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“...Uotu vos pranciškonams 

gmusis iniciatyvos, be ypa
tingų sunkumų, ‘Darbininko,’ 
‘Amerikos’ ir ‘Lietuvių žinių’ 
leidėjai sutiko jiems perleisti 
savo leidžiamuosius laikraš
čius, kad jų vietoj išleisti] žy
miai sustiprintą ir pagerintą 
vieną.”

Taip rašo Brooklyn© kleri
kalų Amerika.

Kitais žodžiais: pranciško
nų zokonas suplaks tris laik
raščius i vieną ir ji leis Brook- 
lyne.

Bostone “Darbininko” vaid
muo bus paliktas “Keleiviui” 
vaidinti, o Pittsburgh e Gaba- 
liausko “žinios” nepaliks nie
ko — jos nieko ten ir neturė
jo.

Traicės pagimdytas pran
ciškonas eisiąs du kartu per 
l^va i .

t —;__

Ką tai rodo?
rodo, jog, nežiūrint to, 

kad kunigai pinigų turi, —jie 
galėtų išleisti tris laikraščius, 
kaip leido, — bet neturi skai
tytojų !

Na, tai jie, apšviesti dva
sios šventos, ir sugalvojo iš 
trijų išperėti vieną.

Girdi: “šis laikrąščių sujun
gimas bus tikras ir visiems 
rpatomas lietuvių • katalikiško
sios visuomenės laimėjimas.”

Koks jau čia gali būti lai
mėjimas, kuomet vietoje trijų, 
jie turės tik vieną!

Jie sako leisią du kartų 
per savaitę ir astuonių pusla
pių.

Gerai, bet argi Bostono 
> Darbininkas neina du kartu 
• per savaitę, ir ar jis nėra aš- 

tuonfy puslapių ?!
v Na, tiek to!

Anok žmonių posakio: ne 
mūsų / bulvės, — ne mūsų 
kiaulės. %

Dėl .mūsų pačių spaudos 
problemų, kreipiame skaity
tojo dėmesį į rytojaus Laisvė
je “Kas ką rašo ir sa
ko” skyrių, kuriame bus pa
duota plačios * ištraukos iš 
L. Pruseikos straipsnio.

Kinijoje yra katalikų kinų.
Po revoliucijos tarp katali

kų prasidėjo judėjimas prieš 
Vatikano diktatūrą.

Chiunkingo katalikų vysku
pas Shih Wing-liang vadovau
ja katalikų reform ištini am ju.~ 
dėjimui; vyskupas stoja už 
tautinės katalikų bažnyčios 
sukūrimą Kinijoje, — bažny
čios, nepriklausomos ’ Vatika
nui.

Tautinė kinų katalikų baž
nyčią aišku, eis ranka ran
kon su savo krašto vyriausybe.

i * •
Egipte, praneša .žinios, 

smarkiai plinta komunistinis 
judėjimas.

Vienas žurnaliukas, skiria
mas tiktai “parinktiniesiems 
žįmonėms,” šitaip . apibūdina 
tame krašte padėtį:

“Neribotas turtas kertasi 
su didžiuoju skurdu; komu
nizmas veržiasi į visą vyriau
sybes ir visuomenės struktū
rą...

“Komunizmas labai tvirtas 
universitetuose, ypatingai EI 
Azhar universitete, nežiūrint 
to, kad šiam universitetui pa
grindai padėti religiniai...

* “Egipto komunistinio judė
jimo vadovybė šiuo metu nė
ra žinoma policijai. ^Vyriau
sieji jo centrai, tačiau, atro
do esą Kairo, Aleksandrijos 
ir Port Tewfiko miestuose...”

Atsiminkime: komunistinė 
.partija Egipte yra nelegali, 

t o tasai judėjimas plečiasi, — 
šakojasi ir lapojasi. M __ .

Kas yra Egipte, tas pats ir 
kituose Arabų kraštuose — 
ypatingai Syrijoje.

Senatas nubalsavo duoti 
prezidentui valią dėl 
armijos siuntimo Europon
Bet klausimas dar galutinai 
neišspręstas; tęsiasi ginčai

Washington. — Senatas 
antradienį 56 balsais prieš 
31 atmetė tokį republikonų 
pasiūlymą:

Leisti prezidentui Truma- 
nui tiktai keturias armijos 
divizijas pasiųsti į vakarų 
Europą, o jeigu prezidentas 
norės daugiau kariuomenės 
ten siųsti, tai turės gauti 
tam Kongreso užgynimą. -

Diena pirmiau Senatas

49 balsais prieš 43 parėmė 
tiktai keturių divizijų siun
timą Europon, nutardamas, 
kad Trumanas privalo ne
siųsti Europon daugiau 
amerikinės kariuomenės be 
viso Kongreso užgynimo.

Trečiadienį vėl virė gin
čai Senate apie prezidento 
galią siųsti užsienin kariuo
menę be Kongreso pritari
mo. Tai jau 86 dienos, kai 
tęsiasi ginčai dėl to.

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

i

SUKELTA $2,686;
DAR REIKIA $7,314

Waterburio lietuviai nuoširdžiai parėmė dienraštį 
Laisvę. Balandžio 1 d. ten įvyko dainų ir vaidinimų 
parengimas, kuriame dalyvavo Laisvės Choras iš 
Hartfordo. Aukomis dienraščio paramai sukelta 
$101.15.

Vienas nuoširdus Laisvės rėmėjas iš Pittsburgh o 
apylinkės prisiuntė $40 auką, tąi yra, po dolerį dėl 
kiekvienų Laisvės jubiliejaus metų.

Ignas čulada, Methuen, rašo, kad į trumpą laiką 
gavo tris pasigarsinimus nuo biznierių dėl Laisvės ju
biliejinės laidos.

Juozas Davidonis, Worcester, Mass., gavo aštuonis 
biznierių skelbimus į Laisvės jubiliejinį numerį.

Aukų gavome sekamai:

Jankiai užėmė pozicijas 
už trijų m 
nuo 38-tos paralelės
Korėjos liaudininkai kai kur 
atmušė amerikonus atgal

ylių į šiaurę

Amerika duoda savo drau
gam 24 karinius laivus

Washington. — Ginklinis 
kongresmanų k o m i t e t as 
vienbalsiai užgyrė valdžios 
pasiūlymą pervest 24 nedi
delius karinius laivus Fran- 
cijai, Danijai, Uruguayui, 
Anglijai ir Brazilijai. Toki 
laivai naudojami ypač ko
vai prieš priešų submari- 
nus.

Sovietų Sąjunga neseniai 
sugrąžino 28 karinius lai- 
vukus, kuriuos Amerika 
buvo paskolinus Antrajame 
pasauliniame kare. Ameri
ka jau naudoja sugrąžintus 
laivukus karui prieš Šiau
rės Korėjos liaudininkus.

Du elektrininky unijos 
veikėjai išteisinti

Washington. — Federalis 
apskrities teisėjas James 
W. Morris išteisino Jungti
nės Eilektrininkų Unijos 
pareigūnus Thomą J. Fitz- 
patricką ir Talmadge Raley. 
Jiedu buvo patraukti teis
man už “paniekinimą Kon
greso”; tai todėl, kad ne
davė atsakymų į šnipinė- 
jančius klausimus Kongres
manų Neamerikinės Vei
klos Komiteto. .

Išteisindamas juodu, tei
sėjas rėmėsi Aukščiausiojo 
Teismo sprendimu, kad ne
galima priversti ’ žmones 
pačius save apkaltinti, kaip 
kad sako ir Jungtinių Vals
tijų Konstitucija.

Pakeltas atlyginimas 
Irakui už jo žibalą

Bagdad, Irak. — Ameri
konų ir anglų žibalo kom
panija Irake sutiko mokėti 
to krašto valdžiai pusę pel
no kaip atlyginimą už nau
dojimą. Irako žibalo vers
mių. V /

Plinta reikalavimai per- 
imt visą žibalinę pramonę į 
Irako nuosavybę. Anglai - 
amerikonai, norėdami tam 
pastoti kelia, todėl ir padi
dino jo valdžiai atlyginimą 
už žibalo traukimą iš Trako 
žemės.

Anglų ministras pripažįsta 
yisko pabrangimų, bet 
uždraudžia algas pakelti

------------------ I

London. — šiemet dar 
aukščiau pakils maisto ir 
kitų reikmenų kainos ir 
dar labiau štokuos anglams 
visokių daiktų, pareiškė 
Anglijos iždo ministras 
Hugh GaitskelL Pablogės 
anglams z gyvenimas, nes 
pasmarkintas ginklavi m a - 
sis sunaudoja labai daug 
pinigų, medžiagų ir darbo 
jėgų.

Pripažindamas, kad pra
gyvenimas anglams dar žy
miai pabrangs, tačiau, mi
nistrus Gaitskell įspėjo dar
bo unijas, kad nereikalautų 
algų pakėlimo.

Karinis mobilizuotojas 
prisipažįsta nieko nežinąs

Pittsburgho Apylinkietis ............................ $40.00
J. Davidonis, Worcester, Mass.

(už garsinimus) .. • •...........................   27.50
Ig. Chulada, Methuen, Mass, (už garsiu.) 10.00 
P. Bokas, Waterbury, Conn........................ 10.00
B. Marcinonis, Waterbury, Conn. • ...............10.00
V. Rajeckai, Bridgeport, Conn. .*.............. 5.00

(Tąsa 4-tame puslapy)

2 kompanijos, i 
kariuomenei blc 
nusuko I,500,0C

Newark, N. J. — Fede- 
ralė grand džiūrė apkaltino 
American Packing mėsos 
korporaciją Jersey Citv už 
nusukimą pusės miliono 
dolerių. Valdžia buvo už
sakius gerą mėsą armijai 
ir laivynui. Bet korpora
cija siuntė blogą mėsą. Val
dinis inspektorius dr. John 
F. Jones, buvęs armijos ka
pitonas, buvo korporacijos 
papirktas; todėl jis savo 
antspauda užgyrė netikusią

Iškišdamas 
>g<! mėsą, 
)O dolerių
mėsą kaip “visai gerą.” sa
ko kaltinimas prieš Jones 
ir aštuonis tos kompanijos 
viršininkus.

Vasario mėnesį federalė 
džiūrė apkaltino Grunstein 
mėsos kompaniją Hobo- 
kene, kad ji nusuko valdžiai 
milioną dolerių, pristaty
dama armijai ir laivynui 
blogą mėsą vieton užsaky
tos geros. Inspek torius 
Jones už kyšius tarnavo ir 
šiai kompanijai.

Buvęs Australiji 
šaukia pasitraui

Canberra, Australija. — 
Buvęs Australijos minis
tras pirmininkas Joseph 
Chifley atsišaukė į Jungti
nes Tautas, kad surengtų 
laisvus valdžios rinkimus 
Pietinėje Korėjoje ir kad 
po rinkimų tuojau pasi
trauktų iš to krašto.

—Juo greičiau Amerikos 
ir kitų Jungtinių Tautų 
kariuomenė apleis Korėją,

premjeras 
kt iš Korėjos
juo geriau bus. — užreiškė 
Chiflev, kalbėdamas vieša
me politiniame susirinkime.

Žymėtina, kad jis reika
lavo laisvų rinkimų tiktai 
Pietinėje Korėjoje, kurią 
valdo tautininkų preziden
tas - diktatorius Syngman 
Rhee su Amerikos pagalba. 
Chifley nuošaliai paliko 
Šiaurinės Korėjos Respu
bliką.

Vėliausios Žinios
BURMA SUMUŠA
PASKALUS APIE KINUS

Rangoon, Burma. — Bur
iuos valdžia oficialiai už
ginčijo amerikinių kores
pondentų pasakojimus, kad 
Kinijos komunistai per sie
ną slaptai veržiąsi į šiauri
nį Burmos ruožtą.

Persijoje, kur prieš keletą 
metų valdžia išžudė daug 
darbininkų judėjimo vadovų, 
šiandien ir vėl neramu.

Mažai žinių tegauname iš 
Afganistano; prieš tūlą laiką, 
tačiau, teko skaityti viename 
žurnale, jog ir ten kas tai to
kio juda, kruta, kunkuliuoja.

Joks Marshall© planas, jei 
jis ir būtų ten taikomas, iš
naudojamųjų masių judėjimo 
nebegalėtų sulaikyti.

Washington. — Karinės 
mobilizacijos direktorius 
Charles E. Wilson aiškino 
ūkinius- ekonominius rei
kalus konferencijai visų 
amerikinių respublikų už
sieniniu ministru. Tad Bo
livijos atstovas užklausė, 
kaip galima būtų išvystyti 
natūralės gumos (robo) ga
mybą.

Wilsonas atsakė:
—Aš nesu gumos eksper

tas. Aš nesu jokio dalyko 
žinovas.

Korėja.—Pranešama, kad 
amerikonai jau trijose vie
tose įsiveržė per 38-tą pa
ralelę į Šiaurinę Korėją. 
Bet šiauriniai Korėjos liau
dininkai ir kinai vis smar
kiau priešinasi ir net 
kontratakuoja amerikonus.

Washington.—Prez. Tru- 
mano politikos rėmėjai 
tvirtina, kad Kongresas pa
liks jam pilną valią siųsti 
vakarų Europon tiek ka
riuomenės, kiek tik prezi
dentui patinka.

mus” žibalinius laivus, ku
riuos parduodami pelnė 2 
milionus, 800 tūkstančių 
dolerių. Pirkėjų kompani
ja buvo įdėjus tiktai $100,- 
000 savo pinigų į tą biznį.

Tie laivai buvo įregis
truoti “dėl labdarybės Kini
joje”; tokiu būdu išvengta 
taksų mokėjimo valdžiai.

New Delhi, Indija—In
dijos premjeras Nehru kri
tikavo tuos seimo narius, 
kurie perša taikos metu 
įstoti į vakarinių kraštų 
bloką prieš Sovietus.

Washington.—Senato ko
misija žada tyrinėti, kaip 
admirolas Halsey ir keturi 
kiti' politikieriai pirko iš 
valdžios penkis “atlieka

Washington.—Jungtinėms 
Valstijoms pasiūlius, kon
ferencija visų amerikinių 
respublikų užsieninių 1 mi
nistrų nutarė triuškinti 
komunistinį judėjimą Šiau
rinėje, Pietinėje ir Viduri
nėje Amerikoje.

Chicago. — Demokratas 
Martin H. Kennelly vėl ta-

Korėja, bal. 4.—Ameriko
nai vakariniame fronte 
prasiveržė tris- mylias į 
Šiaurinę Korėją per 38-tą 
paralelę ir užėmė pozicijas 
10 mylių ilgio linijoj.

Šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai ir jų bendradarbiai 
kinai pervijo pietinius Ko
rėjos tautininkus, ameriko
nų talkininkus, atgal per 
Imdžin upę, vakariniame 
fronto gale.

Sovietai siunčia daug 
grūdą Čechoslovakijai

Praga. — Sovietų Sąjun
ga šiemet pristatys čecho- 
slovakijai 755 tūkstančius 
tonų grūdų mainais už če- 
choslovaku dirbinius bei 
produktus.

Sovietai perleidžia Čecho
slovakijai grūdus nebran
giomis kainomis, nepaisant, 
jog kapitalistinėse šalyse 
per karinį įkaršti kainos 
labai išpūstos, sakė seimui 
Antonin Gregor, čechoslo- 
vakų prekybos ministras.

Auto, darbininkų unijos 
vadai perša pakelt 
narines duokles $l-$2.50

Korėjiniai liaudininkai ar
tilerijos ugnim privertė pa
sitraukti atgal amerikinius 
tankus, pervažiavusius per 
38-tą paralelę Čangam sri
tyje.

Pranešama, kad ameri
konai veiksmais iš oro ir 
ant žemės per dieną užmu
šė bei sužeidė 1,400 korėji- 
nių liaudininkų ir kinų .

• Amerikiniai žvalgai pasa
kojo, kad 14 tūkstančių ve
žimų ir automobilių su 
šiauriniais liaudininkais ir 
kinais važiuoja karo fron
tam

Rakietiniai A m e r i k o s 
lėktuvai vėl susidūrė su ru
siškais rakietiniais Korėjos 
liaudininkų lėktuvais; sa
koma, vienas liaudininkų 
lėktuvas tapo nušautas ir 
du sužaloti. Tas oro mūšis 
įvyko arti Mandžūrijos ru- 
bežiaus.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas praneša, kad 
jie balandžio 2 d. nušovė 3 
afrierikinius lėktuvus ir nu
skandino vieną karinį Ame
rikos laiva. ' c

Ispanijos studentai 
daužė gatvekarius

Cleveland, Ohio. — Auto
mobilių Darbininkų Unijos 
pirmininkas Walteris Reu- 
theris ir kiti viršininkai 
piršo unijiniam suvažiavi
mui pakelti narines duo
kles' bent doleriu iki pus
trečio dolerio per mėnesį.

Suvažiavimas atmetė pir
mesni vadų pasiūlymą pa
didinti mėnesines duokles 
nuo .dabartinių $2 net iki 
$5. Suvažiavimas taipgi at
metė unijos .centro teisę už
dėti kiekvienam nariui po 
$12 mokesčių į streiko fon
dą; nutarė tik po 25 centus 
per mėnesį į tokį fondą.

po išrinktas Chicagos mies
to majoru, laimėdamas 
prieš republikonų kandida
tą R. L. Hunterį.

Los Angeles. — Pietinės 
Calif orni jos Universiteto 
studentai didžia dauguma 
balsų pasisakė prieš atomi
nės bombos naudojimą Ko
rėjos kare. '

Kinai skleidžia neapykantą 
prieš imperialistus

Madrid, Ispanija. — Uni
versiteto studentai čia ak
menimis daužė gatvekarių 
langus; protestavo, kad fa
šistinė valdyba pabrangino 
važinėjimą g a t v ekariais. 
Policija buožėmis bląškė 
studentus.

Italu komunistai sako, 
atmest Atlanto paktą!

Roma. — Italijos Komu
nistų Partijos suvažiavimas 
užgyrė jos sekretoriaus 
Palmiro Togliatti’o pasiūly
mą, kad komunistai bendra- 
darbiautų su bile valdžia, 
kuri tik atmestų Atlanto 
kraštų sąryšį ir kitus “ame
rikinius pasiruošimus už
puolimo karui prieš Sovietų 
Sąjungą.”

Togliatti pareiškė, jog 
Sovietai negrasina jokiu 
pavojum Italijai. Jis taip
gi tvirtino, kad amerikinis 
imperializmas suklupo Ko
rėjoje.

Vietnamo liaudininkai per 
8 dienas atakavo francūzus t

Peking. — Kinijos Liau
dies Dienraštis rašo: •

Kinai šiemet privalo dar 
stipriau remti Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
ką prieš užpuolikus, kelti 
žmonių neapykantą prieš 
amerikonų imperializmą ir 
prieš visokią kultūrinę im
perialistų įtaką.

ORAS.—Giedra ir šilčiau.

Saigon, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai per 8 
dienas be paliovos atakavo 
francūzus į šiaurės rytus 
nuo Hanoi, Indo-Kinoje, ir 
užėmė pozicijas prie Mao- 
khe angliakasyklų.

Bet francūzai, kaip sako 
jų komanda, naudodami 
tankus, smarkiai kontrata
kavo ir atgriebė kai kurias 
pozicijas.
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Jo žmona ir abu vaikai— 
Richard ir Helen—eina tė
vo pėdomis.

Rodosi, 
tam atgal Worcesterio pro
gresyviai

apie 'pora metu
-A

Viršutinėje nuotraukoje parodomas senatorius Ro
bert C. Hendrickson iš Rhode Island, kuris reikalauja^ a 
kad Reconstruction Finance Corp, būtą likviduota^ v 
nes ji seniai tapus aukštu valdininką ir kyšininką 
įrankiu. Apatinėje gi nuotraukoje matome Senato^ 
Bankinės Komisijos pirmininką senatorią Burnet' 
Maybank iš South Carolines, kuris taip pat griežtai 
palaiko prezidentą Trumaną, kuris priešingas tos bi
lijoninės korporacijos likvidavimui.

lietuviai, varduRašo Dr. J. F. Borisas
“Laisvėje” jau buvo rašy-, buvo užleisti, 

ta apie Simoną Janulį-Ūso-
,nį, mirusį š. m. vasario 24 
d. Čionai noriu ’ tik šį-tą 
pridėtį, papildyti ,maždaug 
biografiškai. Manau, kad 
mums teks dar ir daugiau 
apie jį rašyti.

Visų pirma, Simonas Ja- Į 
nulis-Usonis gimė Š a u k u- 
vos kaime, Ukmergės ap- 
skrityje, 
džio .15 d.
ryje, Mass., vasario ,21.

Prįeš chuliganizmą
Čia ir ton sužvėrėjusių smetoniškų dipukų iškilęs chu

liganizmas iššaukia protestus ir ne 
žmonėse.

Čikagos Sandaroje skaitome tūlo 
skundimą tuo, kas atliekama mūsų 
šytojas nurodo, jog buvo laikai, prieš kokia 30 metų, kai 
“Lietuvos bernai ir 
nėmis bandė įrodyti savo prašmatnumus.’’

Tokie įvykiai jau seniai pranyko. Dabar, girdi, 
Amerikos’ kontinentą yra atvykę jau i _ 
Lietuvos atstovai —ir ‘mokslo paragavę,’ ir ‘civilizuo
to gyvenimo sąlygose dienas leidę,’ ‘atstovauja vakarie
tišką, kultūringą Lietuvą'. . . ’

Bet kas gi? Ogi tas: “vadinamų dipukų, naujųjų ate i-, 
vių jaunuomenes tarpe įvyksta, muštynės!” [vyksta taip:' 
“po linksmų subuvimų, po balių į veiksmą paleidžiamos vidurinis vaikas. Si-
bonkos, įvyksta kumštimi ii dai stipi esnemis pi temanė“ tėvai buvo pasiturinti
mis ‘sąskaitų suvedimas.' Turi įsimaišyti policija, iške-'.............
liamos teisme bylos.”

Visa tai, aišku, žemina Amerikos lietuvių vardą ki-' kunigo, 
tataučių akyse. I garbės.

Bet rašytojas N-aitis ten pat ir kvailai nukalba, kai, keturių
U ‘rusiško’ nekultūringo gimnaziją,

Šių žodžių rašytojas turė
jo dėdę Juozą Jurgaitį, ku
ris lanke tą pačia Vilniaus 
gimnaziją ir buvo tuose'pa
čiuose kalėjimuose, kentėjo 
už tuos pačius darbus, kaip 
kad Janulis, todėl man bu
vo įdomu su Simonu pasi- 

I kalbėti ir būti jo draugu.
Pirmutinį raštą Simonas 

Janulis parašė ‘,‘Lietuvos1883 metu gruo- _
Mirė Worceste- Ūkininke”: “Kas mums rū-

pažangiųjų srovių

K. N-taičio nusi- 
parengimuose. Ra

' 7 ' am •

Simonas Janulis - Ūsonis veJe 
penkias seseris ir)turėjo 

vieną brolį. Keturios jo 
seserys gyvena Lietuvoje, o

• Amerikos sąlygose kai kada mušty- viena gyveno Philadelphia,
ka., kuri mirė

• metų tam atgal, 
nepriklausomos' a^le.nu! man

apie pora 
Tikrai ne- 
i rodosi, 

kad jo brolis taipgi gyveno

pes?” Simono raštus' “Lais- 
progresyviai žmonės 
skaitė. Drg. M. Pū

kis, iš Los Angeles, Cal.,s ir 
daugybė kitų draugų norė
jo, kad jo raštai būtų išleis
ti knygoje.

Į Ameriką Simonas atvy- 
' ko pabaigoje 1913 metų, į 
j New Yorką.

Ūsonių šeimoje Simonas 
'o vidurinis vaikas. Si

ūkininkai, todėl jie planavo 
jauną Simoną išleisti “ant 

daugiausiai tik dėl 
Simonas užbaigė 

Vilniaus 
1903-4 
Kauno 

apie metus 
laiko ar biskį daugiau.

jis sako: “Neplatinkjt Amerikoje ‘ 
kaimo papročių, valdykit savo jausmus.

Nekultūringi papročiai nėra tik rusiškojo kaimo pa- Seminarijoje 
pročiai; tai yra bendrai tamsių žmonių papročiai; ne
žiūrint, kurioje šalyje tamsumai gyvena, jie bando jėga'Nors jis labai gerai mokė- 
klausimus spręsti.

Naujieji ateiviai, dipukai, sakosi esą išmokslinti, daug'das, tačiau jis 
žiną, kultūringi, bet štai ką jie atlieka! į bažnyčių.

Ir mes nesakome, jog visi dipukai yra tokie; tik dalis jaunystės dienų 
jų, tik smetoniškieji, sužvėrinti dipukai šitaip elgiasi! yra Rapolas Merkys, kuris

Jie puola žmones gatvėse — atsimename, ką darė su gyvena Philadelphijoj.
A. Bimba Clevelande; jie buteliais žmonėms galvas 
skaldo pramogose.

Prieš tai reikia kovoti.
Prieš tai turėtų kovoti ypatingai padoresnieji dipukai,

kad apsaugotų savo vardą..
Gerai, kad atsiranda ir pas sandariečius vienas kitas 

padoresnis žmogus, keliąs prieš tai protestus.

rodosi, 
metais. Mokinosi

jo visokius poterius ir mal- 
neapkentė 

Jo artimiausias 
draugas

Simono Janulio tėvai bu
to dėl,vo karšti katalikai, 

kuomet jis atsisakė 
į Kauno seminariją, 
vai buvo ant jo taip

jo tė- 
supy- 

nenorėjo,

Janulis ilgokai gyveno 
Chicago je ir- P h i ladelphi jo
je. Tačiau, rodosi, jis il
giausiai gyveno Worcester, 
Mass. Kur tik . jis gyveno, 
visur stengėsi susipažinti 
su mūsų naujais draugais 
ir prirašyti juos prie mūsų 

j įvairių organizacijų, įrody
damas svarbumą mūsų pro- 
gresyviško judėjimo. Jam 
mūsų judėjimas buvo bran
gus ir jis veikdavo jame 
širdingai, sakydamas, kad 
daug nudirbęs nesigailėsi; 
darbas parodo žmogaus 
protą. Simonas taipgi my
lėdavo vienybę ir supras
davo, kodėl vienybėje mes 
atsieksime daug daugiau ir 
mūsų darbas bus daugiau 
įvertintas. Mano suprati
mu, žmogus, gyvendamas 
ramiai ir pakankamai pa
silsėdamas, yra naudinges
nis sau ir visai visuomenei, 
tačiau mūsų visuoiįieninin- 
kai, kurie gyvena, ir tie, 
kurie jau mirę, turi arba 
turėjo dinamiškai darbš
čius charakterius, kad daž
nai reikalinga juos barti už

rašyto-

niekados 
sveikata,

kad jis jų namuose gyven- jų vi uždarbius.
Simonas Janulis tikrai

Nauji taksai—ką žmonės pasakys?
Niujorko miesto majoras aną dieną pateikė 

miems fiskaliniams metams biudžeto sąmatą.
Iš viso jis reikalauja $1,336,102,799 pajamų; tai bus 

beveik $90 milijonų daugiau, negu buvo praėjusiais me
tais.

Majoras prisimygusiai reikalauja, kad Niujorko pilie
čiai mokėtų po 3c nuo dolerio už visokius pirkinius — 
taip vadinamų “sales tax.”

Ligi šiol Niujorko žmonės, pirkdamiesi visokius daik
tus, mokėdavo po 2 procentu “sales taksų.” Jei žmonės 
nieko nesakys, tai, be hbejojimo, majoras Impellitteri 
savo užmojį praves,, nes valstijos seimelis ir gubernato
rius Dewey jam tai leidžia daryti.

Iš “sales taksų,” anot majoro, susidarytų pajamų 
$60,000,000 per metus.

Kąs gi tuos pinigus turėtų sumokėti? Aišku, biednuo- 
menė, darbo žmonės, kurie jau į?' 
taksais ir visokiais nepaprastais mokesčiais.

- Majoras sako: tie pinigai reikalingi miesto tarnauto- Padėjo 
jų algoms pakelti.

Sutinkame! " (
Miesto tarnautojai — mokytojai ir kiti, :— reikalingi 

algų pakėlimo.
Sutinkame, jog mokyklos apleistos, stoka ligoninių, o 

ligoninėse—slaugių ir kitokių tarnautojų. Visa tai rei - 
kia pataisyti ir greit pataisyti.

Bet argi tai turėtų nešti ant savo pečių biednuomenė?
Argi majoras ir miesto valdžia neturėtų tos naštos 

uždėti ant-tų, kurie ją gali nešti, — ant Wall stryto, ant 
turčių, kurių Niujorke netrūksta?

Žinoma, tai turėtų padaryti, bet nedaro. O nedaro dėl 
to, kad turčiai organizuoti, jie kovoja už savo interesus; 
jie viską stengiasi suversti ant biednuomenės. Na, ir 
miesto majoras jų klauso!

Jei p. Impellitteri praėjusį rudenį, prieš rinkimus, 
hutų pasakęs, jog taip darys, tai jis, aišku, nebūtų buvęs 
išrinktas!

Tik pagalvokime, kaip staigiai Niujorko žmonės bu
vo apkrauti visokiais netiesioginiais mokesčiais.

Kadaise mes mokėdavome važiuotės fėrą 5c., o dabar 
jau turime mokėti 10 ir 15 centų!

Kadaise nebuvo jokių “sales taksų” — dabar siekia
mas! juos pakelti net iki 3 procentų.

Butų nuomos keliamos net 15 procentų.
žodžiu, viskas kyla ir kyla, sunkindamas darbo 

nių gyvenimą.
Kadaise, kai O’Dwyeris pakėlė važiuotės fėrus, 

sakyta, jog subvių sistema bus pagerinta, bet ar ji 
pagerinta?!

Šiam Impellitterio žygiui dar galima užbėgti už akių,

seka-

tų. Todėl nuo to laiko jis
ir pasisavino sau revoliuci- nežinojo,ykas yra poilsis 
nį vardą Janulis, ir mums 
jis buvo žinomas kaip,.Ja
nulis.

Simoną daugiausiai užga
vo Kauno seminarijos mo
kytojai ir viršininkai, pas 
kuriuos nebuvo jokios tei-

ir 
rū-

jam rūpėjo “Laisvės” 
“Vilnies” ^reikalai, jam 
pėjo Literatūros Draugijos 
reikalai, Tarybų Lietuvos 
reikalai. Jis mylėjo savo

vo kaimą Šaukuvą ir ap- 
Jis neapsybės. Kuomet jis prasiša- skritį Ukmergę. Jis neap- 

lino iš Kauno seminarijos, kentė lietuviškų reakcinin- 
tada gyvenimo bangos jį kų.
vertė į progresą, į pTogre-j deimanto indekso kietumą 
šyvių žmonių grupes,, dėl ir į reakcininkus žiūrėjo, 
kurių jis nenuilstančiai dir- kaip į politinius apgavikus, 
bo Rusijoje, Lietuvoje ir Simonas, nors buvo gerokai 
Amerikoje. pamokytas ir stambaus

Simonas gerai pažino gy- ūkininko sūnus, tačiau my- 
venimą, gyvenimo bangas, Įėjo būti darbininku ir su 

•taip apkrauti dideliais caro Sibirą, caro kalėjimus j visais darbininkais gražiai 
11 Vadinasi, jis sugyveno. Jis neieškojo di- 

progresy- dėlės garbės, bet
žmonėms tais lai- progresu ir visuomenės rei- 

kais, kuomet dar dirvonai kalais.

ries juos jis turėjo

zmo-

buvo 
buvo

ir katorgas.
‘ ‘ ► dirbti rūpinosi

viams

Senato kriminalyęčiu tyrinėjimo komiteto pirminin- 
kąs senatorius Estes Kefąuver iš Tennessee valstijas. 
Jis čia diktuoja sayo sekretorei užrašus iš tyrinėjimo 
New Yorko mieste.

terų 155 kuopos, buvo su
rengę pramogą paminėji
mui Simono 50 metų sukak
ties jo visuomeninio veiki
mo. Tame bankiete Wor
cesterio ir kitų apylinkių 
progresyviai lietuviai iš
reiškė Simonui gilią padė
ką už jo veikimą, rašybinį 
ir organizacinį darbą. Si
monas tikėjo, kad jis ilgai 
gyvens; imdamas pavyz
džius iš savo tėvų ir pro
tėvių, kurie ilgai gyveno, 
jis pats manė ilgokai gy
venti taip,; kaip kad visi 
žmonės tikisi ilgai gyventi. 
Tačiau šių žodžių 
jas tuo abejojo.

Nors Simonas 
nesiskundė savo
kaip St. Jasilionis, savo as
meniniais reikalais nesirū
pino, bet per daug metų 
Janulis turėjo bronchinę 
slogą, kuri jį labai kankino. 
Lėta bronchinė sloga gadi
no jo visus kūno audinius, 
silpnino visą kūno organiz
mą, sykiu ir jo širdį, 
kosėjimo ir 
dūdelių, lėtai sukietėjo ar
terijos,- įvyko kūne sklero
ze eiga ir dar prie to prisi
dėjo apie sūnų rūpestys. 
Tas, žinoma, dar labiau pa
greitino gyslų, arterijų su
kietėjimą.

Simonas Janulis neap
kentė pirmojo pasaulinio 
karo. Antrojo pasaulinio 
karo metu jis buvo lojališ- 
kiausias patrijotas ir nuo
širdžiai rėmė velionio Roo- 
sevelto politiką kovoje 
prieš fašistus, reakcionie
rius, rojalistus ir jų kapi
tonus. Korėjos karą jis sta
čiai vadino “žmogžudystės 
karu” ir, štai, ant nelaimės, 
jo mylimas sūnus Richar
das, vos tik sulaukęs 21 
metų amžiaus, turi kariau
ti už ekonominių rojalistų 
interesus. Aišku, jam bu
vo labai sunku kentėti. 
Kiek teko sužinoti iš jo šei
mos narių ir paties Janulio, 
paskutinės jo gyvenimo die
nos jam atrodė kaž kokia 
mirties bausme. Sako, jis 
tartum sėdėjo ant elektri
nės kėdės ir laukė žinių iš 
Korėjos.

Gal būt skaitytojams aiš
ku, kad toks įtempimas su
darė skier ozą visam jo kū
ne ir dėl to jis mirė, ei
damas žemyn laiptais laiš
kų ir laikraščių pasiimti.

Mes turėtume žinoti, kad 
gyvybė yra susijungusi iš 
įvairių elementų kompozi
cija, kuri negali ilgai kietai 
arba spaudžiančiai laikytis. 
Mat, kuomet žmogus ateina 
į šį mūsų pasaulį kelių 
svarų didumo, jo kūno bak
terijos iš pirmos dienos su
sitinka priešingas bakteri
jas ir su jomis turi kovoti, 
gintis nuo jų per visą gy
venimą. Todėl mes turime 
išmokti lėčiau gyventi.

Tiesa, žmogus negali pa
sirinkti laiką mirti ir neži
no pilnai gamtos įstatymų, 
negali būti gaintos teisėjas, 
žmogus tik turi gilintis į 
gamtos slaptybes. Gal gam
toje ir yra toks patvarky
mas, kad jos sudėtingos 
medžiagos, iš kurių mes vi
si sukurti, yra gamtai rei
kalingos, idant nuolatinis 
tobulinimasis eitų pirmyn.

Mums gaila Simono Ja
nulio, mums taipgi gaila 
tūkstančių kitų draugų, nes 
žinome, kad mūsų ateivijos 
eilės lėtai retėja ir mūsų 
nedidelė šeima šioje mūsų 
naujoje šalyje mažėja. To-

1 mes visi ir visos turime 
nesikarš

čiuoti ir .ramiau gyventi,

Dėl 
susignybimo

galima jo neprileisti būti realizuotam. ,
Bet tai turėtų padaryti patys piliečiai; jie turėtų tuo-'dėl 

jau siųsti savo delegacijas į miesto tarybą, pas majorą^ šalčiau protauti, 
ir reikalauti, kad “sales taksai” nebūtų pakeiti!

Skaitytojų Balsai
RYŽTASI APVIENYTI 
VISOKIAS KRIKŠČIO
NIŠKAS SEKTAS

Pagal savaitraštį “Time,
Jungtinėse Valstijose yra 
daugiau, kaip 250 visokiu

Ir vi-
Romos

Į testantai—ypatingai Jonas 
j Gaivinas ir Martynas Liu- 
i teris, — atitraukė milijo- 

» • nūs nuo popiežiaus žmonių.
Net ir Lietuva kad kiek bū
tų buvusi kalvinistinė; tik 
ginklas, tik kumštis ir kar
das Lietuvoj kalvinizmą

tikyba,

mo-

sa tai atsirado iš 
katalikų tikybos.

Romos katalikų 
kaip žinia, skilo į daug at
skalų. Nuo tos tikybos at
skilo Rytų bažnyčia, šian
dien žinoma ortodoksaline - 
pravoslavine; ši taipgi turi 
atskalų, v •

Vėliau susiformavo
ravų bažnyčia . O dar vė
liau — protestantų.

Šiuo metu, kaip skaity
tojas žino, Romos katali
kų tikybai ir vėl grūmoja 
susiskaldymas: Čechoslova- 
kijos, Vengrijos, Lenkijos, 
Lietuvos ir kitu kraštų ka
talikai nebenori klausyti 
Vatikano, karo metu rėmu
sio fašizmą jn šiuo metd ko
vojančio prieš liaudiškai 
demokratines šalis.

Vatikanas nori, kad visi 
katalikai šoktų pagal po
piežiaus muziką, bet tūlų 
kraštų katalikai jau atsisa
ko tai daryti. Gerą pavyz
dį turime Čechoslovakijoje

Padoresnioji katalikų dva- 
siškija ir bendrai katalikai 
darbo žmonės atsisako rem
ti Vatikano karinę politiką, 
—imperializmui tarnaujan-

Bet tiek to dėl kataliku 
tikėjimo. '

Įdomu dirstelėti į protes
tantus.

Atskilę nuo Romos, pro-

kad pailginti mūsų gyveni
mą ir sykiu mūsų gražius, 
progrešyviškus darbus, ku
rie šviestų mūsų busimo
sios gentkartės ateitį su 
mūsų jai gera valia.

Manau, kad būtų geriau, 
jei mes nepintume mūsų 
mūsų mirusiemš draugams 
vainikų is gražių, žalių gė
lių, bet pintume vainikus iš 
jų gražių darbų.

Tokia yra tobulo žmo
gaus užduotis. Tokią va
lią, rodosi, turėjo ir Simo
nas Janulis ir kiti draugai, 
kurie mus jau apleido.

Francūzijoje, sukurstyti 
dvasiškijos, Baltramiejaus 
naktį, katalikai surangė 
(1572 m.) kraujo ptfatą, 
kurioje buvo išskersta išžu
dyta tūkstančiai kalvinistų. 
Ir tai pakenkė protestan-

' tizmui ten plėtotis.
Kiek anksčiau Anglijoje 

susiformavo anglikonų baž- 
nvčia.

Vis tai buvo didžiulės at
skalos, pasitraukusios nuo 
Romos katalikų tikybos, 
pasitraukusios nuo popie
žiaus.

Šiandien Amerikoje stam
besnės protestantų tikybos 
yra sekamos: kongregacio- 
nalistai, baptistai, presbyte- 
rijonai, reformatoriai, liu
teronai, metodistai, episko- 
palai; daugybė kitų — vis 
tai smulkesnės sektos.

Imant pavieniai, katalikų 
tikyba Amerikoje, yra tvir
čiausia, bet sudėjus visus 
protestantus į krūvą — pa
starieji kur kas tvirtesni. 
Katalikai pasilaiko vienin
gai (tiesa, yra tautinių,ža
dinamų “nezalezninkais,” 
katalikų, bet jie, palyginti.

Katalikams tuo gerai: jie 
turi tarptautinį vadovą — 
popiežių. Pastarasis jiems 
—neklaidingas žmogus. Ką 
jis pasakysi nors ir blogiau
sią, juokingiausią šposą iš
kirs, Romos katalikams tai 
turi būti šventa, nes tai iš
ėjo iš galvos ir burnos po
piežiaus, neklaidingojo ir 
šventojo! J . •

Katalikai sudeda popie
žiui daug pinigų ir jis yra 
bilijonierius; jis valdo mil
žiniškus turtus, o kapita? 
listiniame pasaulyj kas tur
tingas,—išmintingas, net ir 
neklaidingas!

Kitaip yra su protestan
tais: nei viena jų sekta ne
turi popiežiaus. Protestan
tai valdosi demokrątiškiau. 
Daugelis protestantų sektų

(Tąsa ant 3 puslapio)
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MONTREAL, CANADA Minersville, Pa.
Griuvėsiai užmušė kūdikį

Pareito trečiadienio popietį 
atplyšę akmenys nuo sienos iš 
trečia aukšto gyvenamo namo, 
1718-1728 Dufresne st., kris
dami žemyn numušė žemes
niųjų aukštų balkonus ir kri
tus griuvėsiams ant žemės už
mušė kūdikį 7 m. amžiaus, o 
kitas dvi mergaites, abi po 11 
m. amžiaus, sunkiai sužeidė. 
Laike griuvimo vaikučiai iš 
kaimynystės šaligatvyj žaidė.

Montreale tokių senų, griū
vančių namų pilna ir žmonės 
priversti, ęlel gyvennamių trū
kumo, juose gyventi.

Iškilmingos vestuvės
.pakeikta kalėjimu

Jean Paul Fournel, kuris 
vadinngi John Boychuk, ruo
šėsi vedyboms birželio mėne
syj su iškilmingom apeigom, 
išsinuomavo puikų apartmen- 
tą ir susipirko brangius bal-

• dus. Deja, pereitą savaitę jo 
planai suiro, kuomet policija

> jį areštavo už plėšikavimą, 
po ko jis prisipažino, kad vien 
tik šiais metais jau išplėšęs 
bris bankus, ketvirtas nepasi- 
M>kė?^taipgi ginkluotu1 užpuo- 

< lirpu apiplėšęs daugybę krau
tuvių ir kitų padaręs užpuoli
mų *

Už savo “krabrastį” vedy
bas, vadinasi, turėjo pakeisti 
kalėjimu.

Miestas pardavė 20 arklių
Mašinos keičia viską, paga

liau padarė galutiną pakeiti
mą ir Montreal o miesto kelių 
aptarnavime, kur del to tikslo 
— nuvežimui šiūkšlių — dar 
vis buvo naudojama 20 arklių. 
Vietoj to, dabar nupirkta 
sunkvežimiai, o arklius nutar
ta parduoti iš varžytinių.

Likvidavus arklių naudoji
mą, neteko darbo ir veterina
rijos gydytojas Dr. Etienne.

—o—
fcje vietoj automobilius, 
$5 nabaudos

Miesto valdyba priėmė įsta
tymą,/kuris įėjo galion nuo 
balandžio 2, kad už ne vietoj 
pastatytą automobilių (“no 
parking’’ zonoje), mašinos 
savininkas bus baudžiamas 
$5 pabaudos. Tačiau pasilie
ka ta pati, $2, pabauda už 
stovėjimą per ilgai, ten kur 
laikas aprubežiuotas mašinos 
pastatymui.

Nustatyta pagreitinimas laiko
Miesto taryba nutarė, kad 

šiais . metais pagreitinimas, 
dienos šviesos taupymo laikas 
(Daylight Saving), bus suly
gintas su visa provincija, bū
tent, nuo 'balandžio 29 d. iki 
rugsėjo 30 d.

—o—
Rusai — Galvosūkis

Šiomis dienomis čia prasidė
jo Tarptautinės Civilės Avia
cijos Organizacijos (Interna
tional Civil Aviation Organi
zation) — ICAO konferenci
ją. Suvažiavo iš visų pasaulio 
Šaljjų delegatai.

Ši organizacija suorgani
zuota nuo 1944 m. Tarybų 
Sąjunga nėra jos nariu. Ta
čiau visus delegatus nustebi- 
rto, kuomet kovo 20 d., Sovie
tą ambasados militarinis ata-

• šė Rodmominov su savo vertė
ju užėmė sėdynę. Po to vėl 
nepasirodė, kaip štai kovo 29 
d., Sovietų Ambasados reika-

' lų tvarkytojas L. Te pi o v pra
nešė, kąd keturių 'delegatų 
Sovietų tymas dalyvaus visose 
Sesijose per šešias savaites, 
kaipo stebėtojai. Tas sukėlė 
pas delegatus ir abelnai vi
suomenėje dar didesnį dėmesį 
ir įvairiausius spėliojimus.

Kaip vietos spauda sako, 
šioje konferencijoje dalyvauja 
iš visų šalių, (įvairių tautybių 
delegatų ir jie sutikti be la
bai didelio dėmesio. Vienok 
šiandien klausimas stovi ir jį 
dažnai išgirsi: “Ar matei ru-

Jau1 atėjusius?” I
gi Nors.!Sovietai nėra organi
zacijos*1 nariu, tačiau kaip In- 
ternation Aviation Buildingas 
buvo pabaigtas statyti 1950 
ją. birželio mėnesyj, pastatai

V,..-

buvo visas laikas paruošti dėl 
Sovietų delegacijos.

Shower partijos
Kovo 30 d. buvo suruošta 

“Shower Party” Victorijai 
RinkiūtęU Partijos surengimu 
daugiausia rūpinosi G. File- 
rienė, taipgi M. Kavaliauskie
nė ir J. Vilkelienė. Dalyvavo 
didelis būrys vyrų ir merginų. 
A. Juškienės pastangomis sve
tainė buvo labai puikiai pa
puošta. Susirinkusios įteikė 
būsimai jaunajai vertingas 
del virtuvės dovanas. Vestu
vės, su Jonu Vaitiekūnu, įvyks 
šio mėnesio 21 d.

Taipgi kovo 25 d. buvo su
rengta “Shower” partija Al
binai Fileriūtei, kuri ruošiasi 
vedyboms sui John Zinkus. 
Kada juodviejų vestuvės į- 
vyks, neteko patirti.

—o—
Susižiedavo

Berta Mikaliūnaitė, kovo 
24 d. susižiedavo su anglų 

I tautybės jaunikiu. Vestuvių 
laikas nepraneštas. 

—o—
Apsivedė

Teko tik sužinoti, kad Pli
mute Kirkus, kovo 19 d. apsi
vedė su anglų tautybės jauni
kiu. 

—o—
Serga

E. Žemaitienė, kuri jau il
gokas laikas negaliavusi, pas
kutiniu laiku gana sunkiai 
susirgo. Nuolatinėj gydytojo 
priežiūroj ligonė gydosi na
muose.

O. Freitakienė sunkiai su
sirgusi, Royal Victoria ligoni
nėje turėjo vidurių operaciją.

—o—
Mirė

P. Kavoliūnas, sulaukęs 78 
metų amžiaus, kovo 30 d. mi
rė. Turėjo palikęs Lietuvoje 
žmoną, vieną sūfių ir vieną 
dukterį; taipgi čia Kanadoje į 
turėjo dvi dukteris, Bronę 
(Janauskienę) Toronte ir Ja- 
nę (Narusevičienę) Montrea
le. Pas pastarąją dukterį pas
kutiniu laiku gyveno ir mirę.

Buvo išvažiavę
Velykų proga, Helena Ku- 

klieriūtė, John Varaška ir 
dar, rodos, vienas jų draugas 
kitatautis, buvo išvykę į Jung
tines Amerikos Valstijas pasi
svečiuoti. J.—

. So. Boston, Mass.
Iš Buvusiojo Literatūros 
Draugijos 2-os Ruppos 
Moterų Parengimo 
Kovo 24 d.

Parengimas visais at
žvilgiais buvo gražus ir 
sėkmingas. Pag'erbti seniai 
matytą viešnią d. K. Petri- 
kienę prisirinko svečių pil
na svetainė. Drg. K. Pe- 
trikienė pasakė gražią, mo
mentui pritaikytą kalbą, 
kuri buvo palydėta gausiais 
aplodismentais.

Gražia dainų programa 
šį mūsų parengimą papuo
šė mūs apylinkės garsioji 
dainininkė d. Ona Mineiky- 
tė su savo akbmpaniste 
Geraldine Stanlyte.

Drg. P. Žukauskienė pa
rėdė stalus gyvomis gėlė
mis. Mūsų gabiosios šei
mininkės D. Ruplėnienė, V. 
Norbutienė, E. Lekienė, E. 
Freimantienė p r i g a m ino 
įvairiaspalvių margučių ir 
kitokių skanuipynų.

Dovaną, baltą leliją, au
kojo P. .Žukauskienė. Ją, 
kaipo premiją už gražiau
sius , margučius, laimėjo d. 
Zajankauskienė, dorches- 
terietė.

Kadangi šis parenginias 
įvyko šeštadienį prieš Ve
lykas, tai publika susįrinko 
biskį vėlokai. Tai ir pats 
parengimas užsitęsė iki vė
lybos nakties. Bet publika 
ir tada dar nenoriai' skirs
tėsi iš šios jaukios ir malo
nios suęigas. Bostoniete

Mirė Liliona Dūdavičienė

Kovo 13 d. tapo suparaly
žiuota Petro Dūdavičiaus 
žmona Liliona. Buvo nuvežta 
Pottsvillėn į ligoninę, bet iš
buvus keletą dienų mirė kovo 
20 d. ir buvo palaidota 26 d. 
kovo. Palaidota su bažnytinė
mis apeigomis. Velionė turėjo 
išbūti pašarvota namie per 
šešias dienas. Dalykas tame, 
kad bažnyčioje buvo “Kris
taus šermenys,” tai ji turėjo 
palaukti iki “Kristus prisikė
lė.” Tiktai tada ją priėmė į 
bažnyčią.

Dūdavičiai buvo pavyzdin
ga pora. P. Dūdavičiuš yra 
laisvas žmogus, skaito Laisvę, 
bet jo žmona buvo katalikė ir 
skaitė kunigų laikraščius 
“Garsą” ir kokį ten kitą. Bet 
šeimyniškai jiedu gražiai su
gyveno ir vienas kitam ne
trukdė. • Turėjo gražų namu
ką, didelį daržą ir visokių 
daržovių dėl savęs. Liliona 
Dūdavičienė dar nebuvo taip 
sena, tik 65 metų amžiaus. 
P. Dūdavičius paėmęs ją naš
lę, o jos pirmasis vyras buvo 
miręs keli metai atgal.

Į parapijos kapus velionę 
palydėjo gražus žmonių būre
lis. Po laidotuvių visi buvo 
pakviesti namus ir pavaišin
ti.

Petras Dūdavičius taria 
širdingą ačiū visiems drau
gams ir draugėms, kurie ne
patingėjo atiduoti paskutinį 
patarnavimą jo žmonai.

Aš nuo savęs linkiu tau, 
drauge Petrai, laimingai per
gyventi šį skaudų nuotikį, o 
jūsų žmonai amžinai ilsėtis 
šaltoje žemelėje.

V. Ramanauskas.

Philadelphia, Pa.
Ligoniai

. Gripu buvo susirgus M. To- 
leikienė. Dabar jaučiasi kiek 
geriau, -jau vaikštinėja. Jos 
adresas: 3146 Glenview St.

Draugė Kaspariūnienė, lan
gus valydama, labai susižeidė 
strėnas. Gydosi namie. Jos 
adresas: 1739 St. 2nd Street.

Anastazija Griciūnienė jau 
tyląs laikas nesveikuoju. Gy
dytojas pripažino širdies ligą. 
Gydosi namie po gydytojo 
priežiūra. Jos adresas: 5148 
Agdon St.

Draugės ir pažįstamos, at
lankykite ligones ir priduoki- 
te joms energijos laimingai 
pasveikti. Nuo savęs vėlinu 
greitai ir sėkmingai draugėms 
pasveikti. P. Walantiene.

Skaitytojų Balsai 
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

netiki tuo, kuo tiki katali
kai; daugelis jų remia savo 
tikybą biblija; daugelis jų 
sau vyskupus renka,—nieks 
negali jiems aukštesnėsės 
dvąsiškijos paskirti, kaip 
yra skiriama pas Romos 
katalikus.

Šiuo metu, kai pasaulyj 
vis plečiasi neramumai, kai : 
darbiųinkų klasė siekiasi 
išsilaisvinimo, kai darbo 
žmonės* kovoja už taiką ir 
prieš tuos, kurie ruošia ka
rą, tai dedamos didžiules 
pastangos apvieriyti visus 
krikščionis.

Norima pirmiausiai su
jungti t veną draugu pro
testantus, o' vėliau—protes
tantus sujur.gti su Romos 
katalikais. Tokiu budu ma
noma pastoti kelias darbo 
žmonių išsilaisvinimui.

Savaitraštis ‘'Time” ma
no, jog episkopalų. bažny
čia galėtų daugiausiai ap- 

■ vienijimui padėti, nes ji 
stovi arti katalikų tikybos.

Na, matysimę, kaip ten 
bus!

Motiejus Galinis
Užvis svarbesnė, dovana 

Laisvei jubiliejaus proga 
yra gąųtj skaityto
jas.

Pasaulinės demokratinės 
jaunimo federac. nutarimai

Vasario mėnesi Čechoslo- 
vakijos sostinėje Pragoję 
įvyko Pasaulinės Demokra
tinės Jaunimo Federacijos 
vykdomojo komiteto posė
dis, kuris priėmė rezoliu-j 
ei ją bėgamaisiais tarptau
tiniais reikalais.

Vykdomasis komitetas 
yra tos nuomonės, sakoma 
rezoliucijoje, kad šiuo mo
mentu Pasaulinės demo
kratinio jaunimo federaci
jos ir į ją įeinančių organi
zacijų visos veiklos svar
biausiasis uždavinys yra 
kovoti prieš Vakarų Vokie
tijos bei Japonijos remilita- 
rizavima ir aiškinti visu 
saliu jaunimui, kad taika ir 
remilitarizavimas, tai nesu
derinamos sąvokos.’

Pasaulinės demokratinio 
jaunimo federacijos vykdo
masis komitetas rekomen
duoja kurti kovos prieš re-

militarizavimą komitetus, 
kuriuose turi dalyvauti vi
sos jaunimo organizacijos— 
politinės, kultūrines, religi
nės, sportinės, tiek įeinan
čios, tiek ir neįeinančios į 
Pasaulinę d e m o k r atinio 
jaunimo federaciją.

Rezoliucijoje .sakoma, kad 
vykdomasis komitetas krei
piasi į Vokietijos jaunintą, 
ragindamas dar energin
giau kovoti prieš Vakarų 
Vokietijos remilitarizavi- 
mą, prieš jos pavertimą 
naujo karo placdarmu-, o 
taip pat ragina tiesiogiai 
besiribojančių, su Vokietija 
šalių — Prancūzijos, Čeko
slovakijos, Lenkijos, Belgi
jos, Olandijos, Danijos 
Šveicarijos ir Austrijos 
jaunimą aktyviai prisidėti 
prie bendrosios tautų ko
vos prieš Vakarų Vokieti
jos remilitarizavimą.

CLEVELAND© ŽINIOS
Zona Bilius Nėra Tik 
Prieškomunistinis

Nacionalė Advokatų Gildi
ja, istyrusi Zoną bilių, kuris 
dabar yra įneštas į Ohio legis- 
latuira, sako, kad jis visai nė
ra tik vien prieškomunistinis 
bilius. Jis yra taikomas prieš 
kiekvieną progresyvišką orga
nizaciją ir prieš kiekvieną 
progresyviškai mąstantį as
menį bei išsireiškimą savo 
minčių ir tik vien už tai, ka
da tas bilius taps priimtas į- 
statymu, toks asmuo bus bau
džiamas iki $1,000 ir iki 12 
metų kalėjimo. Panašios baus
mės galės susilaukti ir tie, 
kurie išdrįs pakritikuoti... “fe
deral}, valstijos ar miesto į- 
statymą, arba bile kurį kan
didatą į politinę pareigą.” 
Progresyviai mastantis asmuo, 
suradus esant valdžioje, ar 
kad ir prie menkiausio valdiš
ko darbo bus išmestas ir dar 
nubaustas iki $500 ir ligi vie
nų metų kalėjimo. (Čia tik 
trumputė ištrauka iš Advoka
tų Gildijos analyze.) Advoka
tų Gildija, baigusi to biliaus 
analizavimą, daro sekamą pa
reiškimą :

“Nacionalė' Advokatų Gil
dija pasiryžusiai išanalizavusi 
Zona bilių No. 11 pareiškia, 
kad tai yra nelemtai bjaurus 
ir pavojingas pasikėsinimas 
įsiveržti į Ohio žmonių konsti
tucines teises sus kuo mums 
dar nėra tekę susidurti. Jeigu 
šis bilius bus priimtas, tai 
mūsų teisės, už kurias mūsų 
protėviai • kraują liejo ir žuvo 
ir kurių apsaugojimui dar vi
sai neseniai kovojome prieš 
fašizmą — bus prarasta!

“Advokatų Gildija su di
džiausiu rimtumu nori įtikinti 
kiekvieną Ohio pilietį, kad 
Zona bilius turi būti atmestas, 
jeigu nori,m ę apsaugoti Ohio 
žmonių demokratines Jais-

M * ‘ves.
Progresyvių Partijos legis- 

latyvis komitetas deda visas 
pastangas prieš Zona, bilių. 
Taipgi daugelis ir P.P. eilinių 
narių eina į namus, asmeniš
kai pas Ohio legislatures at
stovus ir senatorius, įkalbėda
mi jiems veikti ir balsuoti

Shenandoah, Pa.
Ątžymėjimųi Laisvės 40 

metų sukakties balius įvyks 
šeštadienį —

Balandžio 14 April
Bus West End Hall, West 

Center St., pradžia 7:30 v. 
vakare. 1
. Kviečiame visus , atsilan
kyti j r tųomi paremti Lais
vę finansiniai jos Jubilė- 
jaus progą. — LDS 34 kp.

prieš Zona bilių. O kiti tai 
daro per laiškus. Bet kada 
yra žinoma, kad stambieji iš
naudotojai sudėjo du milijo
nus ir pusę, dolerių į, Ohio le
gislatures ‘labės’ mašiną pri
žiūrėjimui, kad tokie biliai 
būtų priimti ir kad žmonėms 
naudingi- biliai nepraeitų, tai 
kovos prieš Zona bilių negali
ma pavesti tik Progresyvių 
Partijai, bet reikia kiekvie
nam Ohio piliečiui dėtis prie 
tos kovos, nes tas bilius, tapęs 
įstatymu, palies visus.

Kas pinigais aukavo 
tautų bazarui?

Wilkelis Funeral Home $10; 
po $3 K. Skupas ir J. Bagu- 
žis; Jule Werner $2; po $1 
J. Jėnkauskienė, Vincas Kar- 
muza, ir draugė Kapetan. Vi
so $21.

Daiktelių bazarui suaukavo 
gražių, brangių ir įvairiausių, 
kurių paminėjimui kuris kiek 
kokių davė, dienraštyje užim
tų per daug vietos. Todėl pa
minėsime tik, kas juos auka
vo: J. Krosin Jewelry, Drau
go delicatessen, J. Werner, 
Greenberg Haberdashery, M. 
Gcibis, draugė Mikalajūnas, 
J. Jankauskienė, Addison 
Furniture, Louis 'Eisinberg 
Hardware, M. Gedeminskie- 
nė, draugė Kapetan, M. Ty - 
zanhous, Albina Gedrich, K. 
Salen, A. Pal ton, A. Rodgers, 
Ona Gendrich, Ella Stebeck, 
Bell Jewelry, V. Young, M. 
Raulinaitienė, Drug Store, 
Emily Yakimchiuk, Marė, Nc- 
kos ir gal dar kas daugiau.

Gerai gelbėjo dirbti prie 
pardavinėjimo: M. Raulinai
tienė,' V. Young, draugai Ne- 
kos, M. Plaušienė, ir kiek pri- 
gelbėjo Jonas Stripeįka. To
kiu būdu, bendrai apmokėjus 
bazaro išlaidas, lietuviams li
ko $100, kurie tapo padalinti : 
Laisvei $35, Vilniai $35, ir 
angliškam dienraščiui $30. 
Daug širdingų ačiū visiems 
aukautojams.

Tautybių spaudos bazaro 
Lietuvių Komitetas

7-nių metų mokyklos 
stipendiją negrui

Aštuoniolikos metų negras 
Herbert E. Kinds, baigęs 
Glenville High School, už sa
vo gerus atsižymėjimus moks
le gavo 7-nių metų stipendiją 
į Williams College, -Williams
town, Mass., kas lyginasi su 
virš $10,000 vertes mokslu. 
Herbert sieks medicinos dak
taro laipsnio, kurį jis turėjo 
mintyje, nuo jaunystės, ir da
bar Herbert sakąs: “Tas pa
rodo, kad sapnas pasidaro tik
renybe.” Herbert ir High 
Schoolėje palaikė kelis vado
vaujančius darbus; buvo pre
zidentu National Honor' ir 
French klubų ir vice-pirminin- 
ku: Studentų Tarybos. JN.S.

Rezoliucijoje pabrėžiama, 
kad jaunimas turi ryžtingai 
kovoti už karinių biudžetų 
sumažinimą, prieš taikio
sios ekonomikos pervedimą 
į. karines vėžes, prieš tai, 
kad kariniai užsakymai iš
stumtų taikiosios produkci
jos gamybą.

Vykdomasis komitetas, 
sakoma rezoliucijos pabai
goje, giliai įsitikinęs, kad 
tautos gali , apginti taiką, 
kreipiasi į visus jaunuo
lius .ir merginas su ragini
mu, kuris rado gyvą atgar
sį jaunųjų kovotoju už tai
ką širdyse: “Jaunime, vie- 
nykis!,” “Pirmyn už tvirtą 
taiką!”

Pasaulinės demokratinio 
jaunimo federacijos vykdo
masis komitetas po to priė
mė nutarimą surengti 1951 
metų rugpjūčio 5 — 19 dd. 
trečiąjį pasaulinį jaunimo 
ir studentų festivalį taikai 
ginti ir numatė reikiamas 
p a s i r e n g imo festivaliui 
priemones.

Pasaulinis de m ok r a tin io 
jaunimo federacijos vykdo
masis komitetas prie m ė 
tekstą protesto, nusiųsto 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentui prieš sep
tynių negrų iš Martinsvillio 
nužudymą ,o taip pat teks
tą ryžtingo protesto prieš 
antidemokratinius veiksmus 
Francūzijos vyriau s y b ė s, 
uždraudusios Francūzij o s _____

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kuopos moterų sky
riaus susirinkimas jvyks pirmaclie- 
nj, balandžio (April) 9 d., pradžia 
7:30 vai. vakare, Lietuvių salėje. 
29 Endicott St. Visos narės malonė
kite dalyvauti susirinkime ir atsi
veskite naujų narių. Turime daug 
svarbių 'reikalų aptarimui. — A.M.

(67-68)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos susirinkimas 

jvyks balandžio 8 d., 10:30 ryte, 29 
Endicott St. Draugai, prašau visų 
dalyvauki! ir nepamirškit, kad ture-' 
sim pasitarti Laisvės naudai rengia
mu bankietu 29 d. balandžio, kuris 
jvyks Olympia Parko salėj. Taipgi 
svarbu visiems difokles pasimokei i j 
LLD. — Sekretorius J. M. Lukas.

(67-68)

BALTIMORE, MD.
Gražus Balius ir Vakarienė

ALDLD -25 kuopa rengia gražų 
balių, jvyks šį šeštadienį, balandžio 
(April) 7 d., 6-tą vai. vakare, bus 
atdaros durys, o vakarienė bus duo
dama 7-tą vai. vakare. Redmon’s 
Hali, 745 W. Baltimore §t.

Gerbiami Laisvės skaitytojai! 
Perskaitę šj prahešimą, pasirūpin
kite patys būti šiame gražiame pa
rengime ir, pakvieskite kitus atsi
lankyti. Bus gera muzika, skanūs 
valgiai ir gėrimai. Būkitę ir pasi
linksminkite. Įžanga $1.75. Kviečia
mo visus dalyvauti. — Rengimo Ko
misija. (65-66)

WORCESTER, MASS.
Sekmadieni, balandžio (April) 8 

d., 2 vai. po pietų, Lietuvių Svetai
nėje, 29 Endicott St., jvyks gražus 
dainų rinkinys. Dainuos Laisvės 
Choras iš Hartford, Conn., vadovy
bėje savo gabios mokytojos Wilma 
Hollis. Rengėjai kviečia visus ir vi
sas dalyvauti šiame parengime, nes 
išgirsite labai gražių dainų, pasima
tysime su Hartfordo mono mėgėjais 
ir mėgėjomis, tuomi priduosite 
jiems daugiau noro šioj srityje dar
buotis. Iki pasimatymo! - Ąido 
Choras. (66-67)

teritorijoje trijų tarptauti
nių demokratinių organiza
cijų veiklą.

Irak sako, anglai-ameriko- 
nai turi daugiau mokėti už 

jo žibalo naudojimą
Bagdad, Irak. — Irako 

premjeras Nuri as-Said sa
kė savo seimui, anglų-ame- 
rikonų žibalo kompanija 
Irake turi pakelti atlygini
mą už žibąlo versmių nau
dojimą ir auksu mokėti už 
tai. O jeigu ne, tai Irako 
valdžia gal atims jiems lei
dimą dėl žibalo traukimo iš 
žemės.

Bet premjeras priešinosi 
kairesniųjų seimo narių 
reikalavimui perimti visą 
žibalo pramonę į Irako 
valstybės nuosavybę.

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus paskyrė archangelą 
Gabrielių patronu telegra
fų, telefonų, radijo ir kitų 
greitųjų susisiekimų.

Harrison-Newark, N. J.
Harrisono LLD 136 kuopa 

ir Newarko LDS 8 kuopa ruo
šia pasilinksminimo, vakarą 
dėl dienraščio Laisves, sukėli
mui $10,000 fondo. Todėl, 
draugės ir draugai, malonėki
te kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti ir padėti atlikti tą nau
dingą darbą.

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

Kviečia Komisija 
(65—67)

Harrison-Kearny, N. J.
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.____________________

Matthew A.
BUYUS

(BUYACSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

fl CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdčsio valandoj kreipki
tės’ prie manęs dieną art 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įrOošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

3 psi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Ketv., Bal.-April 5, 1951



VIENAME LIETUVOS
KAIMO KLUBE

Rašo S. Laurinaitis
PASVALYS, Lietuva. — 

Daug metų praslinko nuo 
to laiko, kai Pyvesos upe
lio krantuose, keturi kilo
metrai nuo Pasvalio, Juozo 
Klenicko, Adolfo Stukio, 
Juozo Bedalio ir kitų se
nuolių bei tėvų rankomis 
buvo sukaltos skurdžios 
lūšnos, šitaip atsirado Pa- 
pyvesių kaimas.

Be laimės spindulių
Ėjo metai. Ateidavo pa

vasaris, giedrių vasarą pa
keisdavo derlingas ruduo; 
tačiau į valstiečių lūšneles 
niekad neprasiskverbdavo 
laimės spindulys. Nuo auš
ros ligi saulėlydžio prakai
tuodami dirbo valstiečiai 
dvarininkui ir buožėms. 
Sunkus ir niūrus buvo jų 
gyvenimas buržua zinėje 
Lietuvoje.

Nauji laikai
Bet atėjo nauji laikai. 

Gyvenimas neatpažįstamai 
pasikeitė. Nė pėdsako ne
liko nuo senųjų lūšnų. Vals
tiečiai pradėjo gyventi pa
siturinčiai ir kultūringai. 
Esant Tarybų valdžiai Pa- 
pyvesių kaimo valstiečiai 
susivienijo į stambų kolek
tyvinį ūkį. Kaime atsirado 
mokykla, įsteigtas kolūki
nis klubas.

Apylinkės taryba kolūkinį 
klubą įrengė dideliame 
naujame name. Čia yra pui
ki žiūrovų salė, keli kam
bariai įvairiems rateliams, 
bibliotekai dirbti, erdvi 
skaitykla, radijas, kinas. 
Kolūkiečiai mielai ein’a. savo 
kluban pasilsėti pasibaigus 
darbo dienai. Čia jie skaito 
knygas ir laikraščius, klau
sosi referatų bei paskaitų, 
lošia šaškėmis ir šachma
tais, dalyvauja įvairiuose 
rateliuose.

Jauna vadovė ■
Klubui vadovauja jauna 

mergina Elena Lukšėnaitė, 
kilusi iš to paties kaimo, 
buržuaziniais laikais dirbu
si samdine pas buožę. Gi 
dabar, Tarybų valdžios me
tais, ji baigė septynmetę 
mokyklą ir klubų vedėjų 
kursus, jai patikėjo vado
vauti kolūkiniam klubui.

Gražus dramos ratelis %
Pasiremdama kaimo, me

ninės saviveiklos aktyvu, 
Elena Lukšėnaitė sukūrė 
dramos ratelį. Jame daly
vauja: buvusio samdinio 
duktė Aldona Bedalytė, 
kolūkietis Petras Misevi
čius ir daugelis kitų. Per 
šiuos metusz dramos rate
lis klubo scenoje yra pasta
tęs 12 spektaklių. Su di
džiu susidomėjimu kaimo 
valstiečiai žiūrėjo šias pje
ses: Žemaitės — “ Piršly
bas, ” Ostrovskio — “Ne vi- 
fead katinui užgavėnes,” 
Fadiejevo — “Jaunąją 
gvardiją.” Kaimo akto
riams į pagalbą ateina tea
trinio meno specialistai iš 
Pasvalio Kultūros rūmų, 
čia taip pat atvyksta dra
mos teatro artistai iš Vil
niaus.

Atgaivinti liaudies šokiai
Buržuaziniais laikais Pa- 

pyvesių kaime, kaip ir vi
soje Lietuvoje, buvo pa
miršti liaudies šokiai. Da
bar prie klubo sukurta 
Jiaudies šokių grupė, kuri 
atlieka “Kubilą,” “Lenciūgė
lį” ir kitus lietuvių liaudies 
šokius.

Su pasitenkinimu valstie
čiai žiūri į šokančius jau
nuolius ir merginas, karštai 
sveikindami atgimstantį 

liaudinį šokio meną.
Kas vakarą ir sekmadie

niais į klubą - skaityklą su
sirenka kaimo šachmatinin
kai. Neseniai čia įvyko 
šachmatų turnyras, kurio 
nugalėtojais tapo jaunieji 
kolūkiečiai Algis. Virbickas 
ir Jonas Zdanavičius, gavę 
teisę dalyvauti . rajoninėse 
šachmatininkų varžybose.

Sporto veikla
Prie klubo veikia kūno 

kultūros kolektyvas, ku
riam vadovauja jaunas 
sportininkas Gediminas 
Vaičekonis. Tinklinio, krep
šinio bei lengvosios atleti
kos sekcijose kaimo jauni
mas atkakliai kovoja dėl 
savo sportinio meistrišku
mo pakilimo. Klubas įsigi
jo- inventorių boksui, išskir
ta speciali salė, kurioje yrą 
įrengtas ringas, atliekamos 
treniruotės.

Plati apšvieta
Klube dažnai surengiama 

kolektyviniai knygų bei 
laikraščių skaitymai. Ne
seniai buvo svarstomas jau
nojo lietuvių rašytojo Avi
žiaus kūrinys — “Garbė.” 
Pasirodė, jog šią įdomią 
knygą, pasakojančią apie 
naująjį Lietuvos kaimą, jau 
perskaitė 15 kolūkiečių.

Klubo bibliotekoje — di
delis knygų pasirinkimas. 
Čia galima rasti lietuvių 
rašytojų Žemaitės, Biliū
no, Maironio kūrinius, gali
ma perskaityti Tolstojaus 
ir Gorkio, Šekspyro ir 
Tveno kūrinius.
Neraštingumo naikinimas
Prieš įsikūrus tafybų val

džiai valstietis Vaičiukonis 
nė pasirašyti nemokėjo. Jis 
baigė prie klubo organizuo
tuosius neraštingumui ir 
mažaraštingumui likviduoti 
kursus, išmoko rašyti ir 
skaityti';' per ’ šiuos metus 
Vaičiukonis perskaitė apie 
50 knygų. Jaunieji valstie

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
Adomas Totorėlis, Hartford, Conn. .. ........... 5.00
J. Maršalionis, Bristol, Conn........................ 5.00
J. J. Ynamaitis, Union City, Conn.............• • 5.00
V. žiūraitis, Oakville, Conn............................ 5.00
K. Sabin is, Waterbury, Conn. .. • •...................5.00
K. Lusas, Waterbury, Conn. .. ................. 5.00
A. Trepkus, Linden, N. J............................... 3.00
J. ir K. Karpavičiai, Brooklyn, N. Y. ....•• 3.00 
M. Ciplijauskas, Waterbury, Conn................... 2.00
M. ir J. Strižauskai, Waterbury, Conn.........2.00
J. ir M. Svinkūnai, Waterbury, Conn. .... 2.00
G. M., Waterbury, Conn............... ..............   2.00
K. Yankeliūnienė, Waterbury, Conn........ .  2.00
K. Stanislovaitienė, Waterbury, Conn............ 2.00
J. Laurinaitis, Waterbury, Conn. 1.00
V. Aleknavičius, Waterbury, Conn. .............  1.00
A. Rakoza, Waterbury, Conn.................... .. 1.00
H. Paugis, Waterbury, Conn....................• •.. 1.00
S. Samuolienė, Waterbury, Conn................. 1.00
J. čepukaitis, Waterbury, Conn.................... 1.00
A. Turinskis (aukojo Waterburyj) ....... 1.00 
J. žiūraitis, Oakville, Conn.......................  1.00
L. Laudenskis, Waterbury, Conn.................... 1.00
Laisvės Rėmėjas, Waterbury, Conn. ........ 1.00
J. Aleksaitis (aukojo Waterburyj) ............. 1.00
M. Voveris, (aukojo Waterburyj) '................. 1.00
V. Krasnickas, Waterbury,s Conn...................... 1.00
A. Zoutra (aukojo Waterburyj) ................. 1.00

. Krančeliai (aukojo Waterburyj) ................ 1.00
Laisvės Draugas, Waterbury, Conn.................. 1.00
K. Sakai (aukojo Waterburyj) ................  1.00
J. Kųnca, New Haven, Conn.  ............. 1.00
J. Petkus, New Haven, Conn.  .....................1.00
Eva Valley, New Britain, Conn......................... 1.00
Terepas (aukojo Waterburyj) .......................... 1.00
J. Butkus (aukojo Waterburyj) ...................... 1,00
Eva Rudmanas, New Haven, Conn.................. 1.00
Po 50 centų aukojo Waterburyj: W. Yuška, K. De

gutis, O: Sinkevich, K. Svirka, Uluozas, M. Vaitonai- 
tė, K. S., J. ir Radžiūnas.

Visiems aukojusiems tariame širdingiausiai ačiū!
Laisvės Administracija

kaimo, po tėvais Purėnaitė. 
Rodos taip neseniai buvo ma
no vaikystė, o štai jau pasku
tinę dukterį išleidžiu. Pirma
sis žentas labai geras, žinau 
kad ir antrąjį gaunu gerą. 
Turėjau dvi dukteris, o dabar 
turėsiu ir du sūnus, — džiau
gėsi ji.

Jaunasis yra veteranas, Į 
praėjusiame kare tarnavęs 
apie trejus metus.

Jaunieji išvyko Kanadon 
pabuvoti. Apsigyvens Great 
Necke.

Linkime jauniesiems laimės 
poroje! R.

čiai Misevičius, Bedalytė ir 
daugelis kitų taip pat yra 
nuolatiniai klubo bibliote
kos lankytojai.

Prie klubo veikia ratelis 
agrotechnikai s t u d i j uoti. 
Kas savaitę į klubą iš Pas
valio atvyksta agronomai ir 
skaito 'referatus įvairiais 
žemės ūkio klausimais.

Politinio švietimo ratelio 
užsiėmimams vadovauja Pe
tras Misevičius.

Vakarais sužimba elek
tros ugnys Papyvesių klubo 
languose. Čia kolūkiečiai 
mokosi ir linksmai ilsisi.

Tokių klubų - skaityklų 
Tarybų Lietuvoje yra jau 
daugiau kaip trys tūkstan
čiai. Jie tapo tikraisiais 
naujojo Lietuvos kaimo 
kultūrinio gyvenimo cen
trais.

Raudonojo Kryžiaus 
vajus pratęstas

New York o didmiesčiui 
skirtoji sukelti Raudonajam 
Kryžiui šešių ir puses milijo
nų dolerių kvota nebuvo už
baigta paprastuoju vajaus 
laiku, kovo mėnesį. Tad vajus 
pratęsiamas iki 15-tos šio mė
nesio. Taip praneša Laisvei to 
vajaus pirmininkas Eugene 
W. Stetson.

Vietiniai miesto apskričių 
skyriai pamatiniu vajaus lai
ku sukėlė $4,001, 672, tai yra 
apie 61 procentą kvotos. Ga
le mėnesio dar trūko $2,500,- 
000. Mr. Stetson prašė dar 
neprisidėjusius prisidėti ir 
jau prisidėjusius padidinti sa
vo davinį.

Majoras užginąs 
Murphy nuomonę

Majoras Impellitteri sakė, 
kad jis užgiria policijos virši
ninko Murphy nuomonę poli- 
cistams unijos klausimu.

Kokia buvo ta nuomonė?
Kalbėdamas vienoje katali

kų sueigoje Hotel Astor, New 
Yorke, praėjusį sekmadienį 
Murphy įspėjo, kad stojimui 
unijon - policija nieko nelai
mės, tiktai gali pralaimėti 
darbus.

Jaunųjų moterų rengiama 
spaghetti puota 7-tą

LDS Moterų B oi y to jų Lyga 
rengia spaghetti ir mėsos ru
tuliukų vakarienę su visais 
prid čekais. Įvyks jau šį šešta
dienį, balandžio 7-tą, Liberty 
Auditorijos restaurane, 6:30 
vakaro. Įžanga $1.25.

Mes galėsime patarnauti 
tiktai šimtui,svečių, tad norin

Balandžio (April) 15-tą 
dieną, šių metų, Liberty Audi
torijoj, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y., bus la
bai gražus operetinis festiva
lis. Tą dieną suvažiuos visi 
rytinių valstijų LMS chorai ir 
visoki kitoki dainininkai ir 
linksmins publiką su įvairio
mis dainomis.

Tokie gi festivaliai labai 
retai būna ir todėl visi esate 
prašomi ateiti ir pasigėrėti 
įvairių dainų melodijomis. O 
juk dainos žmogui tai yra taip 
sveika, kaip kad ir vitaminai.

Festivalį, rengia Lietuvių 
Meno Sąjungos 3-čioji apskri
tis.

Du meniški parengimai

Antras parengimas bus ge
gužės (May) 13-tą dieną, toj 

Brusoko-Vezdžiūnaites 
vestuvės

Kovo 31-mą susivedė Wal
ter Brusokas, sūnus eastnew- 
yorkiečių Stasio ir Viktorijos 
Brusokų, su Naomi Vezdžiū- 
nas, dukra Tere’sės Vezdžiū- 
nienės iš Great Neck.

Santuoka įvyko St. Aloysius 
bažnyčioje, Great Neck. Jau
najai garbės palydove buvo 
Abbie Sįmaidjas. Kitos paly
dovės : Rita Moore, Mary 
Cheico, Mildred Petraška. 
Gėles nešė Joyce Kazkevich 
ir Joyce Samanick. Jaunojo 
palydovai — George Bock, 
Joe Ruthelonis, Bernard 
Christopher, Lee Moore, Jr. 
Jaunoji ir jos palydovės dėvė* 
jo skaidriai melsvais rūbais. 
Ta spalva buvo padabinta ir 
nuotakos tortas.

Nepaprastai didelis ir vai
šingas pokylis įvyko Liberty 
Auditorijoje, Richmond Hill, 
kur svečiai be pertraukos bu
vo mylimi daugeriopomis vai
šėmis ir smagiai šoko prie 
Jurgio Kazakevičiaus, orkest
ro. Atrodo, jog čia susirinko 
atstovybė lietuvių iš viso di
džiojo Brooklyno-'Queens, o 
taip pat Great Necko ir New 
Jersey. Abi šeimos yra ilga
mečiai šios apylinkės gyven
tojai, abieji visuomeniškų po
linkių žmonės, turtingi drau
gais.

Nors tulrėjo didelį štabą 
gaspadinių ir patarnautojų, 
abiejų jaunųjų motinos taip 
pat rūpinosi priėmimu svečių.

—Turite daug darbo aprū
pinti tiek daug svečių, — pas
tebėjome prabėgančiai Vez- 
džiūnienei.

— Yra darbo, bet smagu, 
čia visi mūsų draugai, visi 
pažįstami. O tenai, ties estra
da, sėdi visas būrys mano kai
mynų iš Lietuvos, — parodė 
ji linksmai.

— O iš kur esi iš Lietuvos?
— Nuo Kupiškio, Vėžionių

tieji ateiti prašomi geriau ne
delsiant pasimatyti su bolyto- 
jomis ir įsigyti tikietą.

Tikslas yra vertingas —mes 
norime sukelti pinigų kelio
nei į. Chicagoje įvyksiantį tur- 
namentą gegužės mėnesį ir 
sugrįžti su trofėmis garbei 
mūsų rytinių LDS’erių. Anne.

pačioj Liberty Auditorijoj. Tą 
dieną bus vaidinama tik ką 
parašyta op.eretė “Sudrumsta 
Širdis”. Ją rengia Aido ir Sie
tyno Chorai. Joj yra tbkių 
gražių dainų, kad net tau šir
dį veria.

Taigi, nepamirškit matyti 
šitą tik ką gimusį kūrinį.

šitie du meniški parengi
mai dar įvyks šį sezoną. Ir 
vienas bus balandžio mėne
sį, o kitas — gegužės. Tad 
koncertų bei teatrų lankyto
jams bus labai patogu jie abu 
matyti ir gėrėtis jų menu.

Gerbiami lietuviai, visi ir 
visos pasižymėkit kalendo
riuose aukščiau minėtas die
nas ir sulaukę jų ateikit pasi
linksminti.

Brooklyn© Menininkes.

| Helena-Walter Incas 
nukentėjo potvinyje

Tiktai prieš apie metus lai
ko išsikėlusieji gyventi į New 
Jersey Helena ir Walter In-j 
cas pateko į paskiausiojo pot-1 
vinio sukurį gale praėjusios 
savaitės. Paleistas į jų kaimą 
iš upių nesuvaldytas drumzli
nas vanduo apsėmė jų namelį 
virš palangių. Sužalojo jų ra
kandus, drabužius ir viską, 
kas tiktai radosi bute. Išėjo 
su tiek turto, kiek tuo tarpu 
dėvėjo.

šeima gal laimingesnė už 
kitas nelaimės kaimų šeimas 
nors tuo, kad dukrytės išven
gė išgąsčio ir peršalimo. Ge
raldine ir Barbara pasitaikė 
būti pas Levanus, Brooklyne. 
Tėvai turėję reikalų atlikti, 
tad gale savaitės atvežė duk
rytes paviešėti pas “senukus,” 
kaip kad'ne kartą būdavo ir. 
praeityje. Incams dar tebei
nant savo reikalus mieste, 
pradėjo pilti lietus.

Jęigu ir būtų buvę namie, 
nebūtų buvę priemonių bent 
ką išgelbėti, nes paleistas iš 
didžiosios upės į šalutinius 
upelius ir gretimus kaimus 
potvinis buvo taip staigus, 
kad nieko nespėtum išgaben
ti, nes namai ir keliai buvo 
greit apsemti.

Tas skaudus jų šeimai įvy
kis sukrėtė ir Levanus. Jie 
taip pat, kaip ir visi tėvai, bu
vo padėję daug pastangų pa
dėti jauniesiems įsikurti. Ta
čiau nebuvimas mūsų valdi
niuose organuose galvos ir ge
ros valios link savo pavaldi
nių visą žmonių triūsą, ten 
sudėtas ilgo laiko sutaupąs 
vienu mostu nušlavė.

Bendrai visi žmohės pasi
piktinę tuo įvykiu. Bilijonus i 
dolerių praleidžiąme “tvarky
ti” visą svietą kur nors už 
tūkstančių mylių, o nieko ne-

yra nesaugūs, turėtų būti už-, Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7
drausta kompanijoms tojuo
se plotuose statyti namus ir 
juos parduoti žmonėms. Rep.

Mirė Kazys Burė >
Andai Vienybėje skaičiau, 

kad Bellevue\ligoninėje, Ne(v 
Yorke, vasario 14 dieną mirė 
Kazys Burė.

Kas tasai Burė ?
Kadaise, prieš daugelį metų, 

atrodė jis nieko sau žmogus— 
kai gyveno Massachusetts 
valstijoje. Bet Burė užsimanė 
lengvai gyventi' ir jis dirbo 
kaž kokius neaiškius darbus, 
šnipinėjimo ar kokius ten dar
bus.

Jis buvo nuvykęs į Kanadą 
ir ten, kaip buvo rašyta, at- 
likdinėjo tuos pačius darbus; 
progresyvioji visuomenė juo 
labai piktinosi.

Kartą buvo rašyta, būk Bu
rė nusižudė, bet tai nebuvo 
tiesa.

Per pastaruosius keleris 
.metus jis gyveno Brooklyne ir 
mėgdavo girtis, jog esąs šni
pas. Ką jis šnipinėjo, niekas 
iš tikrųjų negalėjo pasakyti.

Pastaruoju laiku Burė ne- 
sveikavo. Prieš keletą mėnesių 
buvo pasidavęs operacijai ir 
po jos sakėsi, jog turįs vidu-

RANDAVOJIMAI
Pavicniui apšildytas švarus kam

barys prie šeimos. Atskiras jojimas. 
Pageidaujant, šeimininkė sutiks pa
gaminti pusrytj. Mikniaus.
558 Ridgewood Ave., Brooklyn. N.Y.

<67-69)
■________

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

REPUBLIC BAR & GRILL 
t Į

Savininkas * .y

IGNAS SUTKUS
Patogi. vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION

skiriame sutvarkyti savo gy
venimą. Mūsų žemė; mūsų na
mai turėtų būti apsaugoti nuo 
potvinių. O jeigu žemės plotai

Dr. A. Petriką
DANTŲ (GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ĘVergreen 7-0868
- Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniai* uždaryta

4 psl.-Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Ketv., Bal.-April 5, 1951

HELP WANTED—FEM

Kp.

Reikalinga moteriške, apvalymui 
šlubos ir pagaminimui valgių. Am- 

i žiaus apie 35 melų. Aš esu našlys. 
Prašau rašyti šiuo antrašu:

! Y. Rankus, 114 W. 10, Vancouver, 
B. C., Canada. <65-67)

rių vėžį.
Vėžio ėdamas, jis, matyt, 

atgal grįžo į ligoninę ir ten 
mirė. Jo palaikus palaidojo 
miestas; palaidotas, “kaip 
tikrs vargšas,” rašo Vienybė.

Betgi Burė buvo tautinin
kas, ėjo išvien su vienybinin- 
kais, o kai mirė, tai Vienybė 
tematė reikalo apie jį parašy
ti tik po virš pusantro mene- 

Į šio!...
Tai atsimokėjo!

Aido Choras
Labai svarbi pamoka įvyks 

šį penktadieni, balandžio 
(April) 6-tą, 8 valandą. Visi 
choristai prašomi atvykti, nes 
tiktai dvi pamokos beliek/i it^i 
Operos Festivalio. ’

Choro prejz.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL

LDS 13 kuopos susirinkimas 
jvyks ateinant; ketvirtadieni, balan
džio 5 d.. 8-tą vai. vak., Liberty 
Auditorijoj. Visi nariai dalyvaukite.
— 'Valdyba. <65-66)

BROOKLYN, N. V.
LDS 1 KUOPOS SUSIRINKIMAS

Antradieni, balandžio 3 d. jvyks 
susirinkimas LDS 1 kuopos, A.L.P. 

Į Kliubo svetainėje, 280 Union Avė. 
(Pradžia 7:30 Vakare. Nariaai prašo
mi atsilankyti skaitlingai, nes vi
suomet,, turime svarbių reikalų -ap
tart dėl LDS labo ir gerovės. Ne
pamirškite atsivest ir naujų narių 
j kuopų prirašyt. — Prot. Sekr.

RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kuopos susirinkimas 

jvyks antradienj, balandžio <April) 
3-čią dieną, prasidės 8-1 ą vai. vaka
ro, Šapolo ir Vaiginio salėje, <147 
Thames St., Brooklyn, N. Y. pasi
žiūrėkite j mokesčių knygelę, gal 
jau reikia duokles mokėti. \— P. 
Babarskas, prot. rast. ą64-65)

....---------------- ... ,,7.:.-.=========s==sa
EGZAMTNUOJAM AKIS 

RAŠOME RECEPTUS 
DAROME IR PRITAIKOME 

AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

, Telefonas
ĘVergreen 4-8969




