
Oras kenkė.
Bet suvažiavimas buvo 

didelis.
Vilnis jau išeidinėja.
Jutelis ir Navickaitė.
“Vaidilą brolija.”

Rašo R. MIZARA

Visą praėjusią savaitę pas 
mus buvo šilta jr gražu.

Bet, štai, šeštadienį: kad 
pradės miestą ir apylinkę čai
žyti lietus su sniegu; kaip be- 

] matant keliai ir gatvės apsi
dengė ledu.

Važiuoti automobiliais buvo 
! labai pavojinga, o daug žmo

nių iš vakaro buvo pasirengę 
važiuoti 1 a išviečių suvažiavi- 
man.

Na, ir daugelio pasiryžimas 
nuėjo niekais.

Tik baltimoriečiai atvyko 
pilna mašina, bet ir jie sakė:

— Važiavimas buvo labai 
pavojingas ir keblus.

Iš toliau buvo atvykęs tik 
norwoodiškis Grybas, bosto- 
n|j<kės Tamošauskienė ir Šu
kienė,’ worcesteriškis Skliutas, 

; irsjpionteliškis Sauka.

Tačiau laisviečių suvažiavi
mas buvo didelis, o jei ne ta 
staigi ir neigiama ore atmai
na, jis būtų buvęs dar dides
nis.

Labai svarbu, kad suvažia
vusieji, išklausę raportus, la
bai rimtai ir konkrečiai svars
tė dienraščio reikalus, — 
svarbiausia: kaip ryškiau at
žymėti Laisvės 40 metų gyve
nimo sukaktį.

Dovanų su sveikinimais taip
gi suplaukė arti $2,000.

Bankietas buvo spalvingas, 
gražus, smagus. .

Per porą valandų keletas 
kryžiokų mus pikietavo, bet 
tuomi jie tik ant juoko pasi
statė.

'Dpbar rimtai imsimės už 
daabo vykdymui tų nutarimų, 
kuriuos 'suvažiavimas padarė!

Praėjusią savaitę čikagiškė 
Vilnis neišėjo per 4 dienas,— 
neišėjo dėl negavimo laikralš-i 
tlnio popieriaus.

Pruseika rašo, jog tuomet, 
kai Vilnis neišėjo, “priešai 
kad ambrina, kad birbina po 
visą Čikagą, kad Vilniai ka
put, jr popieriaus ji negaus.”

Pagaliau ketvirtadienį po
pieriaus atvežė, “nors už jį 
baisiai brangiai reikia mokė
ti/’. Tuo pačiu sykiu: “Priešų 
ambrijimai, kad popierio ne
gausime, nuėjo perniek.”

Ir mums buvo nesmagu, kai 
negavome Vilnies. Turiu pri
sipažinti : kai gauname pun
dus laikraščių, aš pirmiausiai 
imu Vilnį ir ją skaitau.

, Beje, Pruseika žymi: dėl to, 
kad Vilnis negavo popieriaus 
ir neišėjo per keturias’dienas, 
nebuvo galima pavaryti pla- 
te&Ss agitacijos ir “už svei
kinimus Laisvės bendrovės šė- 
rirtinku suvažiavimui.”

Vistik čikagiečiai prisiuntė 
$175.
' Nuoširdi jiems padėka!

Dipukas Vladas Jutelis, įsi- 
. mylėjęs į pianistę lietuvaitę 
| Stefaniją Navickaitę, paleido 
į jai nugaron porą revolverio 
; šūvių.

/Mergaitė iššoko iš antro 
f aukšto pro langą ir šiuo metu 
ryra ligoninėje.

Vladas ' Jutelis po to pats 
| Nusišovė, '

Tai įvyko praėjusią savaitę 
/ Melrose Parke, Illinois, netoli 

Čikagos.
Vladas Jutelis, matyt, greit 

“suamerikonėjo.”
Beje, Vilnis žymi, jog Jute

lis but^1 įsimylėjęs į Navickai
tę, nežiūriht to, kad pastaroji
yra jo giminaitė.

žmogus 
‘/vaidilų 

buvusi

Naujieųos’e tūlas 
apie/ Čikagos 

,” kuri kitados 
inga ir kovingi. Vaidi- 

"flaptas veikimas kitiems
vo žinomas,” bet jie buvę

A
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Darbo unijos protestuoja 
prieš valdžios įsakymą 
užšaldyti algas
Valdžia gal apribos pelnus 
vieton kainų kontrolės

Washington. — Darbo 
Federacijos ir CIO vadai 
protestavo, kad valdžia už
šaldė darbininkam tokias 
algas, kaip jos buvo iki šio 
mėnesio 25 d.

Chicago. — CIO ir Dar
bo Federacijos mėsinių dar
bininkų unijų viršininkai 
pasiuntė Washingtonan te
legramas, smerkiant algų 
užšaldymą. Telegramos į- 
spėja, kad unijos nesutiks 
su tuo įsakymu.

New York. — Jungtinės 
Elektrininkų Unijos komi
tetas šaukia specialų jų su
važiavimą planuoti kovai

Smarkinami kariniai 
Anglijos pasiruošimai

London.—Anglijos prem
jeras Clement Attlee prane
šė seimui, kad valdžia ,ski-. 
ria 13 bilionų, 160 milionų 
dolerių pasmarkintam gin
klavimuisi per trejus me
tus, esą, prisidėti prie va
karinės Europos apgynimo 
nuo komunizmo.

Attlee sakė, bus sparčiai 
statoma ' nauji tankai, ra- 
kietiniai bombanešiai ir ki
ti karo įrankiai; dėl to taps 
sumažinta civilinių dirbinių 
gamyba. Jis šaukė anglus 
dar kiečiau susiveržti pil
vus.’ . ;

Ateinančią vasarą bus 
pašaukta panaujintam lavi
nimui 235,000 pereito karo 
veteranų. Anglų valdžia 
žiūrės, kiek jie tiktų nau
jam karui.

Seimas paniurusiai klau
sėsi Attlee’o kalbos; nė vie
nas seimo narys jam neplo- 
j°.

Panaikinta komunistu 
registracija Baltimore

Baltimore. — Valstijinis 
apskrities teismas panaiki
no, miestinį įstatymą, lie
piantį visiems komunistams 
susiregistruoti.

Tą sprendimą teismas pa
darė, atmesdamas bausmę 
komunistams Wm. B. Cole- 
manui ir A. W. Shusterma- 
nui. Miestinis teismas buvo 
nubaudęs juodu po $100 už 
tai, kad jiedu neužsiregis
travo.

Manila. — Nežinia kas 
nušovė tris važiuojančius 
džypsu Amerikos kareivius. 
Filipinų valdžia kaltina 
partizanus .valstiečius.

“dideli šios šalies ir lietuvių 
patrijotai...”

Toliau: “Vaidilos ir dabar 
tebėra gyvi. Jie tik laukia di
džiojo Perkūno įsakymo bet 
kokiam veiksmui/' . / .

Ir kokių dvikojų šiame 
margame pasaulyj nėra!

★ ★ ★ Richmond Hill 19, N. Y., Trečiad., Sausio-Jan. 31, 1951 ! ★ ★ *

prieš algų užšaldymą.

Washington. — Valdinis 
kainų kontroliuotojas Mi
chael V. DiSalle sakė, gal 
valdžia atšauks savo pa
tvarkymą dėl kainų kontro
lės, . o jo vieton įsakys nu
statyti, kiek verslininkai 
gali pelno imti. Pavyzdžiui, 
jeigu kompanija pakelia 
kainas krautuvininkui, tai 
ir jis galėtų tiek pat pakel
ti kainas pirkikam - varto
tojams, kad būtų užtkrin- 
tas jam tinkamas pelno 
nuošimtis.

Valdininkai, sakoma, ta- 
I riasi apriboti pelnus ir 
| kompanijom

Senatoriai ragina 
pačią Ameriką 
bausti Kiniją

Washington. — Demo
kratas senatorius John L. 
McClellan davė Senatui 
naują pasiūlyma prieš Ki
nijos Liaudies Respubliką:

Jeigu Jungtinės Tautos 
vis dar nepasmerks Kinijos 
ir neveiks prieš ją, tai pa
ti Amerika privalo daryti 
ūkinius, politinius ir kari
nius žygius prieš Kiniją.

Sen. McClellan ragina 
pasiklausyt, ką patars ge
nerolai. Jie gi jau pirmiau 
prašė leist iš oro bombar- 
duot Kiniją.

Republikonas senatorius 
Wm. Knowland sakė: Jeigu 
Anglija, Indija ir kiti kraš
tai ilgiau sulaikytų Jungti
nes Tautas nuo veiksmų 
prieš Kiniją, tai vien Ame
rika turėtų bausti Kiniją 
todėl, kad kinų kareiviai 
padeda šiauriniams Korė
jos liaudininkams kariauti 
prieš amerikonus.

__ _________________> -

Korespondentas pataria 
dar nesidžiaugi pergale

Washington. — Jim G. 
Lucas, iš Korėjos sugrįžęs 
korespondentas Scripps- 
Howard laikraščių, rašo:

— Nors ‘Jungtinių Tau
tų' padėtis Korėjoje netikė
tai pagerėjo, bet dar nega
lima per daug džiaugtis. 
Mes dar, nesunaikinome jo
kios didelės dalies priešų 
armijos, kuri labai skait
linga. Mes dar net nesura
dome, kur yra ta jų armi
ja.

Lucas tvirtina, kad ame
rikiniai lėktuvai padaro di
delių nuostolių šiauriniams 
Korėjos liaudininkams ir 
kinams. Bet jis netiki, kad 
jankių lakūnai tiek daug 
jų išžudo, kaip skelbiama.

Pover, N. J. r— Parako 
sprogimas Pica’tinny arse
nale tuoj užmušė 3 darbi- 
ninkus; o. pankui mirė (Įąr 
6.

JAPONIJA REIKALAUJA 
SUGRAŽINT JAI SALAS

Tokio. — “Liberalai, ” 
valdinė japonų partija, at
sišaukė į Jungtines Valsti
jas, kad sugrąžintų. Japoni
jai Kurilų,- Ryukyu ir Bo
nin salas.

Japonijos premjeras Ši- 
geru Yošida, liberalų vadas; 
šiuo tarpu veda derybas su 
prezidento Trumano pa
siuntiniu J. F. Dullesu apie 
atskirą taikos sutartį su 
Japonija, apeinant Sovietų 
Sąjungą.

------------  ...    - ■ ■ -----------------------A. ..   ■ ------------------------

Francijos premjeras Pleven 
šaukiąsi atominių bombų 
prieš Sovietų Sąjungą

N

Washington. — Atvykęs 
Francijos premjeras Rene 
Plevėn prašė prez. Truma- 
ną naudot atomines bom- 
bąs prieš Sovietų Sąjungą, 
jei tik rusų armija užpultų 
Franci ją.

Prez. Trumanas šiltai pa
sitiko Pleveną ir ketino įro
dyti, kad Jungtinės Valsti
jos yra “tikras Francijosj 
draugas.”

Pleven pageidauja dides
nės dolerinės ir ginklinės 
paramos Franci j ai, ypač 
karui prieš Vietnamo liau
dininkus - komunistus In- 
do-kinoje.

Vėliausios Žinios
Lake Success, N. Y. — 

Pranešama, jog Amerika iš 
anksto patraukė savo pu
sėn 43' narius politinio 
Jungtinių Tautų komiteto 
balsuoti už amerikinį pa
siūlymą — pasmerkti Kini
jos Liaudies Respubliką 
kaip užpuoliką ir planuoti 
baudžiamuosius Jungtinių 
Tautų žygius prieš ją.

Nutarimui padaryti rei
kia dviejų trečdalių komi
teto narių, tai yra, 40 prieš 
20.

Washington. — Karinis 
kongresmanų komi tetas 
svarsto siūlymus draftuot 
kariuomenėn vyrus nuo 19 
iki 28 bei 30 metų amžiaus.

Chicago. — Sustreikavo 
6,000 Crane kompanijos 
plieno darbininkų, reika
laudami daugiau algos, ne* 
paisant valdžios , įsakymo 
užšaldyti algas. z

Teisiamas vokietys sako, 
naciai jį įpratino žudyt

Offenburg, Vokietija. — 
Vokietys girininkas Josef 
Ritter teisme prisipažino, 
kad jis pernai užmušė dvi 
moteris. Bet jis teisinasi, 
kad naciai įpratino jį žudyt 
belaisvius Dachau koncent
racijos stovykloje. Ten Rit
ter, pagal nacių įsakymą, 
nužudė 56 žmones.

Jis sakė teismui, stovyk
los sargai įleisdavo jam į 
kraują kokiu tai svaigalų, 
kad s jis nesidrovėtų žudyti. 
Ritter pasakojo, kad jis 
jautėsi pąnašiai apsvaigęs 
pirm užmušant tas dvi mo
teris.

! Kurilų salos, po Antrojo 
pasaulinio karo, buvo per
vestos Sovietų Sąjungai, 
pagal Potsdamo ir Kairo 
konferencijų nutarimus. A- 
merikos globai buvo paves
tas Ryukyu salynas su 
stambia Okinavos salaf ir 
Bonin salos.

Amerikonai yra įsitaisę 
Okinavoj didžią oro jėgų 
stovyklą ir karinio laivyno 
bazę.

Maskva sako, MacArthnras 
liepė sudaryti miliono 
japonu armijų

Maskva. — Sovietinis ko
respondentas pranešė iš 
Šanghajaus, kad generolas 
MacArthur slaptai/. įsake 
Japonijos valdžiai sudaryt 
miliono vyrų armiją, įsigyt 
1,000 karinių lėktuvų ir ka
ro laivyną iki pusės milio
no tonui

Žinios iš Tolimųjų Rytų 
teigia, l[ad amerikonai kar
štai organizuoja didelę ja
ponų armiją korejiniam .sa
vo karui.

Pranešimai iš Kinijos sa
ko, jeigu Amerika pada
rytų atskirą taiką su Japo
nija, tai reikštų karą.

New Delhi,'Indija. Pra
lėkė milžiniškas sąrančių 
spiečius, 10 mylių ilgio, lin
kui kviečiu derliaus Pun- <r
džabo provincijoj. Per są
rančių debesyną negalėjo 
lėktuvai pakilti.

Berlin. — Rytinės Vokie
tijos valdžia pakeitė mir
ties bausmę, 15 metų kalė
jimu Josefui Fladei, 18 me
tų vyrukui. Jis buvo nu- 
smerktas už tai, kad peiliu 
perdūrė policininką, kuo
met policininkas bandė Fla- 
dę areštuot, nes Flade, šū
kaudamas gatvėse, kurstė 
žmones prieš demokratinę 
vokiečių valdžią rytinėje 
Vokietijoje ir prieš Sovietų 
Sąjungą.

Nusmerktas Flade para
šė aukštesniam teismui laiš
ką, apgailestaudamas, kad 
taip nusidėjo, ir prašyda
mas dovanot jam gyvybę.

Vokiečiu socialistai nori 
lygybės mainais už armiją

Frankfurt, Vokietija. — 
Vokiečiu socialistų vadas 
Kurt šumacher sutinka, 
kad būtų atgaivinta vokie
čių armija vakarinėje Vo
kietijoje, jeigu Amerika, 
Anglija ir Franci j a pripa
žintų pilnateisę lygybę va
karinei Vokietijai ir jos ar
mijai su tomis trimis vals
tybėmis ir jų armijomis; O 
kol nėra lygybės, tai jis 
žada priešintis vokiečių at- 
ginklavįmui.

Tokio. — Nukrito' jūron 
angly lėktuvas. Žuvo 22 as
menys. 1 ,

Metai 41-inieji. Dienraščio 33-tiejL 
--------- ............................ . ...........

i Amerikos laivai pleškino 
i Šiaurines ir Pietinės 
Korėjos uostus ■ .
Jankiai veržiasi artyn Seoulo; 
liaudininkai smarkiau ginasi

Korėja, saus.' 30. —Ame
rikonai vakariniame fronte 
pasivarė dar porą mylių 
pirmyn į žiemius nuo Suvo- 
no.ir pasiekė vietą už 8 my
lių nuo Seoulo, Pietinės Ko
rėjos sostinės.

Amerikiniai lėktuvai, va
lydami kelią saviem pėsti
ninkam, numetė 80 tūkstan
čių galionų, deginančių ga
zolino drebučių (napolino); 
supleškino 26’ miestelius ir 
kaimus, sunaikino bei apde
gino 240 namų ir nusvilino 
50' ketvirtainių mylių plotą.

Vakariniame fronte ame
rikiniai ir kanadiniai karo 
laivai bombardavo - Inčon 
uostą, pietinėje Korėjoje.

Siūloma draftuot vyrus 
iki 30 mėty amžiaus 
ir nevisai sveikus

Washington. — Kongre- 
! so karinių jėgų komisija 
pritarė sumanymui draf
tuot kariuomenėn vyrus iki 
30 metų amžiaus. Sumany
mas perduotas apsigynimo 
departmental apsvarstyti.

Apsigynimo sekretoriaus 
pavaduotoja Anna Rosen- 
bergienė siūlė rekrutuot ve
dusius bevaikius nuo 19 iki 
25 metų amžiaus.

Karinės kongresmanų ko- 
I misijos pirmininkas 'demo
kratas' Carl Vinson prieši
nosi draftavimui pereito 
karo veteranų.

Komisija taipgi diskusuo- 
ja siūlymus draftuot 18- 
metinius jaunuolius* ir 
šaukt karinėn tarnybon 
taipgi šimtus tūkstančių 
tokių, kurie sykį jau buvo 
atmesti kaipo nesveiki pro
tiškai ar kūniškai.

Senatorius Lyndon B. 
Johnson ragino imt naujus 
rekrutus jau su mažesniais 
dvasiniais ir fiziniais gabu
mais,: negu iki šiol.

, X

Suvaržė Vengrijos atstovam 
keliones Amerikoje

Washington. — Jungtim 
Valstijų valdžia užgynė 
Vengrijos atstovams ke
liauti toliau kaip per 18 my
lių nuo Baltųjų Rūmų Wa
shingtone'.

Tuom Jungtinės Valsti
jos “atsiteisia” Vengrijai, 
kuri uždraudė Amerikoj di
plomatams keliauti plačiau/ 
kaip per 18 mylių nuo sosti
nės Budapešto vidurio.

Pernai buvo užginta Ru
munijos atstovybės nariams 
tolesnės kaip 35 "mylių ke
lionės iš Washingtono, nes 
Rumunija apribojo ameri
kiniams diplomatams važi
nėjimus bei lakstymus.

ORAS. — Giedra ir labai 
šalta.
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Didysis Amerikos karo lai
vas Missouri ir keliolika ki
tų karinių laivų triuškino 
Kansong uostą, rytiniame 
Šiaurinės Korėjos pajūryje, 
27 mylios į žiemius nuo 38- 
tos paralelės, f Kansongą 
buvo paleista 1,000 patran- 
kinių šovinių.

Fronte smarkiai prieši
nosi amerikonams dar ne
dideli būriai šiaurinių Ko
rėjos liaudininkų ir kinų.

Viduriniame fronte kore- 
jinįai liaudininkai apsupo 
jankių žvalgų būrį į žiemius 
nuo Yodžu miesto. p' ----U

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, saus. 29.—Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
radijas sakė:

Liaudies Armija ir kinai 
'Savanoriai vis kerta prie
šams smūgius.

Suvono srityje eina vieti
nės kautynės. Kangnungo 
ruožte liaudininkai nušovė 
keturis amerikinius lėktu
vus ir suėmė keturis lakū
nus.

Statoma karo lėktuvai 
už $2,750,000,000 .

Washington. — Oro jėgų 
vyriausybė per kelis pasku
tinius mėnesius užsakė pa
statyt karinių lėktuvų už 2 
bilionus, 750 milionų dole
riu. xv

Tarp kitko, statoma nau
jas milžiniškas bombanęšis 
B-52. Jis bus- dar galinges
nis, negu B-36.

/

B-36 bombanęšis turi 10 
motorų — 6 gazolininius ir 
4 rakietinius; gali 10,000 
mylių lėkti be nusileidimo, 
skrisdamas apie 400 mylių 
per valandą. <

B-b2 taipgi bus pritaiky
tas atom-bombom nešioti ir 
mėtyti.

Ohio kilius ragina atsaukt 
amerikonus iš Korėjos

Columbus Ohio. —Repub- 
likėnas Ohio valstijos sei
melio narvs Bauer įteikė 
pasiūlymą, šaukiantį iš
traukt visą Amerikos ka
riuomenę iš Korėjos.

Pasiūlymas ragina Jun’g, 
Valstijų Kongresą ištirt, 
kodėl prez. Trumanas įvėlė 
šią šalį į Korėjos karą. Kar
tu jis kritikuoja vadinamą 
“policinį” Jungt. Tautų vei
kimą Korėjoje.

Reikalauja pakelt nedarbo, 
ligos pensijas N. J.

Trenton, N. J. — Įteiktas 
New Jersey valstijos sei
meliui '• sumanymas reika
lauja pakelti savaitinę' ne
darbo ir ligos pensiją nuo 
dabartinių $26 iki $30.

\ *- * 'V
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Svečias iš Paryžiaus įspaudai naujas populiarios
T ... . 1 . . .. 'Lietuvoje TeofilioĮ mūsų puošniąją ir turtingąją sostinę pribuvo r ran- poemos “Usnynės” 

cūzijos premjeras Rene -Pleven, Jis atvažiavo su svarbia Tai bus puo§ni( 
misija. Taip mus informuoja komercinė spauda. i iliustruota knyga. Įdomu pa-

Rene Pleveno misija bus pataisyti Amerikos žmonių, o žymėti, kad leisdami “Usny^ 
ypač Amerikos vyriausybės nuomonę linkui Francūžijos nę,” mes darome naują bau
siu dienų valdovų. Čia daug’kas mano, girdi, kad fran- dymą iliustravimo srityje: 
cūzai jau užtenkamai turėjo karų ir naujo karo nebeno-' kviečiame ne vieną dailininką, 
ri. Todėl jie taip lėtai ir nedrąsiai ginkluojasi. Todėl ka
ro ir militarizmo reikalams jie nepakankamai skiria pi
nigų. Todėl jie ne visa energija, darbuojasi dėl gen. Ei
senhowerio organizuojamos Vakarų Europos Armijos. 
Pagaliau todėl jie kreiva akimi žiūri į mūsų pastangas 
atkurti Vokietijos militarinę galią.

Visa tai blogai nuteikia prezidentą Trumaną ir jo 
kolegas'. Todėl Francūžijos vyriausybė atsiuntė čionai 
savo galvą. Ji turi išryškinti Francūžijos nusistatymą ir 
įtikinti amerikiečius, kad francūzai nuoširdžiai ir ištiki
mai daro viską, ko nori bei reikalauja Amerika.

Kad Rene Pleveno žodžiai nebūtų visiškai pliki, pačio-

Tilvyčio 
leidimas, 

skoningai

portažai ir literatūrines kriti
kos kūriniai, žymus įvykis 
mūsų literatūroje bus V. Kap
suko - Mickevičiaus raštų pa
sirodymas. Jų turinyje.— pla
tūs R. šarmaičio įvadinis 
straipsnis, V. Kapsuko prozos 
kūriniai, straipsniai apie 
Strazdelį, Biliūną, Janonį ir 
kitus mūsų rašytojus. ,

Dar toliau:
Leidykla gauna šimtus laiš

kų iš broliškųjų .respublikų ii* 
iš užsienio kraštų. Mūsų pra
šo kuo plačiau versti lietuvių 
rašytojų kūrinius į rusų kal
bą, kad tuo būdu jie taptų 
prieinami įvairiausių tautybių 
skaitytojams, šiuo metu mes 
ruošiamės išleisti rusiškai Pet
ro Cvirkos romaną “Frank 
Kruk,” ir “Nemuno šalies pa
sakas,” Dovydaičio “Įvykius 
Naujamiestyje,” Tilvyčio “Us- 
nynę,” Biliūno rinktinius raš
tus, Montvilos, Venclovos ir 
Tilvyčio “Rinktines” ir t.t. 
Rusų kalba taip pat išleisime 
J. Baltušio pjesę “Gieda gai-

išparduotas J. dūliai,” kuri jau dabar plačiai 
; “Po au- statoma užsienyje, ypač Len- 

Dabar autorius, grįžda-Į kijoje. Viename Varšuvos te
šlos

bet jų kolektyvą, šiuo kartu— 
Jurkūną, Mackevičių, Palai
mą, Kuzminską, jauną daili
ninką Jurėną. Daugiau žmo
nių — daugiau minčių, pasiū
lymų, idėjų. leidinys iš to tik 
laimės.

Jau seniai 
Dovydaičio romanas 
droš.” :
mas prie tos pat temos ir tų i atre jau įvyko 150-sis 
pačių herojų, žymiai išplėtė pjesės spektaklis.
savo kūrinį, parašydamas iš 

i, pavadin- 
Naujamiestyje.” 

da-

je Prancūzijoje valdžia paskutinėmis dienomis smarkiai esmės naują romaną, . 
suvaržė kairiuosius. Ypatingai Francūžijos valdžia “Įvykiai 
smarkiai suvaldė kairiuosius, kai jie aną dieną buvo pa-l^1 L Dovydaičio romaną 
simoję gen.' Eisenhowerj Paryžiuje pasitikti milžiniškai ai lV0Siame spaucai.

yv. ... . ..... ,._j Toliau:

“Taika nugalės karą,”
šitaip pavadinta stambi knyga

■ almanachas, kurią mes 
šiomis dienomis atidavėme

demonstyacija. Visi dabar džiaugiasi, nes visi žino, kad 
iš tos demonstracijos “niekas” neišėjo. Paryžiečiai buvo 
pamokyti, kaip jię turi užsilaikyti, kai pas juos pribūna f- 
aukštas svečias iš tolimos Amerikos. Prancūzijos vai- _
džia sumobilizavo- demonstracijai sutriuškinti visą de
šimtį tūkstančių policistų. Juo apginklavo vėliausiais ir 
modemiškiausiais ginklais. Jie turėjo viską, apart ato
minės bombos. "'

Ginkluoti policistai užtvėrė visas gatves, kurios vedė 
į demonstracijos vietą. Kas tik ten pasimaišė, tą tuojau 
pasodino į policijos vežimą ir nugabeno į kalėjimą. Taip 
į keletą valandų prisipildė visi Paryžiaus kalėjimai. Juo
se atsidūrė trys tūkstančiai paryžiečių!

Tik vieno dalyko šioje gudrioje strategijoje Prancū
zijos valdžia nenumatė, būtent to, kad šis policijos tero
ras prieš paryžiečius buvo daug ryškesnis francūzų pro
testas prieš Eisenhowerio misiją, negu būtų davus kele
to desėtkų tūkstančių rami demonstracija aikštėje.

Ir to dar neužteko. Prieš pat Rene Plevenai aplei
džiant Paryžių, Prancūzijos valdžia uždarė Pasaulinės 
Darbo' Unijų Federacijos centrą Paryžiuje. ,

Ar bereikia geresnio įrodymo mums amerikiečiams, 
kad Prancūzijos valdžia juokų nemėgsta ir kad ji priims 
ir šimtu procentų praves visus prezidento Trūmano, 
sekretoriaus Achesono ir gen. Eisenhowerio įsakymus?

Ką apie tai mano Francūžijos žmonės ir kaip jie į tai 
visa žiūri, tai kitas dalykas.-Rene Pleven žnhonių neat
stovauja. Jis atstovauja tik pats save ir savo kabinetą. 
Už Francūžijos žmones, kaip atrodo, kalba tie trys tūks
tančiai paryžiečių kalėjimuose.

Kontrolė ar apgavystė?
Pagaliau susilaukėme kainų kontrolės. Tiesa, apie kai

nų atstūmimą atgal niekas nebekalba, bet gerai, kad kai
nas kelti jau bus nevalia. Tikrai visiems reikėtų tik apsi
džiaugti ir prezidentui Trumanui nuoširdžiai padėkavoti.

Visa mūsų nelaimė bus tik tame, kad toji paskelbtoji 
kontrolė taip pilna skylių, jog ji labai panaši į didžiausią 
apgavyste. M

Skaitėte praėjusį sekmadienį pranešimą iš Washing- 
tono? Jeigu kurie neskaitėte, tai dabar pasiklausykite. 
Ten pažymėta^ kad tik tos kainos nebegalės kilti, 'kurios 
jau yra pasiekusios pačius debesis. Bet net 77 įvairiausi 
maistiniai dalykai tebesiranda “žemiau normos” arba 
“parity” ir galės dar aukščiau pakilti; Jų kainų ši kont
rolė nepaliečia. Į tą skaičių įeina toki, “nesvarbūs” daly
kai, kaip dUofla, miltai, įvairios mėsos, žirniai, sviestas, 
pienas, kiaušiniai, ir taip toliau,'ir taip toliau.

Aiškiai suprantama, kad tų visų daiktų kainos tuojau 
turės pakilti, kad dasivaryti iki valdžios nustatytos “pa
rity”. Taigi; įvedimąs šios kontrolės -pasibaigs dar dides
niu maisto' pabrangimu.

ALANTO LAIŠKAS
MILIJONIERIUI

Clevelando Dirvoje Vyt.
i Alantas (buvęs smetoninio 
lAido redaktorius Kaune, o 
dabar dipukas Amerikoje) 
rašo atvirą laišką “lietu- 

” Ir tamej viui milijonieriui.
spaudą. Tai — poezijos, apy- laiške Alantas šitaip užveža 
braižų, apysakų ir publicist!-, 
nių straipsnių rinkinys, kuria
me gausiai dalyvauja 
prozininkai ir poetai, 
bruožas: publicistikos 
je skaitytojas suras , 
rašytojų kūrinių, bet taip pat 
ir moksliniAkū, menininkų, į- 
žymių darbininkų straipsnius 
jų mintis apie kovą dėl taikos, 
apie taikingą kūrybinį lietu- 

I vių tautos darbą.

Tęsiamas mūsų literatūros 
klasikų leidimas, šiomis die
nomis išėjo iš spaudos stam
bus Lazdynų Pelėdos rinkti
nių raštų tomas.

Mūsų skaitytojas plačiai su
pažindinamas su tais rašyto
jais kurie, buržuazijai val
dant, buvo persekiojami, o jų 
kūriniai — konfiskuojami. 
Netrukus išeis iš spaudos 
Smetonos kalėjimuose kalinio 
rašytojo ir žurnalisto Alekso 
Maginsko “Rinktinė.” Joje 
bus išspausdintos A. Magins- 
kp apsakymai, eilėraščiai, 
publicistiniai straipsniai, re-

mūsų 
įdomus 
skyriu- 
ne tik

Sveikinimai Laisvei

pagerbti, tas gerasis lietuvis tik 
pareiškė, kad jis “labai rūpes
tingai eis savo pareigas.“ Nei 
apie lietuvius, nei apie lietuvių 
reikalus nė žodžio, jau nebe
kalbant apie čekį kokiam vi
suomeniniam reikalui.

Viskas rodo, jog Alantas 
pirštu prikišamai rodo į tū
lą bankininką B., praėju
siuose rinkimuose išrinktą 
į vieną valdinę (miestavą) 
vietą. Tik kyla klausimas, 
ar tas “milijonierius’’ Alan
to laišką matys? O jei jam 
kas nors ir parodys, ar jis 
kreips dėmesio į tai, ką sa
ko Alantas?

Tasai “milijonierius” val
dininkas pirmiausiai priva
lės duoti pinigų partijai, 
kuri pastatė jį savo rinki
miniu sąrašam , Nes jei jis 
jai nieko neduos, tai partija’ 
ateityj jo nestatys kandida-^ 
tu.

Kad tarp Amerikos lietu
vių yra nemaža • stambių 
biznierių, kurių turtas sie
kia, sakysime, pusę milijo
no dolerių, nieks neginčys. 
Bet tiems žmonėms lietu-; 
viška kultūra rūpi tiek, I 
kiek ji rūpėjo smetoniniu-1

vienam čikagiškiam “mili
jonieriui”:

Viename dideliame Amerikos 
mieste lietuvių visuomenės ini
ciatyva bei pastangomis buvo 
pasiūlytas kandidatas, turtin
gas lietuvis, aukštai vietai už
imti. Gal tas lietuvis ir nėra 
milionierius tikra to žodžio 
prasme, aš nežinau, bet kad jis 
yra labai turtingas, tai tą visi 
žino. Jis buvo išrinktas grei
čiausiai taip pat tų pačių rin
kikų dėka, nes daugiau lietuvių 
kandidatų nebuvo. O be to, jį 
labai reklamavo lietuvių 
da, nepaprastai keldama 
ten jo pilietines dorybes 
brėždama, kad jis esąs 
lietuvis.
sekiau atsidėjęs ir, prisipažin
siu, nekantriai laukiau, kai jis

suvažiavimo proga
.Prašome pasiskaityti gražių pasveikinimų:

Hudson, N. H.
“Brangūs Draugai: Sveikiname Laisvės dalininkų su

važiavimą ir linkime, kad suvažiavime išdirbtų gerus 
planus išlaikyti dienraštį šiais sunkiais laikais. Čia rasi
te $15. Linkėjimai nuo: Po $5—J. Egerių šeima ir W; 
Vilkausko šeima. Po $2: L. Barauskienė ir V. Šipuliaus- 
kas. J. Virbeckas $1. Su pagarba, J. E.”

N. Braddock, Pa. . lį
. “Siunčiame. širdingiausius sveikinimus Laisvės šėri- 
ninkų suvažiavimui; Laisvės štabui; Laisvės darbinin
kams ir visiems Laisvės rėmėjams. Dirbkime visi su pa
sišventimu, kad šiais krizio laikais išlaikytume mūsų 
Laisvutę nepažeistą nuo organizuotų sąrančių. Aukoja 
Peter Yeskevičius $3 ir Geo. Urbonas $3.”

Racine, Wis.
“Gerbiamieji: Sveikinu Laisvės suvažiavimą ir vėlinu, 

kad augtų ir bujotų. Prisiunčiu savo auką $3. A. Pak- 
ter.”

Stamford, Conn.
“Sveikiname dienraščio Laisvės suvažiavimą: Po $5— 

Anna Philipse, Wm. Deksnys ir A. Petrikonis.” 
į Binghamton, N. Y.

“Draugai ir Draugės: Mes sveikiname Laisvės dali
ninkų suvažiavimą ir esame tikri, kad jūs, draugai, pada
rysite atitinkamus tarimus ir pateiksite gerus planus 
Laisvės ateičiai. Siunčiame ir mažą auką: Juozas $5; Ma
rytė $1 ir Onytė $1. Draugiškai, M. Kazlauskiene.”

Bridgewater, Mass.
“Sveikiname Laisvės šėrininkų suvažiavimą, linklda- 

! mi kuo geriausios darbuotės ateičiai, išleidimui dienržiš- 
i čio Laisvės ir kovoti už darbininkų klasės reikalus. Kon- 
I stancija Kalvelienė, $5. Antanas Beržinis, $3. Po $2: 

. . ... Charles Peslis, Frank Kazeliūnas. Po $1: Peter Budriū-
kams kuomet jie maumojo Alf Mažiukna ir Stanley Skerstom Viso $15.-
iš valdžios ėdžių abraką.

Smetoniniams valdinin
kams pirmiausiai rūpėjo 
praturtėjimas, dvarai, fa-1 
brikai. Na, ir dabar “lie
tuvis milijonierius,” ku 
riam Alantas 
laišką, gali drąsiai atmau
ti: ką pats ponas ir kiti iš 
jūs tarpo aukojote lietuviš-| 
kai kultūraij kuomet Lietu
vos liaudį engėte ir pinigus 
krovėtės?

ŠYPSENOS
Praleido Viską

Jis: — Pereitą vakarą tu 
man sakei, kad pas mane 
yra kas tai tokio, kas ta
ve labai vilioja, o šiandien 
tu jau visai atšalus mio ma
nęs.

Ji: — Tu atsimink, kad 
viskam yra galas. Tą, kas

00. Draugiškai, K. Kalyelienė.” _ s
Medford, Mass.

“Gerb. Laisvės Adm.: Čia rasite čekį sumoje $10, Ui 
bus pasveikinimas Laisvės dienraščio 40 m. Jubilėjaus. 
Vėlinu, kad dienraštis Laisvė gyventų dar daug metų^ 

v . . . t Draugiškai, Konstancija Zinskienė.”
rašo atvirą . Montello, Mass.

“Sveikiname Laisvės šėrininkų suvažiavimą su geriau
siais linkėjimais, išleisti dienraštį Laisvę, nors ir sunkio- 

; se sąlygose, kuomet taip pašėlusiai siaučia reakcija. Po 
|$5: Geo. Shimaitis, Jonas Vaitaitis, A. J. Skirmontai ir 
į J. K. Sireikis. Po $2: J. ir M. Markevičiai, Jonas Grigas, 
į J. Valančiauskas, $1.50. Po $1: Adolf Yucius, A. Dauk- 
' šas, M. Benevičienė, K. čereškienė^ Charles Rawkis, Ann 
Chūsfnut, M. Gutauskienė^ K. .ZaĮskis, J. Vaitiekfchas, 
Alfonsas Weilen. Viso $35.50. Draugiškai, George ^Shi- 
niaitis.”

Binghamton, N. Y.
‘Sveikinu su 40 m. jubilėjum. Vėlinti ilgiausius metus 

gyvuoti, švie'sti ir kviesti darbo žmones, kad išlaikyti 
taiką pasaulyje. Čia randate mano auką $2. DradgiŠkai, 
H. Žakienė.”

spau-
aikš-

ir pa-
. geras 1Tian labai patiko, tu išlęi-

Tą visą reikalą aš vakar.

Neapsigauk
Henris: — Aš Visai nesi-

jau buvo išrinktas, kuo tas vy-l 
ras lietuvių visuomenei atsigė-’ 
rins. O atsilyginti jis galėjo la-1 interesuoju moterimis. Man

paskirdamas taml geriau' patinka Vyrų drau-bai lengvai—-] 
tikrą sumą 'lietuvių kultūros 
reikalams. Bet . . . per bahkie- 
tą, kutis buvo surengtas jam

gystė.
Čarlis: — Bet aš 

krUtaVęs irgi.
suban-

Ir ten milijonai neina žmonėms Jis 4F
- Ar tu

Motinos ir mokyklos
Valdžios reikalavimas, kad drafto keliu armijon turf 

būti imami ir I8‘ metą amžiaus jaunuoliai, pastatė ant 
koji? Amerikos motinas. Jos ne tik dejuoja, bet ir pro
testuoja. Jos reikalai!.ja, kad valdžia nekištų rankų prie 
jų vaikų. Mūsų motinos savo 18 metų sūnus juk tebe- 
skaito vaikais, kuriems Veikia į rankas duoti ne ginklą 
ir' mokyti, kaip žmogų nušauti bei bomba sūdrąškyti, 
bet knygą ir mokyti doros .ir žmoniškumo. Todėl joms 
neaptinka^ kad prezidentas Trumanas ir sekretoriu's 
Acheson jų sūnus žada paimti armijon.

Bet motinos nėra vienos. Amerikos aukštosios mo
kyklos irgi atsidūrė sunkioje padėtyje. Jeigu visus Vyrus 
nuo 18 iki 26 metų suimsime į kariuomenę, tai kas be
lankys mūsų kolegijas ir universitetus? Beveik visos 
aukštosios mokyklos beveik visiškai išsituštins.

Porto Rico yra Jungtinių 
Valstybių kolonija. Kaip 
joje darbo žmonės gyvena, 
galima spręsti iš pačios 
valdžios paskelbtų davinių 
apie skaičių džiovininkų. 
Sako, kad toje saloje ran
dasi 40,000 džiovininkų. Bet 
laikraštis “Pueblo” pripa
žįsta, kad jų yra dveja 
tiek, kiek valdžia skelbia. 
Tai parodė nepaprastai 
aukštas džiovininkų skai
čius tarpe studentų.

Nežiūrint to- didelio džio
vininkų skaičiaus, valdžia 
turi jiems tiek vieną sana
toriją, kurioje viso labo tel
pa tik 824 žmonės. Masė 
džiovininkų neturi jokios 
medikališkosios priežiūros. 
Už tai dauguma jų numirs- —■ I .J. »!■> n ■■■■Ona-M •<

ta be jokios pagalbos.
šiemet valdžia dar suma-i 

žino dėl minėtos -sanatori
jos paskyrimą ant $43,000. 
Tai reiškia, ka didelė dalis 
ir tų, kurią buvo laimingi 
patekti į valdišką sanatori
ją, turės ją apleisti.

Bet tai dar nereiškia,, 
kad amerikiečių kontro
liuojama ketoninė valdžia 
neturi pinigų. Ji jų tūri, 
štai jinai tik pabaigė sta
tyti milžinišką viešbutį, ku
rio pastatymas kaštavo a- 
pie aštuonius milijonus do
lerių.

Taigi, pinigų yra pakan
kamai. Visa bėda tame, kad 
jie skiriami ne žmonių ge
rovei, bet saujelės turčių 
raskažiams. Ant.

' Petras:
Į bėjai, kad merginos

paste- 
sukasi 

apie Juozą, kaip musės apie 
medų. Pirmiau ir žiūrėt į 
jį nenorėjo. ■

Jurgis: — Matote, jos su
žinojo, kad jis yra;4F.
z Petras: —• Ką tas 
kia?

Jurgis: — ’Liuesas 
d raito — į armiją.

reiš-

nuo

Ji Garnio
•Onutė: Ar teisybė, kad 

mane atnešė garnys?
Tėvas: —Taip. Aš pats 

mačiau, kaip jis atnešė.
Onute: —- Tai tu man 

tėvas? L.
ne
B*

'.Daugelis tų mokyklų yra privatiškos, kapitalistinės. 
Savininkai iš jų turėdavo nemažai ne tik garbės, bet ir 
pelno. Kas bus,- kai jos taps pūstuštėmis?

Susirūpinę aukštųjų'mokyklų viršylos ir profesoriai. 
Vieni gali netekti pelnų, kiti gerai apmokamų darbų. 
Kad tie jaunieji vyrai per porą trejetą metų nutrauks 
mokslą, nukreips mintis į visai kitą pusę, tai jiems hera 
jau toks syarbus klausimas. • > r • • - —•

Kaip ten nebūtų, gerai, kad ir mokyklos prisideda prie 
motinų protesto.

Plytinė ir jėgainė .

JURBARKAS. 1950 
gruodžio 2d. — Pirmaujantis 
savo statybomis • ° švyturio ° 
kolūkis pastatė naują plytinę 
ir gėrai įrengtą plytų džio
vyklą. Ateinančiais metais 
kolūkiečių namai ir Visuome
niniai pastatai bus statomi is 
savo gamybos plytų.

Dabar prie upelio suvoža- 
mi akmenys, miško taedžia- 
gat > koffrkiečiaL -Čia ♦ statydin- 
sis hidroelektrinę.

K. Šimkus

m.

Washington, D. C.
“Brangūs Draugai ir Draugės Laisvės šėrininkai — 

Mūsų dienraštis Laisvė per ilgus sunkius keturiasdešim
tis metų be paliovos stovėjo už kovą prieš skriaudą,, tam
sybę ir išnaudojimą. Mieli broleliui ir sesutės, jūs šiame 
suvažiavime turite nutarti, kad mūsų mylima Laisvė, 
žvakė šviesybės neužgestų — šviestų be paliovos dėl pa
vergtų vargdienių visame pasaulyje.
$5. Steponas Yoniškietis.”

Binghamton, N. Y.
“Sveikiname jus, brangūs draugai; 

raštis Laisvė dar ilgus ,ilgus metus; 
pasaulyje; lai baigiasi karas Korėjoj ir kituose kraštuo-l 
se. Mes prisiunčiame mažą auką $6 dienraščio paramai. 
Aukoja: Jonas Vaičekauskas (gėlininkas)'$3. Po $1: Ve
ronika Kapičiauskienė, Viktorija Zmitraitė ir A. Nava-1 
linskas. Jonas Vaičekauskas pirmutinis sumanė ystts 
paraginti 'siųsti pasveikinimą. Mėš nedaug turime tokių 
gerų patriotų ir Laisvės rėmėjų, jis dažnai pats remia ir 
kitus ragina. Draugiškai, Josephine.”

Sčranton, Fa.
“LLD 39 kp. laikytame susirinkime' sausio 21 d., nuta

rė pasveikinti Laisvės dalyvius, kurie atstovaus Laisvės ■ 
B-vės suvažiavimą. Kadangi šiais metais sukanka ir 
Laisvės 40 m. gyvavimo sukaktis, tai mes paskyrem $15 
iš iždo, ir apskričio valdyba pakyrė $5, viso sudaro $20. i 
Tai bus $10 suvažiavimo pasveikinimas ir $10 Laisvės! 
Jubilėjaus atžymėjimo. Gyvuok, Laisvutę, ilgiausius me-! 
tus, platindama apšvietą tarp lietuvių visuomenės. LLD ’ 
12-toš Apskr. ir 30 kuopos sekr. P. Šlekaitis.”

Čia

lai 
lai

randate

gyvuoja 
gyvuoja

auką

dien- 
taika

Nuo Detroito draugų gavome $61, kuriuos surinko 
Petras ir Marytė. Vardai bus vėliau prisiųsti.

, ' * ' . 1 • s

‘ Nuo pavienių aukų suvažiavimui gauta sekamai: 
Jonas Patašius, Brooklyn,,N. Y., $18. ' 
A. Sauka, Montello, Mass., $10.
Nuo gerų draugų iš Paterson, N. J. (per S. A. ir J. B.),

Skaitytoja, Huntington, L. I.,< N. Y., $5.
J. Milinaitis,' Baltimore, Md., $3.
F. Sutkaitis, Cleveland, Ohio, $3.
Jonas Tumosa, New Haven, Conn., $3;

' Frank Murauskas, Luzerne, Pa., $2.40. •
J. Jaskevičiūs, Worcester, Mass., $2. * I
V. Luobikis, Cleveland, Ohio. $1. . 1 A !

širdingai dėkojame už pasveikiniųjrūs ir aukas. Tikinta4’ 
gauti daugiau pasveikinimų. Paskelbsime prie pirtfljįsj 
progos. Laisves Adminhrtrardff^ 3

2 pąb-Lajayp (Liberty Ųtfc. Puly)’Tre^Jta
. '.... .—i.,.......
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(Istorinis Romanas)

MOTERŲ KAMPELIS
Pirmoji Mergina kainbaininke

Iš Naujosios Anglijos lietuvių 
moterų suvažiavimo

L. Beržinis
(Tąsa)

Lyg pasmerkti amžinai pasilikti šioje 
raistų ir balų pilaitėje, žiūrėjo nūo sielių 
į iškeliaujančius brolius kryžiuočiai, pa
tempęs lūpą Verkšleno Oskaras Fuchsas 
ir klykė už vartų dvaro mergos.

Būrį vedė pats komtūras Hermanas.
Rytas buvo šaltas; visi stogai, pievos ir 

žemė buvo padengta šalna; po kojų dun
dėjo gruodas ir šlamėjo sušalusi žolė. 

'Raiste, duburėliuose jau buvo sutrauk- se, kopdamas per medžių šakas, patekė
tas ledelis ir skeldėjo po arklių kanopo
mis; gilesnėse vietose ir ten, kur nesiekė 
vėjelis, tvaskėjo kaip liūlys, ir sunku bu
vo atskirti, vanduo ar ledas.

Bajorienė apsitaisė kiaunių kailelių 
skranda, užsidėjo aukštą sabalų kepurę, 
kurią kadaise jos vyras buvo parnešęs 
jai iš Rusų dovanų. Jojo ji nedideliu, 
bet stipriu žemaituku, su nieku nesikal
bėjo, o tik dairėsi aplinkui ir kažką gal
vojo. Greta jos jojo Laimutė. Ir ji vil
kėjo lengva sabalenų skrandele, laikė 
jpankose lanką, o už pečių turėjo pilną 
tūlę’strėlių.
yKai jojo pro' tą raistą, iš kurio medžio

klės metu riteris Griežė išnešė ją ant 
savo rankų, Laimutė ir nesižvalgė, tik
tai žiūrėjo į arklio karčius. Jos min
tys pynėsi su riterio mintimis, ir ji bi
jojo pakelti savo akių, kad nesusitiktų 
su jo akimis.

Greta bajorienės ir Laimutės jojo se
nas Visimanta, mergos, dvariškiai ir to- 

. toriai. Šarka jojo nuošaliai ir ėjo žval
go ir palydovo pareigas. Jis vedė būrį 
ne per Padubysio girią, o šlaitais, ir ti
kėjos iki nakties pasiekti pirmąją kry
žiuočių pilaitę, kurioje pakeleiviai, ir 
garbingos įkaitės galėtų ramiai ir pato
giai pernakvoti. Komtūras Hermanas 
nenorėjo apsistoti žemaičių sodybose ir 
tikėjos pasiekti ordino pilaitę.

, Dienos buvo labai trumpos, tai reikėjo 
skubėti, kad naktis neužkluptų kur miš-

ke, toli nuo pilaitės* Visą laiką jojo 
smagia risčia ir tylomis; po arklių ka
nopomis dundėjo sušalusi žemė, ir ėjo 
aidas per miškus ir šlaitus. Kryžiuočių 
knechtai, kurie buvo dar apkrauti įvai
riomis reikmeniftiis, vos galėjo suspėti, 
ir kartais atsilikdavo.

Kai nusėdo saulė, iki pilaitės dar buvo 
toli. Vakaruose ilgai geso saulėleidžio 
raudona atšvaita; dar nesutemus rytuo-

jo mėnulis. Šarka spaudė savo nepails
tamą žemaituką ir kitus rūpino greičiau, 
joti. Knechtai plūdosi, keikėsi ir grasė 
atsiliksią girioje, bet niekais jų nepaisė.

Staiga Šarka prilaikė savo žemaituką 
ir tuo metu apsigręžęs prišoko prie kom
tūro ir riterio Griežės:

—žemaičiai! Žemaičiai!—paslaptin
gai pasakė jis ir, grįžtelėjęs atgal, pa
rodė, kur jis pamatė žemaičius.

Išsyk per kelią viens po kito, kaip vil
kai, perlėkė raiti raguoti, žvėrių kailiais 
apsisiautę keli žemaičiai ir dingo miške.

Komtūras Hermanas išsitraukė iš 
makščių kardą ir išrikiavo būrį kauty
nėms. Bajorienę su dukra ir.mergomis 
įterpė į vidurį, aplink jas pastatė dva
riškius ir totorius, o visi kryžiuočiai at
sistojo pirmutinėse eilėse.

Žemaičių, matyt, buVo daug: jie šmė- 
seliavo ten, šmėseliaVo šen; bėgo per ke
lią ir supo kryžiuočių būrį iš- visų pusių.

Žemaičiams sutrukdyti riteris Griežė 
su keliolika brolių išjojo priešakiu ir pa
stojo kelią. Iš miško suzvimbė viena 
plonutė ietis . . . kita, trečia . . . Kažku
rio brolių parvirto arklys ir pradėjo 
kapstytis. Riteris Griežė su broliais, 
puolė į mišką ir susikirto su žemaičiais.

—Keršy, tai tu?! Prieš savo kuni
gaikštį l Prieš ordiną!—-sušuko jis, pa
žinęs bajorą Keršį, su kuriuo sukryžia
vo kardą.

(Bus daugiau)

'Paulina Binkunskaitė gi-1ūkio bazė. Vis daugiau ir 
mė Juršiškių kaime, suside- į daugiau maširtų pakeičia 
dančiame iš dviejų eilių nuo! žmogaus darbą. Tik 1950 m. 
laiko pajuodavusių namų, Lietuvos kolūkiai, MTS. ir 
aplink kuriuos tysojo riedi- tarybiniai ūkiai, gavo iš 
deli arimo šmočiukai. Kai- broliškųjų tarybinių 
mėlis niekuo nesiskyrė nuo 
kitų po Kaišiadorių apskri
ties bežemį Žaslių valsčių 
išmėtytų kaimų. Tėvo pir
kia stovėjo kaimo pakraš- j rautuvių, runkelių kombai- 
tyje. Vienoje pirkioje buvolnų, automobilių ir įvairių 
ir žmonės ir gyvuliai. Joje j staklių. Joms aptarnauti 
buvo tvankus, sunkus oras.! buvo reikalingas didelis

T v. „ ... ] kiekis specialistų. Šimtai
1* • j • — 1 — 1 i • i "j jaunų kolūkiečių bei darbi-

1 pakabinta P°Įnįnpų įstojo į mechanizaci-
suodziais padengtomis lu- jog mohyhĮas, kad išmoktų

res
publikų daug traktorių, 200 
kombainų, 300 sudėtingų 
kuliamųjų, 1200 kertamųjų 
mašinų, didelį kiekį limi

* CLEVELAND© ŽINIOS Lowell, Mass

bomis. Nuo pirmųjų metų 
vaikas priprato prie tvan
kumo ir dūmų. Pavasarį ir

naujas profesijas. Paulė 
Binkunskaitė pareiškė norą 
tapti kombaininke. Mergi

vasarą būdavo geriau, išti- na buvo priimta i Bukiškių 
sas dienas mergaitė praleis- mechanizacijos 
davo lauke, žaisdama su purį 
draugėmis, tokių pat var- 
gingųjų valstiečių dukterį-1 
mis. Kiek paaugus, Paulė I 
dažnai užsukdavo pas tėvą,1 
į kalvę, atsisėsdavo kampe-

davo lauke,

ką nors įsikibusi, 
nueidavo laiptais į 
kambarius ir atgal

. Onutei Novacic 
padaryta .operacija

Jau keli mėnesiai atgal, Onu
te Novacičienė susirgo — tapo 
dalinai supa r a lyžiuo- 

į t a s visas jos kūnas 
ir kalba. Bet laikui bėgant ji 
pradėjo pasveikti: jau buvo 
pradėjusį geriau kalbėti ir po 
biskutį, į 
vaikštinėti, 
žemutinius 
viršun.

Tik su pradžia sausio mėn. 
vėl suparalyžiavo visą dešinį 
šoną ant tiek, kad dešinės ko
jos kraujo apytaka sustojo, ir 
nuo to išsivystė gangrena.

Nuvežus Onutę į Mount Si
nai ligoninę, gydytojai nu
sprendė, kad, norint išąelbėti 
Onutės gyvybę, reikia nupjauti 

< dešinę koją iki poros colių virš, 
kelio.

ĮjfĮ trečią dieną po operacijos 
rfifin teko atlankyti Onutę ir ra
dau ją lovoj besėdinčią, ir pa
mačiusį ' mane gražiai,* natūra
liai nusišypsojo . Tokiu Onu
tės gajumu buvau labai nuste
bintas.
‘Linkėtina Onutei 

pilnai pasveikti.
greitai ir

Youngstownieciai 
nori pasiaiškinti
K •
| Proga nūvažiavimo kitais rei

kalais į Youngstown,. O., teko 
pasimatyti su keliais ten gyve- 

- nančiais draugais bei draugė
mis, kurie papasakojo man apie 
L£) 90-tos kuopos stovį, ir iš to 
sužinojau, kad jų kuopa turi 
vieną narį daigiau, negu man 
buvo pranešta pirmiau. Dau
giau nesą galimybių naujų na
rių gauti, nes suaugusieji pro
gresyviai nyksta, vieni išsiski
ria iš gyvųjų tarpo, kiti išvaži- 
neja į kitus miestus, ę jauni- 

nesą galima įtraukti į su
augusiųjų organizacijas.-

Taipgi draugai prisiminė ir 
apie Cleveland© korespondento 
pastabą yobngstowniečiams už 
tai, kad jie nepakvietė, visos 
išlinkės draugi! į velionio

1 Prano Madisono laidotuves, 
j Youngstownieciai man sakė, 
kad jie mielu noru būtų pakvie
tę draugus ir drauges iš pla
čios apylinkės, jeigu jie patys 
būtų žinoję, kurią dieną įvyks 
draugo* Madisono laidotuvės.

Atsitikimo būta tokio: Drg. 
Madisonas mirė gruodžio 30, 
1950 m., Elizabeth ligoninėje, 
Youngstowne. Tai sužinojęs, 
tūlas graborius nusiskubinę^ į 
ligoninę, parsigabeno pas save 
draugo Madisono palaikus ir jo 
drabuižius»su viskuo, kas juose 
buvo. O drabužiuose raštais 
raktais atsirakinęs draugo Ma
disono krautuvę ir ten šeimi
ninkavęs, kaip savoje. Tik ka
da artimiausieji draugai ir tie, 
kuriems velionis dar keli me
tai atgal pavedė globoti jo li
kusį turtą po jo mirties, suži
nojo apie tai ir perkėlė jo pa
laikus pas kitą graborių, pra
bėgo 4 dienos. Ant rytojaus,' 
5-tą dieną po draugo Madiso
no mirties, prisiėjo jo palaikus 
palaidoti.

Iš to pasirodo aišku, kad 
youngstowniėčiams nebuvo ge
ros progos pakviesti apylinkės" 
draugus į laidotuves.

Dabar galime tik palinkėti: 
Lai būna jam lengva šios ša
lies žemelė! J. N. S.

Naujos gatvės

ANYKŠČIAI. — Per pra- 
ėjusius rinkimus į vietines ta
rybas dabartinėje Pušyno 
gatvėje nebuvo nei vieno na
mo. Iškilo jie dabar, pėr pas
taruosius metus; tl'abar Čia 
yra 14 naujų gyvenamųjų na
mų. Neseniai čia šventi įkur
tuves mokytojas Katinas. \

20 naujų namų iškilo. Petro 
Cvirkos gatvėje,, tiek pat— 
Vienybės, 15 Dariaus 'ir 
Girėno gatvėse. .<

. Iš viso per *• dvejus metus 
Anykščiuose pastatyta 148 
nauji vienaaukščiai ir dvi
aukščiai namai., Išaugo ketu
rios naujos gatvės.

. Ginčys

Reikėtų geriau darbuotis

Tiesa, kuomet mes pabaigoje 
metų padarome sutrauką iš vi

vos, ir be atvangos žiūrė
davo, kaip iš po kūjo į vi
sas puses išlakiodavo rau
donos žiežirbos ir gęsdavo, 
krisdamos ant grindų.

Kuomet mergaitė pradė
jo eiti devintuosius metus, 
jai davė seną tėvo sermėgą 
ir nusiuntė dirbti. Prasidė
jo kartus gyvenimas. Paulė 
ganė buožių žąsis ir gyvu
lius.

Žiemą mergaitė lanke 
mokyklą. Mokėsi lengvai ir 

•gerai. Bet baigti pradinę 
; mokyklą nepavyko. Šeimoje 
buvo ketvertas vaikų. Tėvo' 
uždarbių neužtekdavo. Gy- 

: venimas kas metai tapdavo 
sunkesnis. Paulė metė mo
kyklą ir persikėlė į miestą. 
Kaune ji dirbo skalbykloje,

sų metų veikimo, tai suranda-į vėliau konditerijos fabrike, 
me užrašų knygoje, kad šis-tas1 Galvojo, .kad pavyks 
nuveikta; ypatingai pinigiškai, tis ir įsigyti kokią 
yra finansuota neblogai svar
bieji dalykai.. Tačiau tie finan
sai daugiausia sukeliami pavie
nių aukojimu — ne parengi- 
maiš. Tai neblogai ir nesuda
ro didelio skirtumo, kaip svar
biems reikalams sukeliama rei
kalinga parama.

Bet kas liečia judėjimą, vei
kimą organizacijose, tai kitas 
klausimas. Kiekviena organiza
cija ,nežiūrint kokia ji bebūtų, 
negali būti gyva ir sveika, jei 
ji nejuda. Jei organizacija ne-, 
juda, tai ji užmirus,. negalima 
ją rokuoti gyvuojančia.

Gali būti jos vardas .knygose 
užrašytas, bet tai tik 
negyvo kūno.

Mes čia, Lo welly j, 
būtinai susirūpinti, kad 
sų kuopos netaptą* 
kūnais, 
mūsų susirinkimai kas mėnesis 
reguliariai įvyktų ir turėti 
karts nuo karto parengimus, 
kokius mes tegalime turėti sa
vo kolonijoj.

Dabar apvaikščiojame dien
raščio “Laisvės” 40 iftetų gyva
vimo sukaktį. Turi būti mūsų 
pirmuoju uždaviniu Lowellyj 
ką nors surengti ir taip(/ap- 
vaikščioti laikraščio gyvavimą. 
Tokiu būdu galėtumėm suteik
ti neblbgos paramos • dienraš
čiui, kuris yra taip reikalin
gas. Galima, taik peikia vėikti.

Mūsų organizacijų ir laikraš- mėnesius. Aš neturėsiu 
čių klausimas turi būti mūsų gyventi, 
pirmaeiliu reikalu. Ar mes tąl 
suprasime ir šiais metais, pra
dėsime geriau veikti? Man ro
dosi, kad mes perdaug laiko ir 
energijos padedame ne ten, kur 
reikėtų padėti.. Dabar ne svar
biausiais reikalais rūpinamės.

Ėldi&tis

vardas

turime 
ir mū- 

negyvais 
Privalome žiūrėti, kad

GARSINKITE® LAISVĖJ!

nors
specialybę. Bet dėl daug 
valandų trukusio, vargi
nančio darbo nelikdavo nei 
laiko, nei jėgų mokytis. A- 
pie mokymąsi negalėjo 
ir kalbos.

būti

ge-
Ta-

mokyklą, 
rengia kombaininin-

- mechanikus. Visas 
mokslas ir išlaikymas eina 

j valstybes sąskaita. Paulė 
su pagyrimu baigė moky
mosi kursą ir gavo kom
bainininko diplomą. Ji va
žiuoja dirbti į kaimą, į Kė
dainių M T S. u

. . . Pirma karta Paulė 
Binkunskaitė išvedė savo 
stepių laivą Į “švie'sos ke
lio” kolūkio laukus. Išregu- 
liavusi kombainą, ji pradė
jo valyti sklypą žieminių 
kviečių, augusių prie pat 
kelio. Buvo turgadienis. 
Daugybė vežimų riedėjo į 
miestą. Artojai sustodavo, 
pamate nepaprastą ųiašiną, 
kai kur dar buvusią naujo
ve. Lygiai 
kombainas plaukė 
palikdamas nuskustas 
aukštas ražienas.

Nupaišant nepalankaus1 
lietingo oro, buvusio praei
tą vasarą, Paulė nuvalė ja
vus trijuose kolūkiuose, žy
miai viršijusį sezoninę už
duotį. Visuose aptarnauja
muose kolūkiuose per der
liaus nuėmimą sutaupyta 
šimtai žmogaus dienų.

Dabar Binkunskaitė ruo
šia savo agregatą Ateinan
čiai vasarai. Po to ji va
žiuos į1 kvalifikacijos kėlimo 
kursus. Kombainininkas — 
Tarybų Sąjungoje gerbia
ma ir gerai apmokama pro
fesija. Atrodytų, kad mer
gina galėtų pasitenkinti 
tuo, kas- pasiekta. Bet’ ne, 
perdaug patrauklias ir plar 
čias perspektyvas tarybų 
valdžia atskleidė Lietuvos 
jaunimui. Naujoje Lietuvo
je paprasta kaimo /mergina 
Paulė Binkunskaitė galj į- 
sigyti bet kurį mokslą, pa
sirinkti profesiją,1 kokia jai 
patinka. ’ ,

— Aš neįsivaizduoju savo 
gyvenimo, kad nesimoky-

— sako jinai. Padir- 
ant- 

rudsius metu's ir vėl eisiu 
mokytis. Sekantis etapas— 
inžinieriaus - mecha n i k o’ 
specialybė.

Atsibuvo gruodžio 
(Dec.) 3, 1950

Suvažiavimą atidarė vi- 
ce-pirmininkė N. Grybienė 
11 vai. ryto. Mandatus su
tvarkyti paskirtos O. Zaru- 
bienė ir M. Zavis. Kol man
datai buvo tvarkomi, kelios 
draugės iš kolonijų buvo 
pakviestos išsireikšti. Kal
bėjo J. Stigienė, V. Kvie't- 
kauskienė, H. Tamašaus
kienė, P. Mickevičienė, Y. 

’Niaurienė. Visos kalbėjo 
dienos klausimais: kaip iš
saugoti taiką. Ir kvietė 
imtis visų galimų priemo
nių pritraukti daugiau mo
terų i mūsų eiles.

Iš mandatų paaiškėjo, 
kad yra 23 delegatės. Suva
žiavimo pirmininke išrink
ta N. Grybienė, užrašų raš
tininke K. Valangevičienė, į 
rezoliucijų komisiją O. Za- 
rubienė ir N. Grybiene. 
Skaitytas praėjusių metų 
suv. protokolas ir priimtas. 
Finansų raportas priimtas 
— kasoje nuo praėjusių me
tų buvo <$198.65. Komisijų

šiai priimtus rezuliucijos:
1. Už taiką pasaulyje.
2 . Prieš nesvietišką kė

limą kainų ant visko.
Nauji sumanymai: Palik

ta valdybai surengti pra
kalbas arba paskaitas. Nu
tarta rengti pikniką. Tas 
dalykas paliktas Montello 
draugėms (praėjusių metų 
piknikas davė $100 pelno).

Išrinkta valdyba 
1951 metams:

i Pirmininkė O. Zarubie- 
nė.

Vice-pirm. N. Grybienė,
Prot. rast. K. Valangevi- 

čienė.
Fin. rašt. M. Vasiliaus

kaitė.
Kasierė Y. Niaurienė.
Sekanti konferencija į- 

vyks lapkričio (Nov.) mė
nesį/ Su. Bostone.

- konferencija uždaryta 4 
vai. po pietų per vice-pirm. 
N. Grybienę.

Užrašų rašt.
K. Valangevičiertė.

Skaityti pasveikinimai su. 
aukomis:

So. Bostono 2 kuopa $5.
Cambridge Moterų Klu

bas <$15.
Birutės Pašalpinė Drau

gija, Montello, $5 .
Montello Moterų Apšvie

tus Klubas $5.
LLD 6 kp., Montello, $5.
Norwoodo Apšvietus Klu-

dundė.damas, 
lauku,' 

ūe-

... Viskas pasikeitė 
ron pusėn tik įsikūrus 
rybų valdžiai. 1944 metais 
narsiajai tarybinei kariuo
menei išvadavus Lietuvą iš 
hitlerinių, grobikų, lietuvių 
tauta su neregėta er.erg’.į:! 
ėmėsi atkurti tai, kas prie
šu buvo sugriauta. Iš griu
vėsių buvo keliami, fa ori kai 
ir gamyklos, mokyklos ir 
aukštosios mokyklos, gyve
namieji namai ir įstaigos. 
R ešpųbliką pūdėhgė nąu j i’i 
statybų pastoliai. Atkuria
masis respublikos liaudies 
ūkis buvo reikalingas dam 
gybės kvalifikuotų darbi
ninkų, specialistų. Jų 'pa- čiau, 
r'engirhu ,iš jaunimo tarpo besiu dar vienerius, 
užsiėmė komjaunimas.

Kartą konditerijos fabri
ko komjaunimo organizaci
jos'1 sekretorius paklausė 
Paulę Binkunskaitė:
—Ar norėtum išmokti, 

vyzdžiui, automobilio 
ferio ąrnato?

— Mokytis aš noriu. Bet 
juk mokslas užtruks kelis 

iš

Viso konferencijoje aukų 
$40. Metinių mokesčių $6.

Išlaidų buvo: Laisvei $10, 
Vilniai $10, Liaudies Balsui 
$1.0, Radio $25, Argentinos 
draugams $10, Ateivių Gy
nimui $20, apšvietus reika
lams $50, civilinėms teisėms 
ginti $10. Komiteto lėšos 
$5. Viso $145.

Klubus atstovavo:
LDS 2-rą kuopa, Bosto

ne: T. Niukien’ė, V. Norbu- 
tienė, H. Tamašauskienė, 
V. Kavoliūnienė.

Norwoodo Lietuvių Mo
terų Klubą: M. Trakimavi- 
čienė, O. Zaruba, N. Gry
bienė, S. Budrevičienė.

Montello LLD 6-tą kuo- 
'pą: P. Mickevičienė, E. 
I Ranzevičienė. -

Montello Moterų Apšvie
tus Klubą: M. Markevičie- 

| nė, E. Kaulakienė, U. Za- 
leckaitė.

Montęllo . Birutės Pąšal- 
pinę Draugiją: B. Navic
kienė, J. Stigienė.

Cambridge Liet. Moterų 
Klubą: V. Kvietkaufekienė, 
M. Stašienė, B. Žiūronas
U. Grabauskienė, M. Zavis, 

'•M. Vasiliauskaitė.
' Diskusijos ir išsireiškimai

Gan plačiai kalbėta - dis- 
kusuota svarbiausieji šių 
dienu klausimai. Vienbal-

pa
šo-

— Nebijok, gausi stipen
diją, — atsakė sekretorius.

Paulė Binkunskaitė įsto
jo į autotechnikos mokyk
lą. Baigusi ją, ji tapo šofe- 
riumi'ir dirbo “Liepsnos” 
degtukų fabrike. n

... Mėtai' po mėtų Įi auga 
technikinė Lietuvos žemės"

Matthew A 
BUYUS. 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

m

■ -u

Gerai prisižiūrėkite, ką 
ateinančią vasarą nešios 
viešose maudynėse Ame
rikos merginos. Čia tą 
naują kostiumą delmons- 
truoja žymioji filmų ar
tistė Peggy Castle.

SUSIRINKIMAI
MONTELLO, MASS.

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks va
sario 5 d. Liet. Taut. Namo kam
bariuose. 7:30 v. v. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti. , T'1*

Liuosybės Choro Barn šokiai ir 
Koncertas įvyks vasario 10 d. Liet. 
Taut. Namo apatinėj salėje. 7:30 
v. v. Įžanga 75c. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti. Bus 
skabių valgių ir gerų gėrimų. — 
Geo. Shimaitis. (22-23)

• CHARLES J. ROMAN
I fl

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

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

3 psb.’-Laisvef Liberty, 'Lith. Daily) Tree., Saus.^Jah, 31$ 195X
•• • » * * ’ r



>

’tįįte

Šeimininkėms
Kunipio ir ananaso salad

2 puodukai virtos su
pjaustytos hahiės (kum
pio)

1 puodukas supjaustyto 
ananaso (pineapple — gali 
būti iš keno)

1 puodukas celerių
pusė puoduko french 

dressing su olives
pusė puoduko m a y o n - 

naise
salotų lapų.
Sumaišyk kumpį, anana

są celery. Užpilk su french 
dressingu. Pr i dėstyk ant 
salotų lapų; ant viršaus už- 
dėstyk mayonnaise.

Jei turi jaunų mėtų 
(mint) lapukų, uždėk po 
kelis ant viršaus.

Tai yra gana skanus ir 
sotus maistas, taip pat grei
tai padaromas. ' V.

Reikiant taupyti ant valgio
Jeigu reikalas verčia tau

pyti ant valgio, skalsiausia 
silpnam budžetui, su dau
giausia naudos šeimai atsi
eis visokį šakniavaisiai: bu
rokai, griežčiai, 'morkos ir 
kitos daržovės, kurios tin
ka paduoti virtos ir sugrūs
tos ar supjaustytos, sumai
šius su biskeliu riebalų ar 
pieniškai.

Maistingas ir nebrangus 
dalinai pavaduoti mėsą pie
no produktas yra varškė 
(pot cheese). Tačiau ji ne 
visur gaunama, dažniausia 
tiktai europiečių kilmės 
žmonių apgyventose miestų 
dalyse. . Varškę galima pa
naudoti dešimtyse receptų 
su daržovėmis ir grūdiniais 
valgiais.

Arti ežerų ir pajūrių gy
venantiems veik visada ga
limu gauti nebrangios ir 
geros; žuvies. Toliau nuo 
vandenų žuvį pabrangina 
jos ątgabenimas ir po prie
danga atgabenimo imami

v

New\i)ilo^g^^Zinioi
Kandidatui į cenzorių 
nepatiko cenzūra

William’ Richter, Didžiojo 
New Yorko Laikraščių Par
davinėtojų. Sąjungos viršinin
kas, labai smarkiai sušuko sa
vo pasipriešinimą leidimų ko- 
misijonieriaus pasimojimui 
uždrausti . pardavinėti nuo 
kioskų tūlus leidinius.

Richter sako, jog komisijo- 
nierius McCaffrey draudimu 
pardavinėti tūlus leidinius pa
sistato save “cenzoriumi,” 
“caru,” ir tuomi daro laikraš
čių pardavinėtojus “vergais.” 
Kad jis tuo daro tų žmonių 
gyvenimą priklausomu nuo
savo užgaidų.

Richteris, tai tas pats, ku
ris prieš keletą savaičių labai 
pasigarsino, bandymu neleisti 
pardavinėti nuo kioskų1 angliš
ką darbininkų dienraštį Daily 
Worker. Tačiaui nuo visuotino 
įsako, susilaikė skundų savi
ninkams tam. pasipriešinus.

Komisijonieriaus įsakas lie
čia gemblerių ir panašius lei
dinius.

Atstatė iš pareigų 
gaisragesiy org. 
viršininką Crane

Uni-Pašauktas tyrinėjančiai 
formuotų Gaisragesių Sąjun
gos fondus džiūrei liudyti, 
gaisragesys John P. Crane, 
tos organizacijos prezidentas, 
atsisakė pasirašyti neliečia
mybės pareiškimą. Dėl to jis 
atstatydintas ir iš gaisragesio 
pareigų.

Tyrinėtojai sako, kad $135,- 
000 tos sąjungos pinigų buvę 
išrašyta iš knygų, ir išmokėta 

’ bet nesakoma kam. ir kokiems 
tikslams. Crane, sakoma, tuos 
išmokesčiuis leidęs, be jo pa
rašo gavėjai tų mokesčių ne
būtų galėję iškeisti čekio.

Tie $135,Q00 esą visai skir
tingi nuo tų $138,000, kurių 

o pirmiau ir 
nors neaiš-

dar didesni pelnai. Taipgi ityringjimą pradėj
yra didesne iizika. gautu ]<urių kokio nvr» nešio
jau nebe visai šviežią žuvį, ]<aus išmokėjimo įtartas tos 
nors, tiesa, tos rizikos ne- organizacijos sekretorius Ge- 

• trūksta perkant žuvį net 
pačiame pavandenyje.

rard Purcell.

Iš Kriaučių Susirinkimo
tams bus geru dalyku, kaip 
kad yra įsteigtasis kriaučiams 
pritaikymas akinių už pusę 
kainos. Kriaučių jau yra pusė
tinai pasenusių, pašlijusia 
sveikata.

Saugo meilužės 
nužudytoją

metų,

išrinkti P.
Kairys, J. Berno-.

Dabartiniu' momentu eina 
rinkimas visos eilės Joint 
Boardo viršininkų. Lietuvių 
lokalas vienbalsiai pasisakė už 

j senuosius, jau esančiuosius
Gra- viršininkais.

Lietuvių Am.
40 
tai 

bilietų, 
Kriau- 

po

Lietuvių kriaučių lokalo 
valdyba, kaip tai vykdančioji 
taryba ir kiti viršininkai, atsi
šaukė, kad jiems būtų pakel
tos algos. Nutarta pakelti.

Aidiečiams ir visiems 
dainos mylėtojams

Aido 
penk-

Vaikai labai mėgsta sand
vičius su pyriatų sviestu, 
kurin 
daus.

įmaišyta biskelis me-

Čedioslovaky moterys 
žygiuoja pirmyn

Čechoslovakijos Moterų 
Organizacija praneša, jog 
25 merginos ruošiasi civili-' 
nių lėktuvų vairuotojomis Į 
būti. Tą atžymi, ne kaipo 
vienintelį, bet kaipo vieną 
iš daugelio pavyzdžių tos 
šalies' moterų pirmynžan- 
gos. • Jos siekias! visokiau
sių amatų ir profesijų.

Daugamoterų dabar dirba 
gelžkelietėmis, kasyklose, 
metalo lydytuvėse, trans- 
portacijoje. Pragos miesto 
gatvekarių virš 30 nuošim
čių vairuoja moterys, taip
gi daugelis vairuoja taksi- 
kus. Vis tai darbai, ku
riuose seniau labai retai 
kur teužtikdavai moterį.

Sausio 24 d. įvyko lietuvių 
kriaučių 54-to skyriaus susi
rinkimas 11-27 Arion PI., uni
jos svetainėje. Jį atidarė pir- 
piininkas V. Zaveckas. Pir
miausia. pakvietė knygų žiū
rėtojus išduoti pranešimą iš 
praėjusiųjų metų. J. Kairys 
davė pranešimą, p. Grabaus- 
jkas ir Yogela patvirtino, kad 
knygos rasta geroj tvarkoj. 
Ateinantiems metams knygų 
žiūrėtojais 
bauskas, J. 
tas.

Maspetho
liečiu Klubas rengia savo 
metų sukakties bankietą, 
kriaučiams prisiuntė 
kviesdami dalyvauti,
čiai nupirko 10 bilietų 
$3.50.

Antras laiškas kriaučiams 
su bilietais buvo atsiųstas Gri
gaičio vadovaujamos tarybos, 
su 10’0 bilietų po $2. čia kilo 
karštos diskusijos. Buvo nuro
dymas, kad būnant lokalo de
legatu J. Buivydui minėta ta
ryba 'buvo atsišaukusi pas 
kriaučius aukų. Tuomet Bui
vydo buvo sumanyta ir kreip
tasi į Joint Boardą finansų 
Lietuvai vaduoti. Tapo tam iš
rinktas komitetas, į kurį įėjo 
ir kunigas Balkūnas. Pasek
mės buvo geros. Komitetui su 
Balkūnui pavyko^ gauti $3,500. 
Kunigas Balkūnas pareiškė 
Buivydui, kad gavęs tą čekį 
turi atnešti į BALFo fondą. 
Bet Buivydas nepataikė 
BALFo fondą, tik i Grigaičio 
maišą.

Vadovaudamiesi tais atsi- 
jninimais, kriaušiai nubalsavo 
tų tikietų nepirkti. Prieš pir
kimą balsavo 57, o už pirki
mą 36.

Delegato Kundroto rapor
tas iš dirbtuvių stovio rodo, 
kad tūlos dirbtuvės civilinius 
darbus jau baigė. Tačiau tuo 
tarpu didelės kitataučių dirb
tuvės pradeda dirbti milita- 
rišką darbą, tokiu būdu ma
žesnėms dirbtuvėms teks dau
giau civilinio darbo.

Nušovė mažametę 
seserį

J.S.

metų,

Rolando Scioli, 
sakosi buvęs nesuvaldomai 
įsimylėjęs į operą ir į operą 
mylinčią merginą. Bet jisai ją 
praėjusį, ketvirtadienį papjo
vė. Jis dabar saugomas kalė
jimo, kad nenusižudytų, nes 
sakęsis policijai, kad jeigu 
jis būtų turėjęs šautuvą, vieto
je peilio, jis būtų ir pats nu
sižudęs. 1

Scioli pats pasidavė polici
jai po to, kai jis peiliu nudūrė 
savo mylėtinę Virginia Wil
son, 24 metų. Ją šiaip taip 
prisiprašęs neva eiti su juo į 
operą tą vakarą.

Pirmu kartu' jiedu susitikę 
operoje prieš porą metų. Nuo 
to laiko ne kartą jie ėję ope
ron, žinoma, jam. pristatant 
tikietus, o ji maloniai sutikda
ma priimti jį palydovui Jis 
nesuvaldomai į ją įsimylėjęs, 
o ji pradėjusi atšalti. Jis pra
šęsis su ja apsivesti, ji atsisa
kiusi. Jie susibarę ir nuo Nau
jųjų Metų jų santykiai buvę 

! nutrūkę. Bet Scioli nepaliovęs 
ją sekioti.

Ketvirtadienį mergina išė
jusi su Scioli pasimatyti pas- 
kutini u k a r tu. T i kė- 
j u s i m, a t y t i operą ir atsi
imti pas jį .paliktusz auskarus. 
Išėjusi linksma, kaip pasako
jo, Harriet Crawford su ja 
sykiu gyvenusi 310 W. 29th 

:St., New Yorke. Tai buvo jos
> su juo pasimaty-

Reguliarė savaitine 
Choro pamoka įvyks šį 
tadienj, vasario 2-rą, lygiai 8 
vai. vakaro, Liberty Auditori
jos Music Room.

Visi Aido Choro nariai, 
taipgi visi susidomėjusieji j- 
stoti i ęhorą esate kviečiami 
ateiti šį p e n ktadienį, nes 
mes dabar turime naują di
rektorę. Mildred - Stensler iš 
New Jersey. Ji turi keletą 
naujų ir įdomių sumanymų 
pagerinti mūsų chorą, o tarft 
yra reikalingas visų koopera- 
vimas.

Choro prezidentė.

“Miracle” atsidūrė 
teisme

Filmos “The Miracle” sklei
dėjas Amerikoje kreipėsi i 
New Yorko valstijos teismą, 
kad tasai neleistų Board of 
Regents veikti patenkinimui 
katalikų dvasiškijos reikala
vimo filmą uždrausti.

Filmai rodyti jau seniai 
yra gautas leidimas ir šimtai 
tūkstančių žmonių ją jau ima
te. Niekas kitas jai nėra prie
šingas, tik aukštieji dvasiš
kiai.

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

IMMIGRATION & NATURALTZA- ,
TION KONSULTANTAS/

Mr. Adcock, 258 Broadway, ?ALY.C. 
ar skambinkite Rector 2-685&

(8-10)

HELP WANTED—FEMALE■ ................. tį
Namų darbininkė; tinkanti prie 

vaikų. D. P. priimama, mokanti 
biskutj angliukai. Nuosavas kamba
rys ir vana. $25 j savaitę, šaukite: 
Roslyn 3-3596. (21-23)

Namų darbininke. Nereikės virti. 
Mylinti vaikus. Guolis ant vietos. 
Nuosavas kambarys ir vana. Paty
rusi. Paliudijimai. LA. 8-0672.

(22-26)

Namų darbininkė. Patyrusi. Guo
lis ant vietos, paliudijimai. Moder
niniai įtaisymai. Linksmi namai. 
DĘwey 2-2681.

Mrs. Constance Boles, naš
lė, rasta mirus savo bute New 
Yorke. Menama, kad pati 
sižudė nuodais.

nu

Peter Kowalas, 51 
venęs 891 Grand St., 
ne, rastas negyvas 
ant virvės, užrištos 

’kambario durų.

m., 
Brook ly- 
pakibęs 
ant j d

gy-

šovęs į tėvą, bet pataikęs 
nušauti seserį, Rocco Bruz^e- 
se atmetė tėvo siūlyfhošt jį 
gelbėti. Sakėsi 'nenorįs tfevą 
nei matyti. X

Rocco Bruzzese,
gyvenęs 1480 38 St., Brookly- 
ne, mirtinai pašovė savo sesu
tę Josephine, kuomet mergai
tė užšoko priešais tėvą, ban
dydama jį apsaugoti nuo pasi
kėsinusio jį nušauti jo sūnaus, j paskutinis < ' '

į Kulka pataikė jai_ į smegenis j mas> p>et paskutinė ir gyveni-

Amalgameitų Unija atidaro 
centrą dideliame pastate, kur 
bus ligoninės ir vaistinės del 
unijos narių. Viską įrengs ir 
atidarys kovo 1 d., bet veikti 
ir ligonius priimdinėti pradės 
balandžio 1 d. Kiekvienas uni
jos narys turės prisidėti su 
$10 per metus centrui išlaiky
ti.

Atrodo, tas viskas unijis-

Walter Sherwin, 46 m., bu
vęs Yankees tikietų ofiso ve
dėju, kaltinamas pasisavinus 
$43,087 už tuos tikietus su
rinktų pinigų. Gaunančiam po 
$90 algos, jam atrodę skriau
dų sužerti milijonines sumas 
kitiems, nepasilaikant nors 
kiek ir sau.

Buvęs majoras O’Dwyer tu
rėsiąs raportuoti gemblerystę 
tyrinėjančiai grand džiūrei 
apie savo pajamas ir išmokes- 
čius per pastaruosius šešerius 
metus.

Ncwyorkiete Mrs. Beulah' 
Salvadore nuteista už sumuši
mą savo dukrytės, 4 metų. 
/Mergytė dabar paduota prieg- 
laudon, o mitina eis kalėji- 

1 man.

I

ir ji mirė ligoninėje už šešių j 
valandų po pašovimo.

Vyruką policija atrado pa
sislėpusį pas savo draugą. Su
imtas, jisai sakėsi labai gaili- 
sis, kad jis seserį pašovė. Bet 
šauti tėvą jisai rengęsis jau 
seniai. Už jo diržo atrado ir 
peilį, kuriuo jis ruošęsis 
pribaigti, jeigu su kulka 
pavyktų to padaryti.

Sūnus su tėvu pykęsi 
tai, kad sūnus nesiieškojęs 
darbo. Sūnus mylėjęs būti 
namie ir groti smuiką, tikėda
masis kada nors būti genijumi 
ir turtingu, amerikoniškai, bi
le darbo nenorėjo imti. Tėvas, 
61 metų, ne bile kur begalėjo 
darbą gauti. Josephine ir 10 
metų amžiaus jos sesutė Lucy 
tebelankė mokyklą, šeima gy
veno iš vienos motinos uždar
bio. Dėl to tarp tėvo ir sūnaus 
dažnai kildavę barnių.

mo diena.

Į orlaivyną bus 
sunkiau įstoti

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

tėvą 
ne-

u z

Kandidatai į orlaivyną da
bar tu^ės pristatyti parodymą, 
kad jie dar neva gavę pašau
kimo draftui; kad jie gales 
pradėti tarnybą, ne vėliau 30 
dienų; ir kad jų samdytojas 
neprašys, jų tarnybą atidėti.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Du jauni vyrukai, atėję į 
vaistinę prie E. 4th St., New 
Yorke, pareikalavo atiduoti 
jiems vipus narkotikus. Pasi
sakius, kad neturi, jie nusiva- Į 
re savininką krautuvės 
kalin ir atėmė nuo jo $88 
n i gaiš.

pa- 
pi-

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

Dr M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas
Ištyrimas $3.0Q.

107 East 17th Street
(arti 4th Avė.—Union Square)

New York City
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00, 
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

TONY’S
by Con Edison

PASPRAGINTI

Kaitinančio kompreso 
naudojimas per 2*/z vai. 
lėšuoja tik apie ’/z c elektros.

Sūrio sendvičiau 
yra faktinai pavalgis 
savaime. Galite keturis 
pasigamint už mažiau 
kaip 14 c vertės elektros.

/W ENTERPRISE OP 
30,000 EMPLOYEES AND 
SOME 150,000 OWNERS

-UNITED TO SEME YOU j

■M

Norite Raminančios kaitros

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL

LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni, 1-mą d. vasario, 8 v. 
v., Lietuvių Kultūriniame Centre, 
110-06 Atlantic Avė. Visi būkite, r— 
Valdyba. (22-23)

PARDAVIMAI
Parsiduoda elektrinis šaldytuvas 

Crosley Shevador 1946 model, gera
me stovyje, taip kaip naujas, kaina 
žema, pamatę tą šaldytuvą patys 
suprasite, kad pigiai nusipirksite. 
Prašome k^erttis: \P. Babarskas, 
1356 Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. Telefonas: EV. 2-4484.

([21-23)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 Soiith 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakarę
' Penktadieniais uždaryta

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES 
KALENDORIŲ

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

UP-TO:DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkes
'306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.
■j. W

TELEVISION

Coit of running uppliancri bated on tgplcat rfAldtniial utugo.

4 psi.—Laisvė(Liberty, Lith. Daily) Tree., Saus.-J an. 31, 1951

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

I

Telefonas: EVergreen 4-8174

STREIKUOJA ARGENTI
NOS GELžKEOblEčIAl, 

NEPAISO DRAFTO
Buenos Aires. — Argen

tinos prezidentas - diktato
rius Peron pasirašė įsaky
mą, liepiant verstinai imt 
kariuomenėn streikuojan
čius geležinkelių darbinin
kus, jeigu jie tuojau negrįš 
darban. Bet tiktai maža jų 
saujelė tegrįžo.

Streikuojantiems gręsia 
karinU teismas

30 METŲ LYDYTOJUM!
Tai patyrimas George'Hare, “kla
ses A“ lydytojo. Jis dirba pas Con 
Edison jau beveik 34 metus—yra 
vienas iš 8,400 žmonių, išbuvusių 
pas mus daugiau kaip 25 metus.

' Padarius Con Edison gera dar
bo vietiį, mes palaikome patyru
sius savo žmones — užtikrinant 
jums patikimus, nebrangius ap- 

' tarnavimus elektra, gesu ir garu.

Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos 
patarimais ir moksliniais raštais. 

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ 
Kaina tik 50 centų

Platintojams duodama nuolaidų

Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:

LAISVE
110-12 ATLANTIC AVĖ., 

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

nes kainuoja persiuntimas.

Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

32 TEN EYCK 
Brooklyn,!

STREET




