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Elanora Rooseveltiene yra 
tokios nuomonės: Jungtinių 
Tautų kariuomenė niekad ne
turėjo peržengti 38-tosios. pa
ralelės ir neprivalo peržengti 
per ją dabar.

Su» šia buvusiojo prezidento 
žmonos nuomone, be abejoji
mo'', sutiks milžiniška Ameri
kos žmonių dauguma.

Toliau ši moteriškė sakė:
“Kiekvieną dieną aš liū

džiu dėl to, kad mes pabrė
žiame tai, kiek kinų užmuša- 
me...”

Rooseveltiene čia užduoda 
er nosį tiems, kurie sugalvo-

“Operation Killer” — 
vžmušimo žygį”.
Taip, “Operation Killer”— 

.iaurus, neapgalvotas pavadi- 
ųpias.N Jį smerkė daug žmo- 
iį. 1

Rcosevejtienės pasisakymas 
aii pavėluotas.

Bet visgi geriau vėliau, ne- 
u niekad !

Kunigų Draugas rašo, jog 
generolo MacArthuro “siūly
mas taikytis” nebuvo siūly
mas taikytis, o tik gestai.

Mes tai pasakėme pirmiau.
“Naujais savo gestais jis 

nori patirti, ar priešas nėra 
pasir.engęs naujiems surpri- 
zams, ar jis savo užnugaryje 
neturi tokių pabūklų, kokių 
ligišiol jis dar nepanaudojo...” 
rašo klerikalų laikraštis.

Jeigu MacArthuras savo 
“siūlymu,” — kurį pasmerkė 
net ir Washingtonas, — norė
jo patirti šiaurės - Korėjos 
slaptybes, tai jis klydo; jis jų 
nesužinojo.

•į * Bet' Draugas visvien garbi- 
pa tą generolą, sakydamas 
būk jiA “žino, ką daro.”

m Mes tuo abejojame! Abejo
jime- ir tuo, ar Draugo redak
toriai žino, ką daro, šitaip ra
šydami.

Beje, tame pačiame Drauge 
skaitome:

“Jau buvome pranešę, kad 
lietuviai krepšininkai, Butau
tas, Lagunavičius, Petkevičius 
ir Sabulis, išsiųsti į Kiniją...”

Atsiminkime: jie buvo iš
siųsti ne j Sibirą, bet j Kiniją, 
net toliau už Sibirą!
Z Ko jie ten buvo pasiųsti?

. Į krepšinio turnamentą, — 
žaisti su Kinijos sostinės Peki
no krepšininkais.

Na, ir mūsų tėvų krašto 
krepšininkai turnamentą lai
mėjo, nugalėdami Pekino rink
tinę!

Ar tai nėra kuo džiaugtis?!
D^je,» galiu užtikrinti Drau

gą: ten joks gengsteris —- 
?<®J51eris krepšininkų nepa
pirko.

čiui

Tūlas Keleivio Laisvamanis 
Chicagos rašo tam laikraš-

“Katalikų duosnumas pasi
reiškia tik vienuolynų ir para
pijų reikaluose...”

Girdi, katalikai “Lietuvai 
laisvinti” pinigų neduoda, o 
marijonams, — taip, duoda!

Bet ką gi Laisvamanis gali 
pasakyti apie socialistus?

Šitie niekam pinigų neduo
da ir keikia tuos, kurie kam 

• nors duoda.
Kadaise, kai Bostone buvo 

renkamos aukos nuo karo nu- 
kentėjusie.ms Lietuvos žmo
nėms sušelpti, tai socialistų 
vadovas nupiešė špygą ir ją 
paaukojo.

Nuo tos dienos jis ir vadina
mas Špygos kavalieriumi.

/Kunigai ragina žmones 
Veistis, gimdyti.

’ Tas, *kuris negimdo, yra 
udžiuvusi šaka ir ją reikia 
įkirsti.
Bet Kazys Pakštas ir vėl 
augę plūsta Rusiją, kam
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Jankių tankai pervažiuoja 
per 38-tą paralelę ir vėl 
pasitraukia atgal
Įžiūri, kad Korėjos liaudininkai 
buriasi naujam ofensyvui

Korėja, bal. 2. — Ameri
kiniai tankai tris kartus 
pervažiavo per 38-tą para
lelę į Šiaurinę Korėją ir vis 
grįžo atgal. Jie apšaudė 
Korėjos liaudininku pozici
jas. ' Liaudininkų minosvai
džiai sunaikino vieną tan
ka.

Amerikonai pėstininkai, 
colis po colio varydamiesi 
pirmyn, kai kur pasiekė 
vietas už pusės mylios į pie
tus nuo 38-tos paralelės.

Kinija žada įvalias 
grūdu alkaniem indam

New Delhi, Indija. — Ki
nijos Liaudies Respublika 
pasisiūlė pristatyt Indijai 
milioną tonų ryžių ir kitų 
grūdų mainais už tam ti
krus Indijos produktus. Ki
nija žadėjo suteikti Indijai 
tiek grūdu, kiek tiktai rei
kės, gelbėjant milionus in
dų nuo bado.

Indijos valdžia svarsto šį 
Kinijos pasiūlymą.

Valdininkai peikia 
Kongresą už atidėliojimą

Washington.—Prez. Tru- 
mano ' 'valdininkai peikia 
Kongresą, kad jis atidėlioja 
grūdų skyrimą alkaniems 
indams. Tuo tarpu Kinija 
ir Sovietų Sąjunga siūlo 
greitą jiem pagalbą. Tatai 
aukštyn kelia komunistų 
vardą, kaip įspėja Wash- 
ingtono politikai.

Perono fašistai smaugia 
kitą Argentinos laikraštį

Buenos Aires, Argenti
na. — Prezidento. Perono 
fašistai sustabdė dienraščio 
La Voz del Interior leidi
mą Cordobos provincijoj 
už tai, kad tas laikraštis 
kritikavo Perono politiką.

Fašistai, veikdami var
dan laikraščių pardavinėto
jų unijos, užpuldinėjo ir ža
lojo La Voz darbininkus, 
taip pat ir skaitytojus, ku
rie bandė pirkti tą laikraš
tį.

Panašiais veiksmais pe- 
ronistai pirmiau uždarė di
džiausią Argentinos dien
raštį La Prensą. Valdžia, 
pagaliaus, u ž g r o b ė La 
Prensą.

Madison, Wis. — Mirė 
Frederick E. Turne^ure, bu
vęs Wisconsino Universite
to inžinerijos profesorius, 
84 metų amžiaus.

šalis pa- 
neauga,

ten tiek daug žmonių gema ir 
auga!

Girdi: “nei viena 
šauly taip sparčiai 
kaip Rusija.”

Va, jei norite! _
Pakštas nebūtų 

jei jis neiškeptų 
blyno, kurio ir pats nebegalė
tų maumoti!

Pakštas, 
kokio nors

Amerikiniai žvalgai tei
gė, kad korėjiniai liaudi
ninkai sutelkė 300,000 savo 
kariuomenės į šiaurę nuo 
38-tos paralelės. Spėjama, 
kad jie rengiasi naujam 
smarkiam ofensyvui prieš 
amerikonus.

Generolai MacArthur ir 
Ridgway persergėjo ameri
konus nesitikėti greitos ar 
lengvos pergalės prieš šiau
rinius Korėjos liaudininkus 
ir jų padėjėjus kinus.

Tito skubiai statydina 
karinius fabrikus

Belgrad, Jugoslavija. — 
Tito valdžia įsakė sparčiai 
statyti • naujus ginklų ir 
amunicijos fabrikus Jugo
slavijoj; sako, tai “greites
nis reikalas,” negu civilinių 
fabrikų statyba.

AREŠTUOTAS Už 5 
METŲ, 5 PĖDŲ MOKINĮ

Graham, N. Carolina. — 
Dailidė Cl. E. McVey areš
tuotas už tai, kad moky
klon leido 5-metinį savo sū
nų Dovyduką. Sūnus buvo 
5 pėdų aukščio ir gerai mo
kinosi. Bet North Caroli- 
nos valstijos įstatymas už
draudžia siųsti mokyklon 
vaikus, iki sukanka 6 metai 
amžiaus.

Prasti Franko ginklai, 
sako korespondentai

Madrid, Ispanija.—Fran
ko fašistų valdžia sekma
dienį suruošė karinį para
dą,' minint 12 metų sukaktį, 
kai jie su Mussolinio ir Hit
lerio pagalba sumušė Ispa
nijos respublikiečius. Pa
rade važiavo tik senieji 
tankai ir kiti ginklai. ’Nau
jausias dalykas buvo ame
rikiniai džypsai, likę nuo 
Antrojo pasaulinio karo.

Tatai rodo prastą fašistų 
apsiginklavimą, sako ame
rikiniai korespondentai.

Karinį paradą stebėjo A- 
merikos, Anglijos ir kitų 
vakarinių kraštų ambasa
doriai - atstovai.

Vokiečiai užpuolė, nubaubė 
ir apdraskė anglų lordą

Frankfurt, Vokietija. — 
Minia keike ir baubė prieš 
anglų lordą Russellį, kada 
jis mėgino automobiliu va
žiuot per vokiečių paradą, 
maršuojantį Vlotho miesto 
gatvėmis. Vokiečiai sustab
dė automobilį, atlupo jo du
ris ir apdraskė Russelliui 
veidą. Vietinė policija nu- 

užpuoli-davė “nematanti” 
kų.

Lordas Russell 
glų prokuroras 
prieš nacius karinius krimi
nalistus.

buvo an- 
teismams
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JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $2,296;
DAR REIKIA $7,704 

. V

Brooklyno lietuviai eina dienraščio Laisvės jubilie
jiniame vajuje priešakyje. Laike dienraščio pereito 
vajaus už naujus skaitytojus, tai yra, pabaigoj 1950 ir 
pradžioj 1951 metų, Brooklyno pažangieji lietuviai su
kėlė aukomis $438. Dabartiniame vajuje jie jau su
kėlė $550.

Brooklyno lietuviai neseniai laikė susirinkimą ir 
nutarė sukelti $1,000 aukomis dienraščio vajuje. Jie 
ketina’turėti ir parengimą Laisvės paramai.

Dabar aukų gavome sekamai:
Radijo Klubas, Cleveland, O., per J .žebri 
Geras parapijonas, Connecticut valst. ... 
St. Tvarijonas, Detroit, Mich................
Gerai žinomas, Detroit, Mich................
M. Budrikis, Montello, Mass. .. • •...........
S. Lesčius, Philadelphia, Pa. . .................
Jonas Barkus, Brooklyn, N. Y. . . .......
Chas. Blaizes, Greenlawn, N. Y..............
Adomas Grigonis, Detroit, Mich. 3.00
Daminikas Bulauka, No. Andover, Mass. ... 2.00 
Alfonsas Vane,. Detroit, Mich........................  2.00

Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingiau
siai ačiū! Kiekvieno demokratinio lietuvio pareiga 
remti Laisvės jubiliejinį fondą.

Laisvės Administracija

Trunianas atideda gabiųjų 
studentų draftavimą

Washington.—Prez. Tru- 
manas išleido patvarkymą 
atidėt verstiną karinę tar
nybą“ geresniems universi
tetų studentams ir tiems, 
kurie išlaikys specialius 
kvotimus, įrodant savo ga
bumus sėkmingai tęsti 
mokslą.

Gabumų kvotimai įvyks 
gegužės ir birželio mėne
siais šimtuose vietų įvairio
se valstijose. Apie kvoti
mus galima bus sužinoti 
vietinėse rekrutavimo įstai
gose— draft boards? pra
dedant nuo balandžio* mėn. 
pusės.

Į kvotimus nebus priima
mi vidurinių mokyklų 
(haiskūlių) studentai nei 
tie kolegijų studentai, ku-

Mirė Jurgis Jakas
Vilnis praneša, jog praė

jusį trečiadienį, netoli Chi- 
cagos, ant savo fanuos, mi
rė Jurgis Jakas.

Jo kūnas buvo sudegintas 
krematorijoje kovo 31 d.

Jurgis Jakas buvo prasi
siekęs rašytojavime žmo
gus; kadaise jis gražiai 
veikė lietuvių darbininkų 
judėjime, . bet pastaruoju

Vėliausios Žinios
Washington. — Sukako 3 

metai Marshall© planui, sti
prinančiam vakarų Euro
pos kraštus prieš komuniz
mą. Jungtinės Valstijos per 
tą laikotarpį davė jiems 11 
bilionų dolerių paspirties, i

Washington. — Nuo karo 
pradžios Korėjoje Amerika' 
kas savaitė išleido po 1 bi- 
lioną dolerių , kariniams- 
tikslams.

$10.00 
10.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00

rie turi 26 metus amžiaus 
ar daugiau.

Draftavimo atidėjimas 
taikomas ypač sekamųjų 
profesijų gabiausiems stu
dentams:

Medicina, dentistika, ve
terinarija (gyvulių gydy
mas), osteopatija ir.opto- 
metrija (akinių pritaiky
mas).

Prezidento patvarkymas 
nieko nesako apie karinės 
tarnybos atidęjimą studen
tam advokatūros, literatū
ros, istorijos ir kt.

Rekrutavimo direktorius 
generolas Lewis Hershey 
netrukus paskelbs, kokių 
mokslo bei gabumo laipsnių 
reikalaujama, kad būtų ati
dėtas studento ėmimas į 
ginkluotas jėgas.

I

metu, dėl nesveikatos, nie
kur veikime nedalyvavo; jis 
gyveno ant f ar mos, Indiana 
valstijoje.

Liūdesyje liko jo žmona, 
Albertina Jakienė, žymi 
veikėja ir aktorė mėgėja.

Reiškiame Albertinai Ja- 
kienei nuoširdžią užuojautą 
jos liūdesio valandoje.

Plačiau apie velioni para
šysime vėliau.

Washington. — Valdinis 
mobilizuotojas Chas. Wil
son pranešė, kad Jungtinės 
Valstijos per metus pasiun
tė vakarinei Europai milio- 
ną tonų ginklų ir visokių 
karinių įrengimų.

»
Paterson, N. J. — Upių 

potvyniai padarė daug nuo
stolių Patersone ir keliuose 
kituose New Jersey mies
tuose.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji.

Amerika ketina palaikyt 
savo kariuomenę Japonijoj 
ir po taikos sutarties
Taip pat siūlo atkurt japonų 
armiją • ir kt. ginkluotas jogas

Los Angeles. — John Fos
ter Dulles, keliaujantis A- 
merikos ambasadorius, iš
dėstė Jungtinių Valstijų 
sąlygas dėl taikos sutarties 
su Japonija.

Kalbėdamas Whittier Ko
legijos bankiete, Dulles, rę- 
publikonas • p o 1 i t ikierius, 
statė sekamas pamatines 
sąlygas, kurias užgyrė vals
tybės departments Wash
ingtone:

Jungtinės Valstijos ir po

Valdžia reikalauja dar 
10 bilionų dol. taksy

Washington. — Jungti
nių Valstijų iždo sekreto
rius John Snyder kreipėsi į 
Kongresą ,kad nutartų už
dėti amerikiečiams dar 10 
bilionų dolerių naujų taksų.

Bendrasis kongresmanų- 
senatorių komitetas jau už
gyrė tokius naujus taksus.

Valdinis mobilizuotojas 
Charles Wilson,' raportuo
damas prez. Trumanui, sa
kė, reikia taksus pakelti, 
kad galima būtų sulaikyt 
didėjančią infliaciją. Kar
tu jis pranešė, jog kari
niams reikalams turės būti 
išleista 50 bilionu doleriu C 4,
per metus; todėl pablogės 
amerikiečių gyvenimas 
ra sekamų metų.

po-

Irano karalienės 
pusbrolis pašautas

Teheran, Iran. — Karei
vis Ghaffari pašovė Irano 
karalienės Sorajos pusbro
lį, bandydamas jį nužudyti. 
Kulka pervėrė plaučius, bet 
manoma, sužeistasis išliks 
gyvas. Šovikas areštuotas.

Karalienės pusbrolis per
šautas Isfahan mieste, kur 
streikieriai šturmavo val
džios įstaigas. Jie streikuo
ja prieš anglų žibalo kom
paniją Irane.

Karštieji Irano patrijotai 
kovo 7 d. nušovė premjerą 
Ali Razmarą, o savaite vė
liau nužudė buvusį jo .ap- 
švietos ministrą už tai, kad 
jiedu pataikavo Anglijai ir 
priešinosi anglų žibalo biz
nio perėmimui į Irano vals
tybės rankas.

Indore, Indija. — Sugriu
vo indusų šventnamis laike 
pamaldų; užmušė 38 žmo
nes.

i

Washington. — Valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
nekantrauja, kad pietinės 
ir vidurinės A m e r ikos 
kraštai nesiskubina užgirt 
Jungtinių Valstijų reikala
vimą, dėl tų kraštų armijų 
siuntimo į užjūrius.

Chicago.—Sekmadienį čia 
prisnigo 2 colius. 

taikos pasirašymo palaikys 
ginkluotas savo jėgas Japo
nijoj ir tūlose salose, ku
rias Japonija valdė pirm 
Antrojo pasaulinio karo. 
Japonų valdžia jau sutiko 
su tuo.

Bus leista Japonijai at
kurti savo armiją, laivyną 
ir oro jėgas “iki tam tikro 
laipsnio,” apsigynimui nuo 
komunistu.

Japonija atsisakys nuo 
Korėjos ir nuo Formozos ir 
Peskadorų salų.

Ryukyu ir Bonin salos 
galės būti perimtos į Jung
tinių Tautų globą, bet A- 
merika galėtų ir toliau tas 
salas valdyti kaipo admi
nistratorė, veikianti var
dan Jungtinių Tautų 
(Tarp Bonin salų yra dide
lė Okinawa sala.)

Neturėtų būti reikalauja
ma karinių atpildų iš Ja
ponijos. Atpildai ją ap- 
šlubintų; tad Jungt. Valsti
jos turėtų ir toliau ją rqe- 
džiaginiai remti; o jau iki 
šiol Amerika yra davus Ja
ponijai 2 bilionus dolerių 
medžiaginės paramos po 
karo.

Žymėtina, jog Filipinai 
reikalauja 8 bilionų dolerių 
karinių atpildų- iš Japoni
jos.)

Kurilų ir pietinio 
Sachalino klausimas

Nors Jaltos konferencija 
pavedė Sovietų Sąjungai 
pietinę Sachalino salos pu
sę ir Kurilų salas, bet tai
kos sutartis su Japonija 
neužgirs Sovietams nei pie
tinio Sachalino nei Kurilų 
salų, jeigu Sovietų Sąjunga 
nedalyvaus tos sutarties 
padaryme, sakė Dulles.

Kai kurių šalių atstovai 
Washingtone jau pritarė 
šiems Jungtinių Valstijų 
pasiūlymams. Sovietų Są
junga atsisakė net svarsty
ti juos.

Sustreikavo audėjai 
Pietinėse valstijose

Charlotte, N. Carolina.— 
Streikan išėjo 40,000 bovel- 
ninių - rayon audėjų, CIO 
unijistai, N. Carolinoj ir ki
tose pietinėse valstijose. 
Reikalauja- pakelti algą ir 
pagerinti tūlas kitas sąly
gas.

Dar nežinia, ar streikuos 
50,000 kitų tos pramonės 
audėjų-verpėjų.

MAINIERIŲ ŠVENTĖ
Pittsburgh. —Mainieriai 

pirmadienį nedirbo, švęsda
mi John Mitchellio dieną 
27-se valstijose. Taip jie 
kasmet pagerbia Mitchellio 
atminimą už tai, kad jam 
vadovaujant buvo išgauta 
mainieriams astuonių va
landų darbo diena.

ORAS.-r-Giedra ir šiltoka.
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700 mėtą nuo Mindaugo krikšto
Šiuo metu kai kuriose lietuviškose bažnyčiose minimas 

Lietuvos karaliaus Mindaugo krikštas, kurį jis priėmė 
1251 metais.

Tam krikštui šiemet sukanka 700 metų, ir klerikalai 
juo ryžtasi sutvirtinti savo tvirtoves.

Skaitėme, jog tūlas dipukas muzikas pasiryžo Min
daugo krikštą atžymėti specialėmis giedamomis mišio- 
mis, kurias jis parašys.

Kiti vėl kai kuriais kitais būdais bandys tą įvykį at
žymėti.

GERAI PASAKYTA
%

Chicagoje andai tūlas 
Šlapelis davė paskaitą apie 
lietuvių kalbą. Po to, rašo 
vienas laikraštis, kilo dis
kusijos, kuriose Dr. Marge- 
ris pasakė: “jei jūs nepri
klausomoj Lietuvoj neišmo
kot gerai lietuvių kalbos, 
tai nėra ko mokyti mus se
nus Amerikos lietuvius.”

Mės pridėsime: daugelis 
tų “mokytų kalbos žinovų” 
gerai padarytų, jei pasimo
kytų pas Amerikos 
vius lietuvių kalbos.

lietu-

DTMITROVAS LEIPZIGE

zige (Rytų Vokietijoje) bus 
iškilmingai atidarytas Jur
gio Dimitrovo vardo 
minklinis muziejus.

Kas Dimitrovas? Iš pro
fesijos jis buvo spaustuvi
ninkas, zeceris. Bet jo gy
venimo nuopelnas ne tame; 
jis buvo kovotojas už Bul-

Mindaugo apsikrikštijimas ir nusikrikštijimas išsa
miai nebuvo išaiškintas jokioje Lietuvos istorijoje.

Pasitikėkime, jo Karaliaučiaus archyvas, kuris šiuo .... t ..
metu yra Lietuvos Mokslų Akademijos žinioje, Vilniuje, | garį.l°s 11/ viso pasaulio dar-
atidengs daugiau ir visapusiškesnių žinių, parodančių j zmo ’

•tai, kaip anuo metu Mindaugas krikštijosi, kas stovėjo1 
už to “žygio” nugaros, kodėl jis atsikrikštijo ir tt.

Šiandien mes tegalime naudotis tik tuo, ką turime po I
ranka “parašyta juodai ant balto.”

Tuomet Lietuva buvo žiauriai puolama kryžiokų ir

įvo revoliucionierius, žymus 
| marksistas ir nemaža ken- 
| tėjęs ’ dėl bendrųjų darbo 
žmonių interesu. Dimitro- 
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Į vas mirė, eidamas Bulgari
jos Liaudies Respublikos

. Na, ir 
į jam bulgarų tauta už tai 
dėkingai atsimokėjo: jo kū
nas tapo subalzamuotas 
taip, kaip Lenino, ir jis, Di
mitrovas, šiandien ilsisi 
gražiame mauzolėjuje savo 
numylėtame mieste, Sofijo
je.

Bet kodėl gi Dimitrovo 
vardu atidaromas muzie
jus Leipzige, Vokietijoje? 
Dienraštis Vilnis rašo:

Kuomet, naciai atėjo prie 
valdžios Vokietijoje, Dimitro
vas, bulgaras komunistas 
tremtyje, pateko Į nacių na
gus. Kartu su juom buvo su
imti dar du bulgarai komunis
tai, ir visi trys buvo apkaltin
ti Reichstago padegime. 
Reichstago padegimas, kaip 
žinome, buvo nacių provoka
cija, kad pateisinti komunistų 
užgniaužimą. Naciai panau
dojo pusiau idiotinĮ olandišką 
provokatorių Van cler Loebe 
toje byloje, ir prikergė Dimit
rova ir jo draugus. Jiems at-
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kardininkų. Vieni ir kiti mūsų tėvų kraštą puolė, plėšė, 
degino, o tuos, plėšikus, tuos žvėris laimino Romos po
piežiai ir jų vyskupai!

Romos popiežiai kryžiokus organizavo ir siundė ant 
“pagoniškos Lietuvos”!

Mindaugas, matyt, norėjo išsilaikyti soste, norėjo ka
raliaus karūnos (vainiko), norėjo apraminti išlaukinį 
priešą, ir dėl to jis nutarė apsikrikštyti, būti kataliku!

Mindaugas ir jo visa šeima apsikrikštijo, apsikrikš
tijo ir 600 bajorų.

1253 metais popiežius prisiuntė Mindaugui karaliaus 
vainiką ir juo jį apkarūnavojo.

Apie tai rašo Stanislovas Zanavykas (“Apsakymai 
apie Lietuvos praeigą,” išleista 1886 m.):

“Suvadintas buvo didis suėjimas; ant lauko Nauja- 
pilio (rudenyje) susirinko daugybė žmonių, pribuvo 

Rygos arkivyskupas,% Kulmijos vyskupas, kryžiokai
ir kardininka.i su savo mistrais; aplink Mindaugo ra
tavo daugybė vadovų ir Lietuvos viršininkų. Kul
mijos vyskupas su iškilme apvainikavo Mindaugą ir 
vardu popiežiaus apgarsino jį Lietuvos karaliumi; 
apvainikuota kartu buvo ir jo žmona, kur ant krikšto 
gavo vardą Mortos...”
Aiškus daiktas, Lietuvos liaudis tokiam Mindaugo žy

giui ĄepritaVė, nes ji' matė jame Lietuvos pardavimą. 
Kryžiokai ir kardininkai ir po krikšto nesiliovė Lietu
vą puolę; jie draskė ir degino ją pasalomis ir viešai.

“Paduok telniui tik pirštą, tai jis tave visą į pragarą 
įtrauks,” sako žmonės.
, Taip buvo ir su Mindaugu: pasidavė jis Lietuvos prie
šams tikyboje, turėjo duoti jiems daugiau ir daugiau 
Lietuvos žemių; turėjo prieš juos keliaklupsčiauti ir 
nuolankauti!

“1257 metais Mindaugas užrašė kardininkams visą Že
maitiją,” rašo St. Matulaitis savo “Lietuvių Tautos Isto
rijoje.” Toliau Matulaitis sako:

“Kryžiuočių archyvuose atrasta yra raštų, kuriais 
Mindaugas būk dovanojęs kardin/nkams įvairius Lie
tuvos plotus. Taip, viename rašte, išduotame neva 

1253 m., Mindaugas būk atiduodąs nuosavybėn šias 
sritis: pusę Raseinių, Ariogalos, Betygalos, ir Dainavos 

sričių,'visą sritį: Kulių, .Karšuvos, Kražių ir Vangių...
“Kitame rūšte, rašytame būk 1255 m., Mindaugas 

paveda žemės sklype jau kitame Lietuvos krašte, bū
tent, Salų sritį su Tauragnų, Utenos, Ušpalių ir kitais 
miesteliais...”
Kai kryžiokai ir kardininkai buvo šitaip “šelpiami,” 

Lietuvos žmonės labai tuo piktinosi. Pats Mindaugas ir
gi, matyt, praregėjo, jog pataikaudamas amžiniesiems 
lietuvių tautos priešams, kryžiokams, netoli bevažiuosi.

1260 metais, taigi, Mindaugas atsikrikštijo,—pametė 
katalikų tikybą, prakeikė tuos, kurie jį krikštijo, ir grįžo 
prie pagonių tikybos!

Tai gerai paveikė į lietuvių tautą, besiryžtančią ka
riauti prieš kryžiokus, prieš kardininkus.

Kad taip buvo, liudija ir tas faktas: 1260 metais Min
daugas susitarė sū Galičo kunigaikščiu ir žemaičiais,* 
staiga UžpUolė ir žiauriai sumušė kardininkus!

Mūšis įvyko prie DURBeS, — mūšis, kuris lietuvių 
tautos istorijoje pasiliko viena reikšmingiausių jos per
galių prieš amžinąjį priešą.

Va, koks buvo tas Mindaugo krikštas ir jo pasekmės!
Bet tūli, žemesnieji Lietuvos kunigaikščiai, matyt, 

ryžosi Mindaugui nedovanoti už jo apsikrikštijimą ir 
pataikavimą kryžiokams.

1263 metais, kai Mindaugas norėjo kariauti prieš bal
tarusius, tai kunigaikščiai, — Trainaitis, Daumantas ir 
Tautvilas, — susitarę, užpuolė Mindaugą ir pasmaugė; 
pasmaugė ir du jo sūnus!

%
rode, kad tai puiki strategija: 
bulgariški komunistai, “Bal
kanų teroristai”, — kas gali 
skambėti tinkamiau ?

Bet Įvykusioje byloje Di-i 
mitrovas, kuris net nekalbėjo 
sklandžiai vokiškai, visgi j- 
steng'ė savo drąsa, tvirta logi
ka ir Įsitikinimu sumušti pro
kuroro kaltinimus, bąisiai Į- 
erzinti liudininką Goeringą, 
ir pats perimti kaltintojo ro
lę-

Ta byla Įvyko Leipzige. Ir 
todėl Leipzigąs lyg jaučia,

SKAIČIAU
Pereitų 1950 metų pasku

tiniame “Šviesos” ketvirta
me numery tilpo labai ge
rų, pamokinančių straips- 

; nių, kuriuos atydžiai per
skaičiau ir . dar norėtųsi iš 
naujo skaityti, jeigu būtų 
to laiko. O man to laiko 
kaip tyčia visuomet neper- 
daūgiausia yra. Tenka ma
tyti žmones, kurie tiesiog 
nežino, ką su laiku daryti. 
Tai suėję “velnio abrozė- 
lius,” pirštus pasiseilėję,

kad Dimitrovas kaip ir “jo”, čiupinėja ir ant stalo dėlio- 
lr tai todėl šiandien Leipzige, •
demokratinis darbo žmonių 
miestas demokratinėje Vokie
tijos respublikoje, specialiu 
muziejumi pamini Dimitrova. 
Tinkamesnės vietos tokiam 
muziejui ir būti negali.

APTAKSUOTI!
Grigaičio - šimučio Tary

ba nutarė aptaksuoti sa
vuosius. Jų žodžiais:, “ALT 
suvažiavimas pavedė A.LT 
Vykdo m a jam Komitetui 
įgyvendinti pastovaus . mo
kesčio Lietuvos laisvinimo 
reikalams sistemą...”

Taryba kadaise atsišaukė, 
reikalaudama jai sukelti 
$100,000 aukomis, bet nieks 
nesiskubino jos balso iš
girsti. Na, tai dabar ji 
nori, kad kiekvienas Tary-

stoviu mokesčiu ir jį mokė
tų iki... na, iki “Lietuva 
bus išlaisvinta,” iki Lietu
voje vėl fašizmas siautės ir 
darbo žmonėms kailį lups.

Bus, be abejojimo, tokių 
žiopteliu, kurie patikės Ta
rybos pranašavimu, — pati- 
kėės, kad bus karas, kuria
me žmonių valdžia Lietuvo
je bus nuversta ir jos vie
ton pastatyta veltėdžių val
džia. Bet nedaug tokių pa
sekėjų ALT vadai turi. ,

Išmintingesnieji žmonės, 
nežiūrint jų politinio nusi
statymo, gerai supranta, 
jog fašizmo dienos Lietuvo
je užbaigtos, jog jis ten 
niekad nebus sugrąžintas, 
jog buržuazija Lietuvoje 
neviešpataus.

Ta, tai ir tikėtis, iš tokių 
žmonių “pastovaus mokes
čio” tegali tik labai didelis 
lengvatikis.

Už ar apie karą?
Kanados “Nepriklauso

mos Lietuvos” redaktorius 
Kardelis elgiasi labai ne
gražiai, nekultūriškai. Jis 
visiškai nesiskaito su tiesa 
ir faktais. Tiesą jis apver
čia aukštyn kojomis, o fak
tus visaip iškraipo.

Paimkime labai gerą, la
bai išmintingą Tarybų Są
jungoje priimtą įstatymą, 
ilgų metų kalėjimu bau
džiantį bet kokią agitaciją 
už karą. Juk ir komercinė
je spaudoje buvo plačiai 
apie tai rašyta. Visiems 
aišku, kad tas įstatymas ne
draudžia kalbėti apie karą. 
Lietuvoje ir kitose tarybi
nėse respublikose spauda 
pilna raštų apie karą, apie 
naujo karo pavojų, zapie 
naujo karo kurstytojus. 
Perdėm smerkiami karo 
kurstytojai ir šaukiami 
žmonės kovoti prieš naujo 
karo pavojų.

Bet savotiškai šitą faktą 
iškraipė “Nepriklauso mos 
Lietuvos” (redaktorius. Jis 
sako: “Aukščiausias Rusi
jos sovietas išleido įstaty
mą, kuriuo baudžiami 25 
metais kalėjimu tie žmonės, 
kurie kalbės apie karą.”

Ir kitoje vietoje klausia
ma: “Įdomu, kaip ‘Laisvė’ 
reaguotų, jeigu taip Ameri
koje būtų Uždrausta kalbė
ti ir rašyti apie karą?”

Atsakysime: Laisvė to
kiam kvailam įstatymui ne
pritartų. Kaip būtų klaida 
uždrausti žmonėms kalbėti 
bei rašyti apie vėžį, apie, 
džiovą, apie slogas, tįip 
šiandien negalima nekalbėti 
ajjie karą. Apie tą nelaimę 
reikia kalbėti-rūšy ti. Prieš 
ją reikia žmones persergė
ti.

Bet Laisvė visuomet sakė 
ir sūko, kad ir čia Amėrį- 
koje reikia įstatymo, griež-

ja, tai veda , nuolatinius, 
| nuobodžius kasdieninius be
verčius pašnekesius: ką 
kas sakė, ką kas gėrė ir tt. 
ir tt. O pasiūlyk ką pa
skaityti, tai ranka numoja.

Pirmas 4-tojo numerio 
Į straipsnis — Rojaus Miza- 
! ros “Jasilionis: Liaudies 
Dainius, Veikėjas.” Ten R. 
Mizara, apart Jasilionio vi
suomeninės darbuotės api
būdinimo, labai teisingai 
pastebi apie jo “būdingą 
charakterį.” Sako: “...Tu 
kalbėk, o jis sau sėdės ir 
svers tai, ką pasakysi. Po
kalbiuose jis dažniausia tik 
klausydavo.”

Arčiau su Stasiu Jasilio- 
niu susipažinau bedirbda
mas sykiu vienoj lietuviš
koj siuvykloj ir susipažinau 
ne iš pasikalbėjimų su juo 
(nes jis beveik su niekuo 
nesikalbėjo), o iš kasdieni
nio pasimatymo. Kaipo mė
gėjas eilėraščių skaitymo, 
skaičiau Buolio Sūnaus ei
lėraščius, tuomet tilpusius 
Laisvėje, ir jie man patik
davo.

Tarpe rūbsiuvių darbinin
kų, o jieKbuvo unijistai, iš
kildavo įvairių klausimų. 
Prieš darbą pradėsiant ir 
pietų metu daugelis kalbė
davosi - diskusuodavo tar
pusavy apie unijos reika
lus, apie darbininkų santy
kius su darbdaviais, apie 
užmokesnį už darbą, palies
davo ir pasaulinę politiką; 
tuomet buvo vis dar naujas 
klausimas — Sovietu Rusi
jos klausimas, kur darbi
ninkų klasė, su pagalba 
biednesniųjų valstiečių, nu
sikratė carizmo ir kapita
lizmo priespaudos. Didžiu
ma rūbsiuvių buvo tikinti 
darbininkai — buvo, kaip ir 
visuomet, suklaidinti dva- 
siškijos ir klerikalinės spau
dos. Taigi tie klausimai bu
vo gyvybiniai darbinin
kams, ypač sąmoningiems. 
Bet, deja, nei Stasys Jasi
lionis, nei V. Januška, ten 
dirbęs, jokių pokalbių su 
darbininkais n e v e s d a vo. 
Stasys tik poetas, o Vikto
ras tik, choristas, Aido Cho
ro veikėjas. Bet nieko ne
padarysi, kad jie buvo to
kiais charakteriais. ’

Antras labai įdomus, tai

Dr. Antano Petrikos 
straipsnis: “Radioaktingu- 
mas ir naujovinė medicina.” 
Turiu prisipažinti, kad Dr. 
Petrikos visi straipsniai, 
tilpę “Šviesoj,” mane labai 
domina.

Labai vaizdžiai Antanas 
Vaivuskas savo straipsny 
nupiešė sunkią dalią darbi
ninkų veikėjų Pietinėje A- 
merikoje. Jeigu bile darbi
ninkas įsigilintų į padėtį, 
sąlygas, pergyvenimus, kan
čias ir žiaurią tragišką 
mirtį pirmynžangos kovū- 
nų, toks, rodosi, niekuomet 
negalėtų atsisakyti nuo pa
rėmimo spaudos, lygiai ir 
to viso judėjimo, kuris ve
da liaudį į šviesesnį, links
mesnį, laisvesnį ir gerbūviš- 
ką gyvenimą.

Mūsų nenuilstantis rašė- 
jas, veikėjas menininkas, 
patarėjas ir darbininkų 
sveikatos sugotojas — Jo- 
mas Kaškaitis savo straips- 
nyj: “Menas, Grožis, > Dailė 
Mūsų Gyvenime,” labai po- 
puliariškai ir' nuoširdžiai 
mokina mus, kodėl, kaip ir 
kam kiekvienas turi veikti. 
Labai teisingai d. Kaškaitis 
užpipirina “palaimintiems 
ubagams dvasioje” ir tiems, 
kurie arba visai nieko ne
skaito, arba kad ir skaito, 
tai tik tiek, kiek lengvai ga
lima įkąst, o apie naujų žo
džių ir supratimų arba idė
jų išmokimą nesirūpina. 
Vely ant balabaikų laiką 
leidžia — tai suprantama 
jiems ir linksma. Ar gali
ma iš tokių tikėtis užuojau
tos ir paramos tokiems ko
votojams, kaip A. 
A. Kynas ir šimtai 
tančiai kitu. 1

delegatas pasiprašė 
ninko balso ir drožia pra
kalbą prieš žurnalą “švie
są,” kad jis bevertis, nfoko 
gero tame žurnale nes^y

—Ar tu, drauge, skaitai 
“Šviesą?” — užklausė\fel- ; 
bėtojo pirmininkas.

—Neskaitau,—atsakė kal
bėjęs delegatas.

—Jeigu “šviesos” neskai
tai, tai ir nežinai apie blo< 
gumą arba gerumą joje 
telpančių raštų. Sėskis! — 
sudraudė jį pirmininkas.

Skaitau “Kryžkeles.” Man 
labai patinka tas romanas, 
tik gaila, kad ne visi “Lais
vės” numeriai mane pasie
kia, kiti tur būt kelionėje 
dingsta. Nors A. Vienuo- -S 
lis-žukauskas dabar rašo 
apie įvykius, kurie galėjo 1 
tikrenybėje būti keli šimtai S 
metų atgal, vienok reikia 
atiduoti rašėjui didelį kre-.J 
ditą už jo sugebėjimą taip/ 
būdingai vaizdus nupiešti.

.Aš dabar laukiu, kad^ 
riteris Griežė suras savu 
mylimą damą — 
taite. Ir ka 
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gaikštis Vytautas? 
pavyks 
žiuočių ordeno 
ir užvaldyti visą

Marma, 
ir tūks-

MatulioProf. ‘ Di » 
straipsnis: “Geografijos,
mokslas ir krikščionybė,” 
tai labai didelės svarbos ge
ra dozė žinių apie mokslo 
grumtynes su krikščionybe. 
J. Matulis labai suglaustoj 
formoj, bet labai aiškiai 
apibūdina tą sunkią kovą, 
kurią mokslui ir drąsiems 
mokslininkams teko vesti 
prieš 5 ir 3 šimtus metų su 
religiniais prietarais. Dar 
ir šiandien, kuomet pati 
žmonių tamsintoja dvasiš- 
kija priversta pripažinti že
mės apvalumą, o vienok 
mokslo plėtimui stato viso-1 
kių skerspainių ir tą daro 
su valdžios užgyrimu ir 
protekcija. Net publiškose 
mokyklose. mažiems vai
kams skiepijama dieviška 
galybė ir vaikai akstinami 
lankyti bažnyčias.

Na, ir dabar-minėtą ją Mindaugo avantiūrą Amerikos 
lietuviškieji kunigėliai bąndo skaityti savotiška švente, 
net savotiška Lietuvai palaima.

Galime pilnai pranašauti, jog šitose ceremonijose, 
garbindami Mindaugą, Vatikaną ir kryžiokus, kurie jį 
krikštijo, lietuviškieji prOoaščiai bandys dar kartą ge
rai pakeikti rusus,—tuos, kurie'padėjo Mindaugui ka
riauti prieš popiežiaus užsiundytus ant Lietuvos mūsų 
tautos prakeiktuosius kryžiokus!

Well, jų šiandien laikai!... \

Ą. Ivaščenko straipsnis 
apie Čarlį Dikensą ir A. Pu- 
zikovo apie O. Balzaką taip 
pat vertingi ir reikalingi 
darbininko susipažinimo.

“Socializmas pa g i m d y 
stebuklus” — M. Ilino, tu
rėtų būti beveik atmintinai 
išmoktas, nes pašnekesiuo
se su atsilikusiais darbi
ninkais reikalingi faktai 
įrodymui, kodėl socialistinė 
sistema geresnė už kapita
listinę.

žudymą, prieš visuo- 
žmonių turto naikini-

tai draudžiančio kalbėti už 
karą, agituoti už karą, 
kurstyti ūž naują karą. 
Juk draudžiama kalbėti už 
užmušimą žmogaus, arba 
už jo turto apiplėšimą, ar
ba, už jo namų sudeginimą. 
Tai kodėl blaivaūs proto 
žmogus tūrėtų būti prie
šingas įstatymui prieš ma
sinį 
tihį 
mą?

Ir toks įstatymas, mums 
atrodo, nereikštų paneigi
mą Amerikos žmonių demo
kratinių teisių bei žodžib- 
spaūdo's laisvės.

Nejaugi to didelio skirtu
mo tarpe už, prieš ir apie 
negali suprasti pabėgėlis 
Kardelis? Jeigu jis tokio 
dalyko nesupranta, tai ne 
savo vietoje jis sėdi. Jis 
netinkamas būti redakto
riumi. Amerikonas

Eilės arba poemos taipgi 
reikšmingos, kiek vienam 
pravartu porą ar trejetą 
sykių jas perskaityti.

Aš esu . tikras,“ kad ne visi 
LLD nariai “Šviesą” per
skaito, todėl per dienrašti 
kreipiu kitų dėmesį, kad/ 
bandytų perskaityti, nes tas 
suteiks žinojimą, būtinai 
reikalingą kasdieniu i a m e 
gyvenime, ypač gyvena
muoju. momentu.
Sykį 10-tos apskrities kon

ferencijoj buvo apkalbama 
spaudos reikalai. Vienas

Gaunu kai kada pasiskai-j 
tyti “Vilny” poemą “Usny-į 
nė” — Teofilio Tilvyčio. ,Iš 
tikrųjų Tilvytis meistriškai 
sukūrė “Usnynę.”

Anot jo: “.. 
ašaros 
gyvenimo viršun 
dis”...

Norėjau duot' 
kad “Vilnis” 
nę” knygelėj. Sakoma, jog 
yra pageidavimų turėti 
“Usnynę” knygoje ir vėl ir 
vėl ją skaityti.

K L

rgups ir

Labai grožėjuos Petro 
Cvirkos apysakomis, kulųiaS^ 
baigiu skaityti. Kažkurias j 
dalis net kitiem perskaitau. 
Sako: — besiklausant, aša- r 
ros ištryška iš akių. \

Kaškaičio “Prošvaistes” 
iki pusei knygos perskai
čiau. Tai puikios, kovingu
mo dvasią sukeliančios poe
mos! \

Labai gerai,/ka1
pasirūpino išleisti 
švaistės.” LabąL gers 
Dr. Jonui KaškaKgH: 
surengta jo 6)5 metų 
nimo minėjimas.

“Laisvė”

\ / d 
jį/uvo 
gyve

Neseniai užbaigiau skai 
tyti I. Stepanovo „ “Bary 
žiaus Komuną.” Tai pui 
kus istorinis veikalas (ru 
su kajba).

Šiandien 
žuazija a 
rėkia, 
džia km 
paima 
kenkėjus, ar 
lietuviški

žuazija apslpufejūhi g vol tu 
rėkia, kuomet liajucįius^ŪL 
džia kur nors^ 
paima krimin 
kenkėjus, arW tie paty$ 
lietuviški^jr fašistai tebę- 
kliedaLlrūk Tarybų Lietu-
voj liaudies, valdžia net da
bar šaudanti ir “į S' 
grūdanti”
Gal būt priseina 
Lietuvoj, kaip ii 
tur koki 
ją, vagį, 
ti už geležinių grotų.

Pažvelkime į istoriją, 
darė buržuazija, su 
p ry šaky j, Franėūzijoj 
metais, .nugalėjusi liaudį. 
Ten baisiausias teroras, 
nėšiais. Buvo~Tš^iidyja iki 
100 tūkstančiu vvrū. mote-

buvusius 'ponus, 
išeina \r Tarybų

razbainin

me

Dabar, įžengus į antr 
pusę dvidešimtojo 
mečio, viešpataujančių 
pitalistinių klasių žia 
mas nesušvelnėjo. Svie 
ir dvasiški 
šauly dar labiau

Tenka matyti pa 
(Tąsa ant 3 puslapio)

ši mt

sužvėrėjo.
paveikslai

2 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)* •Anta, Bai.-April 3, 1951



Skaitytojų Balsai 
(Tąsa nuo Z-ro pusi.) 

komerciniuose žurnaluose 
iš Kjįrejos karo, kur žmo
nės pusnuogiai brenda per 
tedulus vandenius, šimtai 
tūkstančių išžudyta, išde
ginta. \

Ar yra skirtumas žvėriš
kume tarp anų laikų popie
žių ir įvairių kryžiuočių ir 
šiandieninių sužvėrėjusių 
imperialistų kraujo troškė- 
jų, aukso, grobio ir lobio ir 
silpnesniųjų pavergimo — 
amunicijų dirbimo karalių, 
aliejaus šaltinių viešpačių? 
Skirtumas gal tik tame, kad 
senais laikais mušėsi šo- 
blėmis, buožėmis, strėlė
mis, jojo mūšin ant arklių, 
dabar gi aeroplanai, šar
vuoti laivai, tankai, trokai, 
automobiliai, kanuolės, kul
kosvaidžiai, bombos, švirkš- 
iamos skystos ugnys-lieps- 
os. Senais laikais gal į de- 
itką karo metų išmušdavo 
00 tūkstančių, o šioje ga- 
ynėje antrame pasaulinia- 
le kare gal kokie 25 mili

jonai žmonių išžudyta į ke
tu r is-penkis metus.

Į kava neina kapitalistai, 
jie tik bilijonais dolerių pel
nus skaitosi, o kariaut eiki
te jūs: industrijų darbinin
kai, <smulkūs ūkininkai. 
Įvairūs karo propagandis
tai viršlaiki dirba, kad juo 
labiau apmulkinti darbo 
žmones, juo daugiau jauni
mo įtraukti į karo sūkurį. 
Vienok žmonių protas pra
deda prasiblaivėti. Kare 
užmuštieji ir sužeistieji ir 
vis sunkėjant! kariška naš
ta pagelbės liaudžiai išsi
blaivyti nuo kariško kvai
tulio ir, vietoj liaudžiai 
įkalbėtos neapykantos prieš 
rusus, kiniečius, korėjiečius 
—žmonių neapykanta atsi
suks prieš savo naminius 
karo kurstytojus. Liaudies 
taikos obalsis paims viršų.

Tų visų faktų dar neži
no labai daugelis žmonių, 
todėl tą viską žinančiųjų 
privalumas supažindinti su 
tais dalykais nežinančius.

Hartietis
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Worcester, Mass
Laukiame Hartfordo Laisvės 
Choro

Tą patį 
miestų veikėjai.

rė daryti kitų

ATŽYMEJ1MAS
LAISVES
40 METŲ 
SUKAKTIES
^06°

i

f*
1-

TUOM REIKALU PRAMOGOS ĮVYKSTA 
SEKAMOSE VIETOSE:

HARRISON - KEARNY, N. J.

Pasilinksminimo Vakaras
įvyks

Balandžio - April 7-tą
PRADŽIA 7-tą VAL. VAKARE

Rengia Harrisono ir Newarko LLD ir LDS kuopo*.

SALĖJE—15-17 Ann St., Harrison, N. J.
I svetainę reikia palipti vienais laiptais aukštyn, 
čia dalyvaus ir atstovas nuo Laisves įstaigos. 
Bus gerų užkandžių ir puiki programa.

SHENANDOAH, PA.

Balandžio - April 14-tą
įvyks

Šaunus Balius
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 34-ta .kuopa.

WEST END HALL
West Center St.

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

MONTELLO, MASS.

Balandžio - April 21-mą
įvyks

Banketas
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 6-ta kuopa

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO 
APATINĖJE SALĖJE
Vine ir kampas Main Street

PRADŽIA 7-tą VAL. VAKARE 
įžanga 75c

SO. BOSTON, MASS. 
t i

Balandžio - April 21-mą
įvyks

Arbatos su Užkandžiais
Pramoga ir Pasitarimas

LIET. PILIEČIŲ KLUBE, 318 Broadway
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

NORWOOD, MASS.

Balandžio - April 21-mą
Arbatos ir Užkandžių Vakaras

LIETUVIŲ SALĖJE
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

Bilietas tik 50c.

f

t

Naujas vaistas prieš 
vėžio ligą

Pastaromis dienomis Chica- 
goj labai daug kalbama ir ra
šoma apie naują vaistą vėžio 
ligai gydyti. Vaistas vadinasi 
“Ki’ebiozen.” Jo išradėjas Dr. 
Stevan Durovic. Apie šį vaistą 
buvo padarytas pranešimas 
Drake viešbutyje nedideliam 
gydytojų susirinkime.

Dr. Durovic tvirtina, kad 
jis pavartojo tą vaistą 29- 
nluose atsitikimuose. Visi jo 
pacientai buvo priskaitomi 
prie pavojingai, nepagydomai 
sergančių vėžio liga. Ir vi
suose* atsitikimuose, sakoma, 
vaisto pavartojimas davė ge
rų pasekmių. Baisus skaudėji
mas buvo sušvelnintas ar vi
siškai sulaikytas.

Susirinkime Drake viešbu
tyje dalyvavo 40 gydytojų. 
Didžiuma jų buvo specialistai 
kovoj prieš vėžio ligą. Tūli 
buvo atvykę iš kitų miestų.

Susirinkime dalyvavo ir še
ši pacientai, ant kurių naujas 
vaistas buvo išbapdytas, at- 
steigiant jų sveikatą.

Susirinkime pirmininkavo 
Dr. Andrew Ivy, kuris dar
buojasi Illinois Universitete.

Mirimai
Barbora Radišauskas, pa

-gal tėvus Antanavičiūtė, mirė 
kovo 26 d. Gimus Lietuvoje, 
Kretingos apskr., Veviržėnų 
parap. ir mieste. Kūnas pa
šarvotas Ant. Petkaus šerme
ninėj, 6812 So. Western Ave. 
Laidotuvės įvyko .kovo 28 d., 
8:30 vai. ryte, Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Antanina Buividas, pagal 
tėvus Daukentas,, mirė kovo 
25 d. Gimus Lietuvoje, Telšių 
apskr. Žarėnų parap., Gedi- 
kėnti kaime. Kūnas pašarvo
tas Alfred Vasaitis šermeni
nėj, 1440 Soi 50th, Avė., Cice
ro. Laidotuvės įvyko kovo 29 
d. šv. Kazimiero kapinėse 
8:30 vai. ryte.

Kotrina Kelpsch, pagal tė
vus Kavaliauskas, mirė kovo 
25 d. Gimus Lietuvoje, Kretin
gos apskr., Salantų parap., 
Laukelių kaime. Kūnas pašar
votas Lain šermeninėje, 5500 
No. Clark st. Laidotuvės įvyko 
kovo 28 d;, 1 vai. po piet, 
Tautiškose kapinėse.

Marijona Sphultz, pagal tė
vus šveikauskaitė, mirė kovo 
23 • d. Gimus Lietuvoje, Tau
ragės apskr. ir mieste. Kūnas 
pašarvotas' Antano Phillips 
šermeninėje, 3307 ■ Lituanica 
Avė. Laidotuvės • įvyko kovo 
28 d., 8 val.<ryte, ■■ palaidota 
Šv. Kazimiero 'kapinėse.

Dar worccsterieciai gerai 
atsimena, kaip gražiai atsire- 
ko.mendavo Hartfordo Laisvės 
Choras, , gražiai suvaidinda
mas Worcestoryjo “Nevykusi 
Meilė” keletas menesių atgal. 
Kurie praleido progą matyti 
vaidinimą, vėliau apgailesta
vo. Šiuo tarpu pranešam vi
siems iš anksto, kad balandžio 
(April) 8-tą cl. Hartfordo L. 
Choras vėl atvyksta į Worces
ter]. Mūsų Aido Choras rengia 
dainų popietį, ir šia proga 
Hartfordo L. Choras, kviečia
mas, sutiko atvykti 
dinti “Dainų rinkinio

Kaip “Nevykusi 
taip ir šis “Rinkinys’
kurtas pačių hartfordiečių 
choristų. Tai reiškinys, kad 
jie turi savo eilėse gražios ini
ciatyvos, talento, kuriuo mes 
worccsterieciai ir vėl turėsime 
progos grožėtis balandžio 8 d.

Vaidinimas prasidės lygiai 
2:30 vai. po pietų, Lietuvių 
svetainėje, 21) Endicott St. 
Vaidinimas pradedamas anks
ti po pietų, kad tuomi suteikus 
progos dainos meno mylėto
jams atvykti iš tolimesnių ko
lonijų ir sugrįžti į laiką namo 
poilsiui. Tai laukdami hart- 
fordo menininkų, laukiame ir 
svečių meno mylėtojų.

Ai—c

r su vai-V • , , rysi .

yra su-

Cleveland, Ohio

LOOK HOW COFFEEIPRlCEIHAS RISEN

7.6c lb.

27c lb
.*

1930s
SIX-FOLD RISE in 
illustrated above.
than in 1949. Consumer price resistance forced the import cut, but
had little effect on price itself, say Agriculture department officials.

kyti ir padėti atlikti tą na 
dingą darbą.

Vakarėlis įvyks šeštadi 
vakare, balandžio 7 d 
Lyceum svetainėje, 15-17 A 
St., Harrison, N. J. Bus muzi 
ka, skanių užkandžių ir gėri
mų.

1948 1949 1950 □
import price of coffee from the 1930s to 1950 is 
Last year the U. S. imported 14 per cent less coffee

U'

25c lb.
RECORD 
giHIGHl?

Lawrence, Mass

yra

isvietis.

Harrisono LLD 136 
ir Newarko LDS 8 kuopa ruo
šia pasilinksminimo vakarą 
dėl dienraščio Laisvės, sukėli
mui $10,000 fondo. Todėl, 
draugės ir draugai, malonėki
te kuoskaitlingiausiai atsilan/

Harrison-Newar
kuopa

o

Kviečia Komisija 
(65—67)

Visaip atsitinka 
margame pasaulyje

žmones sako, kad pavojin
giausia šiais laikais vieta yra 
namuose. Cleveland ietis Bar
tholomew, 52 metų amžiaus, 
be abejo su tuo sutinka 
jis sutiko dešimt menesių ka
lėjime praleisti, kad nuo visų 
pavojų ir klapatų galėtų leng
viau atsidusti.

Mat, praeitais metais, jis! 
sumušė salesmari’ą, kuris pa
skambinęs durti varpelį įžen-. . “ . , paties galva,ge pro atviras duris, nelauk- ( 
damas, kol šeimininkas jį pa
kvies į vidų. Už tai jis gavo 
šešis menesius 
dos.

Kadangi jis 
baudą mokėti, 
dar ketuiri menesiai 
“darbo namuose 
praleisti, — 
mėnesių.

Tai buvo ne pinigų klausi
mas, nes Bartholomew išleido 
$1,000 su viršum po teismus 
besidaužydamas ir mėginda
mas save išteisinti. Bet pagal 
aukščiausius Ohio valstijos 
teismus: (1) kada salesman’as 
nekviestas į namus įlenda, jis

turi būti mandagiai išprašy
tas, ir (2) jei tai negelbsti, 
šeimininkas turi teisę vartoti 
jėgą, bet nedaugiau negu rei
kalauja aplinkybes.

Bartholomew, kuris
pats biznio žmogus (parking
lot operator), su tuo nesutin
ka. Jo nuomone, niekas netu
rįs teises jo namų slenksčio 
peržengti, .jeigu jis yra nepa
kviestas. Jisai aplamdė kitą 
salesman’ą, dar 1949 motais, 
kuris taipgi mėgino pasida
ryti neprašytu jo namų sve
čiu. Prisipažindamas kaltu, 
jis 30 dienų už taj atsėdėjo.

Dabartinė “katarga” jo nuo
mones nepakeis. Kadangi 
žmones, gyvenantieji geres- 
niuose miesto rajonuose nelei
džia salesman’ams taip įžu- 

iliai elgtis, jie negali suprasti, 
j kodėl neturtingesniuose rajo- 

nes I nuose B0 Jaučiasi kaip neka
rūnuoti karaliukai, 
yra namai, nežiūrint 
palocius ar prasta bakūže. Pa
sibaigus “katorgai,” 
sieke pasiųsti 'sekantį 
šytą salesman’ą pas 
mą, jei tas jam.ir kaštuotų jo

Namai 
ar tai

jis pri- 
nepra- 
Abrao-

ir $20.0 pabau-

atsisakė pa
tai jam* reikės 

daugiau 
(kalėjime)

išviso dešimts

' Vaizdas iš Korėjos. Sužeistas amerikietis karys ve
damas į1’ligoninę. Paveikslas nutrauktas prie miesto 
Hoengsong.'- „ _ ,

fe

Kadangi jis tuose namuose 
išgyveno su savo šeima 14 me
tų, jis yra nusistatęs juos gin
ti ligi paskutinio.

Gal tame yra ir tiesos, nes 
atrodo, jog salesman’as turė
tų išmokti, kaip su žmonėmis 
apsieiti, o ne žmones nuo ge
rų papročių atpratinti. Jei kas 
įstatymą sulaužo, jis nuo 
bausmės nėra 1 atleidžiamas, 
jeigu jis to įstatymo ir neži
nojo? Kodėl gi salesman’as 
turėtų būti išimtis? Juk ir po
licininkas nėturi teisės įsiverž
ti į namus, be raštiško polici
jos viršininko įsakymo.

Salesman’ų įžūlumas, ypač 
neturtingų žmonių namuose, 
yra žinomas. Nebūtų blogai, 
jei jie išmoktų šiek tiek man
dagumo ir įgytų prityrimo, 
kada žengti per slenkstį ir ka
da nežengti.

Skaitytojas.

Montello^ Mass
Margučių parengimas 
gerai pavyko

Moterų Apšvietos Klubas 
surengė Velykų dieną šį pa
rengimą priėmimui viešnios 
draugės K. Petrikienės iš 
Brooklyn, N.. ,Y. O. Mineikai- 
tč Bower sudainavo pora gra
žių dainelių ir porą duetų su 
J. Grybu iš Norwoodo. Akom
panavo Geraldine Stanley.

K. Petrikienė pasakė tinka
mą Įkalbą Moterų Dienos mi
nėjimui. Savo kalboje ji pa
lietė .moterų vargus Kini.įoję, 
Indijoje ir kitose šalyse. Ragi
no moteris nors ir senstant 
nepasitraukti nuo tų draugijų 
ir idėjų, kurias ligi šiol gerbė
me ir mylęjoipe.

Po programos mūsų darbš
čiosios gaspadinės apdėjo 
stalus skaniais valgiais ir 
margučiais, kūrinęs pačios 
moterys, kaip tos darbščio
sios biteles, pagamino ir sune
šė. Atsilankiusieji buvo pilnai 
patenkinti šiuo parengimu.
... . Biruta.

Pasidarbuokime!

Laisvės jubiliejiniam fondui 
sukelti reikia darbuotis, o dar
buojantis galima turėti geros 
pasekmes. Tai gerai žino Ig
nas Chulada, kuris jau pradė
jo darbą ir gavo ne tik aukų, 
o ir sveikinimų jubiliejiniam 
Laisves numeriui. Jis gąvo 
sveikinimų iš pašaliečių žmo
nių, o tai svarbus dalykas.

Jubiliejinis Laisvės numeris 
išeis liepos menesį. Taigi lai
ko dar yra ir gali kiekvienas, 
kuris tik nori, tam pasidar
buoti.

Sukėlimui į jubiliejinį Lais
vės fondą $10,000 galima vi
saip pasidarbuoti: renkant iš 
biznierių skelbimus-sveikini- 
mus jubiliejiniam Laisvės nu
meriui, parenkant iš žmonių 
aukų ir sumosiant visokias 
pramogėles, iš kurių galima 
gauti pelno. Pramogos - pra
mogėlės gali būti nedidelės, 
bet labai naudingos dienraš- 

’ čiui.
Mes suprantame sunkią 

Laisvės padėtį ir suprantame, 
kodėl toji padėtis sunki, tad 
aš čia apie tai nerašysiu. •* 

Svarbiausia: mes supranta-i A T TAT'. . . . ..... . | ALDL1me ir tai, jog kiekvienas ir 
kiekviena galime prisidėti 
prie dienraščio tvirtinimo, pa
imant pavyzdį iš Ign. Chula- 
dos, kuris jau du kartu pasiun
tė Laisvei parinkęs aukų ir 
sveikinimų-skelbimų.

GRŪMOJA ANGLŲ KO
MUNISTŲ LAIKRAŠČIUI

London. — Anglijos karo 
ministras Shinwell grūmo
jo uždaryt anglų komunis- . 
tų laikraštį London Daily 
Worker}, kuris reikalauja 
pasitraukt iš Korėjos karo.

Shenandoah, Pa
Atžymėjimui Laisvės 40 

metų sukakties balius įvyks 
šeštadienį —

Balandžio 14 April
Bus West End Hall, West 

Center St./ pradžia 7:30 v. 
vakare.

Kviečiame visus atsilan
kyti ir tuomi paremti Lais
vę finansiniai Jos Jubilė- 
j'aus proga. — LDS 34 kp.

Harrison-Kearny, N. J

(BUYAUSKAS)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Vagių Vakaras, rengia Liet. Molė
tų Klubas ir * Lyros Choras, 
R. U. B. A. Hali, 414 Green St., 
ivyks šeštadieni, balandžio (April) 
21 d., pradžia Š-tą v. vakare, jžan- 

, ga 50c, bus šokiai ir skanus už- 
i kandžiai. Kviečiame visus j šj gražų 
pasilinksminimą. ■- Rengėjai.

Atžymėjimui Laisvės 40 
metų sukakties, pasilinks
minimo vakaras įvyks šeš
tadienį —

Balandžio 7 April
Rengia Harrisono ir New

arko LDS kuopos. Pradžia 
7-tą valandą vakare. Čia 
dalyvaus ir D. M. šoloms- 
kas iš Brooklyno.

Kviečiame visos apylin
kės apšvietą branginančius 
žmones į šį gražų parengi
mą.

WORCESTER, MASS.
,15 Moterų Skyriaus 155 kuo- 

i pa rengia* pasilinksminimo vakarą, 
įvyks balandžio (Aprn.^. 6 d., penk
tadienio vakarą, pradžią 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių svetainėje, 29 En
dicott' St. Pasižymėjusiems bus duo
dama dovanos, bus skanių užkan
džių. Kviečiame visus atsilankyti.— 
A. W. (64'65)

Matthew A 
BUVUS

• LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J 

MArket 2-5172

4 CHARLES J. ROMAN

3 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Antr

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 M t. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110 i' v



ŽINIOS Iš LIETUVOS
Naujas bendrabutis

VILNIUS, vas. 10 d. —šiais 
metais pradedamas statyti 
naujas bendrabutis Vilniaus 
universitetui., Bendrabutis tu
rės apie 200 kambarių, ku
riuose gyvens 600 studentų.. 
Tai bus didžiuliai keturių 
aukštų rūmai su salėmis skai
tyklai, bibliotekai, raudona
jam. kampeliui, svečių kamba4- 
riais, dušais ir tt. Vieta staty
bai parinkta Čiurlionio gatvė
je.

Automašinos-šaldytuvai

VILNIUS, vas. 10 d. —Vil
niuje gauta pirmoji resfriže- 
ratorių partija. Tai automaši
nos-šaldytuvai, skirti maisto 
produktams išvežioti. Tempe
ratūra tokiame automobilyje 
palaikoma žemiau nubaus, 
nuo oro įtakos jis izoliuotas.

Automašinas-šaldytuvus ga
vo Vilniaus mėsos kombina
tas, pieninė ir šaldytuvai. 
Greitui laiku šių mašinų skai
čius dar padidės.

Atnaujintas susisiekimas 
dyzeliniais traukiniais

VILNIUS, vas. 10 d. — At
naujintas susisiekimas dizeli- 
niais traukiniais Vilniaus-Kau- 
no ir Vilniaus-Naujosios Vil
nios ruožuose. Traukiniai šiuo 
maršrutu vyksta į abi puses 
po du kartus per dienų — va
kare ir iš ryto. Kelionė iš Vil
niaus į Kauną trunka 1 vai. 
41 (min. Iš Vilniaus į Kauną 
traukiniai Išvyksta 8 vai. ir 
18:10 vai.

Dabar į Tarybų Lietuvos 
sostinę kasdien ateina penki 
dizeliniai traukiniai: vienas iš 
Rygos ir po du iš Kauno ir 
Naujosios Vilnios.

Gyvenamieji namai 
prie įmonės

VILNIUS, vas. 10 d. —ša
lia didžiulės Vilniaus pieninės 
artimiausiais metais išaugs 
ištisas miestelis.

Šiuo metu statybininkai 
baigė statyti du gyvenamuo
sius namus. Dabar jie įrengia
mi iš vidaus. Tai -dviaukščiai 
mūriniai namai, turintieji po 
8 butus. Numatyta pastatyti 
dar eilę gyvenamųjų namų, 
vaikų lopšelį ir darželį darbi
ninkų vaikams.

Troleibusų linijų 
projektavimas

' VILNIUS, vas. 10 d. — Vi
sasąjunginio pramoninio-trans- 
porto projektavimo tresto Le
ningrado skyriuje projektuo
jamos Vilniaus’troleibusų lini
jos. Pirmoji šių linijų eilė su
riš žvėryną su Antakalniu ir 
miesto centrą su Dzeržinskio 
gatve.

Architektūros muziejus

VILNIUS, vas. 10 d. —Ar
chitektūros klausimais užsi
iminėjančios žinybos,yra su
kaupusios tūkstančius nuo
traukų, brėžinių, dokumentų 
ir kitokių, medžiagų, detaliai 
Vaizduojančių architektūros 
paminklus, naująsias respubli
kos statybas, projektavimo 
darbus ir tt. Visą šią medžia
gą numatyta perduoti organi
zuojamam architektūros mu - 
ziejui. Tuo tikslu Vilniuje pa
rinktas pastatas, turintis visa
sąjunginę architektūrinio pa
minklo reikšmę. .Jame bus 
įrengtas naujasis muziejus. 
Čia taip pat numatoma ruošti 
ir architektūrines parodas.

Centrinio pašto rūmai

VILNIUS, vas. 10 d. —Dau
gelis miesto ryšių įstaigų yra 
įsikūrę dideliame miesto cent
re esančiame pastate (Gedi
mino gt. 7). šiais metais šiuo
se rimuose įrengiamas centri
nis paštas. Dviejuose aukštuo
se bus išdėstytos didelės salės 
pašto operacijoms atlikti, čia 
taip pat numatyta įrengti 
tarpmiestinio telefono pasi
kalbėjimo punktą.

.Centrinio pašto sales, bus

meniškai išpuoštos, aprūpin
tos specialiais baldais, moder
nia aparatūra.

Įrengimo darbai prasidėjo.

Naujame fabrike 
montuojami įrengimai

VILNIUS, vas. 8 d. — Baig
ta didžiausio respublikoje 
“Pergalės” konditerijos fab
riko pagrindinių korpų staty
ba. Dabar naujuose pastatuo
se vyksta vidaus įrengimo 
darbai: įrengiamas centrinis 
šildymas, cechų sienos 'išklo
jamos baltomis plytelėmis 
ir t. t.

Didžiuliame gamybiniame 
korpe bus įrengti trys cechai 
—karamelės, šokolado ir bisk
vitų. Juose veiks septynios au
tomatinės linijos. įrengimai 
gaunami iš broliškųjų respub-

Už gausų derlių
KUPIŠKIS, vas. 10 d.—Ku

piškio MTS dar iš rudens ge
rai pasiruošė traktorių remon
tui. Iš anksto buvo gerai atre
montuotos mechaninės dirbtu
vės, įrengtas tekinimo cechas, 
variklių remonto skyrius, ap
sirūpinta reikalingomis re
montui detalėmis bei įran
kiais. Panaudojant elektros 
energiją visi remonto darbai 
mechanizuoti.

Pradedant traktorių remon-; 
tą ,visuotiniame mechanizato
rių susirinkime buvo apsvar
stytas remonto darbų planas, 
grafikas ir numatytos konkre
čios priemonės jiems sėkmin
gai vykdyti. Visi remontinin
kai buvo paskirstyti į 
d as.

šiais metais 
MTS traktorių 
chanizatoriai 
ūkiams suteiks 
paramą kovoti
mes ūkio išvystymą.

''J. Masilionis

žymiai
parkas
rajono 
dar

už tolesnį že-

briga-

išaugo 
ir m.ę- 

kol- 
didesnę

garsų 
ir ki-

aprū-

Vilniuje kino studijos 
paviljonuose

VILNIUS, vas. 10 d. —Prieš 
trejus metus Lietuvos kroniki- 
nių.filmų kino studijai žvėry
no rajone buvo perduota eilė 
pastatų, pritaikytų filmų ga
mybai, čia įsikūrė kino studi
ja su gausiais savo cechais: 
operatorių, montavimo, apšvie 
timo, multiplikacijos, 
užrašymo, mechaniniu’ 
tais.

Kino studijos cechai
pinti iš broliškų respublikų 
gauta aparatūra kino filmoms 
gaminti, dubliuoti ir tt. šiais 
metais studija numato įgyti 
stipraus apšvietimo aparatūrą, 
su kurios pagalba galima bus 
daryti lauko nuotraukas nak
ties metu, naują išryškinimo 
aparatūrą, kuri pagerins vaiz
do kokybę, ir kitus įrengimus. 
Numatyta įrengti naujų filmų, 
peržiūrėjimo salę.

Anthony Sotos, pečkurys, 
mirė nuo prisikvėpuotų darbe 
anglies dujų.

NwWto^AferZinm
Dewey pasirašė naujų 
“sales tax” priedą

: Gubernatorius pasirašė

Televizijos negali 
įvesti be leidimo

Gubernatorius 
ėjusį penktadienį pasirašė 
naują taksų ant pirkinių prie
dą. tai yra: leido miestui pa
kelti tuos taksus nuo esamu 2 
procentų iki 3. procentų.

Miesto valdžia savu ruožtu 
gali nutarti tūtojau tuos tak
sus pakelti. Arba gali ieškoti 
kitų priemonių miestui išsi
versti. Tuo klausimu pasiūly
mai bus įteikti- Miesto Tary
bai artimiausiame posėdyje, 
įvyksiančiame balandžio 3—

Uždė.jimas to trečiojo pro
cento, apskaičiuojama, bėgiu 
vienerių metų suteiktų mies
tui $60,000,000 priedinių pa
jamų.

Gubernatorius buvo gavęs 
daugybę protestų prieš tuos 
taksus. Organizacijos ir atski
ri asmenys siuntė jam prašy
mus neleisti tuos taksus kelti, 
kadangi jie daugiausia pri
slėgs jau ir taip suskurdintą 
mūsų biednuomenę.

Tarpe protestuojančių buvo 
ne vien tiktai darbininkų or
ganizacijos, kaip American

Dewey pra-jLabor Party ir ne vien tiktai 
-progresyviai. Prieš juos buvo! 
susidaręs net stambių biznie-1 
rių komitetas su Bonwit Tel
ler firmos prezidentu Wal
ter Hoving priešakyje.

Majoras Impellitteri sako, 
kad be tų taksų jis negalėtų 
pakelti miesto tarnautojams 
algų.

“Sales tax” kėlimo 
nurodinėjo, 
apsieiti be 
Miestas kas 
ja pajamų 
bet visuomet turi apie $44,- 
000,000 daugiau, negu iš 
anksto buvo apskaičiuota. 
Daug stambiųjų nuosavybių 
moka per mažai taksų. Tas 
nuosavybes iš naujo apkaina- 
vus ir pilnai aptaksavus atei
tų miestui pakankamai pinigų 
be padidinimo taksų 
menei.

priešai 
kad miestas gali 
to taksų priedo, 
metai apskaičiuo
tu r ėsi ąs mažiau;

biednuo-

įspėjimų 
nei ma-

Gubernatorius tų 
nepaisė. Nepaisys jų 
joras, jėi platus organizuotas 
darbininkų judėjimas jį nepa
ragins paisyti.

piliečių teises 
varžantį bilių

pra-Gubernatorius Dewey 
ėjusį penktadienį pasirašė ža
lingą rinkiminiais reikalais 
bilių. Jis uždraudžia rinkti 
parašus kito distrikto ribose.

Kadangi miesto valdžia lai
vui atsakė vietą miestinėje 
prieplaukoje, kai kas spėliojo, 
būk šis atplaukimas to laivo 
esąs paskutinis. Tačiau laivo 
savininkai pareiškė, jog jie 
tebepriima keleivius kaip lig 

gautišiol priiminėjo. Tikisi 
kitą prieplauką.

■ Aiškinama, jog 
kompanijos ir joms 
valdininkai ištikro

Taip patvarkė New Yorko 
apeliacinis teismas pneėjus 
penktadienį. r

Jau "Seniau buvo nuostatai 
kad be namo savininko 
mo negali statyti virš 

antenos. O 
leido įvesti
už tai kelti rendą. 

patvarkymui

leidi- 
namo 
jeigu 
ante-

vietinės 
palankūs 
nenorėtų

Nepaprastai pasunkins pasta- uosįan įsileisti Batory, nežiū-
tymą nepriklausomų kandida
tų.

Einant naujuoju įstatu, pa
rašų rinkėjas privalės būti 
pats užsirašęs balsuotoju tos 
partijos, kurios kandidatui 
rinks parašus. Ir turės būti 
gyventoju to paties distrikto, 
kuriame rinks parašus.

Įdomi ir tiršta 
festivalio programa

Balandžio 15-tą mes turėsi
me kaip ir Dainų Šventę. Lai 
visi keliai tą dieną rodo į LMS 
Operos Festivalį. Stotis: Li
berty Auditorium, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill,

Unijistai pikiete už 
Willie McGee gyvybę

Moran buvęs “sargu” 
50 milijonų raketai

Scenos, dainos, šokiai iš 
operečių ir operų. Visos LMS 
grupės specialiai ruošiasi šiai 
iškilmei, štai, jos:

1. Sietyno Choras, Newark,

rint, kurion prieplaukom Bet 
kad kompanijos nori su savo 
laivais plaukti į Lenkijos uos
tus, tad susiprato, kad praša
linus iš čia Batory, tenai galė
tų prašalinti Amerikos kom
panijų laivus.

Kompanijos nenori nupjau
ti nuo prekybos medžio 
žalios šakos, ant kurios 
čiojs sėdi ir gerai pelnosi.

Tyrinės Saratoga 
gemblerius

tos 
pa-

savininkas 
ną, jis gali 
Paskiausiuoju 
rendoms buvo sakoma, kad už
įvedimą antenos gali rendą 
kelti po $2 mėnesiui.

Pastaruoju laiku Now Yor
ke buvo išbandyta tokia prie
monė: rendauninkas pasista
tydino televizijos priimtuvo 
žėglius ant gretimo namo sto
go, o nuo jo antenos vielą 
įsivedė į savo butą per langą. 
Savininkas patraukė rendau- 
ninką teisman, sakydamas. > 
kad kol po jo stogu yra pat-: 
sai priimtuvas, jis turi už ta/ 
gauti mokestį. Penktadienį reL 
spręstoji byla palaikė name 
savininką prieš rendauninką.į

jau i
Joh n 
pro

su
Saratoga 

srityje

Teismui atsisakius pernag- 
rinėti Willie McGee bylą, pa
žiūrėti į naujai iškeltus paro
dymus, McGee vėl atsidūrė 
pavojuje tuojautinės mirties. 
Nuo mirties jį išgelbėti gali 
tiktai masinis darbininkų są
jūdis, padaugėję protestai 
tuojau, šiandien.

New Yorke unijistų specia
liai tam tikslui įkurtas komi
tetas paskelbė pikietą kovo 

per pietus prie demo- 
nacionalio ko>miteto raš- 
233 Madison Ave.

kratų 
tin ės,

Pareiškime nurodo, jog de
mokratai dabar yra galioje ir 
nuo jų priklauso galimybė iš
gelbėti McGee gyvybę. Ir kad 
atsakingumas puls ant demo
kratų, jeigu jie įsakys McGee 
nužudyti.

Telegramos, laiškai siunčia
mi prezidentui Trumanui.

Pataisa
Kovo 30-tos lafdoje, rašte 

apie Kriaučių Neprigtstmingo 
Klubo turtą įvyko klaida. Tur
to yra sutaupyta $37,000, ne 
$47,000. J.S.

Red Hook Community Cen
ter, Brooklyne, kovo 28-tos 
vakarą rengia programą pa
vaizduoti tautinių grupių šo
kius ir draugingą skirtingų 
tautų kilmės amerikiečių* su
gyvenimą bendruose projek
tuose. , V
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Korėjoje mūšio metu vaikučiai užsikemša ausis, kai 
amerikiečiai paleidžia Šūvius iš kanuolių. Panašių 
vaizdų daug. Benamiai ir betėviai vaikai sekioja pas
kui armiją, tikėdamiesi gauti duonos plutą gelbėjimui 
?avo gyvybes nuo bado.

Toks supratimas gaunasi iŠ 
senatinės komisijos vyriausio 
patarėjo Rudolph Halley kal
bos. Jis pasakė, jog vadovau
jantis paties Moran’o liūdy- 
mais “saugiai galima daleis- 
ti,” kad Moran buvo gemble
rių sindikatui “vyriausiu ap
saugoto ju.’

Moran, 
valdininku 
partmente,
O’Dwyer buvo paskirtas am
žinoji tarnybon kaipo miestui 
vandens tiekimo komisijonie- 
ritis. Iš tos vietos atsistatydin
ti jį privertė dabartinis tyrinė
jimas.

2. Laisvės Choro grupe, 
Hartford, Conn.

3. Lyros Choras, Philadel
phia/ Pa.

4. Aido Choras, Brooklyn,

Gubernatorius Dewey 
paskyrė newyorkietj 
McKim Minton specialiu 
kuroru tyrinėti’ gemblerių 
politikieriais ryšius.
Springs lenktynių srityje ir 
apskrityje. O specialūs tyrinė
tojų grand d žiūrės pirmininku 
paskyrė teisėją Leo J. Hager
ty iš Buffalo.

Saratoga Springs (papras
tai vadina Spa) yra vieta, 
kur vasaromis atostogauja 
daug turčių ir. aukštų politi
kierių, v

Mrs. Ellen Knauff sugrąA 
žinta į Ellis Island. Ah|fk(į|J 
ma kaipo karo nuotaka,'jj bu
vo ten sulaikyta 1918 melais 
ir išbuvo dvejus metus. 
niai ji buvo iš ten išleista. Bef 
dabar kas nors skundė ją, bū H 
jinai tarnavusi čechoslovaki-j 
jai šnipu, todėl vėl suėmė.

SUSIRINKIMAI

5. LKM šokių Grupė, Brook-

pirmiau tarnavęs 
gaisragesių de- 
buvusio majoro

Antanas Vadapalas 
rašo iš Vilniaus

Iš solistų jau žinoma, kad 
dalyvaus šios: Amelia Jeske- 
vičiutė, Suzana Kazokytė, Flo
rence Kazakevičiūtė (akor- 
dionistė), Helena Brazauskie
nė (eilėraščiai). Apie kitus 
bus vėliau.

Iš tolimesnių apylinkių de
legatai ir.i svečiai kviečiami at
vykti iš vakaro, šeštadienio 
vakare. LMS 3 Apskrities me
tinė. konferencija prasidės 
šeštadienį, balandžio 14 d.

Rengėjai.

PEIST LANE 
DRUGS, In...

BROOKLYN, N. Y.
1 KUOPOS SUSIRINKIMAS 

Antradienį, balandžio 3 d. įvyks 
susirinkimas LDS 1 kuopos, A.L.P. 

: Kliubo svetainėje, 280 Union Avė. 
t Pradžia 7:30 vakare. Nariaai prašo
mi atsilankyti skaitlingai, nes vi
suomet turime svarbių reikalų ap
tart dėl LDS labo ir gerovės. Ne
pamirškite atsiveši ir naujų narių 
į kuopų prirašyt. — Prol. Sekr.

LDS

laiš-,

Greenwich Village 
balsavo už taiką

Vil- 
bet

Vienas laisvietis gavo 
ką, rašytą Antano Vadapalo, 
buvusiojo brooklyniečio.

Jis šiuo metu gyvena 
niuje ir gauna pensiją, 
dar ir dirba.

Antanas Vadapalas' išvyko 
į Tarybų Sąjungą 1921 me
tais; jis išvyko drauge su 
kriaučiumi Matijošaičiu ir ki
tais brooklyniečiais.

Ilgą laiką Vadapalas gyve
no Maskvoje, o po karo, 1944 
metais, kai Vilnius buvo iš
laisvintas, jis tuojau grįžo 
Vilniun ir tep. tebegyvena.

Savo laiške, tarp kitko, Va
dapalas siunčia daug linkėji
mų visiems draugams Brook
lyne ir Bostone.

Davė $250,000 savam 
tyrinėtojų komitetui

irGubernatorius Dewey 
New York o Valstijos Seimelio 
lyderiai sutiko skirti $250,000 
tyrinėti ryšius- tarp gemblerių 
ir politikierių. Kuriuos tuos 
politikierius ims nagan, koks 
bus tas tyrinėjimas, ateityje 
matysime.

Bendrai tyrinėjimams, atro
do, gubernatorius nėra linkęs, 
nes kuomet čia posėdžiavęs 
Kefauver senatinis komitetas 
kvietė gubernatorių atvykti* 
liudyti, jis atsisakė tai pada
ryti. Jis senatiniam komitetui 
atsakė, kad norintieji su juo 
pasimatyti, lai atvažiuoja į 
Albany.

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

už taiką 
slaptą 

praėjusį

Vietinė veikianti 
organizacija įvykdė 
balsavimą ant gatvių 
šeštadienį. Penkiose skirtingo
se vietose ant gatvių buvo pa
statyti stalai, praeiviams pa
duodamos blankutės su. gata
vais klausimais ir padėtos už
rakintos dėželės nubalsuo
tiems balotams įmesti.

Kada po balsavimų 1,040 
balsų suskaitė, už sustabdymą 
karo tuojau ir ištraukimą mū
sų armijų iš Korėjos buvo pa
duota 77.6 procentai balsų, 
prieš ištraukimą armijų 18.1, 
nenusistatę 4.3.

Apie toks pat riuošimtis pa
sisakė prieš draftą 18 metų 
vaikų ir. prieš siuntimą armi
jos Europon.

O už įvykdymą taikos dery
bomis tarp visų didžiųjų vals
tybių balsavo 93.9 procentai, 
prieš 4.3. Neapsisprendusių 
1.8 procentai.

Batory nesitrauks 
iš N. Y. uosto

laivasLenkijos keleivinis
Batory atplaukė į New York o 
uostą praėjusį šeštadienį.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street ‘o 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868
Valaifdoe:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

405 So. 4th Street
Cor. I-Iewes St.

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

RIDGEWOOD, N. Y.
I.DS 103 kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, balandžio (April) 
3-čią dieną, prasidės 8-tą va], ^vaka
re, Šapolo ir Vaiginio salėje! 147 
Thames St., Brooklyn, N. Y. Pasi
žiūrėkite j mokesčių knygelę, g&F* < 
jau reikia duokles mokėti. \— P. t 
Babarskas, prot. rast. u64-65) 
___________ z I ..

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

TONY’S
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
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 Streėt, Brooklyn, N. Y

Kampas Union Avė. ir Hopper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINES, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y. '»

Telefonas: Evergreen 4-8174
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