
šaunus išbandymas.
Ko ^rūko?
“Pramiegojusių” reikalas.
Daug už mažai.
Per prievartą įbruktas 

ginklas.
Rašo A. BIMBA

Praėjusis savaitgalis buvo 
tirštas gerais parengimais, 
šeštadienį Brooklyno Lietuvių 
Piliečių Klube susirinko du 
šimtai pažangių lietuvių pa
gerbimui mūsų gerų, senų 
veikėjų Ęefnhardtų. Graži bu
vo pramoga.

Taip ir reikia. Nepamirški
me savo senų eilinių veikėjų. 
Jie yra užsitarnavę visų šir
dingiausios pagarbos.-4-

O sekmadienį jau buvo tik
rai didelė kultūrinė iškilmė. 
Ji įvyko Kultūriniame Cent
re. Ir čia susirinko žmonių 
daug.

Kas mane labiausiai veikė 
ir stebino, tai publikos atsine- 
šimas linkui dainininkų. Savo 
entuziastišku sveikinimu aukš
tų arijų iš garsių operų Brook
lyn^ ir apylinkės pažangūs 
lietuviai dar kartą parodė sa
vo aukštą kultūrinį lygį..4.

Su daugeliu dalyvių kalbė
jausi. Teiravausi jų nuomo
nės. Juk tai naujas dalykas. 
Tokio operinio koncerto nebu
vom turėję. Koncertas visiems 
patiko.

Pirmas išbandymas puikiau
siai pavyko. Penki daini
ninkai, kurie koncertą išpildė, 
buvo pirmos klasės. Labai 
šauniai pasirodė mūsų daini
ninkė Amelija Jeskevięiutė 
(Young).

Bet čia ne^ vieta į tai gilin
tis, apie tai plačiau kalbėti.

Ištraukos iš didžiųjų operų 
apsunkina, suvaržo daininin
kus '*?uomi, jog čia nesiranda 
choro nei orkestro. O choras 
ir orkestras yra operos sudė
tinės dalys. Todėl juo labiau 
verti pagyrimo šio koncerto 
išpildytojai, kad jie galėjo ir 
be choro ir orkestro taip šau
niai savo roles atlikti.

Bet šių trūkumų jau nebus, 
kai kovo 18 dieną tam pa- 

' čiam Kultūriniame Centre bus 
perstatyta ištisai visa gražioji 
opera “La Traviata”, čia jau 
bus ir choras ir orkestras. Pa
matysite, koks didelis skirtu
mas. Tik nepamirškite daly
vauti.

-4*-
Iš L i e t u v i ų Literatūros 

Draugijos centro sekretoriaus 
raporto sužinojome, kad ne
mažai narių praėjusius metus 
“pramiegojo.” Jie savo duok
les dabar pasimoka už dve
jus metus: siuos ir pernykš
čius^

Geriau dabar, negu niekad. 
Už ,apsileidimą bausmės jo
kio^* neturime. Mūsų draugija 
yra grynai savanoriška ir ne
savanaudiška organizacija. 
Visi yra prašomi ir raginami 
savo pareigas atlikti laiku. 
Bet kuriuos įveikia nerangu
mas, mes tuos tik pabarame 
ir atleidžiame.

Kuopų sekretoriai karštai 
raginami tokių narių nepalikti 
“dievo valiai”.

Bor '
Būčiau pamiršęs. Brooklyne 

mes turime labai gerą ir veik
lų Lietuvių Moterų Apšvietos 
Klubą. Pastebėjau, kad jos 
duos mums ateinantį sekma
dienį didelius .pietus. Už la
bai mažai gausime labai daug. 
Kiekvienas pasimokęs tik du 
doleriu, o valgyti galės tiek, 
kiek gali sutalpinti savo pil- 

‘ van. ,
Todėl apsimokės pietus pa

valgyti Kultūriniame Centre 
siMfcrgeromis, veikliomis, 
graliai organizuotomis lietu
vėmis moterimis.

Ahą dieną Europon pasiun
tėme generolą Eisenhowerį, 
kad jis įkalbėtų vokiečiams
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Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

Nr. 37

ŠIMTAI ĮŽYMIU AMERIKIEČIU 
RAGINA PASITRAUKT IŠ KORĖJOS
Ruošiamas didžiulis žygis 
į Washingtonq del taikos

Seattle, Wash. — Susi
rinkę 250 religinių vadų ir 
visuomenės darbuotojų už- 
gyrė pareiškimą, raginantį 
“savanoriai ir ramiai iš
traukt Amerikos kariuo
menę iš Korėjos” ir tuojau 
pradėt taikos derybas. Tai 
Protestantų Kunigų Drau
gijos pagamintas pareiški
mas.

Susirinkimą sušaukė Ne
paprastas Seattle Seimas 
dėl Taikos. Jo priimtas pa
reiškimas, tarp kitko, sako:

Trumano politika dėl ko
munizmo sulaikymo su
klumpa, nes dauguma 
Jungtinių Tautų nenori 
remti karinių Amerikos pa
siūlymų.

Pasaulio žmonės nori tai
kos.

Jungtinės Tautos turėtų 
būti taip pertvarkytos, kad 
būtų taikos organizacija, o 
ne karo įstaiga.

Amerika privalo atsaukt 
ginkluotas savo jėgas iš 
Formozos salos ir sustab
dyt paramą visoms nedemo
kratinėms valdžioms .

Kinijos Liaudies Respu
blika turėtų būti priimta į 
Jungtines Tautas.

Jungtinių Valstijų Kon
gresas privalo atmest siūly
mus, reikalaujančius draf- 
tuot 18-kinius berniukus, 
taipgi atmest visuotinos 
verstinos karinės tarnybos 
bilių. •

Maršavimas į Washington^
Kovo 1 d. įvyks didelis, 

masinis žygis į Washingto- 
ną dėl Taikos (American 
Peace Crusade).

Iš New Yorko ruošiasi 
maršuot į Washingtona 1,- 
500 uni j is tų ir kitų laisvės 
ir taikos šalininkų . Tarp 
to žygio vadų yra profeso
riai Philip Morrison, W. E. 
B. DuBois, dr. Charlotte 
Hawkins Brown ir kiti įžy
mūs amerikiečiai.

Tito baus nesutinkančius 
su karine jo politikai

Belgrad. — Pranešama, 
kad Jugoslavijos Tito val
džia baus kaip priešus to
kius savo piliečius, kurie 
nepritars kariniam Tito 
bendradarbiavimui su A- 
merika ir kitais vakarų 
kraštais prieš Kominformo 
valstybes.

griebtis ginklavimosi. Mes 
jiems duosime ir ginklus ir 
amuniciją, lai tik jie ima į 
savo rankas. Mat, norime, “kad 
už metų Uitų vėl turėtume su 
kuo persiimti...

Sugrįžęs generolas- pasako
jo, kad gerai gavę kailiu pra
ėjusiam kare vokiečiai nerodo 
didelio entuziazmo iš naujo 
ginkluotis.

Panašią istoriją iš Japoni
jos parvežė John Foster Du
lles. Jis negalįs suprasti, ko
dėl japonai purtosi nuo mūsų 
jiems į rankas brukamo gink
lo.
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Iš Chicagos trauks į Wa- 
shingtoną skaitlinga CIO ir 
Darbo Federacijos unijistų 
delegacija.

Taikos žygiui į Washing
tona taip pat rengiasi Phi- 
ladelphijos, Bostono, New 
Jersey, Montanos ir kitų 
valstijų bei miestų unijistai 
ir progresistai.

Anglija prašo lėktuvų 
stovyklų Izraelyje

Tel Aviv, Izraelis. — At
vyko generolas Sir Brian 
Robertson, Anglijos ko- 
mandierius Vidur i n i a m s 
Rytams. Jisai stengiasi 
gaut leidimą statyti Izrae
lyje karines anglų lėktuvų 
stovyklas prieš Sovietų Są
jungą.

Tibeto vienuolynai ragina 
jį pasiduoti Kinijai

Tibetas .— Trys didžiausi 
Tibeto vienuolynai ragino 
religinį ir politinį tibetiečių 
valdovą Dalai Lamą susi
taikyti su Kinijos Liaudies 
Respublika ir pripažinti jos 
vyriausybę Tibetui.

Geležinkeliečiu unija 
nubausta $75,000

Washington. —-Traukinių 
Darbininku Brolijos vadai 
teisme prisipažino kaltais, 
kad “paniekino” teismo įsa
kymą geležinkelių “svičma- 
nams” dirbti, kuomet tie 
streikavo, apsimesdami ser
gančiais.

Federalis apskrities teisė
jas Edward A. Tamm todėl 
nubaudė Broliją $75,000.

Pirmiau federalis teis
mas Chicagoj nuteisė Trau
kinių Darbininkų Broliją 
sumokėti $25,000 baudos už 
svičmanų streiką pernai 
gruodžio 13-15.

Quirino gabena liaudiškus 
kinus į Čiango nagus

Manila. — Filipinų prezi
dentas Elpidio Quirino įsa
kė deportuot turtingą kiną 
Co Paką į Formozos salą 
už tai, kad Pakas rėmė 
liaudininkus sukilėlius prieš 
Quirino vąl'džią.

Suprantama, jog Čiang 
Kai-šeko kinai tautininkai 
nužudys Paką, kaip jie nu
žudė kitus, kuriuos Quirino 
pirmiau deportavo Formo- 
zon.

• Albany, N. Y.—New Yor
ko miesto valdyba kreipėsi 
i valstiios seimelį, kad leis
tų pakelt taksus pirkiniams 
nuo dabartinių 2 procentų 
iki 3 proc.

New York. — Smarkiai 
pasmuko žemyn Wall >Stry- 
to Šerai.

Gen. Collins sako, atom-bombos 
negalėtų parblokšt Sovietų

Washington. — Vyriausi 
kariniai Amerikos vadai 
liudijo užsieniniam ir gin
kliniam Senato komitetams, 
kad jokiomis oro ir laivyno 
jėgomis negalima būtų “ap
gint vakarinės Europos nuo 
rusų.”

Jie todėl ragino pasiųsti 
daugiau amerikinės armi
jos į Europą ir kartu dary
ti spaudimą, kad vakarų 
Europos kraštai taipgi su
darytu gana dideles armi
jas. 1 «

Taip kalbėjo laivyno 
veiksmų vadas admirolas 
Forrest P .Sherman, oro jė
gų štabo galva gen. Hout 
Vandenberg ir armijos šta

Daugiau kaip 500,000 jankių ir 
jų talkininkų kariauja Korėjoj

Washington.—Dabar Ko
rėjoje yra 170,000 ameriki
nės kariuomenės. Kas mė
nesį bus siunčiama ten po 
15,000 “panaujinimų.” Ar
mijos vyriausybė, apart to, 
planuoja pasiųsti Korejon 
dar 40,000 kariuomenės.
Jankių talkininkai

300,000 Pietinės Korėjos 
tautininkų kariuomenės ko
voja išvien su amerikonais 
prieš Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus ir kinus.

Kiti jankiu talkininkai 
Korėjoje yra šie:

22,000 Anglijos kareivių 
ir jūreivių, neskaitant la
kūnų.

1,000 francūzų.
1,000 Graikijos pėstinin

kų ir 400 lakūnų.

Emspack teisiamas už 
paniekinimą Kongreso’

Washington. — Federa- 
lis teisėjas fe Dickinson 
Letts pradėjo tardyti Julių 
Emspacką, Jungtinės Elek- 
trikininkų Unijos sekreto
rių - iždininką. Ehispack 
kaltinamas, kad jis “panie
kino Kongresą,” kuomet 
nedavė atsakymų į Kon- 
gresmanų N e a m erikinės 
Veiklos Komiteto klausi
mus: Ar esi, ar buvai ko
munistas? Kurie kiti jūsų 
unijos viršininkai yra ko
munistai? ir tt.

Emspacko advokatas nu
rodo neseniai padarytą 
Aukščiausio Jungt. Valsti
jų Teismo sprendimą, ku
ris, pagal šalies Konstituci
ją, sako, neleistina priverst 
žmogų, kad jis pats save 
apkaltintų.

Jei Emspack būtų, suras
tas kaltu, tai galėtų būti 
nubaustas iki 1 metų kalė
jimo ir $1,000 piniginės 
baudos.

LAISVĖ ŠĮ KETVIR
TADIENI NEIŠEINA, 
nes tai nacionale šven- 

«

te—Jurgio Washingto- 
no gimtadienis.

bo vadas gen. J. Lawton 
Collins.

Republikonas senatorius 
Kenneth S. Wherry siūlė 
atominėmis. bombomis “į 
dulkes sudaužyt” Sovietų 
Rusiją, jeigu ji “užpultų” 
vakarinę Europą.

Generolas Collins atsakė:
—Jokie bombardavimai iš 

oro patys savaime negalėtų 
sulaikyt rusų nuo vakarinės 
Europos užėmimo; vien tik 
bombomis niekuomet nega
lėtume jų sumušti.

Juk net Korėjoje nei karo 
laivai nei lėktuvai nesulai
kė korejinių Lomunistų, 
kuomet jie veržėsi per 38- 
paralelę į Pietinę Korėją.—

1,000 Holandijos kareivių 
ir oficierių.

1,000 Naujosios Zelandi
jos artileristų.

1,200 Filipinų pėstininkų..
1,000 turkų.
400 Pietinės Afrikos kar

eivių.
1,000 Australijos pėsti

ninkų ir 400 lakūnų.
1,000 Kanados kareivių ir 

400 lakūnų.
900 Belgijos pėstininkų.
'Dauguma tu kraštų at

siuntė papildvmus vieton 
užmuštųjų, sužeistųjų ir be 
žinios dingusiųjų savo ka
riu.

Taigi, imant visus kartu, 
jau daugiau kaip pusė mili- 
ono amerikonu ir iu talki
ninku kariauja prieš šiau
rinius Korėjos liaudininkus 
ir kinus.

Kiek gyventojų turi 
Jungtinės Valstijos

Washington. — Valdinis 
Cenzo Biuras skaičiuoja, 
kad Jungtinės Valstijos da
bar turi 153 milionus, 85 
tūkstančius gyventojų, pri
dėjus ir Amerikos kariuo
menę užjūriuose. Taigi šios 
šalies 'gyventojų skaičius 
pakilo 1 milionu, 953 tūks
tančiais per paskutinius 10 
mėnesių nuo 1950 m. balan
džio, kada įvyko visuotinas 
amejrikiečių surašinėjimas.

Amerikinis teismas 
nusprendė, kad Vokietija 
atsako už nacių grobius

Bonn, Vokietija. — Ame
rikinis teismas nusprendė, 
kad galima iš Vokietijos iš
reikalauti atlyginimą už 
nuosavybę, kurią užgrobė 
buvusioji nacių valdžia. 
-Sprendimas sako, nors Vo
kietija nukariauta ir ketu
rių talkininkų užimta, bet 
jis nenustojo buvus tauta.

Vokiečių valdžia vakari
nėje Vokietijoje pereitą sa
vaitę prisiėmė, skolas, už
trauktas prieš Antrąjį pa
saulinį karą.

Paryžius. — Mirė pagar
sėjęs francūzų rašytojas 
Andre Gide, 81 metų.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

GEN. MacARTHUR ĮSAKĖ 
PRADĖTI OFENSYVĄ
Amerikonai per dieną pažygiavo 
tris iki šešių mylių pirmyn

Korėja, vas. 20.—Frontan 
atsilankęs ,generolas Mac- 
Arthur įsakė amerikonams 
pradėti naują ofensyvą 
prieš šiaurinius Korėjos 
liaudininkus ir kinus.

MacArthur pareiškė, jog 
jis turi galią veržtis iš Pie
tinės Korėjos per 38-tą pa
ralelę į Šiaurinę Korėją, bet

Anglai degina Malajos 
patrijotą kaimus

' Singapore, Malaja.— An
glų valdžia nusprendė su
degint dar vieną malajiečių 
kaimą, Jenderamą. Tai to
dėl, kad tas kaimas esąs ko
munistų - partizanų lizdas, 
kovojančių dėl Malajos iš
vadavimo nuo Anglijos.

Belgijos angliakasiai 
laimėjo streiką

Brussels, Belgiia. — 70,- 
000 Belgijos angliakasių po 
savaitės - streiko sugrįžo 
darban, kada jiem tano pa
kelta alga 4 procentais. Pa
kėlimas turi būti išmokėtas 
ir nuo pirmos šių metų die
nos.

Reikalauia atsaukt N. Y. 
rendy kėlimo bilių

Albany, N. Y. — Valsti- 
iinis senatorius William J. i mušė bei sužeidė daugiau 
Bianchi įteikė New Yorko kaip 700 amerikonų ir 4,209
valstiios seimeliui biliu, ku
ris reikalauia atšaukti pri
imtai į McGoldricko bilių, 
leidžiantį namu savinin
kams kasmet kelti rendas.

McGoldricko bilius įgali
na savininkus didinti ren
das 15 procentų per metus 
ir duoda jiems plačią valią 
mėtyti laukant nepatinka
mus įnamius.

Sen. Bianchi (išrinktas 
kaip bendras Darbo Parti
jos ir republikonų kandida
tas) davė savo pasiūlymą, 
kuris ragina atgaivinti ti
krą rendų kontrolę šioje 
valstijoje.

J. Tautos raportuoja apie 
Kinijos ūkio pagerėjimą

Lake Successj>N. Y.—Me
tinis Jungtinių Tautų ra
portas apie ūkinius pasau
lio reikalus sako, jog Ko
rėjos karas puldo pinigų 
vertę ir blogina gyvenimą 
vakariniuose kraštuose.

Raportas kartu pažymi, 
kaip pagerėjo ūkiniai daly
kai Kinijos Liaudies Respu
blikoje: Atsigriebė pinigų 
vertė; žmonės gauna dau
giau įvairių gyvenimo, reik
menų, labai pagerėjo javų 
derliai ir progresuoja gele
žinkelių atkūrimas.

ORAS. ~ Nešalta, apsi
niaukę, lietus.
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“jei bus gera politinė prie
žastis susilaikyti,” tai Mac- 
Arthuras . žadėjo * neper- 
žengt 38-tos.paralelės.
Rytiniai viduriniame fron

te amerikonai pasigrūme 
dar trejetą mylių pirmyn ir 
užėmė pozicijas už dešim
ties mylių j žiemius nuo Če- 
čono, geležinkelio ir vieške
lių centro. Toliau į vaka
rus amerikonai ir jų tal
kininkai numaršavo iki 0 
mylių pirmyn, užimdami 
vietas, kurias apleido Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
ir kinai. * .

’Amerikiniai žvalgai buvo 
prasiveržę į šiaurinę Han 
upės pusę, už kelių mylių į 
rytus nuo Seoulo, Pietinės 
Koreios sostinės. Bet šiau
riniai korėjiečiai privertė 
juos atgal pasitraukti.

Korejiniai liaudininkai ir 
kinai atmušė amerikonus 
Čipyongo srityje.

ŠIAURINES KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, vas. 19.—Šiauri
nės Koreios liaudininkų ra
dijas sakė:

Liaudies Armija ir kinai 
savanoriai vidų r i n i a m e 
fronte per tris dienas, nuo 
vašario 11 iki 13, paėmė ne
laisvėn 544 amerikonus ir 
7449 jų talkininkus. Tuo 
pačiu laiku liaudininkai už- 

jų bendradarbius.
Liaudininkai pagrobė 70 

patrankų, daugiau kaip 30 
tanku, virš 500 automobi- 
lių, daugiau kaip 2,700 šau
tuvų ir kt.

165 amerikonai ir pieti
niai Korėjos tautininkai 
kareiviai ir oficieriai perė
jo į Liaudies Armijos pusę.

Seoulo srityje liaudinin
kai nušovė 8 amerikinius 
lėktuvus.

ČuTeh sveikina Korėjos 
Liaudies Armiją

Peking. — Kinijos Liau
dies Armijos komandierius 
gen. Ču Teh pasiuntė tele
gramą, sveikindamas Korė
jos Liaudies Armija jos 
šventėje vasario 19 d.

Telegrama sako:
—Korėjos Liaudies Ar

mija nugalėjo visokias kliū
tis ir sunkenybes ir laimė
jo nepaprastai dideles per
gales kovoj prieš užpuoli- 
kišką amerikinių imperia
listų karą.

Aš sveikinu Korėjos Liau
dies Armiją* ir kinus sava
norius. Linkiu jiems petys 
petin žygiuoti pirmyn, 
griežtai sumušti įsiveržusią 
amerikinio imperializmo 
armiją ir išlaisvinti visą 
Korėjos žemę.—
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Stalino pasikalbėjimas sa korespondentu
Tarybų Sąjungos premjeras Stalinas kalba, daro pa

reiškimus tik labai retai. Prabyla jis tik pačiais svar
biausiais reikalais ir tiktai kritiškais istoriniais'momen
tais.

Dabar, aiškėti, yra toks momentas. Dabar reikalų daug. 
Todėl Stalinas turėjo pasikalbėjimą su “Pravdos” ko
respondentų. Pasikalbėjimas buvo palyginti trumpas. 
Bet jis susilaukė plačiausių komentarų. Nesiranda to
kio laikraščio, tokio kolumnisto, tokio radijo komen
tatoriaus, kuris nebūtų padaręs trumpesnių ar ilgesnių 
pastabų apie šį Stalino pasikalbėjimą su “Pravdos” ko
respondentu. Jų bus dar daugiau.

Ką gi Stalinas pasakė?
Jis pasakė, kad Anglijos premjeras ir kiti kapitalisti

nių kraštų valdovai šmeižia Tarybų Sąjungą, kai jie sa
ko, kad Tarybų Sąjunga nepravedė demobilizacijos, ne
sumažino armijos, ir kad ji ruošiasi naujam karui. Ši
tokios kalbos esančios Laikomos apgavimui, apglūšinimui 
tų kraštų žmonių, jog jie pasidarytų palankūs kapita
listų planams dėl naujo karo.

Stalinas pasakė, kad šiuo tarpu karas nėra neišven
giamas. Karo galima ir reikia išvengti. Bet viskas pri
klausys nuo kapitalistinių kraštų žmonių. Jeigu jie sa
vo karo kurstytojų nesuvaldys, karas gali pasidaryti 
neišvengiamu.

Stalino nuomonė apie Jungtines Tautas yra tokia, kad 
ta tarptautinė organizacija tapo paversta kapitalistinių 
kraštų karo įrankiu, kad ji pradeda žygiuoti senosios 
Tautų Lygos keliu.

Kas liečia Korėjos karą, tai Stalino esanti tokia nuo
monė, jog karą galima užbaigti tik patiektomis Kinijos 
sąlygomis, kad jeigu Jungtinės Valstybės ir' Anglija 
griežtai ir galutinai tas sąlygas atmes, tai karas turės 
tęstis iki įsiveržėlių pralaimėjimo. O įsiveržėliais jis 
skaito amerikiečius, anglus ir jų talkininkus.

Tai toks, mafdaug, yra šio pasikalbėjimo branduolys. 
Jis labai aiškus ir nedviprasmiškas. Taip į dalykus šian
dien žiūri Tarybų Sąjunga. Taip jai atrodo.

Tekstiliečių streikas
Didžiosios, turtingosios; bilijoninės American Wool

en kompanijos darbininkai paskelbė streiką. Kovos lau
ke atsidūrė 70,000 darbininkų . Jie išsimėtę po keletą ry
tiniu valstijų. Daugiausia jų randasi Massachusetts ir 
New Jersey valstijose. Visur prasideda masinis pikie- 
tas.

Tai bus pirmas aiškus, atviras, griežtas darbininkų 
pasipriešinimas kapitalo sauvaliavimui po to, kai pre
zidentas Trumanas paskelbė “nepaprastą,” .“pavojingą” 
padėtį. Visa komercinė spauda vienu balsu smerkia ko
vojančius tekstiliečius.

Bet'ar šitie darbininkai ėmėsi atviros kovos lengvą 
širdimi, neišbandę kantrybės ir derybų su samdytojais? 
Toks jiems užmetimas būtų neteisingas. Jų konservąty- 
viški vadai,, kurie šiandien vadovauja United Textile 
Workers unijai, darė visokius nusileidimus patenkini
mui kompanijos interesų, bet niekas nepaveikė.

Ko tekstiliečiai siekia bei reikalauja? Jie reikalauja 
15 centų į valandą algų pakėlimo ir sutikimo automatiš
kai pakelti algas, kai pakyla pragyvenimo kainos. Jie 
reikalauja kompanijos kaštais pensijos ir trijų savaičių 
apmokamų vakacijų tiems darbininkams, kurie yra šiai 
kompanijai išvergavę dešimt ar daugiau metų.

Reikalavimai, kaip matome, yra labai kuklūs. Juos 
lengvai galėtų patenkinti. Reikia tikėtis, kad ko nega
lėjo darbininkai pasiekti derybomis, laimės streiko ke
liu. '

■ Darbininką vadai pritrūko kantrybės
Prezidentas Trumanas ir jo paskirtas Apsigynimo 

Mobilizacijos direktorius Wilson pradeda nebesusikal- 
bėti su aukštaisiais darbo unijų judėjimo vadais. Jie 
visą laiką laikėsi to supratimo, kad Philip Murray ir 
William Green bus pilnai patenkinti tomis bevertėmis 
vietomis, kurias jie jiems paskyrė. Jie gali, kiek tik' no
ri, teikti Wilsonui patarimų, bet tai ir viskas. Wilsonas 
nedavė jiems nė vienos tikrai reikšmingos vietos savo 
štabe. ' '

Tai buvo viena skriauda. Kita, dar rimtesnė, 
kuri pagaliau vadus išvedė iš kantrybės, tai nau
jas potvarkis. Eric Johnstono vedama Algų Sta
bilizacijos Taryba, prieš visus -norus ir protes
tus iš darbo unijų puses, patvarkė, kad algas galima pa
kelti ne daugiau kaip 10 procentų, palyginus su 
algomis 195t) metų sausio 15 dienos. Bet tuojau pa
sirodė, kad toks pakėlimas reiškia algų nukapojimą. 
Pasirodė, kad 1950 metais visoje eilėje pramonių buvo 
darbo unijų išsikovota gana didesnis, negu 10 procentų, 
algų pakėlimas. Pagal šitą Eric Johnstono patvarky
mą, tas algas reikėtų nukapoti.

Taip vadinamas United Labor Policy komitetas, ku-

Dr. Pranas Matulaitis APIE BUVUSIUS VEIKLIUS ŽMONES
I •

Šių metų sausio 31 d. Ule- 
velande mire Dr. Pranas 
Matulaitis, kuris pastaruo
ju laiku vadinos F. M. Lait. 
Jis mirė nuo širdies smūgio.

Dr. Pranas Matulaitis jau 
buvo gerokai pagyvenęs — 
jis gimė 1876 metų kovo 16 
d. Taigi šių metų kovo 16 
dieną jam buvo sukakę 75 
mėtai amžiaus.

Dr. Matulaitis gimė Ste- 
| buliškės kaime, Liudvinavo 
parapijoj, Marijampolės 
apskrityj . Jis baigė Mari
jampolės gimnaziją 1896 
metais, o sekamais metais 
buvo Įstojęs i Maskvos uni
versitetą studijuoti teisę. 
Dėl kovos prieš caro val- 

, džią, jis buvo ištremtas į 
i Viatkos guberniją; grįžo 
I Lietuvon tik 1902 metais, 
i

Tais pačiais metais atvy
ko į Ameriką, į Philadelphia 
ją, pas savo brolį kunigą 
Matulaiti, o vėliau iš ten C- ’
persikėlė į Plymouth ą, ,kur 
tuomet ėjo “Vienybė Lie
tuvninkų.” Matulaitis dirbo 
jos redakcijoje.

Vėliau nuvyko į Baltimo- 
rę ir ten studijavo medici
ną. Gydytojo mokslą jis 
baigė 1907 metais.

Vėliau apsigyveno Bosto
ne ir ten praktikavo medi
ciną.

1919 metais jis vedė Bro- 
niškiūtę, slaugę, su kuria 
susilaukė dukrelės, šiuo me
tu Mrs. Lodge.

Nežinia kodėl, Dr. Matu
laičiui nevyko vienoje vie
toje išgyventi praktikuo
jant mediciną. Iš Bostono 
jis persikėlė Worcesterin, iš 
ten — i Detroitą, iš Detro- 
įto — į Daytona (Ohio) .o 
vėliausiai, ir bene ilgiau
siai, gyveno Clevelande.

Kadaise Dr.< Matulaitis 
parašė ir išvertė visą eilę 
gų: “Dvi Kelioni į Tolimą 
Šiaurę,” “Džiova ir Alkoho
lis,” Mačio - Kėkšto biogra
fiją, “Socializmas ir Darbi
ninkų Klausimas,” ir kt. 
Taipgi išvertė Kraševskio 
apysaką “Tvardauską.”

Be to, Dr. Matulaitis rašė 
laikraščiams —• “Keleiviui” 
ir “Laisvei” —straipsnelius 
sveikatos klausimais; yra 
pateikęs- ir populiarių pa
skaitų. . v

Kadaise Dr. Matulaitis 
buvo labai . artimas darbi
ninkų judėjimui ir bendrai 
pažangiajai visuomenei, jai 
padėjo, kuo galėdamas. Tik

Visi mes žinom ir matėm 
ir dabar tebematom daugybę 
tokiu ir anokiu pavyzdžiu. 
Atminty mirguliuoja visa ei-

po pirmojo pasaulinio karo 
jis nuo visuomeninio judėji
mo atšlijo, pasitraukė, ja
me nedalyvavo.

Kai 1914 metais šitų žo
džių rašytojas vyko į Bos
toną gyventi, atsimenu, 
man rašė mano brolis My
kolas (jau seniai miręs), 
artimas Dr. Matulaičio 
draugas: “Jei patiktų ko
kia nelaimė, visuomet 
kreipkis pas Dr. Matulaitį— 
jis tau padės.”

Susipažinau su velioniu 
1914 metais ir per ilgoką 
laika mudu dažnai susitik
davome. Atsimenu, jis sa
le vdavo :

—Žinote, aš tai niekad 
nepasensiu.
—Kaip tai? Žinote kokią 

paslaptingą nuo senatvės 
vaistą ?

—Ot, nepasensiu ir tiek; 
laikysiuosi jaunu ir gana!...

Bet neišsilaikė. Amžiaus 
našta lenkė jį lygiai, kaip 
ir visus.

Paskutinį karta Dr. Ma
tulaiti susitikau Clevelande 
1936 metais Amerikos Lie
tuvių Kongreso 'suvažiavi
me. Nepažinau. Jis man 
jau tuomet atrodė dikčiai 
susenėjęs?

Mūsų Vincas Paukštys ir 
Leonas Prūseika taipgi bu
vo kadaise geri, artimi Dr. 
Matulaičio draugai. Spėju, 
juodu ką nors plačiau'apie 
anuos laikus ir velionį pa
rašys.

Dr. Matulaitis paliko tes
tamentą, pagal, kuri jo lai
dotuvės neturi būti masi
nės, o jo kūnas turįs būti 
krematorijoj sudegintas.

Tai]) ir buvo padaryta.
Dr. P. Matulaitis — vie

nas seniausiųjų Amerikos 
lietuvių švietėjų. Visuomet 
buvo draugiškas, malonus 
pokalbiuose, kuklus apsiėji
muose žmogus.

Rojus Mizara

LAKE SUCCESS, N. Y. 
— Pasveiko Sovietų delega
tas Jokūbas Malikas ir da
lyvauja Jungt. Tautų seimo 
svarstymuose.

lė mišrią žmonių ir buvusių 
veiklių žmonių.

Štai, sakysim, Nr. 1. Pus
amžis vyras, dabar jau šeše
tą kryželiu7 besinešąs ant pe
čiu. Buvęs žmogus—ir ge
ras, susipratęs, veiklus ir pa
žangus žmogus. Dabar iš jo 
tik blankus šešėlis tepaliko. 
Ir atpažint jį dabar sunku,, 
kai, atsitiktinai, praeini pro 
šalį. Dirsteli atgal, net kiek 
stabteli: tai gi čia ar ne . . . 
tas ir tas, Nr. 1. Koks jis 
pasikeitęs. Išpurtęs, apsiblau
sęs, netvarkiai apsivilkęs. Ir, 
žinau, labai netvarkiai, neti
kusiai nusiteikęs, paniuręs, 
prislėgtas dvasiniai. Ir žmo
nių, savo geru, artimu bičiu
liu ir bendrų, gėdinasi susi
tikti.

Pro šalį praeina, akis tiks
liai nudilbinęs žemyn, būk jis 
tavęs neužmatęs, . nepažinęs. 
Nejauku jam būtų susitikt ir 
kiek pasikalbėt. Bijo, kad tu 
jam neprisimintum ko, ne pa
kritikuotum. nebandytum jo 
prikalbėt, kad ir vėl jis,grįž
tų į sau pritinkamą gyveni
nio ii1 veikimo vietą — ir vėl 
taptų žmogum, žmogaus var
do vertu.

Šleivojo ir prašleivojo pro 
šalį — ii* paliko tave apstul
bus], užsimąsčiusį apie šį bu
vusį žmogų. Taip, buvo jis 
žmogus. Visur jo būdavo pil
na. Savaime, pats iš savęs bu- 
vb gana apvaliai apsišvietęs, 
apsiskaitęs. Ir buvo pusėtinai 
veiklus.
Matydavom ir didžiuodavomės

Visi matydavom ( jį chore, 
plodavom jam ir visam cho
rui už tokį sutartinį, gražų 
padainavimą. Plojom jam te
atre, ant scenos, kur jis, apsi- 
grimiravęs, kad vargiai jį be*- 
atpažintum, tik iš programos 
matai, kad jis vaidina tą ir 
tą vaidmenį. Ir gerai, gabiai 
vaidina.

Matydavom jį choro atvaiz
duose, kai jie tilpdavo tame 
ii- kitam laikrašty. Matyda
vom teatrinės grupės atvaiz
duose, net, ir kurio pjesės 
veiksmo atvaizduose.

Susitikdavom jį koncertuo
se, masiniuose mitinguose, 
draugijos bei kuopos susirin
kimuose, konferencijose, sei
muose. Linksmai kratydavom 
jam ranką kur. piknike, ar

Rašo Jonas Kaškaitis

manyt. Kas jį, nabagą, taip 
pagadino, taip sukoneveikė, 
įstūmė į gyvenimo dumbly
ną?... Gerai dar, kad dąr bent 
nesurenegatėjo, netapo išdavi
ku. O juk esti ir tokių, ne
lemtų, niekšiškų tipų. Ak, ar 
yra kas bjauresnio, niekšin- 
gesnio, baisesnio už renega
tą, išdaviką?

Tapusieji pabaisomis

O renegatų, išdavikų, j nelo
šiu atsiranda, — žinome visi. 
Iškilo jie viršun per šį reak
cijos siautėjimą. Kai kurie pa
baisos net “herojais” patapo. 
Padeda jie už judošiaus grašį 
išdavinėt .savo buvusius idėjos 
ir veiklos draugus. Padeda 
juodajai, nepažabotai reakci
jai labiau ir labiau slopint 
pačias pagrindines, sunkiai iš
kovotas žmogaus ir piliečio 
teises — ir nuoširdžius jų gy
nėjus.

Ir dabar, šituo pasiutusiu 
reakcijos ir atombombiškų 
patriotų neršto metu, dabar, 
tie nenaudėliai sp'iaūdo

ir mefistofeliškai trempia 
idėjas ir idealus, kuriuos 
ir jie patys pirma to 
ugdė ir puoselėjo, gal dažnai 
veidmainiškai, nenuoširdžiai, 
bet vistiek darbavosi pažan
giųjų idėjų dirvonuose. Da
bar jie pavirto niekšiškais iš
davikais.

Tokių renegatų, išdavikų 
būdavo visais laikais. Dabar 
jų dąr daugiau priviso. Atsi
randa jų ir tarpe šios šalies 
lietuvių. Kai kurie jau ir nuo 
seniau pasižymėjo ir yra pla
čiai žinomi. Kai kurie dar ne- 
taip įgudę, kandžioja iš pasa
lų, įskundinėja vieną, kitą, 
trečią asmenį ar organizaciją.

O atsiranda ir atsivertėlių, 
kurie, tūlą laiką veikę prie
šiškai, galiausiai surimtėjo, 
susiprato — ir vėl atgal grįžo 
į pažangiečių gretas.

Didžiausią pagarbą ir šlo
vę nuo visų nusipelnė daugy
bė užgrūdintų, įgudusių pa
žangos veikėjų, kurie ištiki
mai ir nuolat eina savo visuo
menines pareigas.

Mūšy laimėjimų pagrimįis
Rašo Ignas Songaila, 

Pakruojo rajono Julijos 
Žemaitės vardo kolūkio 
pirmininkas

PAKRUOJAS, 19.50 m. gr. 
30 cl. — Dar visai neseniai, 
vos prieš porą metų, Julijos 
žemaitės vardo kolūkis letu- 
rėjo 18 arklių, dvi kiaules, du 
galvijus ir nedidelį kiekį že
mės ūki(\ padargų. Ne vienas 
iš mūsų galvojome, kaip reiks 
pradėti ūkininkauti stambia
me ūkyje. Bet Tarybų val-

Svarba geros priežiūros
Svarbiausias veiksnys, kuris 

j užtikrino ' kolūkio gyvulinin
kystės fermų sėkmingą
plėtimą, gyvulių produktyvu-; 
mo kėlimą, yra pagerintas gy
vulių laikymas, šėrimas ir 
priežiūra^ Dar prieš melus vi-l 
si kolūkio gyvuliai stovėjo' 
menkuose tvartuose, negauda
vo pakankamai pašarų, fer
mose nebuvo pašarų bei pro
dukcijos įskaitos, gyvulių au
gintojai dažnai keisdavosi ir

Senatorius Fulbright (su pakelta ranka) ir senato
rius Paul Douglas pareiškė griežtą nepasitenkinimą 
prezidento Trumano paskirtais multi-bilijoninės Re
construction Finance Corporation direktoriais. Jie sa- , 
ko, kad tie direktoriai neveda reikalų sąžiniškai, kad 
jie pataikauja speciališkiems interesams. Bet prezi
dentas su jų protestu nesiskaito ir reikalaują, kad Se
natas ųžg’irtų jo paskirtuosius.

rį sudaro Amerikos Darbo Federacijos,, CIO ir geležin- 
i keliečių brolijų vadai, griežtai užprotestavo prieš šitą 
neteisingą potvarkį. Kad tas protestas pasirodytų .rim
tu, trys darbo unijų' atstovai rezignavo iš Algų Stabi
lizacijos Tarybos.

Jie dabar skundžiasi prezidentui Trumanui. Prašo, 
kad jis įsimaišytų ir pakeistų Eric Johnstono ir jo ta
rybos patvarkymą dėl algų “pakėlimo.”

Laukiama, ką pasakys Trumanas. Manoma, kad jis 
bandys vienokiu ar kitokiu būdu darbo unijų vadus nu
raminti ir sugrąžinti į Johnstono tarybą. Jis suras for
mulę, kurioje bus “ir ožka soti, ir kopūstas, čielas.”

kur pajūry, kokiam pobūvy. 
Skaitydavom korespondenci
jose apie jį.-Net ir kartui va
žiuodavom kur į kokį platų 
sambūrį...

Geras, žvalus, energingas ir 
daug kame veiklus buvo tai 
vaikinas. Ir pats ką gana su
maniai parašydavo laikrašty 
ir laikraščius platint ir remt 
mėgdavo... žodžiu, buvo pa
žangus, naudingas sau ir 
bendruomenei žmogus.

Dabar — “gyva baidyklė”
Na, o dabar... Gyva baidyk

lė, žvirbliams iš kanapių bai
dyti. Taip nusilesęs, išpiepęs, 
taip visas gyvenimo dugnan 
nugrimzdęs. Sakytum, tos ne
lemtosios Niujorko Bau rėš ti
pas. Bet ne, jis ne Baurėj, jis 
tebelindi kur užkampy, mūsų 
ar jūsų mieste. Buvęs neblo
gas aąnatihinkas, dabar jis 
gal kur indus pląuna kokiam 

| menkam restoranėly, gal grin- 
idis pašluoja ' ir išvietes valo 
kokioj karčiam.ėlėj. Kurie jį 
geriau žino, sako, kad jį ne
girtą vargu kada ir užtiktum. 
Sako, bandydavo jį kada per
kalbėt, įtikint, vėl žmogum 
padaryt. Bet veltui pastangos. 
Buvęs žmogus... \
Gaila, skaudu!

Savo nusmuk imu nuo koto, 
savo sulepšėjimu jis sugadino 
visą'gražų savo gyvenimo nu
sipelnymą, savo spalvingą ’ gy
venimo ir veiklos rekordą. 
O galėjo gražiai, pavyzdingai 
apvainikuot visą savo pažan
gaus veikimo istoriją.

Gaila, skaudu,'klaiku ir pa-j

džios nuolatinės 'pagalbos, są
žiningo ir pasiaukojamo kol
ūkio narių darbo dėka kol
ūkio turtas nuolat auga, kyla 
kolūkiečių gerovė.
Dideli laimėjimai

Jau 1949 metais kolūkis ga
vo 21.5 tūkstančių rublių paja
mų. Bet du trečdalius paja
mų gavome iš gyvulininkystės 
fermų. Partijos ir Vyriausy
bės trimečio planas dar la
biau paskatino plėsti gyvuli
ninkystės fermas, didiktk gy
vulių produktyvumą. Šiandie
ną kolūkio karvidėje stovi 
228 galvijai, turime 340 veis
linių kiaulių, 1,000 paukščių, 
180 avių, 200 arklių.

Svarbiausias šaltinis gyvu
lių skaičiui padidinti buvo 
prieauglio iš savo fermų, o 
taip pat veislinio prieauglio 
pirkimas iš kolūkiečių, darbi
ninkų ir tarnautojų .pagal 
kontraktacijos sutartis. Be to, 
žymią dalį gyvulių sutaupė
me užkirtę kelią gyvulių prie
auglio kritimui, organizavę 
prievolei pristatytinų bei pi^iu- 

tinų mėsai gyvulių penėjimą.
Visos šios priemonės padė

jo artelės nariams pirma lai
ko įvykdyti gyvulininkystės iš

vystymo . trimečio planą. Ge-

t.t.
Dabar dauguma kolūkio 

gyvulių stovi gerose patalpo- I 
se. Dar tik šį mėnesį baigta 
statyti didžiulė moderniška 
karvidė 150 galvijų, j^Greta 
karvidės pastatyta virtuvė pa
šarams, patalpa pienui surink
ti ir atskiras priestatas auto
matinio melžimo aparatūrai! 

.įrengti. Naujojoje karvidėje! 
įrengtos automatinės girdyk- ■ 
los.

Taip pat pastatyta nauja 
kiaulidė. Joje įrengtas van-j 
dentiekis, pašarų virtuvės sui 
moderniškais šutintuvais šak-1 
niavaisiams. Yrą ir daug dau
giau įrengimų pašarams pa
ruošti. Visa tai žymiai palehg-| 
vina gyvulių augintojų darbą* 
ir pagerina gyvulių aptarnavi-j 
mą. Artimiausiomis dienomis 
įjungsime į darbą savo elek
trinę, kuri teiks fermoms ir, 
kitierhs kolūkio trobesiams * 
elektros šviesą.
Kokybės gerinimas

Dabar, kada jau įgijomej 
daug gyvulių ir pagerinome! 
jų šėrimą bei priežiūrą, pla- 
čiu mastu pradedame l»andų| 
gerinimą. Produktyvūs gyvu-. 
liai įtraukti į kilmės knygas,; 
kontroliuojama produkcija ir,

rai išvystytų ferrpų dėka kol
ūkis gauna šiais metais dau
giau kaip pusę milijono rub
lių pajamų. * * 
Gyvulininkystės pakėlimas

Julijos žemaitės vardo kol
ūkis pasiekė žymius laimėji
mus didindamas gyvulių pro
duktyvumą. Jeigu prieš mc- 
tus-d vėjus suvisuomenintos 
karvės duodavo po 700 — 900 
kilogramų pieno, tai šierpet iš
tų pačių karvių primelžta po 
2,000 ir daugiau kilogramų 
pieno.

Tas pat ir su kiaulių vislu
mui, bei penimųjų gyvo svorio 
priaugimu, šiais metais dau
guma motininių kiaulių atsive
dė po du kartus ir davė vi
dutiniškai po . 16—18 paršiu
kų, o kiaulių augintoja Šid
lauskaitė gavo iš kiekvienos 
kiaulės ir išaugino po 22 par
šiukus.

Vidutiniškai imant* šiemet 
mes pagaminome nuo kiekvie
no šimto hektarų žemės po 
1,300 kilogramų geros kiau- 
1 ienos.

remiantis duomenimis, daro
ma veislinių gyvulių atranka,' 
siekiant sukurti aukšto pro-į 
duktyvumo bandas' Ypač? 
daug dėmesio skiriama prie- j 
augliui. ’’’-I
Gyvulių augintojai

Darbo sėkmę fermose žy-i 
mia dalimi užtikrina gerai! 
parinkti ir pastovūs gyvuliui 
augintojai. Daugelis jų sisįe-l 
m ingai mokosi. Kartas ttuęi 
karto fermose vyksta gamybi-| 
niai pasitarimai, kuriuose vys-| 
tomą kritika. Gyvulių augin-l 
tojai nuolat lenktyniauja.! 
Tvartuose įrengtos lentelės,! 
kur užrašomi kiekvieno gyvu-* 
lio produktyvumo rodikliai.
Pasimojimai 1951 metams

Ypatingai didelius uždavi-| 
nius iškėlė LTSR Ministrų Ta-I 
rybos priimtasis nutarimas dūlį 
priemonių Lietuvos TSR že-| 
mės ūkiui toliau išvystytft£jR.y-| 
ši u m su nutarimu mūsų' i 
ū'kio nariai įsipareigojo pa-| 
siekti 1951 metais dar dides-r 
nes pergales gyvulių ūkyje. ’

(Tąsa ant 3 puslapio)
—   ....... ,, , ,„I, ........................... II I II—. ,1,

2 psi.-Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Tree., Vas.-Feb. 21, 1951
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KRYŽKELĖS
/ •*

(Istorinis Romanas)

Cleveland, Ohio
11-28-50 -61-

(Tąsa)
Nakvojo kunigaikštis vieno Trijų Pi

liakalnių viršūnėje ir neramus sekė gais
rus. Jam įstrigo galvon paskutiniai vai
dilos žodžiai: “ko pats neturi, negali ir 

i kitiems duoti,” ir jis ilgai negalėjo už
migti.

Kernavės pilies puolimas prasidėjo
* dar tą pačią naktį, tuojau, kai tik at- 

’ plaukė Nerimi taranai. Riteris Griežė
su nepaprastu greitumu nukėlė nuo val
čių griautuvus ir, sustatęs juos apie pi
lį, pradėjo, darbą. Abu Knystautai ir ba
joras Mintautas su savo būriais kopė ant 
sienų, kasėsi po jomis, laužėsi pro var- 

•_ tus. Pilies įgula tik gynėsi, ir tiek, bet 
jokio didesnio atsparumo neparodė. Jei 
ne riterio Griežės kryžiuočiai ir Knys- 
tdutų totoriai, tai įgula, kurios tarpe bu
vo daug prijaučiančių Vytautui, gal bū
tų ir be kraujo praliejimo atidavusi pilį. 
Bet dabar, bijodami kryžiuočių- keršto ir 
totorių žiaurumo, gynėsi.
/ Užklausus iš pilies atsakė, kad nei ba
jorienės Knystautienės, nei jos dukters 
Vįfluje nesą. Bet niekas tam nenorėjo' 

, tikėti.
Čia riteris Griežė parodė visą savo 

narsumą ir visus gabumus pilims griau-
• th Viena siena greit buvo pralaužta, ki

tą pradėjo ardyti iš apačios, ir apsiaus
tiesiems darėsi kaskart blogiau.

Ant sienų iškėlę baltą vėliavėlę, ir pa
sirodė pilies viršininko pasiuntinys.

—Riteriai, ir jūs, narsieji vyrai!—su
šuko pasiuntinys nuo sienų:—jei jūs ieš
kote bajorienės Knystautienės ir jos du
kros, tai štai aš, savo viršininko Taut
gino vardu, pareiškiu, kad, pilyje jų nė
ra !

—O kur jūs jas dėjote, kad ju čia nė
ra?I

—Jas išvežė į Trakus.
—Už savo motinos ir sesers valkioji

mą po pilis mes jums žiauriai atkeršy
si^!—-pagrasė Knystautai ir paklausė:

—O kur pilies valdovas, kunigaikštis 
Vygandas Aleksandras? Mes tik jam 

’ patikėsime.
—Mūsų kunigaikštis išvyko į Trakus; 

Į drauge su juo išvažiavo ir bajorienė su 
dukra.

—O aš už savo širdies damą, bajoraitę 
'Margaritą, kiekvieną iš jūsų, kuris liks 

i gyvas, iššauksiu kautis kardais, kirviais 
i ar kalavijais!

—Dar kartą pareiškiu pilies vado var- 
! < du, kad jų čia nėra; jos išvažiavo kartu 
* su mūsų kunigaikščiu..

—Tikrai pasakykite, kur jos yra, o 
mes už tai jums dovanosime gyvybę.

—Kur jos tikrai dabar yra, mes ne
žinome, žinome tiktai, kad čia jų nėra.

Pilies mes jums neatiduosime ir Pasigai
lėjimo jūsų neprašysime, bet bajorienės 
Knystautienės ir jos dukters ieškokite 
kur kitur.

Tačiau jiems nepatikėjo ir pilį dar 
smarkiau pradėjo pulti.

Po dviejų dienų Kernavė buvo paimta, 
bet nei Knystautienės, nei jos dukros pi
ly’nerado.

Nusiminė dėl savo motinos ir sesers li
kimo Knystautai, susimąstė riteris Grie
žė, bet nebuvo kas daryti. Reikėjo'joti 
ieškotų jų kur kitur.

Atidavę’ pilį išgrobti kareiviams, ri
teris Griežė ir abu Knystautai su bajoru 
Mintautu nuėjo pas kunigaikštį Vytautą 
ir pasiprašė atleisti juos į Trakus. Ku
nigaikštis sutiko, ir jie tą pačią naktį iš
jojo.

Kai sutemo, kunigaikštis vėl žiurėjo į 
ugny skęstančią Rytų Lietuvą, bet to
liau nuo Kernavės nenorėjo žygiuoti.

—Nesuprantu, — pusbalsiu prabilo į 
bajorą Rambaudą kunigaikštis, — argi 
jie būtų jau ir Trakus pasiekę?

—Negali būt, kunigaikšti, — paaima
navo bajoras Rambaudas ir prisimerkęs 
įsižiūrėjo į vieną didelį priešakiu įsikišu- 
$į gaisrą.

—Gal būt, Misnijos mUrkgTafo raite
liai įsiveržė į Trakų girias ir padegė ko
kį nors dūmą,—paabejojo bajoras Garš
va.-

—Bajore, markgrafo raiteliai vakar 
dar švaistėsi Kruonio apylinkėse ir nega
lėjo taip greit persimesti į Trakų miš
kus, — suniekino jį bajoras Keršys ir 
pridėjo:—mano nuomone, čia dega arba 
Sumiliškės, arba Užuguostis.

—Bajore, Sumiliškės ir Užuguostis ir 
yra Trakų giriose. Bet čia jau už Su- 
miliškių ir kairėj Užuguosties,— laikėsi 
savo bajoras Garšva.

—Vyrai, pasižiūrėkite tik,— atsikrei
pė į juos bajoras Rambaudas:—štai šito
ji pašvaistė tai Žiežmariai, greta rusena 
Vievis ir tdojau Kietaviškės su apylin
kės sodžiais. Tenai, dviguba pašvaistė— 
Darsūniškis su kokiu artimu kaimu. 
Tarp jų liepsnoja Navatičių ir Barsakiš- 
kės dūmai . . . Kalviai jau vakar didžiojo 
magistro sudeginti ir iš naujo negali 
degti. Ir jeigu ten degtų Užuguostis ar 
Sumiliškės, tai aplink.degtų ir kiti visi 
kaimai ir dūmai, kaip vakar apie Kal
vius ir Kietaviškius. Matote ... O ten 
pusdienio kelionės aplink nė vieno gais
ro .. . Nei Misnijos raiteliai, nei didžiojo 
magistro riteriai negalėjo taip greit pra
simušti Pirmyn. Kunigaikščio teisybe: 
čia dega Trakai! ;

—Tai kodėl apie Trakus sodžiai nede
ga?—po ilgos tylos paklausė Keršys.

- -      1 ...j .

Clinton, Ind.

Dantų Sveikumas Yra 
Reikalingas

Clevelando Dentistų Drau
gija pradėjo seriją patarimų, 
kaip tėvai turi prižiūrėti vai
kučių ir mergaičių dantis, kad 
būtų sveiki. Pirmiausia tėvai 
turi kreiptis prie dantų dakta
ro, kad peržiūrėtų, ar dantys 
sveiki. Sako, kad tėvai 20-30 
mėnesių aprižiaus vaikučių 
dantis turi apžiūrėti.

Toliau sako, kad dantų 
draugija surado, jog trejų 
metų amžiaus vaikučiams 
cįantys pradeda gesti. Todėl 
Cleveland Dental Society su
ruošė programą Children 
Dental Health Day, kuri pra
sidėjo 4-tą vasario ir bus tęsia
ma Music Hall. Per programą 
bus duodami patarimai, kaip 
palaikyti sveikus dantis.

Dental Society taipgi pradė- 
dėjo spirti Miesto Valdybą, 
kad miestas stengtųsi dėti į 
vandenį chlorides. Tas kvirši- 
nimas ėjo veik .metus laiko, 
bet dabai’ miestas sutiko ir 
bus pradėta dėti tos chlorides 
į geriamą vandenį.

Sako, kad chloride neišgy
dys dantų, bet apsaugos nuo 
gedimo, ypatingai vaikų dan
tis. Taipgi užtikrina, kad pub
lika neįsivaizdintų, jog van
duo bus pavojingas sveikatai 
ar pakeis skonį. Jie sako, kad. 
publika nieko nepatėmys ir 
neturi bijotis, nes bus geriau 
visiems. V. M. D.

Montreal, Canada

dėl F. P. Bendžaičių, pami
nėjimui jų 25 metų vedybinių 
sukaktuvių. Partija buvo gra
ži.

Vasario 3 d. lietuvių klube 
įv^ko kita partija, atžymėji- 
mui 20 metų vedybinių sukak
tuvių dėl Ch. Iz. Ambrazų. 
Partija buvo didelė, kurią su
ruošė visa eilė jubilijantų 
draugų-ių. Kadangi visų pa
vardžių nežinau, tai neminė
siu’ nė vieno.

Linkiu abiems jubilijan- 
tams ilgų ir laimingų metų!

Korespondentas

Hartford, Conn.
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Atminčiai Juozo Čerkausko
kuris mirė Lietuvoje 1948 metais.

Tu su vilčia taip žavinga 
Ir troškimais taip didžiais, 
Laukei ryto tu aušrinės: 
Kad jau švinta—tu džiaugiais.

Džiaugiais, kad jau rytas švinta, 
Kad saulutė vėl tekės;
Kad vėl laimė, širdies džiaugsmas, 
.Naują rytą telydės...

Bet vos rytas dar tik kėlės, 
Vos saulutė tik tekėj: 
Juoda šmėkla pasivaide— 
Mirties ranka palytėj.

Dingo viltys ir troškimai. 
Dingo greit, kaip bematai; 
Nustoj plakus širdis tavo— 
Užmigai tu amžinai.

Liūdim tavęs, mes palikę; 
Liūdim skausmuose širdies 
Ir vainiką mes tau pinam, 
Iš brangios tos praeities;

ii' Iri

Iš saldžių tų atminimų
Ir trumpos mūs’ pažinties, 
Paminklą ant kapo tavo, 
Statom tau dėl atminties!

Tavo Mcynytė, Sesutės ir Brolis.
Cherkauskus family.

—Scranton, Pa.

Sūnus Mirė Korėjoj, 
Motina Pasikorė

Mrs. Rosemary Burnett, 
40 m. amžiaus, motina kario, 
nesenai žuvusio Korėjoje, pa
sikorė miesto kalėjime. Mrs. 
Burnett buvo patalpinta “dėl 
apsaugos” iš priežasties jos 
nusiminimo, sakė policija.

Apskrities gydytojas Niek 
Karonovich pripažino, kad 
Mrs. Burnett mirtis paėjo iš 
saužudystės, 'panaudojo savo 
sijono diržą atsiėmimui gy
vasties.

Iš armijos Mps. Burnett ga
vo pranešimą, kad jos sūnus 
Fountain, 18 metų amžiaus, 
mirė nuo žaizdų.

įvykdė metinį planą
ŠILUTE, 1950 m. gruodžio 

21 d. — Išvystydamas socia
listinį lenktyniavimą, lentpjū
vės kolektyvas įsipareigojo 
pirma- laiko įvykdyti • metinį 
planą, iki metų pabaigos duo
ti pusę (milijono rublių vir- 
šumplaninių sankaupų, 5 
proc. sumažinti gaminių savi
kainą, žymiai pakelti gaminių 
kokybę. Vykdant prisiimtus 
įsipareigojimus, jau baigiama 
atlikti metinė gamybos prog
rama. Stachambvininkai Ma- 
čiulaitis, Komarovas, Nazaro- 
vaitė ir kt. nuolat įvykdo po 
1,5 ir daugiau išdirbio normų.

Naujas Kapas
Sausio 27 d., po ilgos ligos 

mirė Antanas Navikevičius, 
sulaukęs 55 metų amžiaus. 
Paliko liūdesyje savo žmoną 
ir du sūnus.

Ilsėkis ramiai, užbaigęs gy
venimo kelionę.

Pagerbė L. B.
Vajaus Darbuotojus

Vasario 3 d. Point St. Char
les svetainėje įvyko gražus 
pobūvis, pagerbimui darbščių
jų L. B. darbuotojų, kurie lai
ke praėjusio vajaus taip gra
žiai pasidarbavo ir šios kolo
nijos vajininkė — Montrealie- 
tė, — kartu su talkininkais 
atlaikė garbingą vietą vajuje, 
išeidama pirmoj vietoj. Vaji- 
ninkei buvo įteikta dovana 
$25, kaipo pirmas prizas. 
Kaip vajininkė, taip ir komi
tetas išreiškė didžiausią padė
ką visiems dirbusiems ir atsi
lankiusiems į šį pobūvį. Tik 
apgailėtina, kad ne visi talki
ninkai dalyvavo, taipgi publi
kos galėjo būti daugiau.

šiame pobūvyje . buvo pa
keltas klausimas ir rastas pri
tarimas, kad vajaus darbą 
tęsti ir toliau. Dar yra kele
tas skaitytojų neatnaujintų, o 
taipgi yra progų ir naujų 
skaitytojų gauti.

Gražiai Pradeda 
Naujus Metus

Teko, sužinoti, kad LLD 137 
kuopos nariai labai pavyzdin
gai pradeda/ šiuos metus, kas 
liečia duoklių užsimokėjimą. 
Nors dar tik metų pradžia, 
bet jau keli desėtkai narių 
tas pareigas atliko. Tai labai 
džiugina valdybą. Bet taipgi 
apgailestaujančiai valdyba 
praneša, kad dar yra pustuzi
nis narių, ktfrie nėra apsimo
kėję už pereitus metus. Tikiu, 
kad jie tas pareigas 'pirmai 
progai pasitaikius atliks.

Ligoniai
Sausio 26 d. smarkiai liga 

buvo nutvėrusi St. Krisčių 
(A. Jurkienės brolį). Bet dė
ka skubios daktaro pagalbos, 
šiuos žodžius rašant, ligonis 
jau taisosi. '

Vasario 1 d. taipgi smar
kiai susirgo A. Tamkevičius. 
Jis gydosi namie.

Linkiu1 greitai pasveikti.

Atžymėjo vedybines 
Sukaktis

Sausio 27 d., iniciatyva Sta
niulio, buvo suruošta partija

Kalbės Dr. Stanislovaitis

Literatūros Draugijos Mote
rų Kuopa rengia prakalbas 
sveikatos klausimu. Kalbės 
Dr. J. Stanislovaitis iš Water
bury, Conn.

Kaip girdėjome, daktaras 
Stanislovaitis yra aukštai pa
žengęs moksle ir praktikoje-ir 
geras kalbėtojas. Pas mus jis 
kalbės pirmu kartu. Tikimės, 
kad mes daug ką pasimokinsi
me iš gerbiamo daktaro, 
lytums visiems svarbu daugiau 
žinoti, kaip palaikyti sveika
tą geresniame stovyje,- kada 
einame senyn, žinoma, tai 
svarbu ir jauniems, nes vi
siems malonu būti sveikais.

Taigi, kviečiame visus atei
ti į minėtas prakalbas balan
džio 22 d., 2 vai. po pietų, 
Lietuvių Amerikos Piliečių* 
Klubo salėje, 227 Lan Crence 
St. Atsiveskite savo’ draugus ir 
prietelius. Jie už tai bus dė
kingi.

šias prakalbas buvome tarę 
surengti kovo menesį, bet dėl 
tam tikrų aplinkybių tuo lai
ku negalėjome įvykinti.

Rengėjos.
,-O-

Laisvės Choro vakarienė 
vasario 25 d.

Girdėjau, Laisvės Choras 
rengiaV šaunią vakarienę vasa
rio 25 d. Choro nariai smar
kiai platina įžangos tikietus. 
Matyt, turės daug žmoiiių.

Verta nueiti pas juos ir sy
kiu su dainininkais dalyvauti. 
Jie ne tik moka gražiai dai
nuoti, bet moka it skaniai val
gius prirengti. O vyrai neatsi
lieka su vaišėmis. ;

Vakariene atsibus choro sa
lėję, 155 Hungerford St.

-O-
Nariai turėtų dalyvauti

Vasario 11 d. Sūnų, ir Duk
terų Draugystė buvo surengu
si kazyrių parę. žmonių ne
daug tebuvo.

Nariai turėtų dalyvauti sa
vo draugystės parengimuose. 
Visiems senstant ir ligos daž
niau aplanko ir mirimų tan
kiau atsitinka. Pasidaro drau
gystei didelių išlaidų. Sunku 
išsiversti iš mėnesinių mokes
čių.

Gaspadinės buvo smarkios 
ir gražios. Svečius jos priim- 
niai vaišino. Manau/, gal liks 
nuo parengimo kiek pelpo.

Zose.
............. ........................... ,-■■■—■...................... A

Mūsų laimėjimų 
pagrindas

)

(Tąsa nuo Z-ro puslJ
Didžiausias dėmesys bus 

skiriamas gyvulių šėrimui ir 
priežiūrai pagerinti. Sekan
čiais metais mes pastatysime 
dar vieną modernišką >150. 
vietų karvidę, naujas kiauli
des, arklides ir paukštides,, 
mūrinius pastatus valdybai, 
klubui-skaityklai bei įrengsi
me naujoje gyvenvietėje 15 
naujų standartinių namų kol- 
ūkiečiamš-pirmūnams.

Sekančiais metais^ padidinę 
gyvulių produktyvumą, nu
matėme vien tik iš fermų gau
ti pusę milijono- rublių paja
mų.

Tokio, Japonija. — Gen. 
MacArthur uždraudė ame
rikinių valdininkų ir kari
ninkų pačioms ir vaikams 
lankytis Japonijoj, iki pasi
baigs Korėjos karas.

SKELBKITeS laisvoje

Svarbus pranešimas ŠYPSENOS
Mass. Valstijos
lietuviams apie bendrą 
suvažiavimą

Gerbiamieji draugai, drau
gės ir šiaip veikėjai iš plačio
sios Bostono apylinkės. Mums, 
kaip ir kas pietais, susidaro 
daug bendro darbo mūsų pa- 
žangiąjame judėjime. Gi šiais 
metais ryžtamės apskritis la- - 
biau įtraukt benram veikimui, 
negu kitais kartais. Tędėl to
kiam 'bendram darbui supla- 
puoti yra didelis reikalas visų 
apskričių valdybų bendrą su
važiavimą turėti. Toks suva
žiavimas ir yra šaukiamas šį 
sekmadien. vasario 25 d., 
1951 m., 11:30 ryte, 318 
Broadway, So. Boston, Mass.

Privalo dalyvauti visų pa
žangiųjų lietuviškų organiza
cijų apskričių valdybos, bū
tent, LLD 7-tos apskrities, 
LDS 1-mos apskrities, Moterų 
Sąryšio; Meno Sąjungos ir 
PLT — Gintaro Radio pusva
landžio vedėjų komitetas.

Taipgi yra kviečiami daly-
vauti ir šiaip, kolonijų veikė
jai, nes šiame bendrame suva
žiavime bus keliami svarbūs 
klausimai ir daromi tarimai, 
nuo kurių priklausys mūsų 
būsianti pažangioji veikla.

Šiemet pro ponu o j ama turėti 
du didelius vasarinius paren
gimus. Be didelio prisirengi
mo ii- be dideles talkos nebus 
galima dideli darbai pasek
mingai įvykdyti. Todėl visi 
tuomi rūpinkimės, kad virš 
minėtų komitetų nariai visi 
dalyvautų ir savo sprendimu 
prisidėtų.

čia didelio prisirengimo 
prie to nereikia. Jau, girdėjot 
Gintaro Radio pranešimą apie 
tai ir dabar spaudoj. Tai žino
dami, kurie esate apskričių 
komitetuose, šį sekmadienį, 
vasario 25, dalyvaukite šiame 
praplėstame posėdyje.

Mes savo pažangiąjame ju
dėjime turime ir daugiau- svar
bių klausimų bei reikalų, ku
rie liečia mus visus bendrai, 
o ne vien tik didelių piknikų 
surengimas. Todėl yra būti
nas reikalas turėti karts nuo 
karto vieną didelį praplėstą 
posėdį visų šios apylinkės org. 
valdybų ir kolonijų veikė
jų, įdant svarbesnius dalykus 
apkalbėjus bendrai ir bendrai 
gyveniman įvykdžius su' ge
riausiom pasekmėm.

Už šaukimo Komitetą pasi-

Pavėluota
“Girdėjau, tu gavai sau 

sesutę,” sako Morkus kai
mynų vaikui.

“Taigi, gavau,” atsako 
Simukas. • •

“Ar labai ji tau patinka?”
“O, ’ man geriau patiktų, 

kad būtu broliukas. Tuo
met būtų su kuo bolę mė
tyti ir kitas vyriškas žais
mes žaisti.”

“Tai kodėl tu neiškeiti ją 
ant broliuko?”

“Dabar jau pavėluota. 
Mes jau šešias dienas ją 
vartojome’, o pirkinius tik 
lig penkių dienų tegalima 
iškeisti.” Liūdnai paaiški
no Simukas.

•

Matomas Įrodymas
Mokytoja: “Petruk, ku

ris toliau nuo mūsų randa
si — mėnulis ar Kinija?”

Petrukas: “Kinija to
liau.”

Mokytoja: “Kodėl tu taip 
manai?”

Petrukas: “Todėl, kad
rnėnulį mes galime bile gie
drią naktį matyti, Kinijos 
gi mes niekuomet nemato.- 
me.”

•

Jis žino
Tėvas (bardamas sūnų už 

gobšumą): “Jonuk, tu esi 
tikras kiauliūkštis. Ar tu 
žinai, kas yra kiaulė?”

Jonukas: “Žinau, tėveli. 
Kiaulė yra paršo vaikas.”

Surinko \
J. Barkis

PRANEŠIMAI
HARRISON, N. J.

LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 
pirmą sekmadienį po pietų, 3 vai., 
Kovo 4 d., toj pačioj vietoj, 17 Ann. 
St: Meldžiu atsilankyti koskaitlin- ; 
giausia. Turėsime Komisijos raportą 
iš Laisvei rengiamo vakarėlio, ku
ris įvyks prieš susirinkimą subatos 
vakare, Kovo 3 d. toj pačioj vietoj. Jfc 

■ '-/-Kviečia Valdyba. ’ (37-38) .
----------:---------'---------

MINERSVILLE, PA.
LLD 14 kuopos susirinkimas įvyks - l 

nedėlioj, Vasario 25 (i., kaip 2 vai. 
po pietų, pas Shemberienę, namuo
se. Visi nariai prašomi susirinkti. — 
Sekr. (37-38 -

-------------- — jį'
HARTFORD,) CONN.

Pranešimas visoms Conn. Valsti- C. 
jos organizacijom, kad spaudos pik
nikui diena yra'paimta liepos (July) ' , 
15 d. Glastonbury Lietuvių Sąryšio 
Parke, East Hartford, Conn. Tad 
prašome Conn, valstijos organizaci
jų tą dieną nieko nerengti ir kvie- '• ’ 
čiame jų narius dalyvauti spaudos 
piknike. — F. J. Repšys. (37-39)

rašo J. M. Karsonas,
LLD 7-tos Apskr. pirmin.

FRANKFURT, Vokieti- i 
ja, — Pranešama, jog per 
ketvertą mėnesių bus suda
ryta generolui Eisenhowe- 
riui bent 16 divizijų 'ka
riuomenės vakarinėje Eu-| 
kopoje, kaipo tarptautinėsj 
armijos prieš Sovietų Są
jungą. ' ,

Tame skaičiuje bus pen
kios amerikonų divizijos, 
penkios anglų, keturios j 
francūzų divizijos ir dvi 
belgų.

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

3 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Tree., Vas.-Feb. 21, 1951

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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ŽINIOS Iš LIETUVOS

VILNIUS, 1950 m. gruo
džio 16 d. — Išstatant kandi
datus rinkimams į Vilniaus 
yniesto Darbo žmonių .deputa
tų tarybos deputatus, Valsty
binio dramos teatro kolekty
vas vieningai iškėlė teatro di
rektoriaus P. Zulono kandida
tūrą.

Petras Zulonas gimė 1910 
metais čiovydžių kaime, Ku
piškio rajone, neturtingo vals
tiečio šeimoje. Likęs našlaičiu, 
Petras nuo mažens dirba pas 
buožes įvairius žemės ūkio 
darbus. Jis mokosi savaran
kiškai, laisvalaikiu nuo darbo.

1927 metais Zulonas įstojo 
į Panevėžio vidurinę amatų 
mokyklą ir, kovodamas su 
materialiniais sunkuliais, ją 
baigė. Vėliau Zulonas, iš ma
žens turėjęs didelį palinkimą 
prie teatrinio meno, Įstoja į 

_ teatro studiją. „
Slegiama troškios buržuazi

nio pramoginio teatro atmos
feros, dalis progresyvių akto
rių nebeištvėrė Kauno dramos 
teatro sienose. 1933 metais 
jie išstoja ir sudaro naują 
Jaunimo teatrą. Į šio teatro 
darbą įsijungia ir Zulonas. 
Tačiau fašistai apšaukė Jauni
mo teatrą “pavojingų” idėjų 
skleidėju ir netrukus jį užda
rė.

1940 m. atkuriama Tarybų 
valdžia Lietuvoje. Prasideda 
našus kūrybinis Zulono dar- 

- bas) Jis kviečiamas dirbti į 
naujai organizuojamą dramos 
teatrą Vilniuje.

Zulonas, kaip gabus organi- 
-zatorius, 1948 metais paski
riamas Valstybinio dramos 
teątro direktoriumi.

Zulono vadovaujamas teat
ro kolektyvas pasiekė nema
žus laimėjimus ugdant lietu
višką tarybinę dramaturgiją. 
Buvo pastatyta P. Cvirkos 
“žemė maitintoja,” Griciaus 
“Liepto galas,” Guzevičiaus 
“Kalvio Ignoto teisybė” ir 
eilė kitų veikalų. P. Treinys

Į mokslą, į kultūrą
• ŠIMKAIČIAI, 1950 m. gruo

džio 17 d. —• Vakarais aš 
sėdžiu mūsų kolūkio skaityk
loje,. skaitau naujuosius laik
raščius, puikias tarybines kny
gas. Apie mane — pilna ma
no kaimynų kolūkiečių. Prie 
stalų palinkę, seni ir jauni 
skaito, žaidžia šachmatais ar
ba klausosi radijo. Grupei kol
ūkiečių mūsų skaityklos vedė
ja Sirtautienė balsu skaito 
naujienas.

Prie mūsų skaityklos veikia 
'įvairūs rateliai. Kartą per sa
vaitę mes studijuojame že
mės ūkio artelės įstatus. Rate
lyje mes išnagrinėjome Rinki
mų į vietines tarybas nuosta
tus. Jaunimas aktyviai daly
vauja meno saviveikloje.

Mūsų apylinkėje tarybų 
valdžia įsteigė septynmetę mo
kyklą. Nėra šiandien Šimkai
čiuose jaunuolio, 
nors nesimokytų, 
kolūkio pagyvenę 
kurie buržuazinės
dos metais negalėjo mokytis, 
dabar ir tie baigė beraščių ir 
mažaraščių kursus. šiuose 
kursuose rašto išmoko dau
giau kaip 30 žmonių.

Ne vienas'iš mūsų su kar
tėliu prisimena dar netolimą 
praeitį. Neturėjome tada nė 
septynmetės mokyklos, nė 
bibliotekos-skaityklos, neį
stengdavome prenumeruoti 
laikraščių, įsigyti knygų.

Su tarybų valdžia į Šimkai
čių apylinkę atėjo šviesa, kul
tūra. A. Neverauskas

kuris kur 
Net mūsų 

žmones, 
priespau-
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NeivMirto^^K^žlnloi Mikalauskienė dar 
vis ligoninėje

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

Skandalas tarp 
krepšininkų

krepši-
žaide-

geriau-

Vėl iškilo naujas skanda
las, — skandalas miesto Kole
gijos (City College) 
ninkuose (basket ball 
jų komandoje).

Paaiškėjo, kad keli
šieji šios komandos krepšinin
kai buvo susitarę su tūlu 
gembleriu “pasiduoti” kitai 
komandai, už ką jie gavo ge
rokai apmokėti, — po pusant
ro tūkstančio dolerių ir dau
giau.

Dalykas tame: Kolegijos 
krepšininkai yra gerai ištrei- 
niruoti, ši komanda 
tai rungtynes laimi, 
už ją “betina”, na, o 
darni”, T 
parsidavę, prakiša. Kas nors 
tuo pasinaudoja.

Kaltin'ami yra trys 
šieji krepšininkai: Ed 
Ed Warner, Ed Gard.

Pasirodo: doleris, 
kystės viešpatauja net ir mū
sų kolegijų sportininkuose.

Tai prasiradimas.

St. Vainiūno rapsodijos 
atlikimas Maskvoje 

VILNIUS, 1950 m.

papras- 
žmonės 
“betin- 

kai krepšininkaF\jyra

Šmugelninkė

geriau- 
Roman,

kyšinin-

Didelis bankietas su 
I 

skaniais valgiais

šmugelninkė Eta Hoffman’- 
ienė, pasirodo, atvežė iš Eih 
ropos milžiniškus deimantų 
kiekius.

Atsimenat, ji buvo suareš
tuota sausio 22 d. Internatio
nal airporte, kai tik atvyko iš 
Europos.

Jos bateliuose tuomet buvo 
rasta $696,000 vertės deiman
tų. Bet vėliau muitinės agen
tai ir sekliai “tyrinėjo” jos 
bagažą; viename bakse, siene
lėse, buvo įsprausta dar 
$600,000 vertės deimantų.

Be to, suimtas tūlas Leiser 
Weitman, pas kurį rasta daug 
brangių daiktų, daugiausiai 
deimantų. Taip, kad iš viso 
susidaro apie $2,000,000 ver
tės grobis.

Valdžios sekliai didžiuojasi, 
kad šiuo “radiniu” jie sugro
bė didžiausį deimantais šmu
gelį, kokį kada nors Niujorko 
valdininkai buvo suėmę.

Abu suminėtieji asmenys, 
sako valdžios organai, yra tos 
pačios gengės nariai, kurių 
tikslas: šmugeliuoti į Jungti
nes Valstijas Europos deiman
tus, čia juos parduoti ir dole
rius grąžinti atgal į Europą.

Abu asmenys padėti 
$50,000 bėla kiekvienas.

Hilliardas pasitraukė

PO

W’elfare Jšalpos) komisijo- 
nierius Raymond M. Hilliard 
pranešė, kad jis su šių metų 
balandžio menes, pasitraukia 
iš savo pareigų ėjimo.

Kaip žinia; Mr. Hilliard yra 
didelis ragangaudis. Daug tar
nautojų jis paleido iš darbo 
tik dėl to, kad jam atrodė 
“raudoni”. Prieš tai buvo pa
reikšta daugelio žmonių pro
testų, bet jis mažai su tuo 
skaitėsi.

Tačiau nemanykite,
Hilliard pasitraifks visiškai į 
šalį. Ne! Jis bus pastatytas 
direktorium Welfare Coun- 
cil’o (šalpos Tarybos). Jeigu 
esamoje vietoje Mr. Hilliard 
gavo $15,000 algos per .me
tus, tai naujoje jis gaus $25,- 
000 algos per metus.

Vadinasi jd vietelė ten bus 
šiltesnė, negu ta, kurią jis 
šiuo metu turi/

kad

Bus pagerbtas 
mokslininkas

gruo
džio 21 d. — Vykstančiame 
Tarybų šalies sostinėje TSRS 
Tarybinių kompozitorių są
jungos plenume išklausoma 
daug naujų muzikos kūrinių.

Į išklausymo koncertų prog
ramą įtrauktas Tarybų Lietu
vos kompozitoriaus St. Vai
niūno naujasis kūrinys — rap
sodija smuikui su orkestru, 
šis kūrinys neseniai buvo at

liekamas Vilniuje,... per įvy-

Ateinantį, sekmadienį, va
sario 25 dieną Liberty Audi
torijoj pietūs prasidės pietų 
laiku, 1 valandą.

Bankietą rengia Moterų 
Apšvietos Klubas. Įžanga tik 
$2.

Kodėl turėtų visi Laisvės 
skaitytojai ir pažangioji lietu
vių visuomenė dalyvauti šia
me bankiete? Dėlei to, kad 
pietūs bus pagaminti geriau
sių mūsų šeimininkių. Tuųm 
galime pilnai pasitikėti, nes 
mūsų moterys dar niekad nė
ra jų surengtose pramogose 
publikos nepatenkinusios.

ri aly k as tai, kadAntras
nuo jų parengimų likęs pelnas 
hera 'sunaudojamas vien tik 
moterų reikalams. Bet yra 
paskiriamas svarbiausiems pa
žangaus judėjimo reikalams.

Todėl prašome visų, kad 
šios savaitės pabaigoje suma
žintumėte maisto pirkimą 
krautuvėse ir dalyvautumėte 
bendroje sueigoje.

Praleisime linksmai laiką ir 
skaniai pasivalgysime.

Niekas neužgins, jei kas at
sineš bent ką išsigerti.

Vyras.

Iš LMS III“čios apskrities
operetinio koncerto

-l *

Praėjusį sekmadienį Liber
ty Auditorijoje įvyko Lietuvių 
Meno Sąjungos 3-čiosios aps
krities operetinis koncertas, 
kurį atliko Nassau Opera 
Gildijos artistai-dainininkai.

Programoje dalyvavo: Wal
ter Lewis, baritonas; Pat 
Young (Jeskevičiūtė), sopra
nas; Betty Koster, sopranas; 
Sylvia Dulce, sopranas; Ed
ward Caldicott, tenoras; Flo
ria Raucci, sopranas.

Artistai davė ištraukų—du
etų, trio, solo — iš operų: 
“Marriage of Figaro” (Mo- 
zarto), Rigoletto (Verdi), 
“La Forza del Destino” (Ver
di), “Carmen” (Bizet), 
“Fausto” (Gounod), “La Tra
viata” (Verdi).

Visi dainininkai (apart Be
tty Koster, kuri turėjo trum
putę tarnaitės • rolę “Mariage 
of Figaro” antrajame akte) 
parodė - savo talentą duetuose 
ir solo dainavime. Vaidinimo, 
aišku, čia buvo mažai, nes 
trumpose ištraukose negi gali
ma to iš artistų ir reikalauti.

Lietuvaitė ’ Jeskevičiūtė- 
Young gražiai pasirodė dve
jose rolėse: Grafienės Alma- 
vivos (“Mariage of Figaro”) 
ir Violetos (“La Traviata” 
antrajame veiksme). Ją mū
sų visuomenė jau žino, tad 
čia plačiau nei nežymėsiu.

Gražų lyrinį balsą ir asme
nybę turi Sylvia Dulce. Mr. 
.Caldicott gerai valdo savo te
norą, deja, atrodo,
kuoja jausmo. Mr. Lewis — 
puikus 
Raucci 
jauna, 
pakilti, 
tokiais
suimonotonėja, ypatingai,, kai 
klausytojas nesupranta kal
bos, kurioje atliekamos rolės.

Tiesa, pirmininkė Elena 
Jeskevičiūtė kai kuriuos veiks
mus publikai aiškino, bet gi 
ligi smulkmenos išaiškinti ne
galima. Tik tas gali pilnai į- 
vertinti iš operos ištraukas, 
kuris gerai žino pačių operų 
turinį.

Tačiau, sprendžiant iš ap
lodismentų, publikai koncer
tas patiko, nes tai buvo kas 
tokio naujo, ligi šioj negirdė
to ir nematyto.
\ Besiklausant koncerto, man 
kilo klausimas > kodėl gi ši 
Nassau artistų grupė negalė
tų susimokyti kokios nors 
lengvesnės operos ir ją ištisą 
mums pastatyti?

Tiesa, operai reikalingas 
choras, reikalingas orkestras 
— visa tai didžiai gražina, 
sutvirtina dalyką. Gal būt ši' 
Gildija dar permaža, neuž
tenkamai turtinga, kad galė
tų tai padaryti. Bet to siektis 
ji turėtų ! .

Dabar mūsų visuomenė ne
kantriai laukia visos, pilnos 
operos, kuri čia pat bus pas
tatyta šių metų kovo 18 d. Tai 

i bus “La Traviata”, viena po
puliariausių Verdi operų. Ji 
bus pastatyta, žinoma, su cho-

ru ir su orkestru; josios turi
nys bus aiškiausiai pateiktas; 
kiekvienas, kuris ateis “La 
'Traviata” pamatyti, matys ją 
visoje pilnumoje, kaip stato
ma Metropolitan Opera Hou
se je.

Taigi: po sėkmingo opereti
nio koncerto,, dabar mes lauk
sime . sėkmingo visos operos 
“La Traviata” pastatymo.

Koresp.

Tai kultūra!
Praėjusį šeštadienį kažin 

kokie padaužos įsiveržė į žy
dų kapines, esančias Ozone 
Parke,, — 82-roji gatvė ir 
Pitkin Avenue.

Nenaudėliai padarė kapi
nėms $40,000 žalos. Jie išver
tė antkapius, jie išlaužė tvo
ras, jie sukaneveikė 172 ka
pus.!

Taip buvo vadinamose Bay
side kapinėse.

Netoli tų kapinių yra ki
tos: Moken Scholem žydų ka
pinės. Ten vandalai išvertė 36 
antkapius.

Tai bent kultūra!
Dabar, sakoma, kapinėse 

bus pastatyta policija, kuri 
dieną naktį kapines saugos.

Išteisino

jam sto-

o Floriabaritonas,
— gera sopranas, dar
turinti progos aukštai
Man rodosi bėda su 
koncertais tame: jie

GAUKIT LAISVĖ! SKAITYTOJA

kusį Lietuvos TSR valstybinės 
filharmonijos dešimtmečio mi
nėjimą.

Riapsodija Maskvoje bus at
liekama Čaikovskio vardo 
koncertų salėje. Simfoniniam 
orkestrui diriguoti pakviestas 
Lietuvos TSR nusipelnęs meno 
veikėjas A. Klenickis, smuiko 
partiją solo atliks A. Livon- 
tas ,i . i;:.

Sekamą penktadienį, 
rio 23 d., Essex House viešbu
ty j, Niujorke, bus pagerbtas 
žymusis amerikinis mokslinin
kas ir visuomenininkas Dr.v E. 
E. B. DuBois.

Pokylis-bankieths atžymės 
šio didžiojo masto mokslinin
ko, negrų vadovo, 83-jų metų 
amžiaus sukaktį.

Kaip žinia, šis žmogus ne
seniai buvo įkaitintas už tai, 
kad jis vadovavo “Taikos 
Centrui”, skleidusiam Stock- 
holmo atsišaukimo peticijas. 
Jis Įkaitintas kaip “svetimos 
valstybės agentas.” '

Praėjusį penktadienį 
Bois ir jo sandarbininkai 
pašaukti į Washingtoną, 
jie buvo padėti po bėla;
nutrauktos jų pirštų nuotrau
kos, kaip kokių kriminalistų.-

Netenka nei sakyti, jog* Dr. 
DuBois nėra joks “svetimos 
valstybės agentas”. Jis visą 
savo amžių paaukojo kovai už 
Amerikos žmonių laisvę ir 
gerbūvį, šiuo metu- jis , uoliai 
darbuojasi taikos reikalui.

Dėl to penktadienį, tikima
si, jog žmonės nesutilps Į sa
lę, kurioje Įvyks šiam žymiam 
asmeniui pagerbti pramoga.

vasa

Du- 
buvo 
kur 

buvo

Jos padėtis ne blogiausia, 
sakė ją prižiūrinčioj i slaugė. 
Tačiau menama, jog jinai ton 
dar pasiliks bent savaitę. 
Randasi Bushwick ligoninėje 
prie Putnam ir Howard Avės., 
ties Gates Ave. stotimi ant 
BMT Jamaica linijos. Kamba
rys 402. Klausti 
chell.

Lankyti galima 
nuo 1 :45 iki 3:4 f 
7-8 vakaro.

Virėja, namų darbininkė, -Svari, 
patikima, guolis ant vietos, atsiras 
kambarys ir maudynė, vėliausp-M- 
liudijimai. Košer virimai.
Nightingale 5-5553, (36-40)

Namų darbininke; guolis vietoje, 
nuosavas kambarys ir vana. Daven
port 6-1079. . (37-39)

Mary Mit-

kas dieną 
po pietų ir

Reikalauja tyrinėti

Virėja npmų darbininkė; guolis 
vietoje. Pilnai patyrusi, 
paliūdijimus. 3 suaugę. 
Midtown. SC. 4-1578.

Vėliausius
Gera alga.

(37-38)

HELP WANTED—MALE
Prosytojas - rąpkinis prie geros 

rūšies vyriškų paltų. Labai malonus 
ir nuolatinis darbas. Gera alga. — 
S. Markowitz, 17 East 16th St., 
N. Y. C. (33-37)

Tūli asmenys reikalauja, 
kad gubernatorius Dewey 
paskirtų specialią komisiją ty
rinėjimui padėties Niujorko 
mieste.

Niujorke šiuo metu: viešpa
tauja baisūs dalykai: 
vystės, rakieterizmas, 
tės, gengsterizmas.

Su visu tuo, sako 
yra artimai susirišę 
mokratai politikieriai,
už tai gauna gerus pinigus, 

į žiūrėsime, ar varnas varnui 
kirs Į akį ?

Poli Siu o to ja i, patyrę, geros algos. 
Norwood Electro Plating Inc., 282 
Liberty Aye., B’klyn, N. Y., arba 
skambinkite DI. 5-2166.
__________________________ (35-39#

gemble- 
kyšys-

žmones, 
tūli de-

kurie

, Į Niujorko valstijos seimelį 
yra Įneštas sumanymas, kad 
būtų pravestas Įstatymas, pa
gal kurį būtų smarkiau' bau
džiami tie asmenys, kurie par
davinėja mažamečiams
kilis narkotikus (“dope”). To
kiems asmenims taikoma pa
bauda: nuo 3 iki 15 metų ka
lėjimas.

viso

Masinis mitingas a 
taikai ginti

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

Prie laikraščio laužymo; Ludlow 
operatorius Al; paminėkite kiek 
patyrimo turite ir kiek algos rei
kalausite. Rašykite: Mr. Kaplan, 
c/o Lithuanian Daily News, 165 W. 
46th St.. N. Y. C. (33-37)

Miesto biudžetas 
sekamiems metams

užmušėjai

užmušė du 
Minakakis

Grand d žiūrę, tyrinėjusi 
užmušimo (gatvėje) negro 
veterano John Derrick reika
lą, surado, kad jo 
yra nękalti.

Negrą, -sakoma, 
policmanai: Basil
ir Louis Palumbo. Juodu sakė, 
būk Derrickas turėjęs revol
verį, bet jis jo neturėjo, tei
gia tie, kurie matė. Taipgi iš 
Derricko kišenės dingo didelė 
pinigų suma, kurią jis buvo 
išsiėmęs iš banko.

Dėl šio išteisinimo Harleme 
ir kitur kyla dideli žmonių 
protestai.
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Tręčiadienį, vasario 21 d., 
Golden Gate Ballroom, 142 
St. ir Lenox Avenue, Niujor
ke, įvyks didžiulis masinis mi
tingas taikai ginti.

Mitinge kalbės Dr. DuBois, 
Paul Robeson, buvęs kongres- 
manas Marcantonio, Charles 
Collins ir kiti kalbėtojai.

Tai bus, beje, mitingas, ku
ris tars griežtą žodį dėl Dr. 
DuBois ir jo sandarbininkų Į- 
kaltinimo už tai, kad jie gina 
taikos reikalus.

Mitingas prasidės 8 v. v.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

Dr. M, Maišei
Staigios ir įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, 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 :00.
Sekmad. 11:00/A. M. iki 1:00 P. M.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
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 reikes pasiųsti, prašomi prisiųsti 60 c., 

nes kainuoja persiuntimas.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
/

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Miesto kontrolieriusVLa^a- 
rus Joseph įspėja Niujorko 
valdovus, kad sekamiem 
(1951-1952) nenustatytų per- 
didelio miestavo biudžeto. 
Girdi, viskam brangstant, į- 
eigos turės sumažėti, dėl- to 
per didelis pasimojimas tega
li užduoti miesto finansams 
smūgį.

šiuo metu miesto metinis 
biudžetas yra: $1,254,431,- 
503. Tai didžiausias biudže
tas šio didmiesčio istorijoje. •

Bet kuomet “miesto tėvai’* 
kalba apie mažinimą biudže
to, tai jie, žinoma, kalba apie 
sumažinimą išlaidų mokyk
loms, ligoninėms ir biednuo- 
menės sušelpimui; jie nekalba 
apie tai, kad valdininkai turė
tų susimažinti savo riebias al
gas.

SKELBKITĖS LAISVĖJE 
---------------------------- \ ■—■ 
r ,-r- -       ■—-------------------------------------r

EGZAMINUI") J AM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

TeL ST. 2-8M2

REPUBLIC BAR & GRILL

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Savininkas L*

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

b

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.
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