
Mokslininkė Schlauch 
, Varšavon.
Kova tebeina.
Iš didelio rašto...
Martinsvillės septyni.

Rašo R. MIZARA

Daktarė Margaret Schlauch 
pasitraukė iš Niujorko Uni
versiteto profesorės vietos.

Ji vyks į Lenkiją profeso
riauti Varšuvos universitete.

Ši mokslininkė gimė Phila- 
delphijoj ir mokslus ėjo Ame
rikoje.

Profesorė Schlauch yra pa
rašiusi eilę knygų.

, Kodėl ji pasitraukė iš pro
fesorės vietos?

Dėl to, kad jai gyvenimas 
čia pertroškus.

Ši 52 metų amžiaus moksli
ninkė, taigi, laisva valia pasi
rinko gyvenimą “anapus už-

.1 dangos.”
fį Profesorė yra narė Ameri-
; kos Darbo Partijos . Ji kovoja 
’ | už taiką; ji ne tik mokslinin

kė, o ir visuomenininke.
< ★

Kova dėl filmos “The Mi- 
•a'ęle” dar vis tebeina. Reak- 
nninkai ryžtasi šios filmos ro- 
lymą sulaikyti.

Tuo pačiu kartu progresy- 
/ė visuomenė, kurios tarpe 

, /ra ir katalikų veikėjų, stoja 
*Už tai, kad filmą butų rodo-
! ma.

Didžiausias šios filmos prie
šas yra kardinolas Spellma- 
nas. Kardinolas pamiršta, kad 
tokia jo taktika kelia žmonė- 

’ se pasipiktinimą prieš jį patį.

. Na, tai atrodo, jog neužil
go turėsime mokėti dar dides

nius taksus už pajamas.
Be to, bus pakelti taksai ir 

'ant visokių naudojamųjų
daiktų. Amerikos žmonės nie
kad nemokėjo tokių aukštų
laksų, kokius turėsime mokė-

Kam visa tai?
Karui, ne taikai.

Jonas Kardelis rašo:
“Mizara jaučiasi dideliu 

autoritetu. Jis kalba, kaip Sta
lino ruporas (?!). Jo žodžiai, 
kaip kūju arba pjautuvu ker
ta. žodžiu^ Mizara, nors ir 
mizara, bet jaučiasi tartum sė
dėtų, kaip musė ant jaučio 
ragų. Imperatorius, diktato
rius, despotas — sunku su
prasti, kaip jis save vaizduo

jasi.”
Na, ir kas čia pasakyta?

'. Gal kitame savo laikraščio 
jumeryj p. Kardelis paaiš- 
tins.

Kardelis iš didelio rašto išė- 
o į kraštą!

Buvo laikai, kai p. Karde- 
is redagavo “Lietuvos ži
nąs/* o kunigas J. Prunskis— 
‘XX-tąjį Amžių.”

I Abudu buvo “opozicijoje” 
ir tūliems mūsų atrodė, jog 
adfi dideli vyrai..

r-* Bet štai, juodu atvyksta į 
Amerikos žemyną.

Na, ir jų “didumas” ima ir 
. subliuška. Kardelis čia pasižy

mėjo tik tuo, kad praėjusią 
vasarą organizavo chuliganus 
Liaudies Balso piknikui pulti 

"'Wontrealyj, o kun. Prunskis 
pasižymi tuo> kad iš patvorių 
rankioja gniūžtes purvo ir jo
mis švaisto bedievius.

- O Vinco Rastenio gazieta 
rašo:
, “Apie 50 ’asmentj dalyvavo 
metiniame Laisvės dienraščio 
šėrininkų suvažiavimo pikie- 
tavime...”

Iš tikrųjų pikietavime daly
vavo apie 10 asmenų.

Vienas' žmogus rašo Dirvo
je apie Waterburį:

“Amerikos lietuviai džiau- 
Ž g* ' susilaukę stiprių jėgų, 

bet mūsų kolonijos pavyz
džiai sukelia mintis, kad po 
kokios dešimties metų iš tų 
jėgų gali likti tik tuščia vie
ta...”

Šitaip I
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AMERIKONAI PASIEKIA
SEOULO APYLINKE
Privertė pasitraukt Korėjos
liaudininkus 5 mylias atgal

Korėja, vas. 7. — Ameri
kos kariuomenė vakarinia
me fronte pastūmė šiauri
nius Korėjos liaudininkus 
ir jų padėjėjus kinus dar 
5 mylias atgal ir užėmė vie
tas jau tik už 4 mylių į 
pietus nuo Seoulo, Pietinės 
Korėjos sostinės.

Jankių tankai, patrankos 
ir lėktuvai užmušė šimtus 
atkakliai besiginančių kinų 
ir korejinių liaudininkų.

Viduriniame fronte ame
rikonai ir jų talkininkai už
ėmė Sangčangbongą. Didie
ji amerikiniai bombane-

Francija davė Amerikai 
dar 5 karines stovyklas

Paryžius. — Francijos 
valdžia, pagal naują sutar
tį, davė Jungtinėms Valsti
joms dar penkias karinių 
lėktuvų stovyklas - bazes 
Prancūziškoje Morokkoje, 
šiaurinėje Afrikoje.

Amerikos oro jėgų inži
nieriai jau stato radarus ir 
kitus naujus karinius įren
gimus tose bazėse. Jas nau
dos ne tik amerikonai, bet 
ir francūzai.

Plinta laivakrovių 
streikas Anglijoje

London.— Streikuoja jau 
12,850 laivakrovių Liver- 
poolyj, Manchesterio sri- 
tyj ir Londone, reikalauda
mi aukščiau pakelt algą. Jie 
nepatenkinti valdžios nuta
rimu, kuris prideda laiva- 
kroviams tik po 28 centus 
algos per dieną,.

Unijos vadai užgyrė to
kį priedą ir pasmerkė strei
ką kaip “komunistų suokal
bį.” . . / 1 '

Streikas sustabdė jau 75 
laivus nuo prikrovimo bei 
iškrovimo.

Gandai apie Klementį
Frankfurt, Vokietija. — 

Kartojasi gandai, kad Vla
dimiras Klementis, buvęs 
Čechoslovakijos .užsienio 
reikalų ministras, pabėgęs 
į vakarinę Vokietiją. Bet 
dar nėra jokių tikresnių 
žinių apie jį.

Dętroit. — Užsibaigė 
11,000 Kaiser - Frazer auto» 
darbininkų streikas. Jie 
streikavo 8 dienas, reika
laudami pataisyt darbo są
lygas.

Na, tai Virginijos budelis 
baigė savo darbą: septyni ne
kalti juodveidžiai tapo nužu
dyti.

Visas civilizuotas pasaulis 
didžiai pasipiktino šiuo barba
rišku žygiu.

O visgi šių jaunų vyrų mir
tis nenueis veltui. Tai paaks- 
tins milijonus negrų ir baltų
jų darbo žmonių ryžtingesnei 
kovai už laisvę.

šiai B-29 pleškino Kang- 
gye miestą, arti Korėjos 
rubežiaus su Mandžūrija.

Jungtinių Valstijų, Ang
lijos ir Kanados karo lai
vai vėl bombardavo Inčoną, 
Seoulo uostą.

Maskva, vas. 6.— Šiauri
nės Korėjos liaudininkų ra
dijas pranešė:

Liaudies Armija ir kinai 
savanoriai vis kirto smū
gius priešams, pradėju- 
siems ofensyvą iš savo pu
sės.

Tęsiasi vietiniai mūšiai 
viduriniame ir rytiniame 
frontuose.

Anglija taipgi remia 
japoną atginklavimą

London. — čionaitiniai 
diplomatai teigia, kad Ang
lija, Kanada ir kitos savi- 
valdinės anglų imperijos 
dalys pritaria greitam tai
kos darymui su Japonija; 
o jau ir dabar Anglija su
tinka leist Japonijai suda- 
ryt/tam tikrą skaičių armi
jos.

Amerika siūlys priimt 
Japoniją į Jungi. Tautas

Tokio. — John-' Foster 
Dulles,, republikonas prez. 
Trumano pasiuntinys, sakė 
moterims Japonijos seimo 
narėms, jog kai tik Ameri
ka padarys taikos sutartį 
su Japonija, tai mielu noru 
pakvies ją į Jungtines Tau
tas. ’ įj I:

Churchill viršija Attlee 
bandomuose balsavimuose

London. -— Viešosios An
glų Nuomonės Institutas 
apklausinėje tūkstančius 
žmonių įvairiuose miestuo
se ir kaimuose:

— Ar jūs rinkimuose bal
suotumėte už dabartinį1 
premjerą socialistą Attlee 
ar už konservatorių Wins- 
toną Churchillą, buvusį ka
ro laiku premjerą?

51 procentas tų žmonių 
pasisakė už Churchillą ir 
tik 38 procentai už Attlee.

Gyvenimo pabrangimas 
ir geresnio maisto stoka 
daugiausiai nukreipė ang
lus prieš Attlee.

ARGENTINOJ AREŠ
TUOTA 70 GELŽKE- 
LIEČIŲ

Buenos Aires, Argentina.
Tapo areštuota jau 70 

geležinkeliečių už dalyva
vimą streike pereitą mėne
sį. Tai buvo eilinių darbi
ninkų streikas, nepaisant 
unijos vadų ir valdžios už
draudimo;

Ottawa, Kanada. — Jau 
tūkstančiai žmonių susirgo 
influenza Ottawoj ir kituo
se Kanados miestuose.

Gelžkeliečiai vienur grįžta 
darban, kitur tęsia streiką

New York. Praneša
ma, kad dauguma streika
vusių “svičmanų” grįžo 
darban rytinėse valstijose; 
todėl New York Central, 
Pennsylvania,. Erie ir kit. 
geležinkelių traukiniai jau 
beveik reguliariai važinė
ja. *

Tuo tarpu dar daugiau 
gelžkelinių svičmanų su
streikavo tolimesnėse vaka-

Vokietijos klausimas 
svarbiausias, sako 
sovietinė nota

Paryžius. — Sovietų Są
junga atsiuntė naują' notą 
Amerikai, Anglijai ir Fran- 
cijai kas liečia sovietinį 
siūlymą suruošti Keturių 
Didžiųjų konferenciją.

Pirmesnėj savo notoj So
vietai reikalavo, kad Keturi 
Didieji svarstytų klausimą 
dėl Vokietijos nuginklavi
mo ir jos sujungimo į vie
ną demokratinę valstybę. 
Jungtinės Valstijos, Angli
ja ir Francija atsakė, jog 
sykiu turėtų būti svarsto
ma visi opieji pasauliniai 
klausimai.

Dabartinėje savo notoje 
Sovietai sutinka svarstyti 
įvairius klausimus, bet pir- 
mojon vieton deda Vokieti
ją, kaip svarbiausią daly
ką.

Ši sovietinė nota vėl kri
tikuoja Ameriką ir jos 
draugus už pasimojimą at
kurti vokiečių armiją vaka
rinėje Vokietijoje ir už ka
rinių pramonių atgaivinipią 
tenai.

Japonijoj areštnota 
519 komunistų

Tokio. — Japonijos poli
cija daro medžioklę prieš 
“raudonuosius” ištisoje ša
lyje ir vien trečiadienį su
ėmė 519 komunistų įvai
riuose miestuose.

Žandarai sako užklupę 
400 slaptų punktų, iš kur 
komunistai skleidė savo 
laikraštį “Taikos Balsas”.

Japoniški ir amerikiniai 
valdovai yra uždraudę tą 
laikraštį.

Ragina įsteigt mahometoną 
sąjungą del taikos

Karachi, Pakistan.— Vy
riausias dvasinis Jeruzalės 
mahometonų vadas “didy

sis Mufti”, dalyvaudamas 
čia tarptautinėje mahome
tonų religijos konferencijo
je, ragino įsteigt mahome- 
toniškų kraštų sąryšį, įpa
reigojant jį darbuotis už 
taikos išlaikymą.

ATOMINIAI NUODAI
PASIEKĖ FRANCIJĄ

Paryžius. — Jau Franci- 
jon atslinko, atominiais 
nuodais užteršti debesys iš 
Jungtinių Valstijų. Debe
sys buvo apnuodyti per 
atom-bombų sprogdinimus 
Nevados valstijoje.

rinėse valstijose.

Washington. — Valdi
niai tarpininkai, geležinke
lių kompanijų atstovai ir 
geležinkeliečių Brolijų-uni- 
jų viršininkai tęsė derybas 
dėl streiko baigimo. Broli
jų vadai išstatė reikalavi
mus dėl algų pakėlimo ir 
sąlygų pagerinimo visiems 
savo nariams.

Sovietai vėl ragina 
pasmerkt Ameriką 
kaip užpuoliką

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų Sąjungos delegatas 
Semionas Carapkinas ant
radienį reikalavo, ka d 
Jungtinės Tautos oficialiai 
pasmerktų Ameriką kaip 
užpuoliką.

Carapkinas įteikė politi
niam Jungt. Tautų seimo 
komitetui rezoliuciją, kuri 
sako:

x Amerika padarė karinį 
įsiveržimą į Kinijos salą 
Formozą. Amerikos lėktu
vai iš Korėjos 328 kartus 
skraidė per Kinijos provin
ciją Mandžuriją nuo 1950 
m. rugpjūčio 28 d. iki gruo
džio 31. Tais žygiais ameri
kiniai lakūnai užmušė 16 
Kinijos piliečiu ir sužeidė 
115.

Amerikos atstovai atsa
kė, kad tai nebuvę kariniai 
užpuolimai prieš Kiniją.

Sovietų delegatas jau ir 
pernai lapkrityje atsišaukė 
į Jungt. Tautas, kad , pa
smerktų Ameriką kaip už
puoliką.

Penktas atominis 
sprogimas Nevadoj

Las Vegas, Nevada.—Pa
darytas jau penktas, sako
ma, smarkiausias, atominis 
sprogimas Frenchman Flat 
dykumoje, Nevados valsti
joje. , 1

Valdinė Atomų Jėgos Ko
misija slepia, ar tais spro
gimais buvo išbandytos a- 
tom-bombos ar kiti atomi
niai ginklai.

Paskutinis sprogimas bu
vo matomas per 500 mylių.

■ ■ ♦■■■ .-I     ■

Amerika būtinai reikalauja 
vokiečių armijos

Frankfurt, Vokietija. — 
20 Amerikos diplomatų iš 
įvairių Europos kraštų nu
sprendė, kad, būtinai reikia 
atkurti ir naujoviškai ap
ginkluoti vokiečių armiją 
vakarinėje Vokietijoje. •

Jie tvirtino, kad vokiečių 
armija būtų stipriausias 
Atlanto kraštams • “apgy
nimas”.

Philadelphia. — Keturi 
dideli maisto marketai žy
miai pakėlė kainas. Kainų 
kontroliuotojai kętino su
valdyti sauvališkus brangi
ninkus.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę, šalčiau ir gal snigs.

80 UŽMESTA TRAUKINIO 
NELAIMĖJE NEW JERSEY
Sulūžo laikinas Pa. gelžkelio 
tiltas; sužeista 500 žmonių

Woodbridge, N. J. —' 
Bent 80 žmonių tapo už
mušta ir'500 sužeista, kai 
antradienio vakare sulūžo 
laikinas medinis Pennsyl- 
vanijos geležinkelio tiltas, 
ir aštuoni vagonai nugriuvo 
žemyn. Nelaimė įvyko už 
24 mylių nuo New Yorko.

Traukiniu važiavo 900 
žmonių’.

Griuvėsiuose ieškoma 
daugiau žuvusiųjų ir sužei
stųjų. . *

Traukinio mašinistas sa
ko, buvo per silpnas tiltas

29 žmonės žuvo su 
francūzą lėktuvu

Paryžius. — Amerikinis 
francūzų lėktuvas DC-4 nu
krito į Afrikos dykumas. 
Tapo užmušti visi 29 bu
vusieji jame keleiviai ir la
kūnai.

Lėktuvas skrido iš afri- 
kinės francūzų kolonijos į 
Paryžių.

Šešios šalys sako, dar 
negrįžt j Šiaur. Korėją

Lake Success, N. Y. — 
Anglija, Francija, Švedija, 
Norvegija, Belgija ir Dani
ja pageidauja, kad ameri
konai dar nesiveržtų per 
38-tą paralelę atgal į Šiau
rinę Korėją; sako, reikia 
pirma dėt visas pastangas 
dėl susitaikymo su Kinijos 
Liaudies Respublika.

“Fėrai” Philadelphijoj 
pakelti iki 15 centą

Philadelphia. — Važiavi
mas visais miestiniais bu- 
saiš, gatvekariais, požemi
niais ir iškeltais geležinke
liais Philadelphijoj tapo pa
brangintas nuo ligšiolinių 
12 centų iki 15 centų.

Iki šiol buvo gaunami ke
turi važiavimo ženkleliai 
“tokenai” už 45 centus. Da
bar gi reikės už tris toke- 
nus mokėti 40 centų.

Važiavimas su persėdi
mais (transferals) iš gat- 
vekario^į busą, iš buso į po
žeminį geležinkelį ir T. t. lė- 
šuos 15 centų, tiek pat kaip 
ir iki šiol.

90 PROC. VOKIEČIŲ 
PRIEŠ ATGINKLAVIMĄ

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonų padaryti ap
klausinėjimai parodė, jog 
tik apie. 10 procentų gyven
tojų vakarinėje Vokietijoje 
sutiktų su vokiečių armijos 
atgaivinimu.

90 iš ,kiekvieno šimto pa
sisakė prieš vokiečių atgin- 
klavimą.

Stockholm, Švedija. — 
Šaukiama panaujintam 
muštrui 100,000 atsarginių 
Švedijos kareivių.

ir per daug apsunkintas 
traukinys, taip tirštai pri
grūstas keleivių. . *

Geležinkelio kompanija 
tvirtina, kad tiltas buvęs 
gana geras ir įtaria, jog 
mašinistas per greitai va
žiavęs per tą užsisukimo 
vietą. Mašinistas atsako, 
jog traukinį leido tiktai a- 
pie 25 mylias per valandą.

Valdžia daro ’ tyrinėji
mus.

Pernai žuvo 111 žmonių: 
per du Pennsylvanijos — 
Long Island geležinkelio 
traukinių susikūlimus.

Sumušti išmistai apie 
Čechoslovakijos prezidentą

Praga, Čechoslovakija.,— 
Komunisto Čechoslovakijos 
prezidento Klemento Gott- 
waldo vėliava plevėsuoja 
virš prezidentinės pilies, 
kaip ir pirmiau, — sako 
Associated Press.

Nėra nė mažiausio pa
tvirtinimo z paskleistiems iš 
Austrijos paskalams, būk 
prezidentas Gottwaldas ę- 
sas po policiniu areštu.

KAS KONTROLIUOS 
KAINAS?

Washington. — Kainų 
kontroliuotojas Michael Di- 
Salle ir bendrasis valdinis 
ūkio tvarkytojas Eric 
Johnston vis dar ginčijasi, 
katram priklauso vyriausia 
teisė vykdyti kainų kontro
lę.

Egiptas uždraudė Sovietą 
atstovybės laikraštį

Kairo, Egiptas! — Ame- 
r i k i n i a i korespondentai 
praneša, kad Egipto val
džia uždraudė Sovietų At
stovybės laikraštį “Sovjet 
Bulletin”.

Egipto valdovams nepati
ko spausdinami tame laik
raštyje apsakymai apie 
žmonių gyvenimą Sovietų 
Sąjungoje. Egipto valdžia 
ir jos “globėjai” anglai taip 
pat neapkentė sovietinių 
žinių.

Holandija veik padvigubina 
karinius pasiruošimus

Haga, Holandija. — 
Holandų ministrų kabinetas 
pagamino seimui siūlymą 
paskirti šiemet kariniams 
tikslams 394 milionus, 500 
tūkstančių dolerių. Tai bū
tų beveik antra tiek dau
giau lėšų kariniams pasi
ruošimams, negu 1950 me
tais.

(Holandija yra mažiukė 
šalis; turi tik 13,433 ketvir
taines mylias ploto ir pus- 
dešimto miliono gyvento
ji-) '

'Rangoon, Burma. —Bur- 
mos valdžia sako atgriebus 
keturis miestus nuo liau
dies partizanu - komunis
tų.
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Darbo uniją vadai nesupranta
< Amerikos Darbo Federacijos “Weekly News Service” 

‘ sausio 23 d. smarkiai sušuko: “Didysis biznis pasigrobė 
pilną apsigynimo kontrolę.” Toliau sako: “Apart sauje
lės ‘patariamųjų’ vietų, darbininkai visiškai iššaldyti iš 
mobilizacijos paveikslo. Visoje toje struktūroje darbinin
kų atstovai tėra vienas prieš šimtą didžiojo biznio at- 

( stovų.”
Visi prezidento Trumano paskirti administratoriai ir 

stabilizatoriai yra didžiojo biznio žmonės. Tose aukštose 
vietose nesiranda nė vieno organizuotų darbininkų atsto
vo!

Darbo unijų vadai trauko pečiais ir negali suprasti, 
kodėl taip atsitiko. Jiems neaišku, kodėl toks iš vyriau
sybės pusės nepasitikėjimas Amerikos organjzuotais dar
bininkais, kurie juk paskutiniais keleriais metais nėra 
nė vienu žodeliu prasižengę prezidento Trumano tiek na
minei, tiek užsieninei politikai.

Čia bus aiškus tų organizuotų darbininkų aukštųjų va
dų naiviškumas. Jie negali suprasti tos seniausios istori
nės tiesos, jog kapitalistų klasė visuomet pasistengia 
visą karo naštą suversti ant darbo žmonių pečių. Ir da
bar jie nesupranta, kad šis visas militarinis pasiruošimas 
iki šio/ buvo ir ateityje bus panaudotas prieš Amerikos 
darbd žmonių ekonominius interesus. Jeigu jie tą tiesą 
gerai įsidėtų į savo galvas, jiems būtų nesunku supras
ti, kodėl prezidentas Trumanas visas atsakingąsias vie
tas pavedė didžiojo biznio žmonėms.

Kas kita su tomis “patariamomis” vietomis. Į jas nesi-Kas kita su tomis “patari 
bijoma įsileisti organizuotų/ darbininkų vyriausybės po
litikai ištikimus vadus. Lai jie ten sėdi ir rašo “patari
mus.” Didžiojo biznio vyrhms, kaip ekonominės stabili
zacijos direktoriui Eric Johnstonui ir apsigynimo mobi- 
lizatoriui Charles Wilsonui, gurbe vietos užtenka. Jie 
daro taip, kaip jie nori ir išmano, o darbininkų vadų 
protestai ir patarimai eina į šiukšlyną.

Toks planas ir toks tikslas. Dalykus pataisytų tiktai 
griežtas penkiolikos milijonu organizuotų darbininkų pa
sisakymas prieš naujo karo kurstytojus. Bet darbininkų 
vadai tokio žygio nesigriebs. Jie patys daugumoje yra 
pavirtę visos tos politikos šalininkais. Jų nelaimė, kad 
prezidentas Trumanas jų vaidmens neįvertina ir jiems 
savo aparate paskiria tiktai nesvarbias, nereikšmingas 
vieteles. Jie labai norėtų būtų vadais, bet tėra didžiojo 
biznio pastumdėliais. Green ir Murray, Woll ir Carey tu
ri pildyti Johnstono ir Wilsono įsakymus.

Papildytoji kriminalystė
.Virginijos sostinėje Richmonde tapo elektros kedėje 

sudeginti septyni dar jauni juodosios rasės žmonės. Tuo- 
mi mūsų valandančioji klasė papildė dar vieną baisią 
kriminalystę ne tik prieš negrus, bet prieš visus 
Amerikos žmones, prieš patį žmoniš
kumą. Nuo Richmond iki Washingtono visi valdovai at
sisakė išgirsti žmonių balsą ir reikalavimus. Nepasiju
dino iš vietos nei prezidentas Trumanas, nei Aukščiausio 
Teismo nariai, nei valstybės prokuroras, nei Virginijos 
gubernatorius. Kiekvienas jų galėjo ir turėjo teisę tas 
septynias gyvybes išgelbėti, bet leido joms žūti.- Jeigu 
kuris jų dar turi šiek tiek sąžinės, negalės būti ramūs 
iki pat grabo lentos.

Septyni žmonės sudeginti elektros kedėje tik vienos 
moteriškės pasiskundimu, kad būk jie visi kartu, ant jos 
užpuolę ir ją išprievartavę! Visus ji juos “pažino”, nors 
ji buvo didžiausioje panikoje, isterijoje, apsvaigus, tik 
pusgyvė! Tokiam absurdui gali tikėti tiktai žmonės, ku
rie nieko bendro neturi su sveiku protu.

Kodėl taip bijota naujo, bešališko teismo, kuriame bū
tų buvę šaltai patiekti parodymai iš abiejų pusių? Kodėl 
ta džiūrė, kuri į keletą valandų surado skundžiamuosius 
kaltais, susidėjo tiktai iš baltųjų šovinistų? Kodėl suim
tiesiems nebuvo suteikta proga turėti savo pasirinkimo 
advokatus?

Martinsvillės suokalbio septynios aukos sudegintos 
elektros-kedėje, verkia ju paliktos našlės ir jų vaikai, bet 
tie ir kiti klausimai neduos ramybės visiems valdovams, 
kurie yra atsakingi už tą suokalbį ir tą masinę žmogžu- 

( dystę!

ŠYPSENOS
Jis Būtų Labai. Senas

Mokytoja: — Kas iš jūsų 
esate girdėję apie Julių Ce
zari?

Jonukas: — Aš.
Mokytoja:—Ką jis, tavp 

‘ nuomone, dabar veiktų, jei
gu jis būtų gyvas?

Jonukas:
i. amžiaus pensiją.

pas jus yra naujas vaikutis.
Uršė: —
Petru tė: 

siliks pas jus?
Uršė: — Taip atrodo. Jis 

nusiėmė visus savo drabu
žius.

Taip.
- Ar jis ir pa-

Imtų seno

Taip Atrodo 
Petrutė:— Girdėjau, kad

Labai Lengva
Moteris: — Ar negalė

tum pasakyti, kaip toli de
šimtoji gatvė. Aš turiu iš
lipti tenai

Vyras: - *0, dar toli. Aš 
išlipsiu ant tryliktos gaU

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
LIETUVA RUOŠIASI 
DIDŽIAJAI ŽEMES 
ŪMO PARODAI

Šių metų vasarą Maskvo
je įvyks visos T. Sąjungos 
didžiulė žemės ūkio paroda. 
Ten turės savo pavilijonus 
visos respublikos — 16-ka 
jų. Prie tos parodos ruo
šiasi, žinoma, visa Lietuva. 
Neatsilieka ir jos dailinin
kai, kurie ryžtasi padaryti 
Lietuvos pavilijoną patį 
gražiausį.

Dailininkas Vytautas Pa
laima apie tai rašo “Lite
ratūra ir Menas” (1950 m. 
49-tam num.) savaitraš
ty j :

Nemažą kūrybinį darbą at
liko žinomų respublikos archi
tektų grupė (K. šešelgis, J. 
Kumpis ir Lukošaitis), kolek
tyviai parengusi architektūri
nį Lietuvos TSR paviljono pro
jektą. Dar didesnius projek
tinius uždavinius teko išspręs
ti paviljono vidaus apiformi
nimo brigadai, „kuri turėjo 
konkrečiai pramatyti kiekvie
ną meninio apipavidalinimo 
detalę, ši brigada buvo suda
ryta iš grupės dailininkų (V. 
Palaima. V. Kosciuška, J. Vi- 
rakas, F. Daukantas) ir archi
tektų (S. Ramunis, E. Budrei- 
ka, V. ir A. Nasvyčiai), kurie 
per nepilnus keturis mėnesius 
atliko didžiulį projektinį dar
bą.

Kaip gi tas pavilijonas 
atrodys? Pasiskaitykite:

Lietuvos 
paviljonas 
skirtingo dydžio sales. Paro
dos lankytojo dėmesys įžen
gus pirmojon — įvadinei! sa- 
lėn, visų pirma nukryps į di
dingą vaizdą salės gale, kur 
stovės monumentali skulptūri
nė kompozicija — liaudies 
vadai Leninas ir Stalinas — 
didžiulio tapybinio pano fone, 
vaizduojančio kolūkinės sant
varkos pergalę mūsų krašte.

«

TSR žemės ūkio 
apims keturias

PASTABOS
limą, literatūros ir meno pasie- 

kimtls.
Kaip matome, Lietuvos 

pavilijonan bus sudėti visų 
Lietuvos dailininkų, ypatin
gai vaizduojamojo meno 
(piešėjų) dailininkų geriau
sieji darbai. Tai bus lyg ir 
muziejus.

Tai yra, žinoma, tik pavi- 
lijono forma. Jo turinį su- 

1 darys Lietuvos žemės ūkio 
statulėlės ir. produktai.

kompozicijos, vaizduojančios Tenka manyti, jog toje 
derliaus nuėmimo pabaigtu- paroJoje turės savo pavili- 
ves.

Iš lubų, papuoštų rozetėmis, ‘ blikos, kaip Lenkija, Čecho- 
trykšta šviesa.

Galinėje sienoje skritulio for
mos tapybinis pano, apjuostas 
skulptūrinių bareljefu derliaus 
vainikas. Pano vaizduoja der
liaus šventę kolūkyje.. Jo dia
metras—5 metrai.

Įdomi ir sudėtinga savo me
niniu apiforminimu žemės ūkio 

Isalės dešinioji siena, kuriojie 
išdėstyti šeši stendąi, apibūdi
nantys įvairias žemės ūkio sri
tis, — grūdinių kultūrų, cukri
nių runkeliu auginimą, lininin
kystę ir pan. Minėtiems sten
dams savo tematika atliepia ga
lia stambūs tapybiniai pano, 
kuriuos atliks dail. L. Merga- parlamentO' nariai: 
šilskio ir V. Kosciuškos briga
dos.

Dar toliau:

Lietuvos paviljono 
salėn, kuri savo te- 
apimtimi paliečia

Apačioje — būdin- 
daržovės ir ■* vaisiai, 

žemės,

Espen, Colo., pasikorė 
mokslininkas Ralph Smith, 
kuris dirbo ant slaptų lai
vyno projektų. Vienok ko
mercinė spauda nepaskelbė, 
kad jauną mokslininką pri
vedė prie kartuvių ragan- 
gaudžių veikla.

Tarybų 
antroj on 
matine 
įvairias žemes ūkio sritis, at
kreipia dėmesį sudėtinga ke
ramikinių važių piramidė, be
sibaigianti trykštančių grūdų 
fontanu, 
gesnės
kuriuos nokina mūsų 
išdėstyti įvairių formų pirami
dėmis. Prie apatinės 
įmontuotas metalinis 
kąs žiedas, ant kurio išdėsty- ! 
tos keramikinės ;

vazės 
besisu-

jonus ir liaudiškos respu-

Slovakija, ir kt. Gal būt ten 
turės savo pavilijoną ir Ki
nija.

Parodon atsilankys, be 
abejojimo, milijonai žmo
nių, o tai reikš, kad tie mi
lijonai galės pasigėrėti ir 
mūsų tautos pavilijonu, ku
ris savo įruošimu praneš vi
sus kitus Lietuvos pavilijo- 
nus, kada nors kur išstaty
tus įvairiose parodose.

“Naujienų” redaktorius, 
bekovodamas prieš pažan
giuosius ir bedraugauda- 
mas su 'klerikalais, taip iš* 
sieikvojy, kad jau apžval
gas pradėjo rašyti, imda
mas medžiagą iš telpančių 
laikraščiuose juokų. (“N.” 
Nr. 301—1950).

Perskaitęs tą “rimtą” ap
žvalgą, pamislijau: Nela
bieji tie komunistai, išmok
slinto, diplomūoto žmogaus 
protą taip išeikvojo, kad 
jau neatskiria juoko ir tal
pina kaipo rimtą dalyką. 
Tokiam žmogui jau laikau 
eiti “liuliu”, o ne laikraštį 
teplioti ir skaitytojams ro
dyti savo ilgas ausis...

' * V A 4 
manas Joseph Martin kailį- < 
na prezidentą Trumaną, 
kad jis šalį vedąs prie so
cializmo.

Man rodosi, kad Trumą-- 
nas ir jo šalininkai grei
čiau šalį prives prie bank- ■ 
rutizmo, negu prie socializ
mo. Todėl bereikalinga kon- 
gresmano Martin baimė.

“Miami Herald” tula mo
terėlė barasi, kad mažas 
skaičius žmonių meldžiasi 
už taiką. Girdi, jeigu pla
čios masės melstųsi, tuomet 
ir taika būtų.

Išrodo, kad ir dangiškoji 
valdžia, kaip ir žemiškoji, 
nesiskaito su mažos grupės 
balsu, o tuo tarpu masės 
neišsijudina ir nepriverčia 
dangiškąją valdžią taiką į- 
vykdyti.

f

DžIAUGIASI
Iš Italijos komunistų par

tijos pasitraukė du veikėjai, 
: Valdo 

Magnani ir Aldo Cucchi. 
Tuojau Italijos komercinė 
spauda suriko: jie yra tito- 

Arkada skiria antrąją pavi- jistai. Koks džiaugsmas ap- 
Ijono salę nuo trečiosios. Virš ėmė tą spaudą, kad Italijos 
kolonų išdėstyti šeši pano dar- komunistinėje partijoje at- 
žininkystės, bitininkystės, žuvi- sirado titojistų.

. ! Amerikos komercinė spau- 
temo- įU0 įvykiu taipgi labai

ninkystės ,o taip pat produkty-Į 
viosios gyvulininkystės i 
mis. Tai didelio formato (2x3 
mtr.) ir plačios tematinės ap
imties tapybiniai darbai, pa
vesti atlikti dailininkų briga
dai, vadovaujamai dail. A. Gu
daičio.

Būtina taip pat .paminėti ir 
įėjimo į antrąją salę meninį 
apivavidalinimą. Dvi skulptū
ros: kolūkio daržininkė ir so

sto vi įėjimo šonuo- 
Viršuje — triptikas, vaiz-

džiaugėsi, sakydama, būk 
abu tuodu asmenys esą ti- 
tojistai.

Atlantos mieste, antro 
pasaulinio kdro veteranas, 
Robert Thompson, paskel
bė, kad jis pardavinėja 
slėptuves nuo bombų ir 
tik... po $1,500.00. Jeigu 
bombų nebūsią, tai jos ge
ros būsią sandėliams mais
tui,' vaikams žaislavietėms 
ir nuo taksų kolektorių pa
sislėpimui.

Išrodo, kad greitu laiku 
Amerikos žmonės daugiau 
pradės bijoti taksų kolekto
rių, negu atominių bombų.

North Dakota kongres- 
manas Usher L. Burdick į- 
neše kongresan bilių, kad, 
uždarant kongreso sesijas,

Bet Romos kairiųjų laik-| prisiekdinti visus kongres-
raštis “11 Paese” paskelbė: 
tuodu asmeniu pasitraukė 
iš komunistinės partijos 
grynai asmeniniais sumeti
mais ...Neaprėpiama žvilgsniu, su ve- .dininkas 

liavomis ir plakatais, žengia 
pirmyn kolūkiečių minia. Jos duojąs šviesų ir kultūringą kol- 
pirmose gretose matytį port- ūkiečių gyvenimą. Triptiko ta- 

figūros — kolektyvi-į pyba pavesta dail. V. Jurkūno 
vadovaujamai brigadai. Vaisių 

ir daržovių bareljefinius pano 
atliks skulptoriai H. Rudzins- 
kas ir Zalensas.

Vienai iš pagrindinių žemės 
ūkio sričių—gyvulininkystei — 
skirta trečioji paviljpno salė. 
Centrinis stendas parodos lan
kytojui vaizdžiai papasakos 
apie trimečio plano visuomeni
nei produktyviajai gyvulinin
kystei išvystyti vykdymą Tary
tų Lietuv.os kolektyviniuose ir 
tarybiniuose ūkiuose. Septyni 
salės stendai, papildantieji cen
trinį, pasakoja apie paskirų 
gyvulininkystės ūkio sričių iš
sivystymą. Trečios salės meni
niame apiforminime ypač daug 
vietos skiriama keramikai ir 
kitoms pritaikomosios dailės 
sritims. Keramikinės skulptū
rėlės, medžio drožiniai, meniš
ki odos ir vilnų išdirbiniai, — 
kiekvienas savo turiniu, o ne
retai i į’ medžiaga, atsakys į ati
tinkamo stendo temą. ' Akvariu
mas pavaizduos mūsą respubli
kos jauną, bet nuolat augantį 
žuvininkystės ūkį..

Pro puošnias vitražines ket
virtosios salės lubas trykšta 
spalvotų šviesų dryžiai, žiūro
vo dėmesys nukrypsta į sudė
tingą teatrinį maketą, vaizduo
jantį sustambinto kolūkio gy
venvietę. Stilingi kolūkiečių 
gyvenamieji namai, erdvūs vi
suomeninės^ gyvulininkystės fer
mų pastatai, srūvanti upė ir,-- --------
kolūkio hidroelektrinė, — visa, riko meno saviveiklininkai pa
kas šiandieną gimsta kolekty* ruošė naują programą. Tauti- 
viniame kaime, kas auga ir iš- nių : 
bujos /netolimoje ateityje—ryš- kanklininkės 
kiai atspindės meniškai atlikta
me makete.

Virš maketo—Tarybų Lietu
vos žemėlapis ir šviesų diagra- 
ma> vaizduojanti respublikos 
elektrifikacijos augimą. Gre
timi. stendai parodą' aplankiu
siam žiūrovui papasakos apie 
mūsų kultūros ir mokslo pakL

retinęs
nio darbo žymūnai. Visa ši 
kompozicija, — skulptūros ir 
pano, — nusakys kolūkinės 
santvarkos pergalių patosą ir 
didybę, — tai darbo valstie
čiai, bolševikų partijos vado
vaujami, ryžtingai žengia į 
šviesų komunistinį rytojų. 
Skulptūrinę kompoziciją at
liks P. Vaivados vadovauja
ma skulptorių brigada, o di
džiulį, 40 kv. metrų tapybinį 
pano — tapytojų brigada, va
dovaujama V. Palaimos.

ši salė, be to, pasižymės 
savo turtingais vitražais. .Vie
nas iš jų, įrengtas virš įėjimo 
į salę,, vaizduos laimėjimus 
žemės ūkyje ir pramonėje. 
Trys dideli vitražai dešinėje 
sienoje, kaip fonas 
Mickevičiaus - Kapsuko, 
Melnikaitės ir 
Černiachovskio statuloms, pa
sakos parodos žiūrovui 
lietuvių liaudies kovas už ta
rybų valdžią 1918 metais, 
partizanų kovą ’ ir Tarybinės 
Armijos žygius išlaisvinant 
mūsų kraštą iš hitlerinės oku
pacijos. Vitražo darbai pa
vesti dail, S. Ušinskio briga
dai, o skulptūros-—J. Mikėnui, 
skulpt. B. Pundziui ir skulpt. 
žukliui. Kiekvieną skulptūros- 
vltražo grupę papildys tapybi
niai- pano, kuriuos atliks daili
ninkų grupė, Vadovaujama V. 
Mackevičiaus.

Bet tai ne viskas, —, tai 
tik dalis tų Lietuvos daili
ninkų kūrinių, kuriuos- lan
kytojas matys pirmojoje sa
lėje. Kaip gi su ^antrąja 
sale? Palaima rašo:

Visasąjunginės že,mės ūkio 
parodos lankytojui įžengus

virš V.
M.

armijos gen.

apie

ves* Reiškia,, tamsta turi 
išlipti vieną sustojimą prieš 
mane. Sek mane ir nepa
klysi. L. B.

SG. UNIVERSITETUI 
100 METŲ

Vilnis rašo:
Northwestern Universitetui 

šiemet sukanka 100 m. Pir
masis užmanytojas kurti uni
versitetą prie Michigano eže
ro,. buvo verslininkas Orring- 
ton Lunt. Tai buvo 1853 me
tais, ,bet Ilinojaus valstijos le- 
gislatūra nutarė kurti tą uni
versitetą sausio 28, 1851 me
tais. Faktinai tad šiemet su
kanka Narthwestern Universi
tetui 100 metų ir sekmadienį’ 
būsią pirmos ceremonijos 
atžymėjimui. ..

manus ir senatorius, jog jie 
neims ,arba, geriau sakant, 
nevogs valdžios pinigų, po 
priedanga savo sekretorių 
algų..Tuomi jis norįs paro
dyti, kad ne visi kongres- 
manai esą sukčiai (crooks).

Kuomet neprisiek’dinti i- 
ma, tai sukčiai, bet kuomet 
prisiekdinti ims, tai jau ne- 
sivadins sukčiais.

to

Vokietijoje, amerikonų 
zonoje, suareštuoti du A- 
merikos kareiviai ir vienas 
vokietys už užpuolimą ant 
American Express Co. į- 
staigos.

Kažin kurie kuriems duo
da užpuolimo pamokas — 
amerikonai vokiečiams ar 
vokiečiai amerikonams?...

Juozas Tysliava “Vieny- . 
bėję” užsipuola ant dipukų', / 
kad jie esą niekam netikę, i 
pasipūtę ir nenorį bendrai/' 
veikti su senesniais AmerK* 
kos lietuviais.

Išrodo, Tysliava manį,Į 
kad iš dipukų nei dievu? 
žvakė, nei velniui kačerga, 
nei Tysliavai cigaras, kurį 
jis tikėjosi gauti...

Marijonų “Drauge” Juo
zas Kruminas, kruvinomis 
ašaromis, apverkia sunkią, 
bėgimo iš Lietuvos, kelionę. 
Ir, pasiekęs Ameriką, 
kaip ją užbaigia: .

“Eina metai greiti 
amžių klonin,

“Ir mes prašom, 
iškėlę rankas:

“Dieve duok, kad 
grįžimo kelionė

“Mums nebūtų sunki 
ir ilga”.

Aš užtikrinu poetą Kru*] 
miną, kad grįžimo keluAfi? 
“amžių klonin” nebus sunki 
ir ilga. Amerikoje w grabo- 
riai greitai veža ir skubiai 
užkasa...

ve

■

Į

Dipukai skundžiasi, kad f
jie bėgo iš Lietuvos “apra-| 
binti” komunistų. Bet da-i 
bar “Drauge” skaitau:

“B. Strikaitis, jau greit i 
metai kaip atvykęs iš Vo
kietijos, Bostone ar Cam* 
bridge, Mass., ruošiasi nu
sipirkti namą.” \

Išrodo, kad ne komunis- Į 
tai Strikaitį ir kitus dipu- j 
kus aprabino, bet jie Lietu-j 
vą, nes iš ten atsivežė ka-Į 
pitalo ir perkasi namus.

švcnčiohiškisl

NA, IR PLEPA
Gabaliausko “Žinios” 

šo, būk Tarybų Sąjunga 
šiemet, balandžio mėnesį, 
pradėsianti “visuotinį ka
rą”. Toliau:
' “Jeigu Sovietų Rusija 
pultų šiemet, tūi ji galėtų 
daug daugiau skriaudos pa
daryti pasauliui ir Ameri
kai, negu ji padarys už ke
lių metų...”

Vadinasi, Gabaliauskas 
“pataria” Tarybų. Sąjun
gai: pradėkit šiemet karą> 
nelaukit ilgai.

Bet mes abejojame, ar T. 
Sąjunga Gabaliausko pata
rimų klausys.

TELŠIAI,' 1950 m. lapkr.
30 d. “Masčio” trikotažo fab-

ra-

Amerika padovanojo Ita
lijai tris, karinius laivus 
(destroyers), bet Italijos 
spauda, kaip praneša “Mia
mi Herald”, ne tik nepadė- 
kavojo .Amerikai, bet nei 
nepažymėjo, kad suteikė 
dovaną.

Veikiausiai Italijos liau
džiai taip buvo maloni ta 
dovana, kaip šuniui lazda, 
todėl ir nepaminėjo.

Kongresmanas Emanuel 
Celler padavė kongresui su
manymą, kad federalės val
džios teisėjams būtų- padi-i 
dintos algos. j

Trumanas reikalauja, kad 
darbininkams būtų užšaldy
tos algos, tai kodėl negali
ma užšaldyta teisėjams?

šokių ratelis, choras,
* “; išmoko naujus 

šokius^ tarybines dainas. Su 
nauju repertuaru saviveikli
ninkai dažnai pasirodo susi
rinkimuose. E. Legeikaite .

I^ano valdžia žada pasi
traukti iš. Tarp tau tin. Ban
ko, kuomet tas bankas jau 
atsisako Iranui duoti dau
giau pinigų.

Mat, Irano valdžia jau 
daugiau gavo iš to banko, 
negu įmokėjo į jį, tai da
bar jau galės ir pasitrauk
ti.

New York. — ČionaitiJ 
niame sniege dar nerasta a-| 
tominių nuodų.

Apsigynimo sekretoriaus 
pagelbininkė Mrs. Anna 
M. Rosenberg aiškina 
Atstovų Buto ginkluotų 
pajėgų komisijai, kad jir^f *
šiuo tarpu nepritaria pa
siūlymui šaukti arhiijon 
praėjusio karo veteranus. 
Dabar dar ir 4>e jų esą 
galima apseiti.

New Delhi, Indija. —In 
dijos žemėje taip pat atras
ta uraniumo, sprogstamo
sios atominės medžiagos.,

Massachusetts kongres-

2 p»l.«Labvč (Liberty, Lith. Daily)”Ketv., Vaa..Feb. 8, 1951
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Kunigaikščiui Vytautui kad ir nerū- 
>ejo tie turnyrai, krikštynos ir visos tos 
škihnės, kuriomis ordinas norėjo pasi
rodyti vakarų riteriams, bet visur daly
davo ir jis. Ir jis norėjo pasirodyti esąs 
le tik geras krikščionis, bet kartu ir di
lelis krikščionybės globėjas ir ordino 
Iraugas. Draug su kunigaikštiene Ona 
lažnai lankėsi bažnyčion, apsimesdavo 
;u dėmesiu klausąs mišių. Tuo tarpu 
.milkstant myro ir kodylo dūmams ir ge- 
lulingai vargonams gaudžiant, jo galvo- 
e jau brendo nauja mintis. Brendo 
nintis, kaip reikės nusikratyti savo są- 
ungininkų ir jų pačių ginklu sunaikin- 
•i jų galybę, išgriauti jų pilis . . . Kai 
ikarais grįždavo jis iš medžioklės ir kai 
ėdančios saulės atspindžiuose įsinerda- 
'0 horizonte visa Marienburgo tvirtovė; 
cunigąikštis prilaikydavo savo žirgą ir 
,or giliau susimąstydavo naujais žy-

’s. Per paskutinį žygį jis pamatė 
aiios* vietininkų Lietuvoje silpnybę, 
ai pažino gerąsias ir blogąsias kry
čių puses ir sužinojo, kur reikės pa- 
usti, kai ateis lemiamoji valanda, 
am norėjos kuo greičiausiai grįžti į 
emunės pilaites ir ten pamažėl ruoš- 

, bet jo sumanymą/trukdė tebeviešį 
irienburge sąjungininkai riteriai ir 
nki ordino magistro liga. Paskutinioji 

»riežastis buvo visų svarbiausia, nes nuo 
taujo magistro priklausė tolimesnis jo 
umanymų likimas. Tiesa, Žemaičiuose 
unigaikštis galėtų jau be jų apseiti ir 
ai susiderėtų ir su Jogaila, bet jis sie- 

toliau ir nerimo be darbo.
Pagaliau, išjojus iš Marienburgo va
rų riteriams, po kelių dienų mirė ordi- 
magistras Konradas Zollneris von 
thensteinas. Nauju ordino magistru 
ro išrinktas didelis karo mėgėjas ir 
as Vytauto bičiulis, brolis Konradas 
lenyodas.

pasibaigė senojo magistro laido- 
ių iškilmės, kai prasidėjo naujo įšven- 
.mas,' pagerbimas, priesaika, pasveiki
nai ... Į Marienburgą vėl suplaukė 
ig svečių. Kunigaikštis Vytautas vėl 
verstas buvo savo kelionę atidėti ir 
dnėti be darbo.
‘asibaigus visoms toms iškilmėms, 
jas ordino magistras tuojau susirū- 
) savo valstybės sienomis ir pasiry- 
cardu ar taika išspręsti ginčą su len- 
1 dėl Dobrinės; jis išsiuntė pas Jogai- 
pasiuntinius. Vytautui daugiau ne- 
uvo kas veikia Marienburge. Jis su 

. kuriais savo bajorais persikėlė gy
ti į Bartenšteino tvirtovę panemunėj, 
ligaikštienė ir kiti bajorai pasiliko 
•ienburge kaip įkaitai. Riteris Grie- 
švyko draug su ordino pasiuntiniais 
obrinę, į Zlotorijos pilį, derėtis su

lenkais. Prieš išvykstant į Lenkų pasienį 
pasišaukė jį pas save Vytautas ir ilgai 
tarėsi dėl panemunės pilaičių sustiprini
mo, kalbėjo apie žemaičius, klausinėjo 
apie Užubalių pilaitę ir pagaliau pakvie
tė, kai grįš iš derybų, atvykti į Barten
šteino tvirtovę. Be medžioklės, pasiūlė 
'jam dar žygį. į Lietuvą. Riteris užside
gė, susirūpino kaip nors atsisakyti nuo 
derybų, bet kunigaikštis jį nuramino ir 
pasakė, kad medžioklė ir žygis į Lietuvą 
nepabėgsią, o kad jis tuo tarpu per de
rybas pasiteirautų apie Jogailos lenkų 
įgulas Lietuvos pilyse, apie Skirgailą ir 
bajorų nuotaiką. Tam tikslui sušelpė jį 
pinigais ir paprašė, atvykstant į Barten- 
šteiną, atvežti žinių iš kunigaikštienės.

Vieną dieną išvyko į panemunę Vy
tautas, o kitą—ordino pasiuntiniai į Do- 
brinę su nepaprastai dideliu būriu rite
rių, palydovų ir geriausiais tų laikų di
plomatais vienuoliais.

Nuobodžiai slinko Laimai Knystautai- 
tei dienos aukštoje Marienburgo pilyje. 
Nors nuobodžiauti ne labai buvo kada: 
ją uoliai mokė dvi seserys vienuolės. Mo
kė vokiečių kalbos, rašyti, skaityti; ren
gė išpažinčiai ir aiškino krikščioniškas 
paslaptis. Bajoraitė greit pramoko skai
tyti, sekėsi jai ir rašyti, bet sunkiai ėjo
si su poteriais, ir vis atidėliojo pirmuti
nę išpažintį. Bajorienė griežtai atsisakė 
mokytis poterių: sakėsi tam jau ji per 
sena esanti ir tenkinosi žegnone. Savo 
dukrelės ji nespaudė prie mokslo, o kitą 
kartą, nusiskundusi savo nesveikata, vi
sai jos nuo savęs neatleisdavo. Vakarais, 
kai visose Marienburgo bažnyčiose skam
bindavo varpais “Angelus” ir kai broliai 
vienuoliai rinkdavosi maldos, jos jausda
vos vienos, svetimos ir neidavo bažny
čion. Pasilikusios namie skęsdavo savo 
mintyse ir svajodavo apie Užubalių pi
laitę ir ,nusigrįžusios į Žemaičius, mels
davos savo dievams. Jos žinojo, kas per 
viešnios čia esančios. Kolei ir kunigaikš
tis Vytautas buvo Marienburge, bajorie
nė drąsinosi ir nieko nebijojo. Išvykus 
Vytautui ir atskyrus nuo jos sūnus, ji 
vėl pasijuto kryžiuočių belaisvė, kaip ne
seniai savo pilyje. Margarita matėsi su 
išvykstančiu į derybas riteriu Grieže ir 
davė jam pabučiuoti savo rankutę, kai 
riteris, kaip to reikalavo papročiai, atėjo 
atsisveikinti ir dar kartą pareikšti, kad 
jis savo kelionėje visur ginsiąs kardu jos 
garbę ir gražumą, o kas su juo nesutik
siąs, būsiąs parblokštas. Matėsi viešai, 
kunigaikštienės, motinos ir kitų didikų 
ir kryžiuočių riterių akivaizdoje. Kai 
riteris išjojo, Margaritai vėl pasidarė 
Marienburge ir ilgu, ir nuobodu; bet ko 
ilgu, ko nuobodu, niekam nenorėjo pasi
sakyt. Motinai skundėsi pasiilgusi Už
ubalių.

(Bus daugiau)

KANADOS ŽINIOS - 1
anados Fordo prezidentas
4. Sale ir Kanados Legijo- 
pttpzidentas A. Watts ati- 
e Šavo burnas už karinį 

risirengimą, už konskripciją 
anados jaunimo į armiją.
Kitko iš jų ir negalima ti- 

ėtis, ypač iš pono Sale. Karo 
lėtu jam plaukė pelnas, kaip 
anduo. Jis norį, kad ta upė 
;k^tų nuolatos.
Kas įdomiausia, kad jie 

skalauja paimti vaikus nuo 
6 metų amžiaus. Tada, kada 
e sėdi mokyklų suoluose.
Didžiajam bizniui žmoniš- 

umas šiandien nežinomas.

De Haviland Aircraft Kor- 
oracija skelbia, kad jos pel
as praėjusiais metais buvo 
00 nuošimčių didesnis, negu 
949 metais.

Aišku, kitos industrijos, ga
linančios ginklus, taipgi pui- 
iai šienauja.
Tas duoda atsakymą, kodėl 

k darbo žmonės siekia tai-

Yra sakoipa, kad kąda žmo- 
us pradeda bristi į purvą, 
ii jau sunku? susilaikyti. Taip 
• su reakcionieriais, neišski- 
ant darbininkų tarpe.

Unijų reakcionieriai pirma 
persekiojo komunistus, o da
bar jau ir taikos šalininkus. 
Ontarijos Darbo Federacija 
neįleido į savo konvenciją de
legato, kuris dalyvavo taikos 
judėjime Kanadoje, kurio 
priešakyje stovi protestonų 
dvasiški j a. Vienas veteranas 
buvo pašalintas, nors jis ko
vojo prieš nacius 8 metus,, 
tarnaudamas Kanados laivy
ne.

Vienas delegatas buvo ap
kaltintas, kad jis prenumeruo
ja Tribune.

Neužilgo darbininkai nega
lės skaityti darbininkiškos 
spaudos nenusidėję savo uni
jų lyderiams/ Tai vis demo
kratijos “gelbėjimui”.

Sausio 4 dieną buvo 248,- 
100 bedarbių, užsiregistravu
sių samdos biuruose. Tiktai 
50,200 mažiau, negu tuo pat 
laikui metai atgal*

Atrodo, kad karinis sujudi
mas mažai ką padėjo sugerti 
bedarbius.

Reikia atsiminti, kad de* 
sėtkus tūkstančių sugėrė gink
luotos jėgos.

Nežinią kodėl spaudoj daž
nai verkiama, kad trūksta

Montello, Mass.
I

Mirė William Masteika

Sausio 10 d. staiga m,irę 
William Masteika. Jis buvo 
gavęs darbą Milton, Mass. 
Pirmą dieną nuėjęs rytą dirb
ti apalpo. Buvo nuvežtas į Mil
ton ligoninę ir ten mirė.

Jis buvo atvykęs iš Dover 
Foxcroft, Me. Ten buvo pali
kęs savo šeimą. Laidotuvėmis 
rūpinosi jo sūnus ir duktė. 
Buvo palaidotas Dover - Fox
croft, Me.

Wm. Masteika yra buvęs 
Lietuvių Tautiško Namo dže- 
nitorium tarp 1949 ir 1950 
m. Iš Lietuvos paėjo: Kulei- 
kių kaimo, Ilguvos parapijos, 
Šakių apskrities.

čia, Amerikoje, taipgi turė
jo giminių — J. Stanaitį ir J.' 
Spranaitį Paterson, N. J., F. 
Masteiką ir Geo. Puidoką 
Montello, Mass., J. Masteiką 
So. Boston, Mass. Lietuvoje 
paliko 4 seseris ir vieną brolį. 
Vienas jo brolis mirė metai 
laiko atgal Dover - Foxcroft,

i Me.

grų, kada vidutiniai'balti as
menys yra priimami, būtų ne
teisingas pažeminimas ir ne-1 
grų rasės išnaudojimas. Tai 
būtų ėmimas iš jų paties ge
riausio ir nieko gero jiems, 
kaip rasei, nedavimas ir tik 
pažadais ir viltimis užliūlia
vimas. Tas pats labai gražiai 
pritinka, ir baltiems svetim
šaliams.

žodžiu, klubo narių daugu
mos nuomone, mokyklos turė
tų ‘priimti negrus vidutinių 
gabumų, lygiai taip pat, kaip 
ir baltus mokytojus. Jei ku
ris iš jų pasirodo netinkamas, 
jo vietą gana greit ir lengvai 
galės kitas užimti, šiandien 
mokytojų negrų yra pakanka
mai, ir į juos turėtų būti žiū
rima taip pat, kaip ir į bal
tuosius.

Tikimės, jog tos . dienos 
grejt sulauksime. Tada ir 
svetimšaliams bus galima len
gviau atsidusti. Veikėjas

Nashua, N. H.

Hartford, Conn. Cleveland, Ohio

j Choro koncertas vasario 10
j Liuosybės Choras visuomet 
! duoda gerus koncertus po va- 
I dovyste Al b. Potsius. Dabar 
j vėl rengia gerą koncertą va- 
isario 10 d., Lietuvių Tautiška
me Name.

Choras yra susimokinęs 
daug naujų dainų. Tai bus 
svarbu visiems išgirsti. Tad vi
si dalyvaukime. Žolynas.

Lorain, Ohio
Tarptautinis Piliečių Klubas

į Prieš ketvertą mąnesių šia-
I me “plieno” miestelyje buvo 
suorganizuotas Tarptautinis 
Piliečių Klubas. Tai buvo pa
daryta pažangiųjų negrų ir 
baltųjų žmonių pastangomis. 
Vyriausias klubo tikslas yra 
panaikinimas diskriminacijos 
rasės, tautybės arba tikybos 
atžvilgiu.

Viena balta amerikietė nu
stebo, kai negras, klubo pir
mininkas, su kitais nariais, 
jai į pagalbą atėjo, kada jos 
šeima bėdon įpuolė. Jai sun
ku buvo suprasti, kodėl per
sekiojamas negras būtų suin
teresuotas jos šeimos narių 
įsivėlimui su1 policija.

Atrodo, jog ir šiame mies
telyje, kur diskriminacija yra 
gana aštri, žmonės pradeda 
pabusti. Pagal gyventojų nuo
šimtį, negrai turėtų turėti ke-' 
leletą mokytojų ir keletą po
licininkų, bet kol kas jie nė 
vieno neturi.

Mokyklų vedėjas žadėjo, 
nors galutino žodžio ir neda
vė, vieną negrą kaipo moky
toją priimti. Jo nuomone, jis

darbininkų. Kaip gali trūkti 
darbininkų, kuomet tokia ar
mija bedarbių?

Dr. Paul Maddox, kuris iš
buvo Jungtinių Valstijų armi
jos kapelionu 15 metų, bet 
pernai rezignavo, pareiškė, 
kad sulaikymas karo yra jau
nimo užduotis.

Jis sakoj kad geriau orga
nizuoti krikščionis prieš karą, 
negu laiminti mirštančius vy
rus fronte. Už tai jis ir pa
sitraukęs iš armijos. Jis da
bar krikščioniško jaunimo 
judėjimo direktorius?

Kanadoje jis pasakys visą 
eilę prakalbų.

CCF lyderis, M. J. Cold
well, kritikavo. Jungtinių Tau
tų užsispyrimą nepriimti Ki
nijos.

Jeigu Kinija būtų buvus 
/priimta, sakė jis, veikiausiai 
nebūtų buvę Korėjos karo.

Jis taipgi peikė, kad britų 
pasiūlymai ignoruojami,

Unijų centrų lyderiai pra
šo vyriausybę įvesti kainų ir 
nuomų kontrolę, kad išvengus 
darbininkų gyvenimo apsun
kinimo. /

Jie nori pasimatyti su prem
jeru ir asmeniškai įteikti rei
kalavimus. Kanadietis*

turėtų būti rinktinis asmuo, 
kuris galėtų praminti kelią ki
tiems. žodžių, jis savo gabu
mais įrodytų, kad negrai yra 
taipgi geri ir žmoniški. Ne
jaugi balti mokytojai, vaikų 
tėvai ir vedėjai dar tuo abe
joja?

Iš tikrųjų, tai yra tik da
linis diskriminacijos panai
kinimas. Tas primena vieną 
seną pasakėčią. Pagal ją, 
vienas., žmogus nutarė savo 
šuniui uodegą 'nukirsti. Bet 
tas žmogelis širdies neturėjo 
savo pasiryžimą įvykdyti. 
Taigi, jis savo šunį tarp kojų 
suspaudė ir jo uodegą ant 
kaladės padėjęs, ėmė šmotą 
po šmoto nukapoti. šuns 
staugimas ir kriokimas, aišku,, 
buvo nežmoniškas. Kaimynas, 
tai išgirdęs, atėjo ir po pa
laipsnį uodegos trumpinimą 
pertraukė.

“Brolau,” tarė kaimynas, 
“jei nori šuns uodegą nukirsti, 
tai pasodink jį ant kalades, 
jam nugarą pakasyk ir tada 
iš peties per pačią uodegos 
pašakne patrauk. Tavo šuo 
vieną kartą sustaugs, ir vis
kas bus baigta.”

Atvirai kalbant, jei kirst 
diskriminacijos uodegą nori
me, tai per pašaknę vieną 
kartą užvežkim, ir visiems 
ant širdies bus t lengviau. Rei
kalauti rinktiniai gabių ne*

Žinutes iš mūsų miestelio %
Pereitais metais pas mus 

žmonių, mirtingumas buvo ga
na aukštas ne tik tarp senų, 
bet ir vidutinio amžiaus, ir 
jaunų.

V. Paulauskas pasimirė, vos 
sulaukęs 44 metų amžiaus. 
Paliko du sūnus, vieną dukte
rį ir žmoną. Buvo palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis ti
kinčiųjų kapinėse.

Mirė J. Okulevičius, dar tik 
37 metų amžiaus. Paliko 
liūdesyj du sūnus ir vieną 
dukterį—pirmos žmonos vie
ną sūnų, antros žmonos sūnų 
ir dukterį, taipgi žmoną ir 
motiną.

Praeitą vasarą jo tėvelis 
V. Okulevičius pasimirė, o 
sausio 27 d. ir sūnus tapo pa
laidotas. Abu buvo palaidoti 
su bažnytinėmis apeigomis.

Seniau V. Okulevičius buvo 
pažangių . pažiūrų, Laisvę 
skaitydavo, bet į galą ’Laisvės 
nebeskaitė ir pakrypo į kitą 
pusę.

Nelaiminga mirtis patiko J. 
Sinkų, dar neseną amžiumi. 
Jį patiko nelaimė. Jis dir
bo Lietuvių Klube, Hartford, 
Conn., už dženitorių per ko
kius 4 metus. Tapo užmuš
tas eleveitoriaus. Kaip ten 
atsitiko, nežinome. Tik girdė
jome radijo pranešimą, kad 
J. Sinkus buvo Užmuštas ele
veitoriaus. Jo kūnas buvo į 
Nashua parvežtas palaidoti, 
nes čia gyvena jo sesuo ir švo- 
geris, »kurie rūpinosi jo palai
dojimu.

Juozas Sinkus pirmiau bu
vo progresyvis ir gana veiklus. 
Keliolika metų atgal jis aplei
do šį miestą ir pasileido po 
plačią Ameriką važinėti.

šis pranešimas apie jo mir
tį yra labai suvėluotas, nes 
tikėjausi gauti daugiau žinių 
iš Hartfordo, bet, matyt, nie
kas nepraneša. Kiek laiko at
gal, kai buvau Hartfordan nu
važiavęs, tai radau jį stum
dant kėdes klubo salėj. Tai 
mes tada pasisveikinome. 
Mat, buvome seni pažįstami, 
nesimatėme ilgą laiką. Kada 
hartfordiečiai turėjo pikniką 
dienraščio Laisvės naudai, tai 
,mfan ir vėl teko jame būti ir 
Juožą piknike sueiti. Jis ta
da aukojo $10 Laisvės palai
kymui. Matyt, kad jo širdis 
buvo su mumis.

Buvo jis laisvai palaidotas 
Lietuvių Kooperatyviškam ka
pinyne. Ilsėkis, mielas drau
ge, po sena velėna! O jo gi
minėms užuojauta!

Vienas iš visų

Laisvės Choro veikla
Laisvės Choras jau pabai

gė savo rudeninius parengi
mus. Dabar jis ruošiasi prie 
pavasarinių parengimų. Pir
mas toks parengimas įvyks 
gegužės mėnesio pradžioje.

Choras gavo du pakvietimus 
koncertuoti — W a t e r b ury, 
Corin., ir Worcester, Mass., 
kovo ir balandžio mėnesiuose. 
Tai dabar mokytoja ' Wilma 
Hollis ir choro komisija dirba j 
sunkiai, kad galėtų chorą pa
ruošti koncertavimui, kad cho
ras vėl galėtų gražiai pasiro
dyti,

Todėl visi choristai lankyki
te pamokas laiku. Pageidau
jama ir naujų choristų. Pa
mokos įvyksta trečiadienių va
karą. Prasideda 8 vai.

Paskaita sveikatos klausimu
Lietuvių Moterų Klubas nu

sitarė surengti paskaitą svei
katos klausimu. Kviečiamas 
Dr. Stanislovaitis. Paskaita 
manoma turėti kovo mėn. pra
džioje. Visotskienė

Klaidos pataisymas
Sausio 26 d. koresponden

cijoje įvyko klaida. Vienos 
draugės, pasižadėjusios auko
ti, turi būti pavardė M. Rau- 
linaitienė, o ne Kaulinaitienė.

V. K.

Minersville, Pa.
Didelės vestuvės

Sausio 27 d. apsivedė Biru
tė Izobelė Senkus'su William 
Franklin Marts, anglų tauty
bės vaikinu. Vestuvės buvo 
labai didelės, nes Senkai turi 
daug giminių', draugų, pažįs
tamų ir kostumierių. Tąi ir 
sukvietė visus. Paėmė didelę 
Slavokų salę. Tai didžiausia 
salė šiame mieste. Davė pie
tus, gerti ir valgyti, kas tik no
rėjo. Du Italai per visą salę 
buvo prisėdę žmonių. Orkest
rą grojo, o jaunimas šoko.

Buvo svečių ir iš Newyorko: 
J. Zeikus su žmona ir Rušins- 
kų visi jaunieji, taipgi ii’ ve
lionio Aleko Senkaus žmona. 
Ir daug kitų žmonių iš visos 
plačios apylinkės.

Senkai iškėlė dideles vestu
ves savo dukteriai daininin
kei. Garbė jiems. Linkiu jau
navedžiams laimingo šeimy
niško gyvenimo. O Senkams 
ačiū už gražų žmonių pavai
šinimą.

Vestuvėse Buvęs.

OBELIAI, 1950 m. lapkr. 
30 d. Kultūros namuose įvyko 
rajono agitatorių pasitarimas. 
Jame dalyvavo apie 300 agi
tatorių. Agitatoriai apsvarstė 
atliktą darbą ir tolesnius už
davinius besiruošiant rinki
mams į vietines tarybas.

A. Garnelis

Bendri Amerikos ir Angli
jos laivynų manevrai

London. — Anglijos ir 
Amerikos karo laivynai iš
vien darys didžiausius kari
nius pratimus Viduržemio 
jūroje vasario 12 ir 13 d.

Ohio UNESCO Komiteto 
posėdžiai .

čia posėdžiavo Ohio Pašau-' 
linių Reikalų Taryba. UNES
CO sakosi esanti nepartijinė 
organizacija ir nepalaikanti 
jokią politišką pusę, o tik už
siimanti rinkimu žinių Švieti
mosi ir kultūriniais tautų rei
kalais. Jai primetama, kad ji 
palaikanti kairiąją pusę, kas 
yra netiesa.

Tos organizacijos komite- 
ttas priėjo išvados, kad viso 
pasaulio ir mūsų šalies žmo
nės geidžia taikos ir priešingi 
karui. Taipgi, kad vienatinis 
kelias išrišimui šiandieninio 
Korėjos konflikto, tai priėmi
mas Kinijos Liaudies atstovy
bės Jungtinių Tautų Organi- 
zacijon su lygiomis teisėmis.

Tokį Ohio UNESCO komi
tetas padarė' tarimą ir jį pa
siuntė Jungtinių Tautų orga
nizacijai. Kartu tarime sako
ma, kad Kinijos negalima 
skaityti agresore, nes tokius 
užmetimus Kinijos Respubli
kai darant niekados nebus ga
lima prieiti prie susitarimo.

“O jei kuriems nepatinka 
Ohio UNESCO toks bešališku
mas ir kaltina ją palaikyme 
Kinijos pusės, tai tie žmonės 
nežino tos organizacijos tiks
lo,” pareiškė UNESCO direk
torius Dr. L. Witman.

V. M. D.

San Francisco. — Apsi- 
vožus' kariniam laivukui, 
nuskendo 6 jūreiviai.

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas jvyks 
vasario 11 d., 10:30 ryto, 29 Endi
cott St. Prašau visų dalyvauti. Ne* 
pamirškite, kad reikia duokles už
simokėti. — Sekr. J .M. Lukas.

(28-29)

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kuopos susirinkimas at

sibus vasario (Feb.) ,12 dieną, Lais
vės Choro svetainėj, 155 Hungerford 
St. Prasidės kaip 7:30 valandą va
kare./(Draugai ir draugės, prašome 
visus, kad dalyvautumėte susirinki
muose, nes kuomet susirinkimai ne
skaitlingi, tai nėra nė veikimo. Štai, 
jau bus beveik metai, kaip kuopa 
nieko nesurengė, o gal tame prie
žastis, kad praeiti su'sirinkimai buvo 
neskaitlingi. -— Vienas iš valdybos.

(28-29)

HARTFORD, CONN.
Smagi parė atsibus sekmadienį, 

vasario 11 d., 3 vai. po pietų, 157 
Hungerford St. Rengia Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugystė. Bus ska
nių vaišių ir dovanų. Smagiaai pra
leisime popietį. Visi, jauni, suaugę 
vyrai ir moterys kviečiami atsilan
kyti. — Komisija. (27<28)

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

CHARLES J. ROMAN

Valdžia milžinišką paramą 
teikia daugiavaikėms ir vieni
šoms motinoms. Tarybų Lietu
voje per laikotarpį nuo res
publikos išvadavimo iš hitleri
nės okupacijos ligi 1950 m. 
sausio 1 dienos daugiavaikėms 
ir vienišoms‘motinoms išmokė
ta daugiau1 kaip 254,422,000 
rb. Vien tik per šių metų tris 
ketvirčius daugiavaikėms ir 
vienišoms motinoms išmokėta 
36,952,000 rublių.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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FAKTAI IR SKAIČIAI

VILNIUS, 1950 m. gruodž. 
i 15 d. — Tarybinė valstybė di

deles sumas skiria pašalpoms 
ir socialiniam draudimui, pen
sijoms, nemokamoms ir leng
vatinėms atilsinėms į sanatori
jas bei kurortus. Ypatingai di
delis dėmesys kreipiamas Tė
vynės karo invalidams, dau
giavaikėms ir vienišoms mo
tinoms, o taip pat ir šeimoms, 
netekusioms maitintojų.

Vien tik per šių metų 9 mė
nesius LTSR Socialinio aprū
pinimo ministerija išmokėjo 
54 milijonus 700 tūkstančių 
rublių, tame tarpe vien tik 
pensijoms 40 milijonų 900 
tūkstančių rublių ir vienkarti
nėms pašalpoms 1 milijoną 
300 tūkstančių rublių.

Invalidų namams išlaikyti, 
kurių šiuo metu respublikoje 
yra 46, kasmet išskiriamos vis 
didesnės lėšos. 1949 metais in
validų namams išlaikyti buvo 
išleista 15,847 tūkst. rb. Inva
lidų aprūpinimui protezais 
vien tik šiais metais išleista 
750,000 rublių.

Tarybų valdžios metais li
goninių ir gimdymo namų skai
čius respublikoje padidėjo 
dvigubai, o vaiko ir moters, 
konsultacijų skaičius padidėjo 
daugiau kaip 8 kartus. Poli
klinikų ir ambulatorijų skai
čius per tą patį laikotarpį pa
didėjo daugiau kaip tris kar
tus. Skaičius sveikatos apsau
gos punktų, veikiančių fabri
kuose ir gamyklose, šiais me
tais išaugo dvigubai, palyginti 
su 1948 metais. Per tą patį 
laikotarpį ligoninėse ir gimdy
mo namuose buvo naujai pas
tatyta daugiau kaip 1,200 lo
vų.

Ypatingai sparčiai plečia
mas sveikatos įstaigų tinklas 
kaimo vietovėse.. Kaimo gy
ventojų aptarnavimui per 3 
metus įsteigtų ambulatorinių 
įstaigų skaičius padidėjo 120 
procentų. Vien tik šiais metais 
kolūkiuose įsteigti 36 sezoni
niai vaikų lopšeliai. Nuolat 
veikiančių vaikų lopšelių skai
čius palyginti su 1948 m. šie
met padidėjo du kartus.

Augant respublikos pramo
nei, sparčiai kyla darbininkų 
uždarbis. “Inkaro” kombinate 
vidutinis darbininko uždarbis 
vien tik per 1949 metus paki
lo 15 procentų, 
nių” fabrike 
“Litekso” 
procentų ir

“Linų audi-
16 procentų, 

fabrike apie 17 
tt.

gyventojų perka-
ir gausėjant

sveikatingu/ną daugiau kaip 
8,500 kolūkiečiu. ■ <

Elektra ir radijas kaime
VILNIUS, 1950 m. gruodž. 

14 d. — Jau pilnutinai elek
trifikuota 60 respublikos kol
ūkių, apie 50 tarybinių ūkių ir 
23 MTS. šiais metais pastaty
tų tarpkolūkinių hidroelektri
nių galingumas siekia 400 ki-1 
1ovatų.

Tarybinių . ūkių < 
bendras pajėgumas 
apie 1,200 kilovatų, 
ma įrengti dar apie 
e 1 e k t r i n i ų tary b i n i u ose 
se.

Sparčiai vykdomas ir 
radiofikavimas.

Milžiniško masto

elektrinių 
siekia

Baigia- 
' dešimtis 

ūkiuo-

kaimo

NewWto^gitelZinlos
Atginklavimas nacių 
Vokietijos reikštų mirtį 
mūsų vaikams

Taip sako moterys-motinos, 
kurios ruošiasi masiniai daly- 

Į vauti protesto mitinge prieš 
nacių atginklavimą. Mitingas 
šaukiamas vasario (Feb.) 8- 
tos vakarą, St. Nicholas Are
noje, 69 W. 66th St., New 
Yorke. Kalbės Žymūs autorite
tai. T.

kaimo 
elektrifikavimo darbai bus at
likti vykdant LTSR Ministrų 
Tarybos ir LKP (b) CK nuta
rime dėl priemonių ' Lietuvos 
TSR žemės ūkiui toliau' išvys
tyti iškeltuosius uždavinius. 
Iki 1955 metų bus pastatyta 
eile valstybinių ir kolūkių 
elektrinių, naudojančių vieti
nius energetikos išteklius, 21 
tūkstančio kilovatų., bendro 
pajėgumo. Iki 1953 metų bus 
elektrifikuotos visos MTS ir 
centrinės tarybinių ūkių sody
bos. Vien tik T951 metais 
respublikos MTS bus įrengta 
500 radijo stočių ryšiui tarp

Laikraštis turėjo 
atitaisyti melą

Help Wanted Agoy Tel. Plaza 7-289

HELP WANTED—FEMALE

Klubiečiy Žinios
2 d. įvyko Lietuvių 
Piliečių Klubo sūsi- 
savoje patalpoje,

MOTERYS - IŠRINKTOS 
PATYRUSIOS k 

PRIE SVETERIŲ KAVAlVU 
LINKSMA APLINKA

GERA ALGA
NUOLATINIS DARBĄS 

J. EISENBERG INC.
173 HUDSON ST., N. Y. C.

(24*25

Kam tūnoti vienišam, 
kuomet galima turėti 
linksmą popietį?gavimu.

Gauta nuo neregių ligoni
nės knygelė su ti kietais ver
tės $2.50. Kaip ir kas metai, 
nutarta knygelę nupirkti.

Klubas yra savo metiniame 
susirinkime nutaręs šiais me
tais turėti naujų narių gavi
mo vajų ir senesnio amžiaus 
asmenis, iki 45 metų, priimti 
į klubą. Taigi, lietuviai turite 
gerą progą tapti klubo nariu, 
nepraleiskite progos! Klubas 
turi nuosavą namą ir biznį, 
kuris puikiai gyvuoja. Taipgi 
yra pašaipiais skyrius, įvykus 
klubiečiui kokiai nelaimei, 
gauna pašalpą. Taipgi ir po
mirtinė yra išmokama klubie- 
čio šeimai. Geresnės progos 
negalima gauti vyrui, susilau
kusiam, 45 metų. Lietuviai,/pa
sinaudokite ta proga šiais me
tais! Ne visada klubas priima 
tokio amžiaus vyrus.

J. Stakvilevičius.

Namų darbininko; guolis nuošė 
varne kambaryje su television. Tut 
mylėti vaikučius (2). 6 kambarį’ 
ūkininkiška šluba. Paliudijimai. Pa 
tyrusi. $130 j mėnesj. Fieldston 
7-4215. (24*28

šį sekmadienį, vasario li
tą, yra tokia proga kiekvie
nam. Ją atrasite Lietuvių Li
teratūros Draugijos pirmosios, 
kuopos suruoštame pobūvyje, 
Liberty Auditorijos patalpose, 
Atlantic Avė. ir
Richmond Hill. Pradžia 4 vai. 
po pietų.

Proga čia 
dėl to, kad 
išgalimi, nes
mas. Programa dainų, rečita
lių, įvairumų taipgi bus arti
mai sava visiems pobūvio da
lyviams. O užbaigoje, kas 
norės, galės sykiu vakarie- 

pasiren- 
pa- 
R.

Vasario 
Amerikos 
rinkimas 
280 Union Avė., Brooklyne.

Po ligonių lankytojų rapor
tų, A. Zizas pranešė, kad vie- 
nes mūsų narys klubietis ran
dasi ligoninėjė^ir niekas juo- 
rni nesirūpina. Po pasikalbėji
mo, nutarta pasiųsti komisiją 
pasiteirauti apie jo likimą. Iš
rinkti komisijon A. Čepulis, J. 
Bernotas.

Naujų Metų pasitikim,ui 
klubas turėjo bankietą. J. Ste- 

j ponaitis raportavo, kad ban- 
kietas klubui davė pelno $122.

Klubas kas metai turi išva
žiavimą busais birželio mėne
sio vidurį. Nutarta ir šiemet 
tam ruoštis. Į komitetą pasi
teirauti išvažiavimui parko iš
rinkti A. Čepulis, A. Zizas, V. 
Brazaitis. Suprantama, ir Klu
bo gaspadorius Juozas Zaka
rauskas turi rūpintis parko

noth st.,

Namų darbininkė. Prižiūrėti vai 
kutj lankant mokyklą, pora dirban 
t i. $60 j mėnesj. Guolis vietoje 
D. P. priimama, mokanti 
angliškai. Butterfield 8-2869.

, (27-29

biskul

rasis kiekvienam 
iškaščiai visiems 
įėjimas nemoka-

Namų darbininkė, daktaro na 
muose; guolis vietoje, nuosava: 
kambarys. Vėliausius paliudijimus 
pilnai patyrusi. Labai geras darbas 
BU. 8-4130. (28-30)

Nąmų darbininkė-mergina; guoli: 
vietoje; visi modeminiai elektrinia 
paisymai; malonūs namai ant Avė 
nue J Brooklyn?. D. P. priimama 
CL. 2-0760.

laik- 
pask ei

bes, būk Mordecai Namir, žy
mus unijų viršininkas Izraely
je, socialistas, per dvejus ir 
pusę metų nebuvęs prileidžia
mas pasimatyti su savo moti
na, gyvenančia Tarybų Sąjun
goje.

Ta newyorkiecio laikraščio 
neva žinia pasiekė Namir’ą. 
Jisai kablcgramoje, kurios da
lį ir Forward išspausdino, pa
reiškia, kad tarybinė valdžia 
nekliudė jam. atlankyti moti
ną. Kad jeigu jis jos neatlan
kė anksčiau, tai buvo dėl to, 
kad jis nežinojo, kur karo 
audros ją nubloškė. Bet, kaip 
greit sužinojo, kur randasi 
motina, jam leido ją atlanky
ti ir su ja pasisvečiuoti ne
trukdomai. Kad tarybinė val
džia padėjo jam pasiekti mo
tiną greičiausiomis susisieki
mo priemonėmis.

Newyorkietis socialistų 
rastis Forward buvo

Ruošiami kolūkiniai kadrai
VILNIUS, 1950 m. gruod. 

14 d. — Stambus arteliais 
ūkis, nauja agrotechnika, že
mės ūkio mechanizacijos įsi
galėjimas reikalauja vis dau- 

i giau gerai paruoštų tam dar
bui kadrų. Tuojau po karo 
buvo atkurtos ir pradėjo veik
ti žemės ūkio ir Veterinarijos 
akademijos. Tarybų valdžia 
naujai įsteigė 8 žemės ūkio 
technikumus ir 8 dvimetines 
žemės ūkio mokyklas. Perei
tais metais organizuotos 2 
specialios mokyklos' kolūkių 
vadovaujantiems kadrams pa
ruošti. Veikia platus kursų 

'tinklas. Vien tik 1948—-1950 
metais paruošta 1,987 kolūkių 1 
pirmininkai, 2,364 sąskaitinin
kai, 1,300 gyvulininkystes fer
mų vedėjų ir daugiau kaip 
5,000 kitų gyvulininkystės 
laukų ūkio darbuotojų.

Griežčiau prižiūrės 
mokėjimą taksų

Didėjant 
majai galiai 
maisto bei plataus vartojimo 
prekių ištekliams mūsų res
publikoje, 1949 metais paly
ginti su pirmaisiais pokari
nio penkmečio metais gyven- 

’ tojai suvartojo 263 procentais 
daugiau cukraus, 332 procen
tais daugiau konditerijos ga- ! 
minių ir eilę kitų maisto pro- j 
dūktų.

Naujas valstybinių mažme
ninių kainų s u m a ž in imas 
maisto ir pramonės prekėms 
nuo 1950 metų kovo mėn. 1 
dienos dar labiau pakėlė per
kamąją galią. 1950 metų ko
vo mėnesį buvo parduota gy
ventojams prekių 37 procen
tais daugiau, negu per vasario 
mėnesį. Per tą patį laiką dau
giau prekių buvo parduota 
kaimo vietovėse: vilnonių au
dinių — 5 kartus, muilo — iki 
7 kartų, dviračių ir radijo 
aparatų — 4 kartus ir tt.

Jei buržuaziniais laikais 
rentgeno įrengimus buvo gali
ma sutikti tik didesniuose 
miestuose, tai dabar jau be
veik kiekvieno rajono gydy
mo įstaiga aprūpinta regento 
aparatūra. Be to, prie Sveika
tos apsaugos ministerijos vei
kia fliuorografinė kilnojamo
ji rentgeno stotis, skirta ap
tarnauti rajonams bei kolū
kiams, kur nėra elektros ener
gijos. Vien tik šiais metais 
šioje Stotyje patikrino savo

bei

Išvyko atostogų
K. a t r i n a Petrikienė 

plaukė 
poilsio 
link < 
Jos 
ant 
kai 
valandų.

Viena artimiausiųjų stočių 
bus Kuboje, o viena tolimiau
sių jų — Honduras valstybėje, 
esančiojo ties pačiu Meksikos 
smailagaliu pietiniame krašte.

Petrikienė yra LLD Moterų 
Komiteto viršininkė, LDS iždo 
globėjuose ir dalyvauja bėga
muose veiksmuose, tad pasil- 
sis yra labai reikalingas. Atos- 

žinoma, kaip ir mūsų 
yra finansuojafna jos

12-kai dienų ramaus 
į šiltesnius kraštus, 

Central inės Amerikos, 
atostogų daugiausia bus 
laivo, sustojant uostuose 
kur diena, kitur keletą

Valstijinės Taksų Komisijos 
įsaku, virš 400,000 samdy-| oga’ 
toju New Yorko valstijoje tu-;vis^.’ . ..V1 . .. 
rėš pateikti valdžiai raštiškus 
raportus apie visus savo sam-' 
dinius. Raportuose 
šeimynišką asmens 
kiek uždirbo tiesiogine alga, 
ar buvo kokių priedų, ir tt.

Turės raportuoti kiekvieną 
uždirbusį $1,100 per metus 
pavienį ir 2,750 uždirbusį po
rai.

Brenda 
mėjo kontestą ir 
paskelbta 1951 metų 
ridos įplaukimo dėl 
katos karalaite.”

Parkinson lai- 
tapo 
Flo- 
svei-

nuo kasdieninio darbo sezonu, 
pasakysiJi" sau PWyvenima uždar- 
padėtį kiau.įa {modiste moteriškų 

’'drabužių industrijoje, o liuos- 
laikiais darbuojasi organiza
cijoms.

Linkime gerai ir laimingai 
pasilsėti!

. Kadangi ji yra Moterų Ap- 
švietos Klubo pirmininkė, tad 
narės tikisi sekamame susirin- 

Įkime girdėti įdomių pasakoji
mų apie pirmininkės naujai 
pamatytus kraštus.

Klubietės tariasi savo seka
mą susirinkimą atidėti vienai 
savaitei, kad pirmosios galė
tų girdėti savo pirmininkės 
pranešimą iš kęlionės. Pa
prastą susirinkimų dieną (tre
čią ketvirtadienį mėnesio) ji 
dar nebus sugrįžusi. Tikimasi, 
kad susirinkimas bus šaukia
mas vasario 22-rą, Washing- 
tono dieną. Tą galutinai pa
skelbs pati valdyba. N-e.

Trys suaugusios moterys ir 
kūdikis priduso anglies dujo
mis New Yarke. Dujos pama
žu priėjo į butą iš skiepo, kur 
išildymo aparatas buvo suge
dęs ar per anksti uždarytas.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN. N. Y.

LLD 1 kuopos nariai prašomi su
sirinkti L. A. P. Klubo patalpose, 
280 Union Avė., šį pirmadienį, va
sario 12-tą, 7:30 vakaro. Užbaigus 
bėgamus reikalus bus tęsinys tos 
pat temos, kurią pradėjome praėju
siame susirinkime. Pasikvieskite ir 
draugus. — Valdyba (28-29)

užbaigoje, 
sykiu 

niauti prie bufeto, 
kant užkandi ir gėrimą 
ga] savo skonį.

Pataisa
Melai neva apie ‘pasibaigusį’ 
streiką apgavo žmones

Praėjusio antradienio spau
doje gėlžkelių kompanijos 
buvo paskelbusios, kad rytuo
se “beveik” pasibaigęs strei
kas. J stotis suėjo būriai žmo
nių. Tačiau pasirodė, jog tai 
buvęs sužinus melas, tikslu 
laužyti streiką.

Dėl to ,melo Grand Cent
ral stotyje vos neįvyko trage
dija. Matydami, kad trauki
nių kaip nebuvo, taip ir nėra 
pakankamai, atidėję kitus 
būdus parvykti namo, žmonės 
pasijuto pamestinukais. Į ke
lis skebinius traukinius anaip
tol negalėjo sutilpti visi ap
gautieji žmonės. Pastangose 
įsigauti į traukinius prie vie
nų vartų įvyko tokia spūstis, 
jog keli žmonės apalpo.

Pašaukta policija^ malšinti 
pasipiktinusius (sušauktus 
važiuoti, bet neradusius va
žiavimui progos) žmones. Iš
leidus į White Plains pirmuo
sius traukinius 
kad likusieji
laukti neribotą laiką (iki tie

patys traukiniai sugrįš) supy
kę žmonės nubaubė paskelbi
mus. Ir veik visi išėjo ieškoti 
sau kitų kelių namo parvykti.

Panašiai tuo pat apgavingu 
būdu buvo suvilioti keleiviai ir 
suvykusieji Jersey City stotin. 
“Turėjusieji laimės” ten pa
tekti į užstreikuotą traukinį 
vieni priedui gavo nemokamą 
tik i etą tiesiog pas Abraomą, 
o kiti į ligonines.

Nelaimių atsitinka net tuo
met, kada dirba pilnas darbi
ninkų štabas, nors tada trau
kiniai būna apžiūrėti, juos 
vairuoja ekspertai, smulkme- 
ningai savo mašiną ir kelius 
pažįstanti eji įgudę kasdieni
niai vairuotojai. Visai kita pa
dėtis, kad tikrųjų darbininkų 
vietas užima pusbęsiai ar jų 
užguitieji iš prigimties vėpli 
ar šiaip nualinti žmonės, ku
rie sutinka padėti bosams 
laužyti streikus. T-as.

svei-Laisvės 23 numeryje, 
kinusių spaudos bendrovės su
važiavimą ridgewoodiečių są
raše yra pasakyta, kad J. ir 
A. Kalvaičiai sveikino su $5. 
O turėjo būti: Julius ir Mary 
Kalvaičiai sveikino su $5.

New Yorke areštuotas Wi
llie Hahn, 69 metų*, įtartas 
vaginėjime brangumynų iš 
puošniųjų apartmentų.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor. Hewcs

Brooklyn, N.

Street
st.

kūdi-Visoki vaistai, kosmetikai, 
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

ir paskelbus, 
keleiviai turės

Susivedė
Stephania Kūlis, duktė mas- 

pethiečių Mr. ir Mrs. Benja
min Kūlis sausio 27 d. susi
vedė su Albert Nelson. San
tuoka įvyko Persimainymo 
bažnyčioje, o didelė vedybinė 
puota — Clinton Park, Mas- 
peth. Dalyvavo 
šimtai svečių.

Stephania Kūlis 
Pastaruoju’ laiku
ckoff Heights Hospital, Rid- 
gewoode. Nuo vaikystės daly
vauja su lietuviais ir gerbia 
savo tėvų tautos žmones. Šei
ma gyvena 58-54 Maspeth 
Avė. M. S.

Dr. M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos 

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

Kraujo ir šlapumo Tyrimas 
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street
(arti 4th Ave.—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.

apie penki

yra slaugė, 
dirba Wy-

Dr. A. Petriką
’ DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
K

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

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES 
KALENDORIŲ

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 c., 

nes kainuoja persiuntimas.

Namų darbininkų, patyrusi su pa 
liudijimais. Pagelbėti trijų kamba 
rių apartmente. Darbas daliai lai 
ko, 3 dienos į savaitę. Labai male 
ni šeima geruose hamuose. ' 
4-4322. (gf

BIZNIO PROGA------------------------------------ —,—
Parsiduoda Delicatessen hi 

šerne. Yra alus ir šaldytuvas 
giam. Taipgi 3 gražūs kamb 
užpakalyje krautuvės. Jerome 6-9!

(28-:

Sveikina suvažiavimą
Negalėjęs dalyvauti Laisvė 

suvažiavime, brooklynietis M 
Kraujalis pridavė penkin 
dienraščiui pasveikinti. Dėkit 
gi esame už dovaną.

Teisėjas mėnesiui
pr?Majoras Impellitteri 

jusį antradienį paskyrė 1 
man Barshay teisėju vien 
mėnesiui, dirbti šeimų sai 
kių teisme. PriežastiL t 
termino: trys reguliariai 
sėjai serga.

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMU 
AKINIUS

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas 

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

UP-TO-DATE

BARBER SHOP Drs. Stenger & Stengei
Optometrists 

394-398 BR0ADWAI 
BROOKLYN, N. Y.

TeL 8T. 2-8342

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

REPUBLIC BAR & GRID
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,

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969

>

DEGTINES, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8^74

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
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