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Amerikoje ir ligi šiolei nesu
gebėjau apmokamojo darbo 
gauti. Mano nesisekime svar
biausios priežastys: mano am
žius — š. m. vasario mėn. 
baigiu 65-rius metus — ir ne
mokėjimas angliškai susikal
bėti.”

Taip rašo arba verkia Vik
toras Biržiška, brolis Mykolo 
ir Vaclovo Biržiškų.

Tikrai gaila žmogaus. Liki
mas tikrai liūdnas, beviltiškas.

AMERIKA LAIKYS SAVO
ARMIJA JAPONIJOJ IR
PO TAIKOS SUTARTIES
Leis atgaivint japonų armiją 
“atspirčiai prieš komunizmą”

Valdžia patraukė teisman 
amerikinį taikos centrą
Kaltina ji kaip nesiregistravusj “svetimųjų agentą”

KORĖJOS LIAUDININKAI
IR KINAI IŠSTŪMĖ 
AMERIKONUS IŠ SEOULO

Ir ne tik Viktorą vieną pa
sičiupo j rankas nevilties gil
tinė. Pasiklausykite toliau:

“Mūsų intelektualų pers
pektyvos Jungtinėse Valsty
bėse atrodo gana liūdnos. 
IJnač tai liečia laisvųjų profe
sijų Gontus — advokatus, ar
tistus, menininkus ir pan., ku
rią* daugumai Amerikos sąly- 

' gomis teks atsisakyti nuo savo 
Lietuvoje įgytos profesijos, 
kuri čia negalės būti pritaiky
ta.”

“Atsisakyti” lengva pasa
kyti, bet kuo kitu užsiimti? 
Visas mokslas, visas žinoji
mas, visas išlavintas talentas 
turi eiti ųgurbą!

Tikra tragedija. O jei tie 
intelektualai nebūtų susižavė
ję hitlerizmu, nebūtų pabūgę 
Lietuvos žmonių ir nebūtų bė
gę iš Lietuvos arba jei tuojau 
po karo būtų sugrįžę Lietuvon 
— kiek jie šiandien gražaus, 
naudingo, kūrybiško darbo 
turėtų! Nereikėtų verkti, de
juoti ir žūti tolimam krašte. 
Dirl^tų-kurtų savo profesijose, 
savo pašaukimuose, kaip dir- 
ba-kuria profesoriai Meškaus
kas, Matulis, Pakarklis, Lašas, 
Kupčiūnas, rašytojai Venclo
va, Korsakas, Račkauskas, 
B'altušis ir šimtai šimtai kitų.

O kas tų pabėgusių ir žūs
tančių intelektualų nelaimę 
padidina, jų tragediją paver
čia komedija, tai tas, kad jie, 
bent jau daugelis jų, gyvena 
taip vadinamu “kvailių roju
mi”. Taip gyventi ragina vi
sus prisispyręs ir pats Vikto
ras Biržiška.

-Jis ragina juos ruoštis ir 
gyventi tik ta viltimi, kad 
“Lietuva bus išlaisvinta,” -tai 
yra, Lietuvon sugrįš “geroji” 
senoji santvarka, su Smetono
mis, Tūbeliais, ponais ir uba
gais. Tada, girdi, mes sugrįši
me. “Visi turime grįžti į Lie
tuvą tinkamai pasiruošę ir 
netuščiomis rankomis.” Su pa
sigamintais, girdi, planais, 
kafp “atstatyti” kaimus, mies
tus, laukus, namus, mokslą, 
meną ir viską!

Ir lauks Viktoras tos die
nos, tos “laimės,” gyvens ta
me “kvailių rojuje”, be darbo 
ir be duonos, kol visiškai su
džius ir išnyks.

Bet intelektualams reikia 
naujos giesmės, visiškai nau
jos, kitokios giesmės. Dauge
lis jų, man' alrodo, dar ir 
šiandien galėtų be didelio 
vargo sugrįžti Lietuvon ir 
tapti naudingais žmonėmis 
savo kraštui, savo tautai.

Tikiu, jog mūsų skaitytojai 
jau būsite pamiršę prof. Pakš
tą, didelį klerikalų šulą, kuris 
anais laikais turėjo didelį pla
ną iškraustyti visą Lietuvą iš 
Lietuvos ir įsteigti naują Lie
tuvą kurs nors karštoje Afri
koje. Niekas iš to plano neišė
jo. Tik svietas turėjo gražaus 
juoko, ir profesorius buvo tu
lip laiką gražiai nutilęs.

Dabar) jis vėl pasiskelbia 
Maižiešihmi, nauju ir daug 
didesniu. Sako, kad Pittsbur- 
ghe jis suorganizavo “Viduri-

(Tąsa ant 3 puslapio)

Tokio. — Jungtinės Val
stijos susitarė su Japonijos 
valdžia, kad Amerika lai
kys savo armiją ir karines 
stovyklas - bazes po to, kai 
bus pasirašyta sutartis tarp 
šių dviejų šalių, — prane
ša republikonas John Ęps- 
ter Dulles, prezidento Tru- 
mano pasiuntinys.

Kartu su v Dullesu buvo 
Japonijon atsiųsti iš Wash- 
ingtono ir keli generolai, 
kurie dalyvavo derybose su 

! japoųų premjero Šigeru

GelžkeKečiy unija 
nubausta $25,000

CHICAGO. — Federalis 
apskrities teisėjas Michael 
L. Igoe nuteisė geležinkelie
čių Traukinių Darbininkų 
Broliją (uniją) $25,000 pa
baudos sumokėti už tai, kad 
“svičmanai,” tos Brolijos 
nariai, pernai gruodžio IS
IS d. streikavo, apsimesda
mi sergančiais. Igoe sakė, 
tuom jie “paniekino teis
mą,” kuris buvo liepęs be 
pertraukos dirbti.

Teisėjas Igoe atmetė val
džios reikalavimu nubaust 
Broliją puse nmiono dole
rių už aną streiką. Igoe 
sprendimas nepalietė vė
liausio svičmanų streiko.

Valdžia neduoda pasportų 
komunistų korespondentam

Washington. — Valsty
bės departmentas 'atsisakė 
duoti nasnortus Joe Nor- 
thui, N. Y. Daily Workerio 
korespondentui, ir Adamui 
Lapinui, San Francisco 
Daily People’s World repor
teriui.

Northas būtų .keliavęs j 
Europą, o Lapinas į Aziją.

Valdžia vykdo McCarra- 
no įstatymą, kuris uždrau
džia pasportus užregistruo
tų komunistinių organizaci
jų nariams. .

Bet komunistai dar visai 
nesiregistravo, nepaisant 
McCarrano įstatymo įsaky
mo. Komunistų Partija ve
da bylą, reikalaudama pa
naikint tą įstatymą; sako, 
McCarrano įstatymas laužo 
šalies Konstituciją.

Amerikonai paleido dar 
du nacius kriminalistus

* ■ -
Landsberg, Vokietija. — 

Amerikinės armijos vyriau
sybė paliuosavo iš kalėjimo 
dar du karinius nacių kri
minalistus, Hansą Lipinskį 
ir Ludwigą Buddenseigą.

Lipinskis buvo nuteistas 
'10 metų, o Buddenseig visą 
amžių kalyti už mirtiną be
laisvių kankinimą Flosen- 
bųrg kęnęęntrąę.ijos stovyk
loje.

Yošidos valdžia.
Amerikiniai pasiuntiniai 

taipgi susitarė su Yošida, 
kad po taikos sutarties pa
darymo Japonija galės at
kurti savo armiją.

Dulles pažadėjo, kad 
Jungtinės Valstijos visomis 
jėgomis “gins Japoniją nuo 
bet kokio užpuolimo iš ko
munistų pusės.”

Premjeras Yošida pareiš
kė didelį džiaugsmą dėl to 
susitarimo su prezidento 
Trum'ano atstovais.

Karas padarė 10 
mibonų benamių 
Pietinėje Korėjoje

Pusan, Korėja. — Pieti
nėje Korėjoje karas pavertė 
benamiais apie 10 milijonų 
gyventojų, sunaikinant jų 
pastoges bei išvejant juos 
iš namų, kaip praneša ame
rikiniai United Press ko
respondentai.

Pietinėje Korėjos pusėje 
pirm karo buvo 20 milionų. 
žmonių.

Korejinių tautininkų val
džia pačiame pietiniame ša
lies ruožte suregistravo 4,- 
357,380 benamių - pabėgė
lių. Bet dar daugiau lieka 
neregistruotų.

Tautininkų valdžia pa
skelbė, kad 500 iki 600 pa
bėgėlių serga pavojingomis 
apkrečiamomis ligomis — 
raupais, šiltinėmis, plaučių 
uždegimu ir kt.

Kainų kontroliuotojas 
sako, kainos dar pakils

Washington. — Kainų 
kontroliuotojas Michael Di- 
SaMe sakė korespondentam, 
maisto kainos pakils dar 
penkiais, šešiais, gal net 
septyniais procentais, ne
paisant, kad valdžia sausio 
26 d. paskelbė kainų “už
šaldymą.”
' DiSalle pereitos savaitės 
pabaigoje išleido įsakymą; 
uždrausdamas mažosioms 
tarmiškoms skerdykloms 
pjauti gyvulius dėl juodojo 
mėsos marketo.

Bet mėsa dabar viešaja
me markete daug branges> 
nė, negu buvo juodajame 
markete laike Antrojo pa
saulinio karo.

Tūkstančiai anglų miršta 
nuo influenzos epidemijos

London. — Pęreitą savai
tę nuo influenzos mirė 1,- 
269 žmonės Londone ir ap
linkiniuose miestuose, tai 
yra 30 daugiau, .kaip už- 
pereitą savaitę.

Neskelbiama, kiek žmo
nių influenza numarina 
šiaurinėje. Anglijoj# bęj 
Škotijoje.

Washington. — Federalė 
grand džiūrė vas. 9 d. ap
kaltino newyorkini Taikos 
Informacijų Centrą ir pen
kis jo vadovus už tai, kad 
jie neužsiregistravo kaip 
svetimų kraštų agentai. Jie 
patraukti teisman pagal 
valdžios įsakymą.

Tas Centras, būdamas 
New Yorke, skelbė tarptau
tinės Stockholmo konferen
cijos atsišaukimą — už
draust ' atominių bombų 
naudojimą ir per ramias 
derybas išrišt ginčus tarp 
Sovietų Sąjungos ir jos 
draugų, iš vienos pusės, ir 
Amerikos ir kitų vakarinių 
kraštų, iš antros pusės.

Federalė grand džiūrė 
Washingtone apkaltino Tai
kos Informacijų Centrą,

kad jis darbuojasi kaipo at
stovas Pasaulinio Taikos 
Gynėjų Kongreso.

Jungtinių Valstijų val
džia sako, tas Taikos Cen
tras todėl yra “Sovietų 
agentas” ir turėjo užsire
gistruoti.

Už nesiregistravimą grę- 
sia iki 5 metų kalėjimo ir 
$10,000 piniginės bausmės 
tiem, kuriuos valdžia ap
šaukia svetimųjų kraštų 
agentais.

Federalės džiūrės apkal
tinti yra šie Taikos Infor
macijų Centro viršininkai: 
prof. W. E. B. DuBois, Eli
zabeth Moos, Kyrle Elkin, 
Abbott Simon ir Sylvia So- 
loff.

Newyorkinis centras yra 
įsteigęs taikos komitetus ir 
daugelyje kitų miestų.

HOOVER ĮSPĖJA VENGTI 
KARO SU SOVIETŲ ARMIJA

New York. — Buvęs pre-

Jankiai pirmiau užėmė Kimpo 
lėktuvų stotį, ir Inčon uostą

Korėja, vas. 12. — Bū
riai 'amerikonų buvo per
simetę iš pietinio užšalusios 
Han upės šono į šiaurinį, 
kur yra Seoul, Pietinės Ko
rėjos sostinė. Bet šiauriniai 
Korėjos liaudininkai ir ki
nai užkūrė smarkią patran
kų, minosvaidžių, kulko
svaidžių ’ ugnį, išstūmė a- 
merikonus iš Seoulo ir per
varė atgal per tą upę.

Pereitos savaitės pabai
goje amerikonai su savo tal
kininkais užėmė lėktuvų

Argentinos fašistai 
grasina uždaryti kitą, 
didelį dienraštį

Buenos Aires, Argentina.
— Fašistinė Laikraščių 
Pardavinėtojų Sąjunga jau 

. _ _ t . trečia savaitė kai boikotuo- 
taip kad pats prezidentas ja didžiausią Argentinos

zidentas Herbertas Hoove- negalėtų įvelti šią šalį į ka- djęhraštį Prensą. Preziden-
..................................................\ to-diktatoriaus Perono šali-

Nesiųsti daugiau amen- ųjnRai užpuldinėjo ir žalo-
ris, kalbėdamas per radiją rą.
vas. 9' d., ragino Ameriką ?
vengti karo su Sovietų ir jų konų kariuomenės į vakarų j^Ritus" Prensos^ pTatinto-
draugų armijomis sausu- Europos kraštus, iki jie pa- jus rp^ ir sustabdė išeidi-

to-diktatoriaus Perono šąli-

moję; sakė, jog armijų ka- rodys daugiau pasiryžimo 
ras galėtų būti pragaištin- p’atys kovoti.

■ V. -r i • —gas pačioms Jungtinėms 
Valstijoms.

To vieton Hooveris siūlė 
daugiausiai ugdyti Ameri
kos oro jėgas ir karinį lai
vyną ir stiprinti Šiaurinės, 
Vidurinės ir Pietinės Ame
rikos kraštus, kaip pamati
nę tvirtovę apsigynimui 
nuo komunizmo.

Hooveris, be įo, piršo:
Ginti Formozą, Filipinus 

ir Japoniją;
Ginkluoti Čiang Kai-šeko 

kinus tautininkus Formozos 
saloje ir leisti 'jiems užpulti 
Kinijos Liaudies Respubli- pajėgė ją nugalėti. Rusija

PAMOKA Iš NACIŲ KA
RO PRIEŠ SOVIETŲ 

SĄJUNGĄ
Kalbėdamas apie Sovietų 

armijos galybę, Hooveris 
priminė, kaip jie sutriuški
no nacių armijas net pir
ma, negu Amerika pristatė 
Sovietams ginklinės lend- 
lease pagalbos. Hooveris 
sakė:

“Antrajame pasaulinia
me kare, nors Rusija dar 
neturėjo padėjėjų (sateli
tų), vis tiek 240 gerai gink
luotų vokiečių divizijų ne-

nėjimą to dienraščio, kuris 
pakritikuodavo Perono val
džią.

Dabar gi Laikraščių Par
davinėtojų Sąjunga grasi
na sustabdyt ir Nacion, ki
tą didelį argentiniečių dien
raštį, kuris neina koja ko
jon su valdžia.

Perono fašistai, tarp kit
ko, išrado priekaištą, kad 
Prensa ir Nacion “tarnau
ja Jungtinių Valstijų kapi
talistams.”

stotį Kimpo, keliolika my
lių į šiaurvakarius nuo Se-< 
oulo, ir Inčon uostą, 20 my
lių į vakarus nuo jo. Šiuose 
žygiuose jie beveik nesusi- * 
dūrė su korejieniais liaudi
ninkais nei kinais.

Pietinės Korėjos tauti
ninkai rytiniame pajūryje 
paėmė Yangyangą, 5 my
lios į žiemius nuo 38-tos pa
ralelės, buvusios sienos tarp 
Šiaurinės ir Pietinės Korė
jos. Paskui korejiniai liau
dininkai atmušė tautinin
kus tris mylias atgal. I 
Liaudininkai atkerta jan

kius viduriniame fronte.
Šiaurinės Korėjos liau

dininkai ir jų bendradar
biai kinai viduriniame 
fronte privertė amerikonus 
pasitraukti kelias mylias 
atgal ties Hoengsongu; įva-. 
re penkių myliu gilumo ky— 
lį į jankių linija, apsupo 
kai kurias amerikonų ka
riuomenės dalis ir žygiais į 
vakarus nuo Vondžu grū
mojo užkirst jankiams ge
ležinkelį ir vieškelį, einan
čius toliau į pietus.

Amerikonų artilerija iš 
pietinės Han upės pusės 
daužo Seoulo griuvėsius.

Vandens “badas” dėl 
šalčių Columbia, Pa.

Duoti pilną nepriklauso
mybę Japonijai ir vakarinei 
Vokietijai, naudot jas prieš 
Sovietų Rusiją;

Sugrąžint Jungtinių Val
stijų kongresui teisę spręs
ti apie karų pradėjimą,

su savo generolu Žmonių 
Jėgų Daugybė, generolu 
Erdvės Platybė, generolu 
Žiema ir generolu Nusvilin
ta Žemė sustabdė vokiečius 
net pirma, negu pirmoji 
(amerikinė) Lend-Lease 
pagalba pasiekė ją.”

Influenza armijos 
stovykloj Fort Dix

Fort Dix, N. Jersey.. — 
Čionaitinėje armijos ligoni
nėje yra suguldyta bent 150 
influenzos ligonių — karei
viai, jų žmonos, vaikai ir 
Wacs (armijos merginos). 
. Nėra žinių, ar bet kas 
mirė čia nuo influenzos.

Sen. Taftas pritaria 
Hooverio siūlymams

Chięago. — Vadovaujan
tis republikonų senatorius 
Robertas Taftas, kalbėda
mas Illinojaus republikonų 
vadų susirinkime Lincolno 
Dienos bankiete, užgyrė 
Herberto Hooverio ipasiūly- 
mus — vengti sausumoj 
karo su Sovietų armijomis, 
uždrausti prezidentui siųst 
amerikonų kariuomenę už
sienin be Kongreso leidimo 
ir tt.

Sen. Taftas sakė, prezi
dento Trumano būdas toks _ 
nepastovus ir erzus, kad jis pusą prie “Stalino propa- 
galėtų įstumti Ameriką į 
naują karą, jeigu Kongre
sas nepanaudotų konstitu
cinės savo galios.

COLUMBIA, Pa.—Visiš
kai užšalo . Susquehanna 
upė per 8 mylias ties Co
lumbia, 12,000 žmonių mies
tu, pavirsdama ledu nuo 
viršaus iki pat dugno. Dėl 
to kilo vandens “badas” Co- 
lumbijoj, kuri paprastai 
gauna vandenį iš tos upės.

Geriamasis vanduo dabar 
iš toliau atvežamas pieni
niais sunkvežimiais. Van
dens skiriama tiktai po 
kvortą per dieną kiekvie
nam asmeniui. Užginta 
prausimuisi naudot vande
nį. Dėl to vaikai džiaugia
si, kad nereikia praustis.

Indijoje žmonės be teismo 
laikomi kalėjime

New Delhi, Indija. — In
dijos vidaus reikalų minis
terija prašė seimą dar pra
tęst įstatymą, pagal kurį 
galėtų vis be teismo laikyti 
kalėjime nužiūrimus komu-, 
nistus ir kitus valdžios 
priešininkus.

Taip Indijoje yra be teis
mo įkalinta neribotam lai
kui dešimtys tūkstančių 
streikierių, komunistų, uni- 
jistų ir įvairių įtariamų 
kairiųjų.

Įvairios Žinios
Praga. — Čechoslovakų 

valdžia protestavo, kad ka
riniai Amerikos lėktuvai 
vėl ‘provokatoriškai’ skrai
dė per Čechoslovakiją.

Jungtinių Valstijų am
basadorius tuojau atmetė šį 
kaltinimą.

PARYžlŪŠ~ Francijos 
valdžia uždraudė Rumuni
joj, Albanijos ir Bulgarijos 
atstovams keliauti toliau, 
kaip tik Paryžiaus . apylin-

Taftas, be kitko, priminė 
naują Trumano išsišokimą, 
kur jis “pasmerkė geležin
keliečių unijų vadus kaip 
rusus.”

(Pirmiau Trumanas ly- 
gino Amerikos marinų kor-

Kinai komunistai paleido 
dar 48 jankius belaisvius

gandos mašinos.”)

ORAS. _ 
niaukę, nesalta.

- Dalinai

Korėja. — Kinų komu
nistu armija Korėjoje pa
liuosavo dar 48 suimtus 
amerikinius kareivius.

Kariniai jankių cenzdriai 
išbraukė iš United Press 
korespondencijos pasikalbė- 

apsi- jimu& p.ąleistąįsiais iš 
nelaisvės jankiais.

SEATTLE, Wash. — Po
tvyniai nuo ledų susigrūdi
mo upėse Washingtono 
valstijoj apsėmė didelius 
plotus ir išvijo tūkstančius 
žmonių iš namų.

BELGRAD. — Užginči
jama, kad buvęs užsieninis 
Čechoslovakijos ministras 
Klemęjitis perbėgęs į Jugo
slaviją.
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Patyrimai Korėjoje
Mūsų baltiesiems šovinistams ir rasistams baisiai ne

patiks ir toks pranešimas iš Korėjos, kad tapo galutinai 
įrodyta, jog maišyti baltų ir juodų daliniai geriau atlieka 
šavo pareigas, negtl padalinti, atskirti. Segregacija ir 
diskriminacija prieš negrus pasirodo net ir karo lauke 
nepraktiškas, pragaištingas dalykas.

Tikrai gėda visai Amerikai, kad dar ir ginkluotose jė
gose praktikuojama segregacija, kuri .neturi jokio patei
sinimo’ jokiu požiūriu. Jau seniai kalbama, kad armijo
je turi būti panaikinta segregacija. Berods sdvo laiku 
net prezidentas Tritmanas buvo išleidęs patvarkymą at
skyrimą iš ginkluotų jėgų šalinti. Bet ir po šiai dienai, 
kaip parodo kad ir ta pati Korėja, kur vis dar esama at
skirų rasinių 'dalinių, segregacija iš Amerikos ginkluotų 
spėkų tebėra neprašalinta.

Šiomis dienomis nužudymas Virginijos sostinėje Rich- 
monde septynių negrų buvo rasistų ir šovinistų laimėji
mas. Bet tik laikinas laimėjimas. Kaip tik šitoks betei- 
siškas, priešžmogiškas elgimasis su juodos odos žmonė
mis atidarys daugeliui akis, daugelį įtikins, kad negali 
būti jokio nusileidimo jokiems šovinistiniams apsireiški
mams. Kova prieš rasinę neapykantą, prieš rasinę segre
gaciją, prieš rasinį šovinizmą baltųjų tarpe turi eiti vi
suose mūsų gyvenimo žygiuose.

. Rasizmas yra pikčiausia ir pavojingiausia liga. Vie
nos rasės statymas aukščiau kitos rasės, niekinimas, per
sekiojimas, terorizavimas, skriaudimas žmonių tik todėl, 
kad jų odos spalva yra juoda arba geltona, o ne balta, 
yra toks žiaurus, toks atpriklus, toks nežmoniškas užsi
laikymas, jog ji teisinti gali tiktai visiškai dvasiniai išsi
gimęs žmogus.

* ,

Anglijos karalius ir darbieciai
Anglijos darbiėcių valdžia surado, kad jos karalius 

George VI yra pamirštas ir nuskriaustas žmogus. Argi 
gali jos “šviesybė” per visus metus pragyventi iš $1,- 
148,000 algos? Be galo sunku. Sako, kad jis'Turėjo kas
met pridėti iš praėjusio karo pasidarytų santaupų. To
dėl premjeras Attlee pasiūlė ir parlamentas vienbalsiai 
pritarė, kad karaliui būtų dar pridėta 40,000 svarų ster
lingų arba apie $200,000 per metus!

Tuo tarpu darbiečių valdžia patvarkė taip, jog Angli
jos darbininkas tegalės per,visą savaitę tik vieną sykį 
mėsos paslvalgyti — ne prisivalgyti tiek, kiek nori, bet 
tik užsikąsti!

Ar viliojimas, ar tiesos parodymas?
The N. Y. Times korespondentas Drew Middleton ra

šo iš Frankfurt; Vokietijos, kad ten jis ir kitas kores
pondentas turėję ilgą >r rimtą pasikalbėjimą su vienu 
vienos Rytinės Europos šalies aukštu karininku ir diplo
matu., Pasirodo, sako, kad tas aukštas pareigūnas nesibi
jo savo mintis išlieti kapitalistinės spaudos koresponden
tams, nors jis, kaipo komunistas, tą spaudą prie kiekvie
nos progos smerkia ir kritikuoja.

Kaip ten nebūtų, bet šis neįvardytas karininkas-diplo- 
matas labai gražų ir viliojantį vaizdą nupiešęs dėl Ame
rikos, jog tik ji atsisakytų karinės politikos ir pradėtų 
susikalbėti su Azijos kraštais. Jis pasakęs; kad pakeitusi 
savo politiką, Amerika tuojau atsidarytų sau milžinišką 
riAką visoje Azijoje, ypatingai Kinijoje ir Indijoje. Ji 
ten galėtų per daugelį metų parduoti ir gabenti savo in
dustrinius išdirbius. Tai būtų daug ndudo's ne tik Azijos 
žmonėms, bet ir amerikiečiams.

The N. Y. Times tai korespondencijai uždėjo tokį pa
vadinimą: “Raudonasis viliojimas Jungtinėms Valsty
bėms: manketai Azijoje.”

Bet kai rimtas žmogus rimtai to‘ karininko-diplomato 
mintis pavarto, tai lengvai suranda, kad čia yra daug 
mažiau viliojimo, negu tiesos .parodymo. Faktas pasilie
ka faktu, kad, įsteigus normališkūs. santykius jau tik su 
viena Kinija, Amerika laimėtų milžinišką ilgiems me
tams manketą. \.

Akmenės darbininkų 
kandidatas

i AKMENA, 1950 Yn. gruo
džio 16 d. — Skurdus buvo 
Juozo Vaičkaus gyvenimas 
buržuazijai valdant. Nuo ma
žens jis tarnauja pas buožes.

Po ilgo vargo Vaičkus gavd 
darbo fabrikanto Kiršos kal
kinėje. Tačiau pasikeitė tik 
tai, kad anksčiau Juozas savo 
prakaitu krovė turtus buo
žėms, o dabar fabrikantui. 
Tik ‘tarybą—valdžios metais’ 
Vaičkui susidarė sąlygok pra
dėti žmonišką gyvenimą. Kal

kinė tampa darbo žmonių 
nuosavybe. -Įmonė , ypatingai 
išaugo ir išsiplėtė pastaruoju 
laiku.

Vaičkus, kaip vienas iš 
darbščiausią degikų, skiria
mas brigadininku, o vėliau 
jam pavedamas visas kalkių 
degimo .cechas. Vaičkus tam
pa aulcšthi kvalifikuotu ’kal
kių^ degimo cecho meistru.

Akmąnės kalkinės kolekty
vas viehingai iškėlė Juozą 
Vaičkų / kandidatu rinkimams 
į Vionraėkių apylinkėse Dar-, 
bo žmonių depufaitų tarybos 
deputatus. M. Urbutis

REIKALAUJA 
AIŠKUMO

Niūjbrkiškio dienraščio 
“Compasso” redaktorius 
Ted O. Thackrey aną die
ną parašė įvedamąjį, ku
riame reikalauja, kad pre-' 
zidentas Trumanas pasaky
tų, kokie yra mūsų tikslai 
bei siekimai Korėjoje.

Iš tikrųjų, karas ten tę
siasi, mūsų sūnūs ir broliai 
kariauja, aukojasi, bet ku
riuo tikslu, nieks nežino. O 
jei vyriausybė žino, tai at
virai nepasako.

Tuo pačiu klausimu rašė 
ir Raymond Moley, kuris, 
pasak Vilnies, šitaip dės
to :

Mūsų nuostoliai Korėjoj, 
j kad ir dabartinėj lėtoj karo 
eigoj, pasiekia daugiau kaip 
1,000 karių kas savaitė...

Irrtant tai žmogaus verte, 
tai reiškia tragediją tūkstan
čiuose Amerikos namų. Imant 
dėmesin mūsų tautos ateities 
metmenis, tai reiškia nuolati
nį naikinimą labiausia reika
lingų žmonių, jaunų vyrų, ku
rie už dešimtmečio būtų pati 
svarbiausia jėga mūsų tautos.

Toliau:
Man rodos, diplomatiniai 

vertinant, norima išlaikyti 
prestyžas tęsimo šio karo j 
prieš daug didesnes azijiečių j 
jėgas. Mums sako, kad tarp
tautiniu žvilgsniu tuo palaiko
mas 
taipgi 
dento 
riaus
ir .mūsų generolų. Bet presty
žas juk galimas atsteigti. Jam 
nėra sužalotų kūnų visam gy
venimui, iki grabo lentos.

Jeigu kariaujama

trečdali senatorių. .Retas 
kongresmanas, retins politikie
rius, drįs nesiskaityti sui balsu 
savo rinkikų, jei tas balsas 
bus didelis, galingas.

TARYBŲ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO 
MILŽINIŠKI PASIMOJIMAI

PRIEŠINASI KVAILAI 
CENZŪRAI

Laikraštininkų pramo
nes organas “Editor, and . v.
Publisher” ana dieną išsto-1 Dauf .va stie^Į^
jo su straipsniu prieš tuos i 
Niujorko laikraščių parda-l 
vėjus, kioskų savininkus, 
kurie priešinasi parduoti 
angliška 
Worker”, 
laikraščiu v 
sąjunga,

Iš Lietuvos sužinome, kad Lietuvos Ministrų Taryba padarė 
istorinį nutarimą “Dėl priemonių Lietuvos žemės ūkiui toliau 
vystyti.” Tas nutarimas parodo Lietuvos žemės ūkio milžiniš
kus pasimojimus. Tai bus penkių metų planas. Po penkių me
tų Lietuvos žemės ūkis bus pasiekęs didžiausius laimėjimus 
visose srityse. To istorinio nutarimo pasimojimus suglaustoje 
formoje patiekia Vilniaus Tiesa. Su jais įdomu susipažinti ir 
Amerikos lietuviams. Todėl skaitykite.:

ra------------------------------------------

Mesmūsų prestyžas. 
bene geibiame prezi-
Trumano ir sekreto-

Achesono prestyžą, taip

Jeigu kariaujama tik 
prestyžo išlaikymui, tai, ži
noma, nėra gera, — per 
brangiai tai kaštuoja.

Prof. M’oley teigia, kad

mūsų miestų ir “visur yra 
stiprus sentimentas už pa
sitraukimą iš Korėjos.”

Taip, prof. Moley teisin
gas: vis daugiau ir daugiau 
balsų girdisi už taiką, už 
pasitraukimą iš Korėjos.

ne- 
ir

tas

ŽMONIŲ BALSAI
Dienraštis Vilnis rašo:
North Carolina valstijos 

laikraštis ^“Charlotte Obser
ver” rašo, jog tos valstijos se
natorius Olin Johnson apvers
tas laiškais, kuriuose tos vals
tijos žmonės reikalauja 
draftuoti 18 metų vaikinų 
trauktis iš Korėjos.

Kai kurie laiškai, sako
laikraštis, yra net grūmojan
čio pobūdžio.

Senatorius Clyde Hoey susi
rūpinęs Korėjos karu ir ne- 
matąs, kad kas gero galima 
susilaukti tęsiant karą. Jis! 
taipjau gauna daugybes laiš
kų.

Los ’ Angeles kongresmanas 
Cecil King gavo atvirlaiškį, 
turbūt visų didžiausią iki šiol, 
ant kurio pasirašė visas šim
tas žm'onių, 
“Sugrąžinkite 
Korėjos.”

Emergency

reikalaudami: 
mūsų vaikus iš

rašymą 
se nato

je tiriu ose 
taikos su

Conference on 
China and World Peace, sako, 
pradeda vajų už 
kongresmanams ir 
riams atvirlaiškių, 
bus reikalaujama 
Korėja ir Kinija.
Atvirlaiškis sako: ‘/Mūsų vai

kai bereikalingai žudomi Korė
joj, kad išlaikius garbę-politi
kierių ir generolų... Sugrąžin
kite mūsų vaikus iš Korėjos ir 
laikykite juos namie.”

\ Tokių atvirlaiškių; bus pa
skleista labai daug, žmonės 
bus raginami pasiųsti juos 
kongresmanams ‘ir ’ senato- 
riąms. ■ 1 .
\ Laiškas ar atvirutė savo 

koiigresmanui turi didelės 
svarbos. 1952 metais juk vėl 
rinksime kongresmanus ir

žemės ūkio gaminių perdirba
mosios pramonės. Tai visiškai 
atitiko interesus užsienio iš
naudotojų, kurie gabeno iŠ 
Lietuvos produktus pusvelčiui. 
Nutarimas, šalindamas sunkų
jį buržuazijos palikimą že
mės ūkyje, numato eilę prie
monių išvystyti žemės ūkio 
produktų perdirbamajai pra
monei. Lengvosios pramonės 
ministerija įpareigojama 1951 
—1952 metais rekonstruoti 
veikiančius respublikoje linų 
fabrikus, pastatant juose my- 
nimo-brukimo mašinas ir iš
plečiant džiovyklas, pastatyti 
ir perduoti eksploatacijai 8 
pirminio linų apdirbimo fabri
kus. žemės ūkio ministerija 
įpareigojama pastatyti 1951 
—1955 metais 170 kolūkinių 
džiovinimo punktų pirminiam 
linų apdirbimui vykdyti. 1952 
—1954 metais Kėdainių rajo
ne bus pastatytas cukraus fa
brikas, o Pavenčių ir Mari
jampolės cukraus fabrikuose 
bus pastatytos išspaudų džio
vyklos. Numatyta ištisą eite 
ir kitų priemonių.
Visų kolūkių stiprinimas

Lemiama sąlyga įvykdyti 
visoms plačioms Nutarimo nu
matytoms priemonėms yra to
lesnis kolūkių stiprinimas. 
Nutarimas reikalauja iš že
mės ūkio ministerijos, sričių 
vykdomųjų komitetų ir Lietu
vos KP (b) sričių komitetų, 
rajonų vykdomųjų komitetų 
ir Lietuvos -KP (b) rajonų ko
mitetų imtis priemonių kol
ūkiams prganizaciniu bei ūki
niu požiūriais sustiprinti, jų 
visuomeniniam ūkiui visoke
riopai išvystyti, jo pajamingu- 
mui padidinti, valstybinei 
drausmei kolūkiuose " sustip
rinti, taip pat užtikrinti, kad 
kiekvienas kolūkis įvykdytų 
gamybinius planus bei savo 
prievoles valstybei ir kaA ko
lūkiečiams už darbadienius 
būtų išduodamos didesnes na
tūralinės ir pinigines pajamos. 
Nutarimas reikalauja padėti 
kolūkiams teisingai organi
zuoti darbą, užtikrinti darbo 
drausmės pakėlimą, \mtis 
priemonių įskaitai sutvarkyti, 
gamybinėms brigadoms su
stiprinti.

į kolektyviniuose ūkiuose
šiuo metu apie 90% Tary

bų Lietuvos valstiečių susijun
gė į kolūkius. Jaunieji Tarybų 
Lietuvos kolūkiai diena iš die
nos vis labiau stiprėja organi
zaciniu požiūriu, sėkmingai 
vysto visuomeninį ūkį, laiku 
atlieka visus žemės ūkio dar
bus, užtikrina nenukrypsta
mą visuomeninio turto augi
mą ir kolūkių bei kolūkiečių 
medžiaginio ir kultūrinio ly
gio pakilimą.

Lietuvos TSR Ministrų Ta- 
(rybos ir LKŲ CK nutarime iš- 

Publi- keliami, Sąjunginės Vyriausy- 
sher.” “Einant mūsų spau-|hės nutarimu besiremiant, to- 
dos laisvės garantija, Dai- Hesnie.įi uždaviniai žemės ūky- 
ly Worker turi pilną teisę i10, > . ..
spausdintis Niujorke. Baik-1 Grūdines kultūros 
raščių pardavinėtojai kol Ypatingai svarbus Nutari- 
kas negali atimti iš komu-Jmo iškeliamas uždavinys yra 

! tolesnis kviečių ir kitų grūdi- 
! nių kultūrų gamybos padidi- 
: nimas taip, kad per artimiau
sius 4—5 metus respublika 
pilnutinai apsirūpintų reikia- 
mu kviečių kiekiu bei kitomis, lininkystei,

Bur- nius veislynus i ’ 
žuazijai valdant, nepaisant vi- Lietuvos gyvulių 
su plepalų apie'! žemės ūkio iš-(skleisti, 
vystymą, Lietuvą 
apsirūpįnti tik savais rugiais, 
bet niekuomet neturėdavo pa 
Rankamai savų kviečių. Nuta-'žem-s ūkio darby 
rimas iškelia uždavinį tiek pa- ' 
kelti kviečių gamybą, kad 
respublika pati galėtų apsirū
pinti savo kviečiais. Tam tiks
lui yra numatoma atitinkamai 
išplėsti pasėlių plotą, pakelti 
derlingumą. Nutarimu reika
laujama 1955 metais pakelbi : mas numato eilę plačių prie- 
grūdinių kultūrų- derlingumą | monių mechanizuoti žemės 
kolūkiuose iki T9—21 centne-jūkio darbams, elektrifikuoti 
rio iš hektaro, tame tarpe | žemės ūkiui, jam aprūpinti 

materialiniu - technikiniu po
žiūriu. Reikia pakelti MTS 
vaidmenį kolūkių organizaci
nio bei ūkinio stiprinimo dar
be, respublikos žemės ūkio 
išvystymo darbe, žėmės ūkio 
ministerija, Tarybinių ūkių 
ministerija, vietihiai tarybi
niai ir partiniai organai pri
valo’ žymiai pakelti laukų 
darbų mechanizavimą, tuo 
tikslu organizuojant naujas 
MTS, aprūpinti kolūkius ir 
tarybinius ūkius automobi
liais, žemės ūkio mašinomis, 
įrengimais. Ypatingai plačios 
priemonės numatomos žemės 
ūkiui elektrifikuoti ir telefo
nizuoti bei radiofikuoti. Kai
me turi būti išvystyta plati 
statyba, kuri turi patenkinti 
socialistinio žemės ūkio reika
lavimus.
Žemes ūkio produktu 
perdirbimas

Buržuazijai valdant, Lietu
vos žemės ūkis ypatingai ken
tė nuo to, kad krašte nebuvo 1 ventoriaus remontas.

dienraštį “Daily 
Kaip žinoma, 

pardavinėtojų 
suagituota .tam

tikru individualu, t- c z
neparduoti minėto 
čio.

ryžtasi 
dienrjš,-

pardavi- 
j'ie pa- 

ir

“Jei laikraščiu 
neto jai pagalvotų, 
matytų, koks tuščias 
kvailas yra jųjų boikotas 
rašo “Editor and

nistu tos teises.” v

APSIMELAVO
Žydų socialdemokratų 

laikraštis “Forwards” r * 
garbingai apsimelavo ir Į duoninėmis kultūromis, 
buvo priverstas tą melą 
praryti.

Įvyko šitaip: žydų dien
raštis parašė, jog buvęs Iz
raelio ambasadorius Mas
kvoje, Mordecai Namir, gy
vendamas virš dvejis metus 
T. Sąjungoje, neturėjo. tei
sės aplankyti savo motinos, 
gyvenančios toje šalyje. 
Girdi, tik prieš pat jam iš
vykstant iš T. Sąjungos, 
Namirui buvo suteikta tei
sė aplankyti jo motiną.

Perskaitęs tai, buvęs Iz
raelio ambasadorius pri
siuntė ‘“Forwardsui” kab- 
legramą, skelbiant, jog tai, 
ką socialdemokratų orga
nas rašė, yra grynas me
las.

Kai jis gyveno T. Sąjun
goje, iš ’karto Namiras ne
žinojo, kur jo motina ran
dasi, nežinojo netgi to, ar 
ji yra gyva. Kai jis, amba
sadorius, pagaliau sužinojo, 
jog jo motina yra gyva ir 
kur ji gyvena, tuojau:

“Aš kreipiausi į užsienio 
reikalų vice-miuistrą Gro
myko, prašydamas leidi
mo aplankyti motiną...”

Nors į tą miestą, kuria
me jo motina gyvena, ben
drai, užsieniečių tarybinė 
vyriausybė neįsilei
džia, tačiau šičia bu- 

! vo padaryta išimtis: Nami
ras buvo aprūpintas prak
tiškiausiomis keliavimo 
priemonėmis ir jis, su savo 
ambasados tarnauto i u tuo
jau nuvyko pas savo moti
na, c*

Ir taijpĄš’očial-demokratų 
laikraštis turėjo išspaus-

jo ambasadoriaus kablegra- 
mą, kitais žodžiais: atitai
syti melą.

Beje, Namiras šiuo metu 
yra Izraelio Darbo Unijų 
Federacijos vadovas.

PELNAS — NELAIMIŲ 
PRIEŽASTIS

Niūjorkiškis dienraštis 
Daily Worker, rašydamas 
apie didžiulę -ant Penrisyl- 
Vanijos .kompanijos geležin
kelio nelaimę ('Woodbridge, 
N. ’J.), žymi, kad tos nelai
mės priežastis yra nepaso
tinamas kompanijos godu
mą^ didesniems pelnams 
gauti;“ ■ ... ............\
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kilogramų, 
iš vienos 

bei tarybi
ne mažiau 

1955

Tuo pat laiku turi būti pa
didintas gyvulių produktyvu
mas pasiekiant. 1955 metais 
Vidutinį primelžimą iš vienos 
karvės kolūkių fermose ne 
mažiau kaip 2,500 kilogramų, 
o tarybiniuose ūkiuose — ne 
mažiau kaip 4,200 
vilnos prikirpimą 
avies kolūkiuose 
niuose ūkiuose —
kaip iki 3 kilogramų, 
metais sviesto gamyba valsty
binėse- gamyklose turi pasiek
ti 35 tūkst. tonų, kiaulienos 
— 50 tūkstančių tonų, preki
nių kiaušinių gavimas — 160 
milijonų vienetų.

Nutarimas nurodo eilę prie
monių komplektuoti fermoms, 
kelti produktyvumui. Tai yra 
visų pirma sukūrimas pašari
nės bazės, išplečiant pašari
nių kultūrų pasėlių plotą ir 
pakeliant jų derlingumą, pa
gerinant natūralius šienauja
mus plotus bei ganyklas. Tuo 
pat tikslu Nutarimas nurodo 
eilę priemonių pagerinti veis- 

kuriant valstybi- 
svarbiausioms 

veislėms

tegalėdavo i Rimtą dėmesį 
Lskiria bitininkystei, 
. kystei, daržininkystei.

hektaro, tame 
metais — iki 

centnerių; žieminių kviečių — 
iki 20—22 centnerių iš hekta
ro, tame tarpe 1951 metais — 
iki 15,7—17,7 centnerio; va
sarinių kviečių — iki 18—20 
centnerių iš hektarb, tame 
tarpe 1951 metais — iki 14,5 
—16,5 centnerio.

Tarybiniuose ūkiuose nu
matomas žymiai didesnis der
lingumo pakėlimas. Nutari
mas numato eilę konkrečių 
priemonių, kurios siekia už
tikrinti derlingumo pakėlimą, 
būtent, padidintą tręšimą, 
šų gamybos padidinimą 
publikoje, sėklininkystės 
bo pag’erinimą ir pan.
Lietuvos linai ir 
cukriniai runkeliai

Lygia greta su kviečiais, 
Nutarimas labai didelę reikš
mę skiria linams. Turi būti 
žymiai padidintas linų pasėlių 
plotas, o taip, pat pakeltas jų 
derlingumas, kuris 1955 me
tais turi pasiekti 4,8:—5,2 
centnerio iš hektaro, tame 
tarpe 1951 metais — iki 4,4— 
4,8 centnerio iš hektaro. Tuo 
tikslu - yra numatomas linų 
agrotechnikos pagerinimas, 
j.ų sėklininkystės išvystymas.

Nutarimas numato išplėsti 
cųikrinių runkelių pasėlių plo
tą ir pakelti jų derlingumą 
iki 250—270(^centnerių iš hek
taro, tame tarpe 1951 metais 
— iki 210—-250 centnerių.
Bendroji kolūkių

trą- 
res- 
dar-

Milžiniškus uždavinius iš
kelia Nutarimas .respublikai 
gyvulininkystės srityje. Turi 
būti žymiai padidintas galvi
jų, kiaulių, avių, paukščių 
skaičius respublikos kolūkiuo
se ir tarybiniuose ūkiuose. 
Kolūkiuose iki 1955 metų pa
baigos galvijų skaičius, turi 
pasiekti 800 tūkstančių, tame 
tarpe karvių — 390 tūkstan
čių, kiaulių skaičius — iki 
800 tūkstančių, ąvią iki £60, 
tūkstančių ir paukščių iki 4,- 
200 tūkstančių. «

mechanizavimas -

Nutarimas 
sodinin-

Būdingas socialistinio že
mės ūkio bruožas, nulemian
tis jo pranašumą prieš smul
kų individualų žemės ūkį, yra 
jo mechanizavimas. Nutari-

Dirbti dar geriau, stiprinti ir 
vystyti visuomeninį ūkį

UKMERGĖ, £11. 15 d. — 
Smėlių rajono “Teisingo ke
lio” žemės ūkio artelės kol- *
ūkiečiai džiaugsmingai sutiko 
Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos nutarimą “Dėl priemonių 
Lietuvos TSR žemės ūkiui to
liau išvystyti”. Atsakydami į 
nutarimą, jie nutarė ateinan
čiais metais visuomeniniuose 
sklypuose išauginti šimtapūdį 
derlių, ir dabar jie aktyviai 
ruošiasi pavasario sėjai. Su
pilami sėklų, 
tiniai fondai.
perleidžiami 
mo mašinas.

pąšarų ir draus- 
Sėkliniai grūdai 
per grūdų valy- 
Atliekamas in-

' Vaizdas Oakland, California. Clara Schlutius puikiajf / 
ipoka plaukus kirpti ir barzdas skusti. Ji dirba Ge- 1 
neral Electric Įmonėje. Kai tos įmones darbininkai ir 
darbininkės sustreikavo, Clara tuojau užsidėjo “bar- 
bernę” ir visiems streikieriams pažadėjo nuskusti 
barzdas it nukirpti plaukus už dyką.

2 psi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-An lr., Vas.-Feb. 13, 1951



A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

KRYŽKELĖS
(IstoHhis Romanas)

Lawrence, Mass.

(Tąsa)
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, Griežę tuojau apspito bajorai, riteriai 
ir nutempė į savo tarpą. Vieni klausi
nėjo jį apie Marienburgą, kiti teiravos 
apie ordino derybas su lenkais? Tuo tar
pu į menę triukšmingai suvirto juokda
rių būrys su Henne priešaky, ir prasi
dėjo įvairios išdaigos. Kurtai urzgė, lin
do po kėdėmis, po stalais, bet nebėgo ir 
nepuolė.

Riteris Griežė, kalbėdamasis su bajo
rais ir svetimšaliais, dažnai nežymiai pa
žvelgdavo į Knystautaitę ,ir, kai jų su
sitikdavo akys, abu, tarytum, vienas ki
tam pasakydavo: “Taip, ir man buvo 
ilgu be tavęs.”
• Menėje darėsi kaskart labiau gvaru ir 
triukšminga. Pokštininkai juokdariai 
susitvėrę už rankų, čia šoko, čia juokus 
krėtė; čia pavieniui, čia visi iš karto 
kraipėsi, vaipėsi, vartėsi per galvą . . . 
Su botagu rankose juos gainiojo po menę 
juokdarys Hennė, apsirengęs spalvotais 
klouno rūbais. Kartais, kai kuriam juok
dariui verčiantis per galvą, tyčia plyš- 
davo drabužis ir pasirodydavo nepri
dengto kūno dalis, arba išsiverždavo 
dirbtinas nepadorus garsas, visa menė 

- pratrūkdavo juoku, o Maskvos pasiunti
niai net susirietę kvatojos iki ašarų. Ge
rai buvo nusiteikę ir Žemaičių bajorai, 
ir kryžiuočiai, ir svetimšaliai riteriai;' 
linksma buvo ir jų žmonoms ,ir dukroms, 
tik nelinksmas ir lyg ko susimąstęs buvo 
jų šeimininkas, kunigaikštis Vytautas. 
Rodos, jo nelinksmino nė pokštininkai, 
negirdėjo jis ir savo mylimo juokdario 
Hennės aštrios pašaipos dėl lenkų kara
liaus Jogailos. Sėdėjo jis savo soste lyg 
tik dėl svečių, iš mandagumo, ir rodėsi; 
kad ten, už sienos, jo laukia svarbūs rei
kalai ir kad jie vieni jam ir terūpi. Kar
tais, kai visa menė prapliudavo juoku 
dėl .vienos kitos juokdarių išdaigos, ku
nigaikštis, lyg atsiminęs, kad čią jis šei
mininkas ir jo pareiga, kad svečiai ne
nuobodžiautų, tik nusišypsodavo; ką nors 

' mandagaus tardavo kunigaikštienei ar 
kuriam svečiui bajorui,’ir vėl būdavo sau 
žmogus.

Svečių linksmumas nesiliovė ilgai.
—Na, pašok dar, pašok. Persiversk 

per galvą, muštinį' gausi,—paprašė Hen- 
nę vienas žemaitis bajoras.

—Muštinio maža,—persikreipė Henne 
ir sustojo prieš bajorą.

—O kiek tu nori?
—Duok tiek, kiek karalius Jogailą pa

siūlė Opoliečiui už Zlotorijos pilį, tai ir 
pašoksiu, ir per galvą persiversiu,—At
kirto jam Hennė.

—O ką tu su tiek pinigų darytum?
—O, tuomet aš šokčiau ir gročiau, o 

karalius Jogaila verstųsi per galvą!
Visa menė pratrūko juoku, tik nesusi

juokė vienas Vytautas. Be kunigaikščio, 
bendra linksmumo nuotaika negalėjo už
sikrėsti riteris Griežė ir Margarita 
Knjystautaitė. Visiems klykiant ir juo
kaujant, • Griežė ir Knystautaitė tik iš 
mandagumo nusišypsodavo ir vėl gaudy
davo viens kito žvilgsnius. Bet progos 
pfieiti prie bajorienės ir jds dukros ir 
perduoti sūnų ir brolių linkėjimus rite-, 

jriui vis nebuvo. Pagaliau, kai trimitai 
pakvietė svečius vakarienės ir kai visi 
didikai atsikėlė nuo savo kėdžių ,riteris 
prisiartino prie bajotienės ir jos dukros 
ir nusilenkęs tarė:

• —Garbingoji Frau, jūsų sūnūs siun
čia tau ir savo seseriai labų dienų ir ge
riausių linkėjimų. Jie sveiki ir linksmi, 
ko ir jums geidžia nuo viešpaties Jėzaus.

Bajorienė nušvito ir paklausė:
—O ar jie vėl perkelti į Marienbur-

—Ne, garbingoji Frau, jie tebėra Ka- 
raliftucluje, bet aš čia keliaudamais. juos 
aplankiau.
- —Labai ačiū, narsusis riteri.

—O kaip sekasi jiems medžioti?—pa
klausė Margarita.

—O, gražioji Fraulein, Prūsų girios 
tai ne Žemaičių: jos be deivių. 

gjĮTuo' pasikalbėjimas ir pasibaigė.
Riteris jautėsi laimingas, kad iŠ taip 

arti pamatė savo širdies damą ir galėjo 
pažvelgti į jos mėlynas akis. Ir per va
karienę iš tolo sekė jis ją akimis ir 
džiaugėsi .jos gražumu ir savo laime ją 

’wtytį.

XXXI
Maskvos kunigaikščio pasiuntinių at

silankymai pas Vytautą į Bartenšteino 
tvirtovę Sukėlė didelį nerimą ir daug 
įvairių kalbų bei Spėliojimų ne tik Kro
kuvoje, tarp Jogailos vyskupų ir ponų, 
bet. tomis piršlybomis susirūpino ir ordi
nas; mat, visi pamatė, kiek pakilo kuni
gaikščio Vytauto garbe ir jo autoritetas. 
Be to, visi žinojo, kad ne vien apie pirš
lybas kalbės Maskvos pasiuntiniai, o tar
sis su Vytautu ir kitais politiniais reika
lais. . Juo labiau visi susirūpino, kai su
žinojo, kad kunigaikštis siunčia į tolimą 
Maskvą ir savo pasiuntinius, gabiau
sius bajorus didikus' su Alšėnų kuni
gaikščiu Jonu Algimantaičiu priešaky 
ir didelį palydovų būrį. , Prie kunigaikš
tytės palydovių priskirtos ir bajorienė 
Knystautiehė su dukra Margarita ir dar 
kelios žemaičių bajorės ir bajoraitės.

Kelias į Maskvą buvo labai tolimas, 
sunkus ir pavojingas, nes dėl nesantai
kos SU Skirgaila ir Jogaila reikėjo ap
lenkti didžiąją Lietuvą ir keliauti jūro
mis į Rygą, n paskiau per Pskovo ir Nau- 
g’ardo žemes.

Mažiausiai džiaugėsi tomis piršlybo
mis ir dėl paskirtų palydovų riteris 
Griežė. O, kaip jis būtų laimingas, jei ir 
jis galėtų dalyvauti palydovų ar pasiun
tinių tarpe! Lydėdamas kunigaikštytę, 
jis kasdien galėtų matyti ją, galėtų jai 
ir jos motinai kuo padėti. Ir gal pirmą 
kartą savo gyvenime riteris Griežė pasi
gailėjo esąs kryžiuotis, o ne žemaitis ar
ba koks nors kitas laisvas riteris. Bet 
dabar jam, kaip kryžiuočiui, visi keliai 
prasiskverbti į kunigaikštytės palydovus 
ar kunigaikščio pasiuntinius buvo už
kirsti. Galėtų jis paprašyti ordino ma
gistrą, kad Knystautienės su dukra, kaip 
svarbių įkaičių, neišleistų, bet apie tai 
riteris ir pamanyti nenorėjo. Jam beli
ko surasti progą ir pasisakyti Margari
tai, kad jis ją mylįs ir kad be jos jam 
gyvenimas nemalonus. Bet kaip tai pa
daryti, kur tokią progą surasti: viešai 
negalima, o bajoraitė viena niekur nepa
sirodydavo. Pasipiršti per ką kitą ri
teris neturėjo iš žemaičių nei gerų drau
gų, nei giminių. O be to, jis kryžiuotis, ir 
dar kažin kaip pažiūrėtų į jo piršlybas 
bajorienė, jos broliai, kunigaikštis ir pa
ti Margarita. O ką pasakytų ordinas, 
kiitio įstatymai draudė su svetimšalėmis 
jungtuves?... O kas tikras, kad per to
kią jlgą kelionę nėpasipirš bajoraitei ku
ris pasiuntinių arba palydovų. O ir Mas
kvoje ar maža gražių ir šaunių rusų ba
jorėlių. Ir riteris Griežė pasidarė nera
mus ir nusiminęs. Tai pastebėjo ir bajo
raite, bet tradicijos, kuklumas ir tas 
nuolatinis moterų riUo vyrų atsiskyri
mas neleido jiems nei pasimatyti, nei pa
siaiškinti.

Paskutinę dieną, prieš išvykdamas iš 
Bartenšteino į Marienburgą su kuni
gaikščio ''Vytauto laišku didžiajam ordi
no magistrui, riteris Griežė pagavo ba- 
jorięnę su dukra šventoriuje, kai jos grį
žo iš tvirtovės koplyčios ,ir mandagiai 
nusilenkęs prakalbino:

— Prieš tokią tolimą kelionę meldėtės, 
gerbiamoji- bajoriene, kad viešpats ap
saugotų jus kelyje nuo visokių nelaimių. 
Bet nesibijokite; garbingoji Frau, keliau
site krikščibn'ių kraštais.

—Ačiū jums, narsusis riteris, tikėsi
mės, kad krikščionys nepuls mūsų nors 
naktį,—atsakė Knystautienė, ir Griežė 
nesuprato, ar tai jam buvo tyčia primin
tą dėl kryžiuočių takto, ar tai tik sutapi
mas.
•—Labai gailiuosi, bajoriene, kad aš ne

galiu, jūs^ sU dukrele Margarita palydė
ti iki Maskvos ir visą kelią, skelbti jos 
garbę, ir gražumą.

—Tti nepamirši jos, riteri, kituose 
krikščioniškuose kraštuose?

t ’ t t >

—O, mano ponia, jūsų duktė ne tik 
mano širdies dama, bet ir mano gyveni- 
rh&š, tnabd viltis, mano džiaugsmas!.. 
Kaip aŠ ją galiu pamiršti...

—Rftei'i,—nedavė jam pabaigti Mar^ 
garitaį—taVo gyvenimas—ordino ranko
se, d taVb džiaugšmas—garbingi karo žy- 
gk&‘

—Gerbiamoji Fraulein, aš. laisvas ri
teris,’ ir šū ordinu riša mane tik'tikyba, 
bet ne kraūjds, o karo žygiai man tik tie 
garbingi, kuriuos it tu laiminsi.

įvairios žinutes

Vietos laikraščiai rašo, kad 
pereitais metais nuo visokių 
nelaimių Jungtinėse Valstijo
se žuvo 90,000 žmonių, o su
žeistų buvo 8,900,000. Sužei
dimai nuostolių padare $7,- 
700,000,000. Tai daugiau čia 
žūsta žmonių, negu Korėjos 
kare.

Thomas Green filling sta
tion pranešė policijai, kad kas 
nors paėmė iš dėžutės $104.- 
75. Piniginė buvo paslėpta. 
Policija mano, kad kas iš vi
daus nutėmijo ir pasiėmė. Iš 
lauko pusės negali žinoti 
slaptų vietų.

Lowell Mermmeck dirbtu
vė buvo paskelbus vajų vi
siems departmentams, kaip 
geriau apsisaugoti nuo sužei
dimų. Tas kontestas tęsėsi 
tris mėnesius. Audikai laimė
jo primą dovaną $400. Bus 
išdalinti darbininkams po vie
ną dolerį,.nes audimo depart- 
mente dirba 4()0. Dirbtuvės 
savininkas yra žydų kilmės. 
Darbininkai turu-elvi ąpdrau- 
das, vieną ant $500, kitą dėl 
susirgimo ir ligonbučio. Ne
laimei atsitikus apmoka išlai
das.

šita kompanija antrame pa
sauliniame kare aukojo $30,- 
000 Tarybų Sąjungos medika- 
lei pagalbai. Dabar sumanė 
pastatyti mokyklą, kad darbi
ninkų vaikai ar suaugę galė
tų ją veltui lankyti. Tie darbi
ninkai, kurie aukoja dolerį 
ai* daugiau, yra įtraukiami į 
sąrašą ir jų vardai bus mo
kyklos lentoje.

Yra fašistinių elementų to
kių, kurie pamatę skaitant 
darbininkišką laikraštį piąde- 
da gązdinti skaitytojus, kad 
nustotų skaitę, nes, girdi, galį 
jį areštuoti. Tie fašistiniai me
lagiai visokiais budais bando 
kenkti.

Teko patirti per “Laisvės” 
vajų. Keli skaitytojai išsireiš
kė, kad jie netiki tiem zdrai- 
cams. Jokis areštas negręsia 
už “Laisvės” skaitymą. “Lais
ve” yra inkorporuota su lyg 
valdiškų įstatymui. Fašistiniai 
ablavukai visokių niekų iš- 
jnislina ir pliurpia.

Viena moteris pareiškė, jog 
jos vyras svyruoja, bet ji nie
kad nesiliaus “Laisvę” skai
čiusi. Lietuviški fašistukai jos 
nenugązdins. Ji p.atenkinta, 
kad “Laisvė” aiškiai atspauz- 
dinama, tai senesnio amžiaus 
ž.mogui lengva skaityti.

0 *
Tūli plctkininkai paleido 

kalbas, kad Maple Parkas 
yra ant pardavimo. Keletas 
žmonių jau klausė, ar teisybė, 
kad parkas parsiduoda. Gali
ma užtikrinti, kad niekas to 
parko neparduoda. Tų pletki- 
ninkų neklausykite.

Parkas atsidarys nuo balan
džio 1 d. Tada visi galėsite 
atvažiuoti ir pasilinksminti, 
kaip ir pirmiau. Galėsite pasi- 
kvėpuoti tyru oru ir pasigro
žėti.

I \ .
1 Teko kalbėtis su vienu di
puku, kuris dirba Plymouth 
dirbtuvėje. Jis labai nepaten
kintas su alga. Girdi, kai tak
sus išimą, tai lieka tik $25 į 
savaitę. Bet kiti darbininkai 
gyrėsi padarą nuo $50 iki $60 
į savaitę ant tų pačių darbų. 

[Atrodo, kad kompanija moka 
I dipukams mažiau.

Jie dabar paragauja ameri
koniškos duonos. Jie manė, 
kad čia pinigai eina maišais į 
kišenes. Manė lengvai pagy
venti. Dabar mato didelę klai
dą padarę. Dabar pajuto, 
kaip sunku pragyvenimą užsi
dirbti. Anglikas ar lietuvis 
darbdavys yra darbininkų iš
naudotojas. Jiems rupi pelnas. 
Kai darbininko sveikatą iš
sunkia, tada, jį iš darbo išnie-, 
ta. i.

Drg. B. Chulada susirgo 
gripu. Jau trys savaitės kaip 
jis guli, lovoje. Buvome ap

lankyti. Draugas jaučiasi ge
riau. Linkiu jam greitai pas
veikti.

Chulada yra LDS 125 kuo
pos narys ir “Laisvės” skaity
tojas, taipgi LLD 37 kuopos 
narys. Draugai, tuirėdami 
liuoso laiko, aplankykite jį, 
164 Park Št. S. Lenkauskas.

Bridgeport, Conn.
Pavyzdingas LDS 74 kp. 

veikimas

Vasario 4-tą d. įvyko LDS 
74-tos kuopos susirinkimas. 
Buvo pastebėta, kad kuopa 
turi 182 narius, iš kurių -virš 
60 yra jaunuoliai. Tai gali
ma pasakyti: graži kuopa ir 
pavyzdinga kitoms kuopoms.

štai kas skverbiasi mintyse: 
Bridgeportas yra. labai ne
skaitlinga lietuvių kolonija. 
Vargiai priskaitytume 1,800 
lietuvių. Tai žymus lietuvių 
nuošimtis priklauso LDS 74- 
tai kuopai — 10 iš kiekvieno 
Šimto. Proporcionaliai imant, 
jeigu didesnės lietuvių koloni
jos, kaip Philadelphija,Brook- 
lynas, Wiaterburis ir kitos, 
pasektų Bridgeportą prirašy
me panašaus nuošimčio į LDS, 
tai mūsų organizacija būtų la
bai žymiai didesnė, galėtų 
visais žvilgsniais pralenkti ki
tas lietuvių senesnes organi
zacijas.

Bridgeporto kuopos veiklūs 
darbuotojai sukėlė gražų fi
nansinį iždą. Turėdami aps
čiai ižde pinigų, nutarė paau
koti LDS Lėšų Fondui $30.00. 
Tai geras darbas, atliktas su
stiprinimui savo brangios or
ganizacijos.

Kiti du geri pasimojimai: 
Nutarta surengti kortų parę ir 
gražų teatrą kuopos vardu. 
Kortų parei komisija: II. Ba
ranauskienė ir Mrs. Gresh, 
gi teatro komisija: Wm. Ka- 
jackas, E. Griciūnienė, J. J. 
Mockaitis ir M. Arison. Abi 
komisijos uoliai darbuojasi 
tinkamiausiu laiku surengti 
tuos du linksmus pobūvius.

195 ! metams perrinkta kuo
pos valdyba: pirmininkas A. 
Jocis, jo padėjėjas J. Jašiū
nus, fin. raštininkas J. J. 
Mockaitis, iždininkas J. A. 
Pudimas, protokolų raštinin
kas M. Arison, duokliarinkė 
II. Baranauskienė. Kuopos 
valdybos nariai visi uolūs vei
kėjai. Tad linkėtina jiems 
gerų pasekmių gerai darbuo
tis visais atžvilgiais.

Kaip jau žinoma, LDS orga- 
nizacijon dabar galima įstoti 
be daktaro egzaminacijos, ku
rie tik jaučiasi geroje sveika
toje. Todėl esate kviečiami 
visi ir visos lietuviai ir lietu
vaitės įsirašyti šion garbingon 
organization, be skirtumo 
pažiūrų bei įsitikinimų. Šioj 
organizacijoj jūs galite gauti 
sirgimo pašalpą nuo $6 jki 
$15 savaitėje ir nuo $150 iki 
$2,000 pomirtinės už prieina
miausią mokestį. Todėl dar 
kartą esate kviečiami, bran
gūs broliai ir sesės lietuviai, 
įsirašyti į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą. M. Arison 

_____ i__ L______

Cleveland, Ohio.
' L.

Už savo pinigus** • * negauna patarnavimo
Clevelando Miesto Taryboje 

šiuo metu eina kačių koncer
tas. Vieni kaltina vienus, ki
ti kitus. Transit Board ma- 
nadžmentą1. vadina stooges, 
kad Transit manadžmentas 
klauso politikierių, vykdyda
mas jų įsakymus, o tarybos 
nariai nuolankauja Transit 
manadžmentui ir nesiskaito su 
savo wardo balsuoto jais, kurie 
juos išrinko į Miesto' Tarybą. 
. Toliau: jie kivirčinasi, kad 
Transit Board ir Miesto Tary
bos legislatūrin inkai nepaiso 
žmonių skundimosi dėl nega
vimo žmoniškų patarnavimų 
važiuojant gatvekariais. Taip
gi, toliau nuo miesto nėra pa
stogių pasislėpimui nuo vėjo, 
sniego'ar lietaus, ir žmonės 
turi stovėti ant atviro lauko, 
iki ■ sulaukia, gatvekario.

Jie kaltina vieni kitus ne-

KANADOS ŽINIOS
Įvyko nacibnalė Darbo 

Progresyvės Partijos konven
cija Toronte. Suvažiavo par
tijos delegatai iš visų Kana
dos kampų.

Konvencija buvo uždaryta 
didžiuliu masiniu mitingu 
Massey Hali. Be prakalbų, bu
vo graži programa iš dainų, 
šokių ir kitų dalykų.

Darbo Progresyvė Partija 
atstovauja pažangiausią Ka
nados visuomenės dalį.

Visuomenėj kyla sąbruzdis 
prieš Globe and Mail iškeltą 
pasiūlymą, kad būtų panai
kinta vaikų parama finansa
vimui karinio prisirengimo.

Nors ta parama nedidelė, 
tačiau didele parama šei
moms, kurios turi nemažai 
mažų vaikų'. • Globe and Mail 
leidėjai, aukso baronai, no
rėtų finansuoti prisirengimą 
karui nuo vaikų atimtais 
pinigais.

Iki šiol didlapiai mėgo rėk- 
I ti, kad reikalavimas pripa
žinti Kiniją yra komunistų 
obalsis. Bet aną dieną kon- 
servatų studentų federacijos 
konferencija priėmė reikala
vimą, kad Kinija būtų pripa
žinta ir priimta į Jungtines 
Tautas.

Konferencija taip pat pa
sisakė prieš konskripciją Ka
nadoje. ,

Ar neapšauks jų komunis
tais ?

Toronto gaisrininkai ir ki
tos dvi civilinių tarnautojų 
unijos smarkiai kertasi su 
unijiniais diktatoriais Jung- I 
tinėse Valstijose ir Ottavvoj.j

Kadangi gaisrininkai paša
lino iš unijos viena narį, už- 

| ėmusį tokią poziciją, kuri 
praeityje visuomet reiškė ne
tekimą narystės, . tarptauti
niai unijos viršininkai Jung
tinėse Valstijose' davė įsaky
mą Amatų ir Darbo Kongre
so viršininkams Ottavoje su-į 
disciplinuoti uniją ir privers-

1 ti priimti tą asmenį atgal. Jie 
griebėsi darbo labai uoliai, 
bet be pasekmių.

Gaisrininkai atsisakė pri
imti jį atgal. Tada jų uniją 
išmetė. Prie to, kitoms dviem 
civilinių tarnautojų unijoms 
davė įsakymą nekooperuoti su 
gaisrininkais, bet ir tos ne
paiso diktatorių įsakymo.

I ’arda vi n etoj ų asociaci j os
maisto skyrius reikalauja, 
kad būtų uždėtos lubos mais-j 
to produktų kainoms. '

Skyrius atstovauja 2,000 -

va už nesiskaitymą su žmo
nėmis, bet tikrenybėje šie jų į 
barniai—dėl savų politinių iš- i 
rokavimų. Kas gi paiso tų J 
kuriems reikia stovėti ant lau-; 
ko, nes jie yra paprasti dar
bininkai, o tokie Transit 
Board’o ir kitu legislatures na
riai gatvekariais nevažinėja; 
jie važinėja puikiais automo-J 
biliais ir jiems nešalta.

V. M. D.
Įl* —M ■ .M. M —• ■ ■ —• ■ ■ —• ■ —— ■ ■ ■■■■ II ■■■

į« CHARLES J. ROMAN
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groserių Ontarijoj.
Maisto pardavėjai baugina 

si, kad maistas gali taip iškil 
ti, jog bus sunku įpirkti.

Kanadietis

Daug Bedarbių

šiemet Vancouveris turime 
lietingą ir šiltą žiemą, taipgi 
virš 20,000 bedarbių ir pra
džią draskymo laisvesnių de
mokratiškų unijų. P. Kįškis

KRISLAI^
(Tąsa nuo Lmo dust.) 

nes Europos Federalinį Klu
bą,” kuris susideda iš viso de- 
sėtko “tautų”. Tas jo klubas, 
pagal Pakšto planą, dabar tu
rės “išlaisvinti” visą vidurinę 
Europą, prie kurios priskaito- 
mas ir žavusis Kaukazas.

Pastebėjau, kad kryžiokų 
spauda smarkiai puola Camb
ridge, Mass., Lietuvių Piliečių 
Klubą. Už ką? Ogi už tą, 
kad Klubas savo susirinkime 
gražiai ir demokratiškai 68 
balsais prieš 38 atmetė Ame
rikos Lietuvių Tarybos fašis
tinį laišką. /

Piktai smerkia Klubo pir
mininką, kam jis leido na
riams susirinkime balsuoti 
klausimą: svarstyti ar atmešk. 
ti Tarybos laišką. Bet bile 
koks kitoks piranininko pasi
elgimas būtų buvęs klaidingas, 
nedemokratiškas.

Klerikališkos “Lietuvių ži
nios” šaukia: “Krauju ir pra
kaitu pirksime laisvę.”

Laikraščio redaktorius yra 
didelis ignorantas, jeigu jis 
nesupranta nė tos paprastos 
fizinės tiesos, jog kraują pra
liejęs žmogus nebegali pra
kaito lieti, nes jis, anot dzū
kų, “jau nebgyvs.”

' SEIRIJAI. — Naujas kny
gynas pradėjo darbą Seirijų 
miestelyje (Lazdijų rajonas).

A. Mikalauskas

SKELBKITĖS LAlSVfiJE

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

L. Darb. Susiv. 33 kuopos susi
rinkimas jvyks trečiadieni, 14 d. 
kovo (March), 8 vai. vakare, 408 
Court St. Nariai dalyvaukite, bus 
svarbių reikalų aptarti. — Kviečia 
Valdyba. (31-32)

----------------- L-----------

Matthew A.
BUYUS '

» (BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

e
Liūdesio valatldoj kreipki- 
tės prie manįs dieną ar 
naktj, grėit suteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai Įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite . 
patenkinti.

1113 Mt. Vertiem St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
\ . I



Svičmanų “apsirgimas” 
sutrukdė daug žmonių

Ruoškitės operos koncertui

Tyrinėjimas 
tebevedamas

Brooklyn® muziejiis 
yra bėdoje

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—-FEMALE

Tarpe New Yorko ir Bosto
no taipgi ir Connecticut vals
tijos miestų yra didis skaičius 
nuolatinių keleivių. Tsęi dir
bantieji vienur, o namus tu
rintieji kitur. Daugelis žmo
nių dirba tik 5 dienas į savai
te, tai sulaukę penktadienio 
vakaro važiuoja pamatyti sa
vo gimines ar pažįstamus.

Taip buvo ir gale praėju
sios savaitės. Vasario 4-tą, 
sekmadienį, B r i d g e p o rt, 
Conn., gelžkelio stotyje žmo
nės eina klausti, kada išeina 
traukiniai. Bet visi gavo atsa- 
kimą “ir mes nežinome. Eiki
te, gaukite busą 10.”

Bušų stotyje prisirinko tiek 
daug žmonių, kad busai ne
galėjo sutalpinti Pribuvo 

 

lėktuvų ągentai/Nematydarni 
kito būdo sugr namo, žmo
nės mokėjo $ lėktuvais su
grįžti iš Bridgeport į New 
Yorką.

Daugelis žmonių grįžo iš 
Bostono, turėdami traukinio 
bilietus į abi puses, bet trau
kinių nebuvo'. Kompanijos 
parduoda bilietus 30 dienų, 
nupigintomis kainomis.

Kaimietis.

Frank Krunglys gale praėju
sios savaitės išvyko į ligoninę, 
buvo operuotas. Išvykdamas 
tikėjosi greit sugrįžti, tarėsi 
turįs nedidelę problemą, tad 
nei draugams neapsiskelbė. 
Tačiau nuvykus ligoninėn 
daktarai sakė, kad turėsiąs 
ten pabūti gAl bent savaitę, o 
paskui, matys.

Krunglys randasi Swedish 
Hospital prie Bedford ir De
an St., Brooklyne. Jo -karųba- 
rys 2, 6-me aukšte. Lankymo 
valandos kas dieną 2-4 po pie
tų.

Linkime Krungliui greit 
pasveikti.

Thomas A. Lenane, politi
nis majoro Impellitteri prie- 
telius, paskirtas leidimų ves
tis biuro aukštesniuoju tar
nautoju. Jo alga bus $8,8wt) 
metams.

30 vai. po 
Auditorijoj, 

Avė., Rich-

Vasario 18, : 
piet, Lietuvių 
110-06 Atlantic 
mond Hill, N. Y., įvyks LMS
3 Apskrities tas garsusis ope
ros koncertas. Tai koncertas, 
kuriame ne tik BroOklyno- 
New Yorko, bet ir tolimesnių 
apylinkių lietuviai privalo da
lyvauti. Tai reta proga čia, o 
mažose kolonijose tokių kon
certų veik neįvyksta.

Bet mes čia norime supa
žindinti publiką bent pavirši
niai su koncerto turiniu.
Opera “Marriage of Figaro”

ši Mozarto opera labai po
puliari ir suprantama. Taip 
pat ji turi gerą turinį. Tarnas 
Figaro ir tarnaitė Suzana ge
riausi charakteriai. Laikas, 
kuriam opera rašyta, buvo po
nijos ištvirkavimas, tarnų iš
naudojimas. Ponas tais laikais

turėjo teisę praleisti pirmą 
naktį su tarnaite, kuomet jį. 
apsiveda. Figaro, kuris myli 
Suzana ir ją saugoja nuo pono 
išnaudojimo, paveikia ir į gra
fienę Komtesą, kad suvaldyti 
poną.

Scena grafienės, Figaro ir 
Su z anos, kurioj jie suokal- 
biauja ir veikia prieš patvir- 
kusį grafą, teikia gražios, gy
vos'muzikos ir daro daug 
juoko iš pono nepasiektų 
tikslu.

Sekite šiuos pranešimus ir 
jūs būsite jau susipažinę, kas 
dėsis ant scenos vasario 18., 
Liberty Auditorium. Rengėjai.

P. S. šio koncerto skelbimuo
se klaidingai paskelbta “Ant
ras aktas iš operos La Travia
ta.” šiame koncerte manoma 
duoti tik vieną dhetą iš minė
tos operos, o ne visą aktą.

motinos kūdikį
m. Martin Strasser iš- 

nuo savo žmonos, 
Teismas tuomet pritei- 

jų kūdikis, 5 metų 
mergaitė, turi pri- 
motinai, Strasser’ie-

Graži ir rimta LDS 200 
kuopos narių veikla

š. ,m. vasario 1 d. vakaro 
Lietuvių Kultūrinio Centro 
patalpose įvyko LDS 200 kuo
pos narių sueiga, šį kartą na
riai nepatingėjo atvykti, tik 
gaila, kad mūsų vice-prezi- 
dentas neatvyko, matyt, jį 
kas nors sutrukdė.

Susirinkime buvo pareikšta 
daug įvairių minčių bei planų.

Yra išrinktas 1951 metams 
naujas kuopos pirmininkas J. 
Katinas. A. Katinienė ir Ruth 
Bell apsiėmė 6-šiems mėne
siams rūpintis bilietais teat
rams. Tuo būdu jaunuoliai 
galės dažpai vykti į teatrus..

F. Yakštis ir J. Katinas ap
siėmė po kiekvieno mitingo 
paruošti vaišių : F. Yakštis pa
gamins tortą, o J. Katinas ka
vos ir dar ko daugiau ; žino
ma, tai priklausys nuo z ūpo.

Nutarta, kad mūsų kuopa 
pasistengtų turėti įvairių atvi
ručių sveikinimams: Kalė
doms, Naujiems metams, Ve
lykoms, vardadieniams, gim
tadieniams, vestuvių proga, 
susižadėjimų proga, ir tt. 
Kiekvienas narys, kuris tik 
norės, galės jų gauti LDS 200

1947 
situokė 
Anės. 1 
sė, kad 
amžiaus 
klausyti 
nei.

Neužilgo Anė Strasspr’ieriė 
ištekėjo už žymaus fotogra- 
fisto, negro Roy De Carava. 
Juodu gyvena Bronkse, su 
jiedviem: gyvena ir mergaitė.

Kaip kaimynai liudija, De 
Garavai sugyvena labai gra
žiai ir' gražiai užlaiko mer
gaitę. Bet štai:' teisėjas Ja
cob Marks nutaria, kad mer
gaitė negalinti gyventi su sa
vo motina, ji. privalo būti ati
duota motinos motinai, Mrs. 
Portnoi, 149 W. Tremont 
Bronx.

Mrs. Portnoj apkaltino 
vo dukterį, būk ji esanti 
munistė.

Duktė gi sako: ne dėl to 
teisėjas iš manęs mano dukre
lę atėmė, bet dėl to, kam aš 
už negro ištekėjau. Bet aš jį 
labai myliu ir Jis labai geras 
žmogus; aš apeliuosiu į aukš
tesnį teismą.

1WO, —fraternalės organi
zacijos, — uždarymo reikalu 
tyrinėjimas tebevedamas Niu
jorko valstijos aukščiausiame 
teisme.

Kaip žinia, gubernatorius 
Dewey ir jo inšiuranse depart
mentas stengiasi šią didžiulę 
fraternalę ir apdraudos orga
nizaciją uždaryti, jos narius 
įtraukti į inšiu.rance kompa
nijas. Nepatinka Dewey ir ki
tiems, kad ši organizacija yra 
pažangi.
s Tyrinėjimo metu valdžia iš
stato liūdinjnkus, visokius 
darbininkų judėjimo priešus, 
gyvenančius tik iš liudijimų.

Kada šis tyrinėjimas ir vi
sa byla baigsis, nežinoma. Jei
gu teismas užgirtų apdraudos 
department© reikalavimą, tai 
IWO vadovai sako, jie ape
liuosią į aukščiausį teismą.

Brooklyno muziejaus valdy
tojai skelbia, jog ši įstaiga 
yra didelėje bėdoje. Kitais 
žodžiais, muziejui trūksta fi
nansų.

Praėjusiais metais muzie
jus turėjo $48,334 deficito; 
tai dešimt tūkstančių dolerių 
daugiau, negu buvo 1949 
tais.

MOTERYS - ĮTRINKIMOS 
PATYRUSIOS A 

PRIE SVETERIŲ KAVALotŲ 
LINKSMA APLINKA 

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS 

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

(24-25)

me-

niū-Praėjusią savaitę 200 
jorkiečių pasižadėjo laisvai, 
nemokamai darbuotis Raudo
najam Kryžiui; visi buvo pri- 
saikinti.

St.,

sa- 
ko-

Reikalauja paleisti 
Hilliardą

Niujorko mieste iškilo rei
kalavimas, kad būtų įsteigta 
speciali ligoninė gydymui tų, 
kurie užsikrėtė visokiu “do- 
pu”: narkotiškais nuodais. 
Pasirodo, jog mieste yra labai 
daug jaunamečių žmonių, 
naudojančių narkotikus; be 
ligoninės jų nebegalima išgy
dyti.

United Labor Action Com
mittee pasiuntė laišką miesto 
majorui Impellitteriui, reika
laujant, kad būtų paleistas iš 
pareigų Raypnond Hilliard, 
kuris yra šalpos teikimo d e- ■ 
partmento komisijonierius.

Laiške
Hjilliardas tai vietai netinka, 
kadangi jis įsteigė savo de- 
partmente šnipinėjimo-šniukš- 
tinėjimo sistemą.

Dr. William F. Russell, Ko
lumbijos Universiteto 
sorius, pareiškė: 
ruošiamės visuotinam
tai saugokime mokyklas, 
jos gali būti “pamirštos.”

profe- 
jeigu mes 

karui, 
nes

k a-

įrodinėjama, jog

Saugokitės!

OPEROS KONCERTAS
Ruošia

LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS (LMS) 
3-ČIOJI APSKRITIS

Sekmadienį, Vasario 18, 1951
Pradžia lygiai &:30 po pietų

Liberty Auditorium — Liet. Kult. Centre
110-06 Atlantic Ave., Richmond HiK N. Y.

3.

5.

Muzikos programą, scenas iš operų išpildys 
NASSAU OPERA GUILD, vadovybėje direkto
riaus Walter Lewis.
Scena iš operos MARRIAGE OF FIGARO, antro 
akto, kompozitoriaus Mozarto.
Scena iš operos LA FORZA DEL DESTINQ, 
antro akto, kompozitoriaus Verdi.
Duetas iš operos LA TRAVIATA, kompozitoriaus 
Verdi.
Scenos iš operų bus vaidinamos kostiumuose, jose 
matysime, girdėsime operos solistus, duetus ir 
grupes dainuojant. Pilną programą, su artistų 
vardais, gausite atėję į šią muzikos meno iškilmę.

Mes kviečiame vietinius ir apylinkes lietuvius nepra
leisti šios progos. Patys dalyvaukite ir kitus raginkite 
dalyvauti šioje muzikos iškilmėje. ~ *

Įžanga, įskaitant taksus — $1.50
LMS KOMISIJA

atitinkamiems asme- 
dėl šioje apylinkėje 

mokyklos, 
neturi

Namų darbininkų, patyrusi su pa
liudijimais.' Pagelbėti trijų kamba
rių apartmente. Darbas daliai lai
ko, 3 dienos j savaitę. Labai malo
ni šeima geruose namuose. ST. 
4-4332. (28-3$

-Darbininkės dirbtuvėje — medžia
gų rinkėjos. Nuolatinis darbas. Wil
liamsburg apylinkėje. 80c j valandą 
pradžiai. Main 5-7450.

Namų darbininke — gera su vai
kais; guolis vietoje; gera alga; geri 
namai su gerais žmonėmis.
NI. 5-5803. $35 j savaitę.

(31-35)

PARSIDUODA
Parsiduoda Delicatessen, lietuvių 

ir lenkų apgyventoj kaiminystej: 
Įsteigta 43 m. Tinkama porai. Įei
na $500-$550 j savaitę; taipgi ir ki
ti gerumai.

Mr. Martin. Gedney 8-5514.
(29-33)

Pasitraukė iš tarnybos dar 
du policistai, buvusieji pa
šaukti liudyti gemblerystę^ty- 
rinėjančiai džiūrei.

kuopoje. Nepamirškite kreip
tis į jaunimo kuopą.

Beje, LDS 200 kuppa labai 
dėkoja Mrs. 1. Bimbai už su
teikta dovana.

Dar buvo nutarta parašyti 
laišką 
nims
esančios apleistos 
kurioje vaikai neturi jokių 
patogumų, šaltame ore ar lie
tuje vaikai priversti bėgti iš 
klapsės per kiemą į kitą pasto
gę. Mat, mokykla senoviška.

Taigi 200 kuopos nariai da
lyvaukite kitame susirinkime 
skaitlingai, nes turėsime ne 
"tik laišką-prašymą parašyti, 
o ir atlikti daug kitų darbų.

Artinasi Velykos, o ta pro
ga yra sumanyta suruošti vai
kučiams vakarėlį, į kurį tu
rėsią būti pakviesti tėvai ir 
svečiai.

Praėjusį kartą po posėdžio 
restorane turėjome geras vai
šes. Atšventėm A. Katinienės 
pasitraukimą iš pareigų. Ta 
proga Aldona nupirko ska
naus ice-creamo Visiems daly
viams. Taipgi,, nors buvo bis
kelį peranksti, bet atšven
tėme *ir širdžių dieną (Valen
tine Day). F. Yakštis buvo iš
kepęs skanų tortą, šį kartą J. 
Katinas buvo labai užimtas, 
tai už jį jo žmona išvirė ska
nios kavos.

Gaila, kad* kai kurie mūsų 
nariai praleidžia tokius įdo
mius pobūvius.

Smagu, kad mūsų kuopos 
nariai gražiai, vieningai sugy
vena ir veikia. Kas nori pa
žinti mūsų veiklą, prašome į- 
stoti į LDS 200 kuopą.

Niujorko sveikatingumo de- 
partmentas paskelbė, jog šia
me mieste tūlose krautuvėse 
buvo surasta nuodingo sūrio, 
gaminto Borden Cheese kom
panijos, ir pardavinėjamo 
“džiaruose” (jars). Tasai sū
ris vadinamas Liederkranz 
Brand, jis yra naudojamas už- 
sitepimui ant duonos. Sveika
tos departmentas sako, būk^ 
jo atstovai suradę 18-koje 
krautuvių 55 to sūrio džiarus 

|su nuodais.
Liederkranz 

terijų, kurias 
gus gali labai
net ir mirti. Sveikatos depart
mentas pataria tiems, kurie 
to sūrio turi, jį koveikiausiai 
sunaikinti, jo niekad nenau
doti.

Kompanijai labai nepatiko 
šis miesto pareigūnų žmo
nėms įspėjimas; kompanijos 
viršininkai teigia, būk jie pa
tys yra visuomenę ir krautuvi
ninkus dėl to įspėję.

Kaip ten bebūtų, reikia pa
sisaugoti ! v

Harlemo pradžios mokyklos 
^iuo metu yra perkimšt'os mo
kinių tiek, kiek niekad jų ne
buvo, sako Harlem Council 
on Education. Valdžia leidžia 
milžiniškas pinigų sumas ruo
šimui krašto prie karo, o mo
kykloms pinigų nėraf/ sako 
valdininkai.

Į

Sekanti suieiga-mitingas bus
kovo 1 d.

Nariai, pasistengkite visi
jame būti ir pagalvokite apie
savo narines duokles.

b|are E. B.

Niujorko vandens rezervua
rai, pagaliau, prisipildė van
dens kupinai; vanduo pro 
briaunas teka.

Sveikina

Josephine Baker, žymi 
baretų dafnininkė ir šokėja, 
padarė su savo agentu kont
raktą, kuriame pasakyta: ji 
nedainuos nei vienoje vietoje, 
kur yra diskriminuojami 
rai. Pati Miss Baker yra 
rų tautos.

n ėg
li eg-

GARSINKITeS LAISVeJ !

New Yorke areštuotaskĮlo- t 
bert Louis Russell, paskiausiu 
laiku gyvenęs miesto centre. 
Jis išviliojęs iš žmonių ma
žiausia $1,500 kaipo mokestį 
už gavimą jiems darbų New 
Jersey rezortuose. Pasirodė, 
kad tokių darbų visai nėra. ,

Didžiojo New Yorko liau
dies mokyklose 890,000 vaikų 
buvo suvaryti į pastalius-pa- 
suolius neva apsaugai nuo 
atominių bombų pratimuose 
praėjusį trečiadienį.PEIST LANE

DRUGS, Inc.
405 So. 4th Street

Cor. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

Praėjusią savaitę Seventh 
Avenue ir Smith gatvėse 
(Brooklyne) gatvekariai lio
vėsi veikę; jų vietas užėmė 
busai.Nepamirškite, kad šių metų 

kovo 18 dieną Liberty AudL 
torijoje bus suvaidinta žavė- 
janti opera “La Traviata”. 
Dainuos ir vaidins geriausieji 
dainininkai artistai. Rengia 
Lietuvių Nfamo bendrovė.

sūris turi bak-
prarijęs, žmo-

su sirgti arba 1 dainininkai artistai.

Chicagietė darbuotoja puli- 
ja Marazienė (Skeberdytė) 
Lilijai Kavaliauskaitei ir per 
ją visiems laisviečiams rašo:

“Daug labų dienų iš saulė
tos, bet šaltos Floridos.”

Julija su vyru Miku ten bu
vo nuvykusi pasisvečiuoti pas 
seserį ir pasigauti biskelį va
saros žiemos metu, bet' šposin
goj i gamta tą progą nuo jos 

jatėmjė. * i.

Valstijiniame įstaigų pasta
te 80 Centre St., Manhattan, 
praėjusį trečiadienį vykdyti 
pratimai “apsisaugoti” nuo 
atominių bombų. Vienus jų 
apie 7,000 asmenų išvedė į 
skiepą, o kiti apie tiek pat 
darbininkų ir svečių likosi ko
ridoriuose ir ant laiptų.

UžraSykit Laisvę Savo Draugui.

SKELBKITeS LAISVeJE

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

GARSINKITeS LAISVeJ!

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Jack A. Young, 45 metų, 
dirbęs eilę metų durų sargu 
12 aukštų apartmente, 25 W. 
54th St., New Yorke, atrastas 
užsimušęs ties (uo namu. Jis 
nušokęs ar nukritęs nuo to 
namo. Tik prieš keletu dienų 
buvęs atsisakęs sargybinio 
darbo.f

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

Odos Ligos. Bendras Nusilpimasl 
Inkstai, ir Pūsle, Reumatizmas. 
Kraujo ir Slapumo Tyrimas 

Ištyrimas $3.00.
107 East 17th Street 
(arti 4th Avė.—Union Square) 

New York City 
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7^)0. 
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN,»N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniai. uMaryta ,

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, prąšomi prisiųsti 60 c 

nes kainuoja persiuntimas. ■

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS /

Savininkas ■
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

EGZAMTNUOJAM AKIS f 
RAŠOME RECEPTUS /

DAROME IR PRITAIKOME
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

REPUBLIC BAR & CRTLL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
• Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET •

Brooklyn, N. Y.
į

Telefonas: EVergreen 4-8174
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