia 2 vai. po . pietų.

Gašpaclinės yra pasirengu
sios duoti gražius pietus su 
gėrimais. Pasirodo, kad bus ir 
dainų programa. Tik paskuti
nėse dienose mums pranešė, 
kad sutiko mums padaiguoti 
jaunuolis Vytautas Meškaus
kas. Jis yra-LDS 135 kuopos 
narys, Kazjmiero ir Justinos 
Meškauskų sūnus. Jie yra il
gamečiai Laisvės skaitytojai ir 
LDS nariai. Ateinantį rudenį 
Vytautas užbaigs muzikos 
mokslą New. Yorko Diiiyersitė- 

,/e. Jau dabar yra puikiai atsi
žymėjęs muzikoje tarp ameri
konų. Pas lietuvius tai bus 
pirmas Vytauto pasirodymas. 
Turi baritono balsą. Jam 
akomponuos Miss Evelyn 
Carlson.

Visi kviečiami dalyvauti. 
Visi kartu p as i va Įgysi,m e ir iš
girsime Vytautą dainuojant.

Rengimo Komisija.

Lowell, Mass.

i

Kovo 11 d. popietiniu laiku, 
lovvelliečiai rengia gražų pa- 
ž.monį, kurio pelnas bus ski
riamas apšvietos reikalams. 
Parengimą rengia LDS 110-ta 
kp. ir LLD 44-ta kuopa bend
rai. '

Mūsų veikliosios draugės 
šeimininkės U. Daugirdienė, 
M. Arbačauskienė, E. Mikalo- 
pienė, M. čiuladienė, M. Palu- 
binskienė, A. Paulenkienė ir 
ž. Janauskiene sako, jog šis 
parengimas bus surengtas 
daugiau kultūrinio- pobūdžio 
ir skanaus įvairaus maisto ko
lekcija.

Todėl jos tikisi, kad nema
žai svečių atvyks į Lowell, Uh 
Tyler St., ktir jau bus puikiai 
prirengti stalai svečiams. 
Jug Lawrence, Haverhill ir 
Nashua draugams višai neper- 
toli iš kelio.

Bankietas bus apie 4-tą 
valanda. Kaina tik $1.50

J.M.K.

American Woolen Koinpa- 
. n i jos darbininkai, laikosi tvir

tai, pasiryžę laimėti streiką, 
nežiūrint, kokias sunkenybes 
turėtų panešti. Taip nereikia. 
Duonos ir druskos iš kapita
lizmo lengvaTsųegausit. Jie su 
visokiais raketieriais prakozy- 

Įriuos milijonus, bet darbinin- 
I kams neduos.
i Pamačius, kad 
i laikosi vieningai,

streikieriai 
kompanija 

pi'adeda nusileisti, jau kvie- 
_ čia vadus į taiką, pareikšda- 

' <a es i ma, kad pasimojimus daugiau
1 a', uždėti darbininkams darbo 

atšaukia. Pasirodo, kad darbi
ninkų kova bus laimėta.

, M. T. Stevens Co., No. An
dover, buvusi tūlą laiką užda
ryta, pradeda po^biskį dirbti, 

j Taipgi buvo uždaryta viena 
'esančioji Haverhillyje. . Ir tą 
'ketina ne už ilgo atidaryti. 
Ten- dirba apie 400 darbinin
kų.

Seniau ši kompanija turėjo 
daug mažų dirbtuvių po visą 
Amerika.

bėtis su nckuriais tos kompa
nijos darbininkais. Jie gyrė, 
kad gera kompanija. Tuo 
kartu jiems sakiau: nedėkis

su diek
Taip ir atsitiko.

nors įsus 
iš kišenės. 
Padaugino 
Įsake dar-

Darbininkai padauginto dar
bo m?priėmė. Tai uždarė dirb
tuves, paleisdama darbininkus 
ant dievo burdo. Dabar darbi
ninkai persitikrino, kokios 
yra kompanijos “mielaširdin- 
gos” darbininkams.

Mirimai. ’Papo palaidotas 
Alox Tamašauskas, Methuen, 
Mass., su bažnytinėmis cere- 
ihonijomis. S. Penkauskas.

Teko važiuoti pro sodus. 
Medžiai dar pilni vaisių ir 
žemė padengta nukritusiais. 
Pūva oranciai, grapefruitai ir 
kitoki vaisiai.

ši žiema prigelbejo pakel
ti kainas. Sako, nušalo, nėra 
vaisių, žmonės kaltina šaltį, o 
nemato, kiek gero turto už
miestyje pūdoma netvarkyto. 
Ar ne geriau kompanijoms 
palikti vaisius ant medžio ai? 
ant žemės, supuvimui, ne kaip 
apmokėti darbininkui už nu'- 
skynimą. Joms pelnas tas 
pats. Pakels kainas ir už ma
žiau vaisių atsiims pelną. 
Joms neapeina, kad kas nori 
darbo ar kad kur nors bied- 
nuomenė alksta 'ir badu mirš
ta. '

žmonių nelaimė tame, jog 
nežino, dėl ko kainos kyla. 
Kad jie tarpe savęs pešasi ir 
dėl to neturi laiko pagalvoti 
dėl ko šiandien vargsta. Ak
las toli nemato, nesupranta, 
kokia gali būti ateitis.

Aplankiau draugus Zablac- 
kus. Abudu ligos prispausti. 
Matosi, kad d. Zablacko ilga 
ir nuobodi liga. Nieko negali 
dirbti, reikalauja priežiūros. 
Zablackienei skauda ranką, 
taipgi mažai gali dirbti. Ade
lė eina į darbą, o parėjus turi 
motinai gelbėti, žentas eina į 
darbą naktį, o dieną lieka vi
su, gaspadoriumi, turi rūpintis 
ligoniais ir namo priežiūra. 
Energingas žmogus, visokiais 
darbais apsikrovęs. Liuosva- 
landžiąis jis lieja plytas, taiso 
namą. Iš jo mūrininkas ir ki- 
tokis amatininkas. Bet ir mu
zikos nemeta į šalį, studijuo
ja, skambina pianu sykiu su 
savo dukrele.

Būtų geruli, kad draugai 
Žablackams nors po vieną 
suraminimo laiškelį pasiųstų. 
Jie pasiilgę draugų, su ku
riais per daug metų dirbo 
darbininkų eilėse. Tikiu, kad 
daug kas juos žino, nes ir 
Meno srityje visa šeima dirb
davo. Nepamirškime tų bran
gių Ąm'onių. - Jie gyvena 518 
McClennan St., Clearwater,

a. Eva Simans.

Massachusetts Valstijos ' 
pažangiųjų organizacijų 
komitetų nariams ir šiaip 
kolonijų veikėjaims-veikėjoms.

Bendras susirinkimas įvyks 
sekmadienį, kovo 11 d., 10-tą 
valandą iš ryto, 318 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

Bus svarstoma: bendras 
apskričių piknikas, dienraš
čio Laisvės 40-metų atžymėji- 
mas ir sukėlimas $10,000, ir 
Gintarų žemės Rladio progra
mos reikalai.

Pąčiam susirinkime gales ir 
daugiau klausimų iškilti. Bu
kim visi kaip 10-tą valandą iš 
ryto. Nes worcešteriečiai ir 
lowelieciai turės sugrįšti į Sa
vus parengimus, kurie įvyks 
tą pačią dieną.

Už Komitetą J. Grybas .

Cleveland, Ohio
A. L. Moterų Klubo 
Gimtadienis

šiemet kovo 6 dieną Ame
rikos Lietuviu Moterų Klubui 
sukako 13 metų, kaip jis gy
vuoja ir veikia. Todėl regu
liariame Klubo susirinkime, 
kovo 15 dieną, baigusios susi- 

| rinkimą, gražiai atžymėsime 
i A. L. Moterų Klubo 13-kos 
i metų sukaktį, pagerbdamos 
tas drauges, kurios pasidarba- 

! vo šio Klubo sutvėrime ir vi
sas tas. kurios daug darbo įdė- 

j jo šio Klubo išauginime ir pa
laikyme. O tokių mes turime 
gana daug. Tikrenybėje, visos 

. klubietės dirbo sulig savo iš
galės ir pasišventimo ir už tai 

, šiandien visos galime pasi- 
I džiaugti'ir pasididžiuoti Ame- 
■ rikos Lietuvių Moterų Klube
nuveiktais darbais bėgyje 13 i
metų.

Todėl Būkime visos sekan
čiame Kl. susirinkime, kuris 

i įvyks ketvirtadienį, kovo 15 
d., l()-tą vai. ryto. Atsiveski- 

, me savo pažįstamas ir drau- 
I ges įsirašyti į Klubą, ar nors 
išiaip praleisti keletą valandų 
su mumis. Taipgi atsiveskime 
ir savo gyvenimo draugus, 
kurie nedirba tuo laiku, nes 
ir jie daug prisidėjo prie mū
sų darbų.

Po susirinkimo bus patiekti 
pietūs ir nckurios draugės at
neš savo pagamintų gardumy
nų. Todėl bus visko pilna, tik 
ateikite visos. O bepietauda- 
mos galėsime draugiškai pa
sikalbėti ir sudaryti planus a- 
teities darbuotei.

Susirinkimas įvyks L.D.S. 
Klubo svetainėje, 9305 St. 
Clair Ave.

Julia Werner

Johnson City, N. Y.
Serga

Teko sužinoti, kad apsirgo 
,gripu-“flu” d. Alice Pagiega- 
lienė ir yra po gydytojo prie
žiūra savo namuėse, 459 Main 
St.

Su reikalais užėjusi pas ,d. 
Joną,ir Nelę Kaminskus, 18 
Rogers St., sužinojau, kad ser
ga d. Kaminskienė. Kelios sa
vaitės atgal' patiko ją nelai

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

5 psl,—Laisve (Liberty, Li(h. Daily) -Penk., KdVo-Mar. 9, 1951

mė. Bemazgojant drapanas, 
mašina pagavo jai ranką įr 
baisiai sudraskė, reikėjo išbū
ti ligoninėje 15 dienų, o da
bar yra namie ir rankos dar 
vis negali vartoti. Apgailes
taujame jos nelaimę.

Drg. J. Kireilis dar vis ran
dasi ligoninėje ir mažai ge
riau tesi jaučia.

Drg. A. Dūda jau randasi 
savo namuose, 47 Baldwyn St., 
skersai gatvės nuo ligoninės. 
Jis prižadėjo atsilyginti už už
vilktą Laisvės prenumeratą, 
kuomet pasveiks.

Linkime visiems ligoniams 
.greitai pasveikti. Z.

PRANEŠIMAI
DETKOCr, MlCfir. 
VaJIninkų Vakaras.

Darbiniiakiško.s spaudos vajininkių 
ir yajininkų pagarbos vakaras atsi
bus sekmadieni, kovo 18 d., 5 vai. 
po pietų, Draugijų Svetainėj, 40^7 
Porter St. Tai bus pagarbos vaka
ras Laisvės ir Vilnies darbuotojų. 
Detroitas .kaipo artima kolonija nuo 
Chicagos vėl turėjo už garbę gauti 
Vilnies pirmą dovaną, o taipgi gavo 
dovaną ir nuo Laisvės.

Todėl abi LLD kuopos, tai yra, 
52 ir 188 kuopos bendrai rengia šį 
vakarą. Visi LLD nariaai, Laisvės 
ir Vilnies skaitytojai, laisvę mylinti 
lietuviaai prašomi atsilankyti. Bus 
tinkamo maisto ir išsigėrimo, taip
gi ir kalbų. — Įžanga visiems vel
tui. — Kviečia LLD 52 ir 188 Kpp.

(48-4’9)

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kuopos susirinkimas atsi

bus kovo (March) 12 d., prasidės 
7:30 vai. vakare, Laisvės Choro sa
loje, 155 Hungerford St. Prašome 
visus narius dalyvauti šiame susirin
kime, nės turime aptarti daug svar
bių reikalų, būtent: prisirengti prie 
spaudos pikniko, kuris įvyks liepos 
15 d. ir yra daugiau svarbių reika
lų. Še jo, prašome visų užsimokėti 
duokles už šiuos metus. — Kuopos 
Valdyba. (48-49)

ELIZABETH, N. J.
L. Dprb. Susivė 33 kuopos susi

rinkimas įvyks trečiadienį 14 d. 
kovo (March), 8 y. vak., 408 Court 
St. Nariai kviečiami dalyvauti, 6us 
svarbių reikalų aptarti. -7- Valdyba.

(48-49)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

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

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Gintarų Radio Komitetas 

šaukia draugišką vakarą apkalbėji
mui pažangiųjų lietuvių radio pro
gramos reikalų. Tukime rasti bū
dus kaip palaikyti savo radio pro
gramos pusvalandį. Taipgi bus pa
sitarta apie delegato siuntimą į 
Washingtoną, reikalavimui taikos ir 
sustabdymui karo Korėjoje. Taipgi 
pasitarsimi* apie sukėlimą Laisvei 
$10,000 Fondo. Susirinkimas buš 
šeštadieni, kovo (March) 10 d., 
Liet. Tautiško Namo žemutinėje 
salėje, Vine ir Main Stš. Pradžia 
7:30 vai. vakare. — Komitetas.

(47-48) O

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

I

426 Lafayėtte St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patArftavimą. 
Patogiai ir gražiai 
demiškai įruošta' mūsą 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
tflitėhlHnti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110



u

Kovo U-tą pasiskirkite 
savo sveikatai

Norint laimingai gyventi, 
reikia būti sveiku, mokėti 
sveikatą^saugoti ir turėti tam 
ištekliaus. •

darytina visuomenės sveika
tos apsaugai ?

Tą ir daug ko kito išaiškins
. . daktaras Jonas StamslovaitisAr gali vienas asmuo ap- ...... , . . _,. ... . savo pre lekci.j o.] e ir atsakine-saugoti savo sveikątą, kuo

met visur aplink jį bujoja ne
sveikatos, nežinojimas, stoka 
išteklių? Turėjusiems : 
su ligomis ir ligoninėmis 
nebe paslaptis, kad tik už sa
vaitę prisieina išmokėti 
$300 ir daugiau dolerių, 
ilgai šeima gali po tiek ištek
ti ? O dar esama tokių nesvei- 
katų, kurios paliekamos ir 
ateinančioms gentkartėms.

Kas šiandieną daroma, kas

Mire V. Jankeliūnas

Phdidininią taksų skaito j 
apiplėšimu hiednuomenes

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

Virėja — guolis vietoje arUWur. 
Dirbanti pora. Nėra vaikų. Liesina 
aplinka. Skambinkite sekmadieniais 
arba bile vakarą. PLaza 8-2169. 
Jeigu nieks neatsilieps —
Plaza 7-2896. t44-48)

Miesto ir valstijos politikos 
stebėtojai sako, jog tarp majo
ro Impellitteri ir gubernato
riaus Dewey yra bendras susi
pratimas
nių. Jie abu nori pakelti tuos 
taksus nuo esamu 2 iki 3 nuo
šimčių. ,

suteikti • miesto tarnautojams 
algos priedo.

Seimelyje arba -jo komisijo
se atmesti pasiūlymai uždėti po 
du centus ant čekių ir po kita 
tiek ant perleidžiamų .Šerų. At
metė dėl to, kad tie taksai bū
tų daugiau palietę kompanijas 
ir turčius bendrai. Sales lax 
vyriausia paliečia biednuomo
nę, įskaitant kūdikiui vystyklė
lius, bonkutę, lopšį.

Amerikos Darbo Partija ir 
kitos darbininkų organizacijos 
pareiškė protestą prieš šiuos 
taksus.

Tėvą traukia teisman 
už neleidimą dukters 
mokyklon

Trečiadienį, kovo 7 d., ry
tą, Kings County ligoninėje 
mirė Vincas Jankeliūnas, kur 
ris gyvebo 229 Stockton St., 
Brooklyne. Paliko nuliūdimo 
tris brolius — Andrių ir Juo
zapą, gyvenančius New Jer
sey valstijoj, ir Joną — Conn, 
valstijoj, taipgi kitų giminių 
ii* draugų.

Pašarvotas M. Ballas- 
11 i a u s k o) ' kopi y č i o j e, 
į Grancb St., Williamsburg 
palaidotas į šv. Jono 
penktadienį, 9 d. kovo, 
10 vai. ryto.,.Giminės ir drau
gai prašomi į laidotuves.

taksų ant

pa-

Dewey kontroliuojamas val
stijos seimelis atmetė visokių

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

(47-51)

damas į klausimus.
Dr. Stanislovaičio prelekci-

i šį sekmadienį,
i kovo (March) 1 1-ta, 3 val.,Li-
I

berty Auditorijoje, Atlantic į 
Avė. ir 110th St., Richmond 
Dili. įėjimas nemokamas.

Prašome atvykti laiku, nes 
pavėlavusių negalėsime lauk
ti. Daktaro profesija reikalau
ja tą patį vakarą sugrįžti į 
Waterbury.

*.. . i ja įvyks jau reikalų ’ 1 . vr .
*• j t i/l o -v»z»

jau

po
Ar

(Bie- 
660 
Bus 

kapus, 
kaip

Tai reikalas ne su myletiniu 
v 

bet su piktu uošviu

įvyks ju&zapinių
bankietas

Lietuvių Amerikos 
ubo gaspad orius

Daugelyje veikalų vaizduo
jamos piktos uošvės. Bet ope
roje “La Traviata” šio mėne
sio 18-tą, Liberty Auditorijo
je, matysime, kaip pasipūtęs 
uošvis surado savo neoficialės 
marčios Violettos, o kartu ir 
savo sūnaus Alfredo laimę.

Operiniame koncerte pra
ėjusį mėnesį tą sceną vaidino 
Amelia Jeskevičiūtė-Young ir 
Mr. Lewis. Statant visą operą

PIETRO TAORMINA

ir tą 
kaipo 
mina 
Germont.

dalį vaidins Pina 
Violetta ir Pietro 
kaipo Alfredo

Sarro
Taor- 
tėvas

Spragtelėjus 
MYGTUKU

Kai tik spragtelėjate 
mygtuką, tuoj elektra 
turi plaukti. Ji gaminama, 
jums benaudojant. Štai 
kodėl Con Edison turi 
turėti elektrinius fabrikus, 
kad patenkintų net 
didžiausius Nevvyorkiečių 
reikalavimus bile sekundą. 
Mes taipgi turime 
numatyti New Yorko 

reikalus ateityje, nes 
elektros fabrikų r—)
pastatymas užima 
daug laiko. Šiandien 
mes veikliaai vykdome 
paplatinimų programą už 
pusę blliono dolerių.

Juozas
Juozus 
ju oza

is ovo
šeštadienį,

kasu

Alfredo ramiai ii- linksmai 
gyveno vienoje viloje prie Pa
ryžiaus. Bet vieną dieną pas 
ją atsilanko svečias, ne 
kitas, kaip Alfredo tėvas,
Giorgio Germontas. Jis landa 
Violettą vieną.

Alfredo tėvas pasakoja' 
Violettai, kaip jo sūnus Alfre
do ne tik pats žūsta, gyven
damas su- ja, bet tiesiog žudo 
visą “garbingą,” aristokratiš
ką šeimą. Net jo duktė, Alfre-j ’ 
do sesuo, negali . ištekėti tik 1 
todėl, kad jos brolis gyvena į bilietus 
tokį pažeminantį gyvenimą, j 

“Jūsų rankose randasi rna-į 
no abiejų vaikų džiaugsmas,” 
sako Germontas. “Mano ne
kalta duktė negali ištekėti, 
kol jūs nepaleisite Alfredo ir 
nepaliuosuosite šeimos 
šio pažeminimo.”

Violetta per ašaras pasako
ja jam, kad jinai nuoširdžiau
siai Alfredo myli. Bet Ger
montas užsispyrę^.aiškina jai, 
kad iš tos meiles nieko neiš
eis, kad ateityje Alfredo gali | 
nustoti ją mylėjęs, ir kur ta
da jinai dings?
Pagaliau Germontui pavyks

ta Vudettą perkalbėti, kad 
jin/i Alfredo pamestų. Ar.

ANTRAS AKTAS: Per iš- 1 h' ne Juozus atvykti 
tisus tris mėnesius Violetta ir! P*11’1.1 bankietą.

(March) 17 d.,
7:30 vakaro, klubo patalpoje,
280 Union Avė., kampas

■ Stagg St., Brooklyne.
Per metų metus Zakaraus

kas mini savo ir visų Juozų 
varduves su didžiausiu- ban
knotu. Toks bus ir šiemet. Ta
čiau šiais metais negalima ri
zikuoti neįsigyti iš anksto bi
lietų. Atvykus į bankietą ne
turint bilieto. gali prisieiti 

, grįžt namo pilvą diržu susi- 
Cad klubiečiai ir ne 
i įsigykite iš anksto 
kadangi kas metai į

Bilietus galima gauti klube 
pas gaspadorių ii* bartende- 
rius, o ypatingai pas Jacks.o- 
ną, jis puikiai pardavinėja bi-

by Con Edison

Galite klausytis virtuvinio ra
dijo po pusvalandį kasdien viso 
tik už apie L c per savaitę.

24 VALANDOS 
ELEKTRINIO 

ŠALDYMO

a lėšuoja mažiau 
d kaip už 4c 
i) elektros.

WTas

i Siūlo suteikti bosams 
mokyklos lan-į 

prižiūrėtojas 
tėvui sakęs; 
dukters moks-

^arl Price, bronxietis, 
šauktas Liaudies Mokyklon 
58-ton tardyti už neleidimą 
septynerių metų dukrytės mo
kyklon tomis dienomis, kuo- j kitokiu taksų pasiūlymus. Tuo
met vaikai buvo Jaudinami po mi palengvino majorui sąlygas 
stalais ir suolais. Tai buvo reikalauti., pakelti taksus ant 
laike tariamųjų pratimų ap- i pirkinių (sales tax). Majoras 
saugai nuo puolimo iš oro. įsako, kad be to jis ne#

Tardymas vykdyta prie už
darų durų, tad iš jo žinoma 
tiek, kiek patsai tardomasis 
pasakė reporteriams.

Price tardęs 
kymo rekordų 
James Maguire 
“Tu kenki savo
lui.” O tėvas atsakęs:

“Priešingai, man atrodo, 
kad švietimo viršininko Janso
no pratimai trukdo mano 
dukters mokslą.”

Price sako, kad tardytojas 
ant jo įvalias išsirėkė, jį ir 
jo žmoną išvadino “pamišu
siais,” “komunistais,” “tipiš
kais New Yorke gimusiais” 
neklaužadomis (Price repor
teriui sakėsi gimęs ir mokslą 
ė j ęs Roch estery j e).

Price pareiškęs, kad jis ir 
ateityje neleis dukrelės mo
kyklon, kuomet bus vykdomas 
vaikų gązdinimas ir varinėji
mas į dulkėtus pasuolius. Jis 
Įeisiąs savo vaiką mokyklon 
tiktai mokslui, ne kam kitam.

Eina kalbos, kad gali išsi
vystyti didelis tėvų bruzdėji
mas jeigu švietimo viršininkai 
Price aštriai baustų.

nu0Į rausko 
j k esti i s 
vusius, 
mą ir pakankamai gerų val
gių, nors, teisybe, juozapųiių 

, bankiete .niekad nebuvo trū- 
ikumų. J. S.

šiais metais bus pui- 
bankietas už visus bū
duos geriausią gėri- vyriausias teis- 

•nusprendė, kad 
sumokėti negrui 
$58,500 atpildo

kompanijoms stambios sumos 
pinigų. Numažintų taksus 
toms firmoms, kurios ' galėtų 
parodyti, kad pas jas nebuvę 
nedarbo. Joms apsimokėtų 
visaip trukdyti bedarbiams 
gauti paramos iš to fondo.

dovanų iš bedarbių 
apdraudos fondo

J
Rlepublikonai New’

Valstijos Seimelio nariai, ku
rie sykiu su gubernatorių De
wey kontroliuoja seimelį, esą 
pasimoję suteikti kompani
joms didelių dovanų iš bedar
bių apdraudos fondo, 
d arb i n i n k ai nesu k i 1 tų, 
p asai d i n t a s p as i ū 1 yni u 
ti davinį nuo $26 iki $30 sa- rendauninkams tuos 
vaitui. /

Yra seimeliui įteiktas Hu
gh es-Bi’ees bilius, kuris taip 
“pataisytų” nedarbo apdrau
dos įstatą, jog iš to fondo 
būtų sugrąžintos didžiosioms

PRANMAS
BROOKLYNIEČIAMS

LLD 1 kuopos susirinkimas 
ba apie žemę ir augmenų 
jvyks kovo 12-tots vakarą, 
Pi]. Klube, 280 Union Avė. Organi
zacijos ir veiklos reikalais pasitari
mas nuo 7:30. Paskiau kalbės 'A. 
Gilmanas. Kviečiame ir kuopiečių 
draugai. —- Sekr. (48-49)

Yorko

Kad 
bilius 

pakel-

Televizijos "kryžius”
Savininkai apartmentinio pa

stato 1365 Morris Ave., Bronx, 
sako, kad tie televizijos į butą 
įvadų “kryžiai” yra 
krais kryžiais. Jie

namui ti- 
uždraudė 
“kryžius”

savo tele- 
ant' greti-

statyti ant stogo.
Viena rendauninkė 

viziją įjungė į aerial 
m o namo.. Bet ir už tai jos gy
venvietės savininkas ją patrau
kė teisman. Tačiau, teisėjas by
lą atmetė, sakydamas, kad dėl 
tos pėdos ploto neverta bylinė-

maistą
L. A.

Pranešimas Lietuviams

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

įstatą.
leidžia di- 
svetimote- 

Tai dėl to

Vėl paliko netaisytą 
paiką divorsams 
įstatymą

Valstijos Seimelio komisija 
Albanyje panaikino seimeliui 
įteiktą bilių, kuris siūlė studi
juoti ir pakeisti New Yorko 
Valstijos divorsams

Dabartinis įstatas 
vorsuotis tiktai už 
rystę - svetvyrystę.
turtingieji išvažiuoja į kitas 
valstijas ar net k’tas valstybes 
divorsuotis. Dar kiti samdo 
blondines ar brunetes pagulėti 
jų lovoje ir samdosi detektyvus, 
kad jas “atrastų.” O paskui vi
sokios nesąmonės plepamos .tei
sme. Suėję dykinėtojai stelę 
ryja klausydamiesi tų “riebių” 
plepalų. «

Nesutinkančioms biedn 
nes poroms prisieina
šeimyniniame pragare ir lauk
ti vienas kito mirties. O tūlas 
bando ir paskubinti mirtį.

hie- 
skursti

Brooklyne šiemet Laisves 
piknikas įvyks šeštadienį, 
liepos (July) 7 d. Lauksi
me svečių iš toliau.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th StreetPriteisė atpildą N. Y. 
policijos sužalotiems 
negrams ar jų šeimoms

New Yorko 
mas neseniai 
miestas turės 
James Harris
už visuotiną sužalojimą.

Harris, keturių vaikų tėvas, 
Į buvo policisto Harold Tate 
į žiauriai sumuštas 1949 metais.
Nuo to jis’pilnai nebepasyeiko.

Tiktai prieš keletą savaičių į 
brooklynietei Mrs. Lottie New-: 
ton priteisė $50,281. atpildo už 

į jos vytą, kurį policistas Donald 
: Muller nušovė 1.949 metais.

John Harvey Brown turės 
gauti $60,000 atpildo už suža- 

, lojimą galvos ir ausų. Ir jis 
buvo sumuštas 1949 metais. Jį 
sumušė policistai John Tyson 
ir Jerry Hogan.

Yra užvesta byla gauti šei
mai $100,000 atpildo už vete- 

jraną John Derrick.
į Organizacijos, kurios iškovo- 
I jo nuskriaustiesiems tuos atpil- 
įdus, nurodinėja, kad prasikal- 

New Yorko Valstijos Sena-! tusieji policistai tebėra neatsta- 
tas 43 balsais prieš 9 priėmė tyti iš tarnybos.. Reikalauja 
bilių, kuriuo einant galėtų juos atstatyti ir nubausti, 
bausti iki $500 pinigais ir iki -----------------
metų kalėjimo už bile Igokias 
lažybas iš pinigų, už bile ko- change pastate kilusį 
kią gemblerystę.

Tačiau to patieš 
Ways and Means 
tebepaliko legališkais “betus” 
priei arklių lenktynių, kur 
gembleryste verčiasi galingos 
legalizuotos agentūros. Mat, 
valdžia gauna dalį iš tos 
gemblerystės taksais surenka
mo iždo.

Eiliniam žmogui, tačjau, 
sunku atskirti, dėl ko už tvo
ros, tos arklių lenktynių agen
tūros pusėje, lažybos (betai) 
skaitomi /legaliu ir padoriu 
užsiėmimu. O dėl ko už tos 
kompanijos vartų, išlaukyje, 
tas pats veiksmas skaitomas 
kriminališku, persekiojamas 
areštais, teismais, pabaudo
mis ir kalėjimu. T-as.

Prasidėjo įdomi byla
Kovo 8-tą prie teisėjo Hen

ry Silverman, New Yorke, pra
sidėjo byla tų 33 šeimų, kurias \ 
Metropolitan apdraudų firma' 
nori prašalinti iš buto už tai, | 
kad jos kovojo prieš diskrimi-j 
naciją. Dėka tų šeimų veiks
mams, pirmosios kelios negrų 
šeimos tapo įleistos į Stuyve- 
sant Town projektą. Ir įstaty
miškai uždrausta diskriminuoti. Į

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. 7-6283

TONY’S

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

Penktadieniais uždaryta 
_________________

Vienas lažybas draudžia, 
kitas užgiria

Gesinant Mercantile Ex- 
gaisrą 

50 gaisragesių tapo pridusin- 
seimelio ti dūmais ar kitaip sužeisti. 

Komitetas Ėmė 7 valandas triūso apval-
dyti ugnį.

GEORGE KŪMAS 
Kalbamųjų Filmų Gamintojas.

Kliubai, draugijos ir meno

New Yorko Valstijos komi
sija sulaikė nuo svarstymo bi

lių, kuris siūlė leisti pardavi
nėti dažytą margariną (oleo).

Ljorganizacijos 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,” 
bot 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:

PHOTp-ART STUDIO
271 Ridgewood Ave., 

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

VISUOMENES AT YDAI!
Kada turite reikalą kreiptis į Laisvės įstaigą asmeniš

kai, telefonu ar laiškais, turėkite po ranka šias informa
cijas: *

Laisvės raštinė su pirmadieniu, penktadiehį įimtinąi; 
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:

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Robert J. Baer, 16 metų, 
paimtas daboklėn įtarimu, 
kad jis namo koridoriuje bu
vo užkūręs iš bibliotekos par
sineštas knygas. Tyrinės jo 
protą.

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

te'i.'į- 1 ■ "":t l"i—

EGZ A MINIJOJ AM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMI] 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, * užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hoopėr Street.

TELEVISION " Telefonas
E Ver green 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET

Brooklyn, N. Y. *
Telefonas: EVergreėn 4-817$
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