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Darbo pradžia.
Konstitucijos pataisymas. 
Ar tai žmonėms padės? 
Vokietijoj.
Netoli, Jonai, važiuoti!

Rašo R. MIZARA

šiandien yra kovo 1-moji.

' šių metų Laisvės bendrovės 
Šėrininkų suvažiavimas nutarė 
su kovo 1 d. pradėti jubilieji
ni dienraščio vajų $10,000 
fondui sukelti.
Vajus tęsis iki šių metų 
liepos 15-tosios.

Per šį laikotarpį mes, kiek
vienas, turėsime smarkiai dir
bti ; šeri n inkų nutarimų mes 
privalėsime įvykdyti su kau
pu !

—O—
Pagaliau prie Jungtinių 

Valstijų konstitucijos tapo 
pridėtas dar vienas pataisy
mas ar papildymas, — vadin
kit, Į^aip norit.

Tai yra 22-rasis pataisy- 
m,4*-amendmentas.

. Einant juo, ateityj joks 
Jungtinių Valstijų preziden
tas neturės teisės kandidatuo
ti daugiau, kaip dviem termi
nam — aštuoneriems metams.

Bet prezidentas Trumanas 
iš tos “bėdos” yra išimamas: 
jis galės kandidatuoti, kiek 
tik norės.

Tik klausimas: ar jis bus 
išrinktas ?

—O—
Šis konstitucinis pataisymas, 

kurį užgyrė 36-šios valstijos, 
padarytas tų, kurie piktai 
priešinosi Rooseveltui, kam 
jis kandidatavo trečiajam 
ir ketvirtajajn terminui.

Rooseveltas buvo liaudies 
prietelįus ir jis reakcininkams 
lab^i nepatiko; 'bet kadangi 
jis buvo liaudies prietelius, tai 
žmonės jį išrinko net keturis 
karttfs!

Nereikia būti dideliam pra
našui, kad suprasti,' jog šis 
konstitucinis amendmentas 
dalykų nepataisys.

—O—
Yra Lotynų Amerikoje kraš

tų, kurių konstitucijos drau
džia jų prezidentams kandi
datuoti daugiau, kaip vienam 
terminui.

Meksikoje, sakysime, buvo 
gerų prezidentų. Jei jiems 
būtų buvę leista kandidatuoti 
antrajam ir trečiajam termi
nui, jie būtų atnešę kraštui 
daug naudos.

Kituose Lotynų Amerikos 
kraštuose konstitucijos tapo 
visiškai sumindžiotos tų, ku
rie buvo išrinkti prezidentais, 
ir šiandien ten siautėja žiau
rūs diktatoriai, engdami dar
bo žmones.

Taigi, žmonės sako, jog šis 
konstitucijos pataisymas nieko 

genesnio Amerikos liaudžiai 
neduos.

■' —O—
Šių metų kovo 5 d. Pary

žiuje susirjnks “keturių di
džiųjų” užsieniti reikalij mi
nistrų pasiuntiniai.

Jie ten aptars darbų die- 
notvarkį užsienių reikalų mi
nistrų konferencijai, kuri į- 
vyks vėliau.

Kaip neimsi, ši konferenci
ja bus svarbi, o anoji — dar, 
svarbesnė.

—O—
Gi Vakarų Vokietijoje vis 

•daugiau žmonių stoja už abie
jų Vokietijų suvienijimą.

Vienybė, neutralumas, tai
ka! — štai, obalsiai, kuriais 
Rytų Vokietijos žmonės siūlo 
Vakarų' Vokietijos žmonėms 
apsivienyti ir atsisakyti būti 
ginkluojamai karui pries Ta
rybų Sąjungą.
O —O—

Montrealio Jonas Kardelis 
rašo: t

“«Čia nei mokslo, nei išma
nymo nereikia — meluok išsi
juosęs ir bus gerai.”

Su melu, Jonai, netoli va-
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Jankiai užkirto vieškelį 
šiauriniams korėjiečiams
Korėjos liaudininkai ir kinai 
rengiasi naujam ofensyvui

Privalome sukelti 
dienraščiui $10,000 
iki liepos mėn. 15 d.

Balandžio mėnesio pradžioje sukaks lygiai 40 metų, 
kai buvo įkurtas mūsų laikraštis Laisvė.

Korėja, vas. 28. — Ame
rikonai rytiniame fronte 
užėmė 8 mylias svarbaus 
vieškelio nuo Pangnimo iki 
Hoengsongo ir paėmė porą 
kalnų prie Hoengsongo. 
Manoma, kad šiauriniai 
Korėjos liaudininkai ir ki
nai apleido Hoengsongą, 
pasitraukdami į stipresnes 
kalnų pozicijas.

Vidurinis frontas tuo 
tarpu buvo aptilęs.

Vakariniame fronte ame
rikiniai žvalgai persimetė į 
šiaurinę Han upės pusę ir

Izraelis išleis bonų 
už $500,000,000

Jeruzalė. — Izraelio sei
mas nutarė išleist naujus 
bonus 500 milionų dolerių 
sumai. Tikisi bonus išpar
duot Jungtinėse Valstijose. 
Pirkusiems bus mokama 
pusketvirto procento meti
nių palūkanų.

LAIŠKAS SU ARŠENIKU
GUBERNATORIUI

Atlanta, Georgia. — Šios 
valstijos g u b e r n a torius 
Herman Talmadge gavo iš 
New Yorko laišką su žiups
niu aršeniko ūuodų. Tal
madge kaltino rytinių vals
tijų negrus, kad jie bandę 
jį nunuodyt. Jis yra žino
mas negrų niekintojas.

Anglai bruzda prieš 
amerikoną laivynu 
komandierių

London. — Konservatai 
(toriai) Anglijos seime tę
sia trukšmą dėl to, kad 
amerikinis admirolas Fech- 
teler tapo paskirtas vyriau
siu komandierium Atlanto 
kraštų laivynų. Konserva
tai sako, Anglija paverčia
ma Amerikos “pastumdė
le.”

Nepasitenkinimas tuomi 
matomas ir anglų publikoje 
ir spaudoje. ,

Socialistas karo ministras 
Emanuel Shinwell teisino 
amerikono komandieriaus 
paskyrimą visiems Atlanto 
šalių laivynams, sakyda
mas, jog Amerika yra svar
biausiai “partneris” prieš 
Sovietus.

žiuosi. Melas buvo neblogas 
įrankis Lietuvoje, kai ją slė
gė smetonizmas.

Fašizmas juk yra paremtas 
tik melu, ir klasta.

Kanadoje negalėsit, mister 
Jonai, visuomet meluoti ir 
kirpti savo pasekėjus.

Kanadoje yra toks laikraš
tis, kaip Liaudies Balsas, ku
ris jau daugeliui žmonių ati
darė akis ir dar daugeliui 
atidarys.

O tuomet: look out! 

įsiveržė į priemiesčius Se- 
oulo,, Pietinės Korėjos sos
tinės; bet buvo priversti 
pasitraukti atgal.

Amerikos karo laivai jau 
14 dienų be atlaidos bom
barduoja Wonsan uostą, ry
tiniame Šiaurinės Korėjos 
pajūryje.

Paimti nelaisvėn koreji- 
niai liaudininkai ir kinai 
sakė, kad jų komanda ren
giasi kovo mėnesį pradėt 
naują galingą ofensyvą 
prieš amerikonus ir jų tal
kininkus.

Kariniai vadai ragina 
draftuot 18-nius

Washington. — Apsigyni
mo sekretorius generolas 
Marshall ir armijos štabo 
galva gen. Omar Bradley 
laiškais atsišaukė į Kongre
są, kad nutartų verstinai 
imt karinėn tarnybon 18- 
metinius berniukus.

Kariniai vadai įkalbinėja 
senatoriams ir kongresma- 
nams ,jog reikės iki 4 mili
onų davaryt skaičių vyrų 
nuolatinėse gin k 1 u o t o s e 
Jungtinių Valstijų jėgose.

Texas įstatymas 
prieš komunistus

Austin, -Tex. — Guberna
torius Allan Shivers pasira
šė Texas valstijos seimelio 
priimtą bilių, kuris reika
lauja:

Suregistruot visus komu
nistus ir bendradarbiaujan
čių su jais organizacijų na
rius;

Neįleist komunisto į jo
kią valdinę tarnybą;

Baust kalėjimu ir pini
giniai nesiregistruojančius 
■komunistus ir kitus kai
riuosius;

Mirčia baust vadinamus 
“sfabotažninkus.”

Trumanas siūlo pabrangint 
laikraščių siuntinėjimą

Washington.—Prez. Tru
manas kreipėsi į Kongresą, 
kad antra tiek pabrangintų 
laikraščių ir žurnalų siun
tinėjimą per paštą. Sykiu 
Trumanas siūlė įvest dvi- 
centines atvirutes vieton 
dabartinių viencentinių ir 
pakelt kainas registruo
tiems, parcel post, special 
delivery ir kitiems pašto 
siuntiniams.

Prezidentas sakė, jog su 
dabartinėmis siuntinėjimų 
kainomis pašto departmen- 
tas turi daugiau kaip $500,- 
000,000 nuostolių per me
tus. , \

ORAS. — Apsiniaukę ir 
šalta.

Laisvę įkūrė šeši partneriai South Bostone. Ji bu; 
vo leidžiama savaitraščiu, vėliau du kart savaitraščiu.

Į Brooklyną Laisvė buvo perkelta 1914 metų pra
džioje ir čia tuojau buvo įkurta kooperatyvinė ben-

/

drovė, kuri laikraštį perėmė į savo rankas.
19119' metais Laisvė buvo pradėta leisti dienraščiu.
Taigi mes šiemet švenčiame 40 mėtų nuo to laiko, 

kai Laisvė pradėjo išeidinėti.
Sunkūs buvo mūsų laikraščiui metai, kai jis pra

dėjo išeidinėti; sunkūs jie ir dabar; darbininkiškas 
laikraštis (ypatingai dienraštis), aišku, negali išeidi
nėti be plačiųjų darbo žmonių masių paramos.

Šiuo metu Laisvės padėtis yra sunki dar ir dėl to, 
kad viskas labai pabrango, kad jos priešai atkalbinėja 
biznierius nuo davimo jai skelbimų, kad jos priešai 
deda didžiausių pastangų visaip Laisvei pakenkti.

Visa tai turėdamas galvoje, Laisvės bendrovės šė
rininkų suvažiavimas, įvykęs šių metų sausio mėnesio 

pabaigoje, nutarė atsišaukti į visą progresyvę lietuvių 
visuomenę iškilmingai atžymėti mūsų laikraščio 40 
metų amžiaus sukaktį, jubiliejų.

Nuo kovo mėnesio 1 d. iki liepos mėnesio 15 d., tarė 
šėrininkų suvažiavimas, mes privalome sudėti nema
žiau $10,000 specialiam Laisvės fondui.

Tie pinigai tenka sudėti daugiausiai sveikinimais, 
aukomis arba nuo parengimų pelnu.

Mūsų šėrininkų suvažiavimas mano, jog Laisvė turi 
tiek patrijotų, kad jie lengvai,—jei kiekvienas aukotų 
tik po penkinę,—gali sukelti $10,000.

Bet mes žinome, jog yra žmonių, kurie, nors ir labai 
norėtų, penkinės aukoti negali, bet taipgi yra žmonių, 
kurie gali paaukoti do $10 ir daugiau.

Jau yra visa eilė žmonių, gerų laisviečių, pasižadė
jusių aukoti sšiani fondui po $25 ir $50!

Taigi, jei tik mes visi stosime darban, tikslas bus 
pasiektas ir mūsų bendrovės šėrininkų balsas nebus 
“balsu tyruose.”

Neužilgo mes pateiksime platesnių informacijų apie 
šį vajų.

Šiuo tarpu kreipiamės į visus gerus laisviečius da
lyvauti šiame didžiuliame ir svarbiame mūsų laikraš
čio jubiliejuje, prisidedant darbu ir centu.

Aukotojų vardai ir pavardės (tų, kurie nori) bus 
paskelbti laikraštyj. O kurie aukotojai norės aukoti 
po slapyvardžiais, mes taip mielai ir paskelbsime juos.

Brangieji laisviečiai, visi darban!
Visi dalyvaukime šio reikšmingo jubiliejaus atžy

moj ime!
< REDAKCIJA,

ADMINISTRACIJA, 
SPAUSTUVĖ.

Hooveris įspėja, kad Trumano 
politika stumia linkui 
pragaištingo karo Europoj

Washington—Buvęs pre
zidentas Herbertas. Hoove
ris pareiškė, jog prez. Tru
mano pasiibojimas siųsti 
dar keturias divizijas ame-' 
rikonų kariuomenės į va
karinę Europą “veikiausiai 
privestų prie sausumos ka
ro” Europoje.

Hooveris kalbėjo kaipo 
liudytojas bendrame posė
dyje Senato ginklinio ir už
sieninio komitetų. Jisai sa
kė, norint atremti sovieti
nę armiją sausumoje, reikė
tų 100 iki 125 divizijų va
karinės Europos ir Ameri
kos kariuomenės. Tuo tar
pu generolas Eisenhoweris, 
vyriausias tarptautinės At
lanto kraštų armijos ko- 
mandierius, numato tiktai 
37 iki 40 divizijų tokios ka

riuomenės . O jeigu taip, 
tai rusai per 20 dienų nu
šluotų vakarinę Europą ir 
pasiektų Atlanto Vandeny
ną. Todėl siųsti ten dau
giau amerikinės kariuome
nės dabartiniu .laiku, tai 
būtų tiktai aukoti “mūsų 
herniukus išžudymui.”

Hooveris teigė, kad pa
tys vakarų Europos kraštai 
privalo sudaryti tinkamas 
armijas, o jeigu Sovietai 
“užpultų” vakarinę Europą, 
tai prieš juos turėtų veikti 
amerikinės oro jėgos ir ka
rinis laivynas.

Hooveris taip pat pareiš
kė, jog prez. Trumanas ne
turi teisės be Kongreso lei
dimo siųsti Amerikos armi
ją į tokias vietas, kur gręs- 
tų karas išsiveržti.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji.

Valdžia pakelia kainas 
tūkstančiams reikmenų
Užtikrina bizniams vadinamus
“teisingus vidutinius” pelnus

Washington.—Kainų kon
troliuotojas Michael Di Sal
le leido “pataisyti” kainas 
drabužiams, avalams, aude
klams, naminiams baldams 
ir tūkstančiams kitų kas
dieninių reikmenų. Šis Di- 
Salle’s patvarkymas reiš
kia, jog tie reikmenys bus 
dar pabranginti pirkikams.

Valdžia sausio 26 d. buvo 
užsaldžius kainas tokiame 
laipsnyje, kurio jos pasie
kė nuo 1950 m. gruodžio 
vidurio iki 1951 m. sausio

Trumanas nori greitos 
sutarties su Japonija

Washington.—Prez. Tru* 
manas ragino specialų savo 
patarėją republikoną John 
Fos'terį Dullesą greitai pa- 
ruošt taikos sutartį su Ja
ponija. Tai būtų atskira 
sutartis, apeinanti Sovietų 
Sąjungą.
Sugrįžęs iš Japonijos, Dul

les pranešė prezidentui, kad 
japonų valdžia sutinka pa
laikyti Amerikos kariuome
nę po taikos sutarties pasi
rašymo.

Perono fašistai šaudo
I

Prensa spaustuvininkus
Buenos Aires. — Prezi

dento Perono fašistų vado
vaujami laikraščių pardavi
nėtojai nušovė vieną dien
raščio Prensos spaustuvės 
darbininką ir sužeidė kelio
lika, kuomet spaustuvinin
kai ėjo darban pro fašisti
nius pikietuotdjus. Ten pat 
stovėjo policija, kuri davė 
visą valią užpuolikams,, ku
rie vadinasi “streikieriais.”

Jau ištisas mėnuo, kai Pe
rono gengsteriai sustabdė 
spausdinimą Prensos, di
džiausio Argentinos dien
raščio, todėl, kad Prensa 
pakritikuo d a v o fašistinę 
politiką.

Adenauer perša uždraust 
Komunistą Partiją ’

Bdnn, Vokietija. — Vaka
rinės Vokietijos premjeras, 
klerikalas Konrad Adenau
er, ragino savo seimą už
draust Komunistų Partiją.

BAŽNYČIOS ĮGRIUVI-
MAS UŽMUŠĖ 11

Bogota, Colombia. — per 
pamaldas įgriuvo bažnyčios 
stogas ir lubos; užmušė 11 
mokyklinių mergaičių ir su
žeidė 11 kitų.

Kartu jįs pastebėjo, kad 
vakarinė Eūropa nėra bū
tinai reikalinga Amerikos 
apsigynimui.

LAISVĖ—LIBERTY
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Richmond Hill 19, N0Y.
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25 d . O tuo laikotarpiu kai
nos ypač smarkiai pakilo 
aukštyn.

Kainų kontroliuotojas Di- . 
Salle dabar atranda, kad 
kompanijos - sandėliai pirm 
sausio 25 d. buvo pabrangi
nę savo prekes smulkmeni- 
nėms krautuvėms. Jis to
dėl leidžia krautuvėms “at
sigriebti” ir tiek savo kai
nas pakelti, kad šie bizniai 
gautų “teisingus viduti
nius” procentus pelno pagal 
pačių biznierių apskaičiavi
mus.

------------------------ - ■ . _ 4 . .1— 

Titui reikia dar 
450,000,000 dolerių

Washington .— Amerikos 
valdininkai sakė, Jugosla
vijos Tito valdžiai reikės 
dar 450 mil .dol. paramos 
per trejus metus. Jie ra
portavo, kad Jugoslavija 
kenčia , krizę — fabrikinė 
pramonė nupuolus, stokuo- 
ja įkaisto gyventojams, rei
kia daugiau lėšų armijai ir 
tt.

Kadangi Tito pasižadėjo 
išvien su Amerika ir kitais * 
vakariniais kraštais prie
šintis Sovietams ir jų drau
gams, tai Washifl^tono val
džia juo labiau rūpinsis , 
stiprinti Jugoslaviją, kaip 
teigia New Yorko Times > 
korėspondentas Walter 
Waggoner.

Čechoslovakijos Komunistu 
Partija išbraukė daug 
Klementiso šalininkų

Praga. — Čechoslovakijos 
Komunistų Partija per pa
skutinį pusmetį pašalino 
169,544 narius ir kandida
tus. Surado, kad dauguma 
jų buvo suklaidinti Klemen
tiso ir kitų politikierių, ku
rie suokalbiavo užgrobti 
Čechoslovakijos valdžią irv. 
sudaryti karinį sąryšį su A- 
merika ir kitais vakariniais 
kraštais prieš Sovietų Sąr 
jungą.

Komunistai sutiktų remt 
socialdemokratų kandidatą 
vakarinėje Vokietijoje

Frankfurt, Vokietija. — 
Vokiečių Komunistų Parti
ja pasisiūlė remti ‘ socialde
mokratų kandidatą Hesse 
provincijoje į vakarinės Vo
kietijos seimą, jeigu jis pa
sižadės priešintis vokiečių 
armijos atgaivinimui; dar
buosis, kad būtų sušauktas 
steigiamasis seimas dėl vie
nos valdžios įkūrimo visai 
Vokietijai ir reikalaus ne
delsiant daryti visų talki
ninkų taikos sutartį su Vo
kietija.



į ■ 1

LAISVE
'LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The L a i s v ė, I n c.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays
1,10-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y. 

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

President! GEORGE WARES; Seer-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY. MIZARA

Lietuvos niekintojai piktųjų melagių rolėje

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ......... $7.00 Į Canada and
United States, per 6 months $3.75 j Canada and 
Queens Co., per year ....
Queens Co., per six mos.

Brazil, per year
Brazil, 6 months

. $8.00 j Foreign countries, per year
. $4.00i Foreign countries, 6 months

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, 
under the Act Gf March 0, 1879.

Labai dažnai sunku net su
prasti, ką tikisi pasiekti kleri
kalų, menševikų ir smetoni- 
ninkų spauda ir jos bendra
darbiai tokiais' atvirais ir be
gėdiškais melais apie šių die- 

Į nu Lietuvą. Už ką gi tie re
daktoriai laiko savo skaityto
ji <s? Nejaugi

$8.0( ja, kad ,melas nebus 
$4,0u,tas ir iškeltas aikštė $9.00 ( 
$4.50

jie jsivaizduo-
pastebė-

N. Y„

Tarybą Sąjungos nota
Niekados pirmiau civilizuotas pasaulis nebuvo matęs 

tiek diplomatinių notų, kiek turime šiandien. Sunku jas 
visas ir beperskaityti. Šiuo tarpu turime ant rankų ilgą 
Tarybų Sąjungos notą Anglijai. Tai atsakymas į dar 
ilgesnę Anglijos notą Tarybų Sąjungai, prieš keletą sa
vaičių paskelbtą spaudoje.

Savo notoje Anglija padarė visą eilę primetimų Ta
rybų Sąjungai. Ji sakė, kad Tarybų Sąjunga, o ne An
glija, “esanti pamiršus arba sulaužius Jaltos ir Potsdamo 
susitarimus. Kitas užmetimas buvo, kad Tarybų Są
junga vienft turinti didesnę armiją, negu sudėtos daik
tai! visos Šiaurinio Atlanto Sąjungos valstybės. Be to, 
Anglija teisinosi, kad nei ji, nei jos talkininkai nemaną

g’i

Susiranda Silpnadvasių

. Gal mes 
' mes 
i toj ų 
i m as 
j a u 
dyti,
lą atskirti nuo tiesos, 
ir gražiai sudoroja 
tik jiems 
Vienybė, 
Keleivis,

klystame? Gal 
nesuprantame jų ska 
ir pasekėjų? Labai gali- 
daiktas, kad dauguma jų 
taip sukurstyti ir apinio- 
jog nė nebesistengia me- 

priima
viską, ką 

patiekia Draugas, 
Dirva, Naujienos, 

Darbininkas ir kiti.
Šitą išvadą manyje labai 

sustiprina neseniai gautas vie
nas laiškas ir iškarpa iš Kelei
vio. ♦

Toje iškarpoje 
stebuklą” : 

'Keleivio’ Nr.

skaitau se -
’ ■[ k amą

tas yra, kad pirmu syk Lietu
vos istorijoje tikrai, rimtai sic- 400—500 tūkstančių ir 
kiama Lietuvą padaryti mūri- gidu plytų. Vien tik patobuli- 
niu kraštu. Dedamos labai pa- nūs arklinius plytų gaminimo 
sėkmingos pastangos, kad sa- presus per 8 darbo valandas 
vo plytinę 
didesnis kolektyvinis

plytinėje pagaminti 
d au-

8 darbo valandas 
turėtų kiekvienas 1 galima supresuoti 4,000 plytų, 

ūkis, o 
šiandien Lietuvoje jau veikia pamainomis, ši 
dešėtkai plytinių. Kai kurios,' dvigubai.
tiesa, tebėra mažos ir nedaug į

darbą organizavus dviem 
norma padidės

Todėl plytų 
teduoda produkcijos, bet dau-1 sudaro kliūties 
gelis jau dirba labai plačiu'tyti plytų 
mastu ir duoda daug produk-l^paspartint plytų 
ei jos.

52 skaitant 
labai nusis

tebėti iš Stalino klapčiukų 
___  __ ____ _ džiaugsmo, kad Tarybų Lietu- 

notoje parodo, kad Tarybų Sąjungos armija šiandien yra i voje tai]) labai progresuoja, 
net mažesnė, negu buvo prieš Antrąjį Pasaulinį Karą, jog net 24 tūkstančius plytų I, į 
Tuo tarpu, sako, Anglijos ir kitų kapitalistinių valstybių i padirbti į metus laiko...’J 
armijos yra dusyk ar daugiau didesnės, negu jos buvo ( 
prieš karą.

Savo notoje Sovietai labai storai pabrėžia tą faktą, 
kad Anglija sulaužė dar 1942 metais padarytą ir 
mingai pasirašytą bendro apsigynimo ir bendros 
tarpinės pagalbos sutartį su Tarybų Sąjunga. Tai 
apsigynimo sutartis prveš Vokietiją. Dabar Al 
sako nota, susideda su Jungtinėmis Valstybėmis 
naujo Vokietiją apginkluoja. Dabar Anglija veikia- iš
vien su Vokietija prieš Tarybų Sąjungą. Aiškus, sako, 
tos sutarties sulaužymas.

Sovietai išbaia Angliją už apšmeižimą Korėjos žmo
nių ir Kinijos .Liaudies Respublikos. Agresoriais esą 
amerikiečiai ir anglai, o ne korėjiečiai ir kiniečiai. Šitie 
žmonės kovoja už savo kraštus.

Sovietai vadina šmeižtu anglų - notoje padarytą už
metimą, kad Tarybų Sąjunga esanti kalta už įvykius 
Malajuje ir Indo-Kinijoje. Tiesa, sako, Tarybų Sąjun
ga simpatizuoja kolonijų žmonių kovoms ūz> laisvę ir 
nepriklausomybę, bet niekur tose vietose Sovietai neturi 
nė vieno kario. (

Kas liečia santykius tarpe Anglijos ir Tarybų Sąjun-' 
gos žmonių, tai Sovietai neabejoja, jog jie yra geri ir 
pasiliks tokiais. Kas kita su Anglijos darbiečių valdžia. 
Ji nenorinti gerų santykių. ,

ir nenorį iš naujo apginkluoti Vokietiją ir prikelti vo- ‘Pastabėlės’ teko 
kiskąjį militarizmą.

Dabar Sovietai smarkiai atkerta Anglijai. Jie savo

Plytininkų Konferencija
Praėju'siu metų rugsėjo vi

duryje Dotnuvos rajono “Auš
ros” kolūkyje įvyko visos 
Lietuvos kolūkių plytininkų 
konferencija. Konferen. buvo 
sušaukta obalsiu: “Sukurkim. 
kultūringas mūrines kolūkių 
sodybas!” Vilniaus T i eso j e 
buvo apie tai plačiai rašyta.

Konferencijoje buvo plačiai 
disk ūsuotas plytų gamybos 
reikalas.

Kaip rimtai į plytų gamybą 
žiūrima ir kiek daug dėmesio 

‘kreipiama, parodo Povilo Va- 
riakojo, Kaimo ir kolūkių sta- 

I tybos viršininko, pastabos apie 
konferencijos rezultatus. Jis 
rašo :

presavimas ne- 
plačiau išvys- 

gamybą. Siekiant 
gam., svar

biausias uždavinys yra įrengti 
geras, džiovyklas ir laiku iš
džiovinti kuo didesnius kie
kius plytų. Jeigu iki‘šiol daug 
kur buvo delsiama plytų ga
myba vien del to, kad neištir
ti molio klodai, tai įvykusiame 
pasitarime išaiškėjo, jog molį 
gali rasti ir parinkti patys 
kolūkių plytininkai. Be to, 
jiem padėti turi vietos kolūkių 
statybos skyrių 
Turint galvoj tai, 
plytinė per metus 
kelis šimtus tūkstančių plytų, 
ypatingai didelių molio kie
kių ir nereikia.

Negalima pamiršti, jog ply
tinių statyba kolūkiuose yra 
valstybinės svarbos uždavi
nys, kuris turi būti laiku fvyk- 

Lodčl būtina dar šiais

specialistai. 
kad lauko 

pagamina

iškil- 
Xtvi- 
nųvo

ir is

Dotnuvos rajono 
ūkyje respublikos 

plytininkų pasitars
imas išaiškino didelius ] 
| gamybos galimumus 
i lauko degyklose.
voje Dotnuvos rajono 

Gos”, Klaipėdos rajono 
Gino vardo, Plungės 
| “Pergalės”, Mažeikių

Vienas Keleivio skaitytojas i 
pasiskaitę šitą plepalą, pri
siuntė man ir rašo :

“Brangūs Draugai Bimba ir 
Mizara. Kur jūsų tvarka ir ži
nojimas, ar ne sarmata ju
dviem ii* visam Laisvės šta
bui? Rodos neseniai jums ra-. . .
šiau, pamirškite ta Lietuva • ir i "Jaunoms Gvardijos , 
los gerovę,laikote save žiop-i‘sl* , ajono Gal bes 
liais ir skaitytojus. Dabar Pasiektus laimėjimus. jsisav!- 
matote plytų istoriją. Sarma
ta jums... Aš niekados bema
niau, kad Laisvės redaktoriai 
toki nemokšos...”

Laišką pasirašo “J. Y.”
Kitus žmogus sarmatina, 

pats, matote, sarmatinasi laiš
ką pasirašyti! Tikras Keleivio 
auklėtinis.

kol ūkių 
Turint gal- 

“Auš- 
Mičiu- 
rajono 
rajono 
Zara- 

darbo”

dyląs.
metais visuose kolūkiuose pa
imi kti vietas, paruošti džio-

I vykias, kad galima būtų 
plytų I darbą plytinėse jau 

“ ; balandžio mėnesio.
Valdyba numato dar

plyti ninku ir 
darbuotojų. Jie
.metais vadovaus savo kolū-

1 k i u os e staty b i n i ų m e d ž i ag ų
■ gamybai.

Jau dabar itin svarbu ruoš- 
nant plytų gamybą savo jėgo- Į tis sekančių metų plytų gamy-

Išgarsėjęs New Yorko gemblerių sindikato lyderis 
ir politikierius Frank Costello (dešinėje) liudija Sena
to kriminalysčių tyrinėjimo komisijoje. Šalia jo (kai
rėje) sėdi jo advokatas.

“DIDVYRIS”!
Naujienose skaitome ko- 

respondencijukę iš Urugua- 
jaus:

Urugvajus. — šiomis die
nomis Dr. Pranas Sačikaus
kas, susipykęs su kunigu Ka
zimieru Vengru, iššaukė jį 
dvikovon. Sačikauskas sakosi, 
kad jis bandęs taikiu 
išspręsti nestrsipratimus, 
jam nepavykę. Jis 
verstas imtis Pietų 
dar vartojamų 
priemonių teisybei

Vasario 12 dieną

Plytos ir B esarmačiai

i Nežinau, kaip ir kur ta 24 
tūks. skaitlinė atsirado. Vei
kiausia iš kur nors ir kaip nor 
Keleivio peckeliai išpešė. Su

daroma įspūdis, kad, žiūrėki
me, Tarybų Lietuvoje tik tiek 
1 plytų 
narna.

■ vienąm 
(Taip,

Atstovų Buto Ginkluotų Jėgų Komitetui. Jis čia iš- Keleivio skaitytojas, 
dėstė, kiek ir kokių ginkluotų jėgų Amerikai reikią. Jis iškarpą prisiuntė 
sakė, kad vyriausybė planuoja trumpiausiu laiku turėti plūdo.
šalies armiją iš pusketvirto milijono vyrų. Iš tų jėgų I, Bet 
keturios divizijos bus pasiųstos į Europą. .------  —
mes laikome apie dvi divizijas. Be to, reikią dviejų di-(~

' vizijų Japonijoje. .
Kas liečia Korėją, tai pasirodo, kad šiuo tarpu mes 

ten turime visą ketvirtadalį milijono vyrų. Apie- pen
kiasdešimt tūkstančių jau, netekome sužeistais bei už- 

. muštais. ’ ■ ,

Mūsą ginkluotos jėgos Korėjoje
Jungtinių Valstybių ginkluotų jėgų štabo pirminin

kas generolas Omar N. Bradley buvo pakviestas liudyti 
Atstovų Buto Ginkluotų Jėgų Komitetui. J

per metus tepasigami- 
Juk jų neužtenka nė 

vidutiniam pastatui, 
matyt, suprato ir tas 

kuris tą 
ir mus iš

kaip gi iš tiesų stovi
Dabar ten Lietuvos plytų gamyba? Fak-

mis, galima drąsiai tvirtinti, 
jog plytų gamyba prieinama 
kiekvienam kolūkiui. Visos 
plytinės įrengimų kaina nevir
šija nė 4—5 tūkstančių rub. 
“Aušros” kolūkiui plytinės į- 
rengimai atsiejo vos pustrečio 
tūkstančio rublių. Be to, ply
tinėje darbas kolūkiui taip 
pat labai mažai tekainuoja, 
.juo labiau, kad jose dirba pa
tys kolūkiečiai už darbadie
nius. Dirbdami plytinėje, ke
turi žmonės gali per sezoną 
pagaminti iki. 400—500 tūks
tančių' plytų.

Daugelis mūsų respublikos 
kolūkių plytinių, pradėję dar
bą birželio mėnesį, pagamino 
po 50—100 tūkstančių plytų. 
Tai rodo, jog, įrengus geres
nes džiovyklas, tobulesnes 
lauko krosnis, įgijus daugiau 
patyrimo ir sukūrus stambes
nes plytininkų brigadas, susi
darys galimybė kiekvienoje

. Atsteigta sena Amerikos tradicija
Kai anais senais laikais'Jurgis Washingtonas atsisakė 

kandidatuoti trečiam terminui į prezidentus, jis pradėjo 
tokią tradiciją, kurios paskui buvo prisilaikoma per virš 
pusantro .šimto metų.

Bet toji sena tradicija tapo sulaužyta Antrojo Pasau
linio Karo metu. Tai buvo Franklin Delano Roosevelt, 
kuris ją sulaužė. Žmonės jį išrinko trečiu ir ketvirtu 
kartu. * . •' ■

Bet prieš šitokį demokrato prezidento, žygį sukilo re- 
publikonai, Jiems nepatiko, kad Baltajame Name sėdi 
taip ilgai ne jų žmogus. Kongrese prasidėjo bruzdėji
mas už uždraudimą vienam žmogui tarnauti prezidentu 
daugiau, kaip du terminu. Tapo patiektas pataisymas 
prie Konstitucijos. Bet Konstitucijos pataisymas tampa 
pataisymu tik tada,, kai trys ketvirtadaliai valstijų sei
melių jį užgiria.

Dabar, tiek valstijų jau užgyrė. Vadinasi, nuo dabar 
Konstitucija draudžia kandidatuoti trečiam terminui. 
Bet šis pataisymas nepalies prezidento Trumano. 1952 
metais jis galės būti demokratų kandidatu, jeigu norės. 
.Mat, jis tik užbaigė prezidento Roosevelto terminą, kai 
Rooseveltas numirė, Jis pats prezidentu buvo išrink
tas tiktai vieną kartą. Tuo būdu jis galės kandidatuoti 
antram terminui. • ’ . '

Trys darbo unijų lyderiai, kurie yra kandidatai j Ap
sigynimo Mobilizatoriaus Charles E. Wilspn pagelbinin- 
kus. Iš kaires i dešinę: Amerikos Darbo Federacijos 
įždipinkas George Męany, mašinistų unijos preziden
tas A. J. 'Hayes ir automobilistų unijos prezidentas 
Walter P. Reuther.

Japonija bus mūsą kolonija
Taip atrodo iš prezidento Trumano ambasadoriaus 

John Foster Dulles pranešimo. -Jis’Tjau sugrįžo" iš Ja
ponijos.'Jis sako, kad japonai geruoju priėmė mūsų pa
siūlymą, jog ir po taikos su Japonija pasirašymo Ąme-

rika turės teisę Japonijoje ir aplinkui Japoniją laikyti 
militarines bazes.

Dulles esąs ,tęs nuomonės, kad taikos sutartis su Ja
ponija bus padaryta greičiausioje ateityje.

Bet kaip bus su tais kitais 11-ka kraštų,,kurie taipgi 
kariavo prieš Japoniją? Matyt, jis jau yra susitaręs 
su Anglija ir Australija dėl sutarties. Kas liečia Kiniją, 
kuri ilgiausia su japonais kariavo ir daugiausia nuken
tėjo, nepaisoma.

džiaugiasi dėl atsiradimo at
skalūnų Italijos komunistų 
tarpe. Girdi, tai ženklas, kad 
Europą užlieja titoizmas. Ta 
spauda, tačiau, džiaugiasi vi
sai be reikalo.

Kaip kiti judėjimai, taip ir 
komunistinis, susiduria su to
kiais reiškiniais visuomet, 
Įtemptesniais laikais jie\dad|- 
giau pastebimi, o kitais '■ lai
kais praeina visai nepastebėti.

Jungtinėse Valstijose, jeigu 
nepamiršote, partijos galva E. 
Browderis išėjo. Kanadoje 
per praėjusius kelis metus pa
sišalino »visa eilė centrinių vei
kėjų. Tuo pat laiku ir CCF 
nustojo visos eilės žymių žmo
nių. šalinasi ir iš liberalų ir 
konservatų partijų.

Trockizmas, kurį 
vaduoja titoizmas, 
•platesnių masių,
vardas jau kaip ir nežinomas. 
Jie organizavo internaciona
lus ir garsinusi, kad tuojau 
laimės visame pasaulyje.

Tokiais laikais, kaip dabar, 
žmonės priversti galvoti. Jie 
taipgi dažnai patenka į įvai- 

. rius sūkurius. Gyvenimui nei
nant, jų pažiūros išryškėja. 
Vieni eina į kairę, kiti vgrįžta 
atgal. Kai- kurie pabūgsta, sun
kumų ir taikosi ten, kur htro- 
„j mažiau, pavojaus, sunku
mų. Bet bendrai imant, darbo 
žmonės po visą pasaulį vis la
biau ir labiau klasiniai susi
pranta ir daugiau opozicijos 
rodo išnaudojimui. Kyla ko
lonijų žmonės. Plinta ir kofriu-

būdu 
bet 

esąs pri- 
Amerikoje 
kavalierių 
atstatyti.

Pranas 
laišką 

arkivyskupui, ku-

pra- 
nuo |

i Sačikauskas pasiuntė 
šiais j La Blatos

metais kursuose apmokyti 240(r’ame aiškina, kodėl jis buvo 
120 kalkinių 
jau sekančiais kun- Vengru. Laiške jis sako, 

kad savo laiku jis kreipėsi į 
kardinolą Santiago Copelo,
kad .tarpininkautų kilusiam
konfliktui spręsti, bet nieko iš 
to neišėję.

Nežinia, ar 
Sačikauskas

priverstas eiti dvikovon su

dabar pa- 
nelaimėjo
Trockisto

bos sezonui kolūkiuose, že
mės ūkio srities darbuotojai 
turi išaiškinti kolūkiečiams 
mūrinės statybos reikšmę, mo
bilizuoti juos tam, kad dar šį 
rudenį kiekviename 
būtų 
nėms 
dėta

' g i mu

kolūkyje 
parinktos vietos plyti- 

ir artimiausiu metu pra- 
džiovyklų bei kifų įren- 
statyba.”

Arba štai kalba “Aušros” 
ko] ūkio pirmininkas Pranas 
Barauskas. Jis džiaugiasi, kad 
nors jo vadovaujamas kol
ūkis tik neseniai pasistatė sa
vo plytinę, darbą dar tik pra
deda, bet, sako, dar šį sezoną 
“pagaminsime pirmąsias 100 
tūkstančių plytų”.

Povilas Adomavičius, Klai
pėdos rajono Mičiurino vardo 
kolūkio plytininkas, praneša 
kad ir jo’kolūkis neseniai pa
sistatė savo plytinę ir džiau
giasi, kad “per astuonias va
landas mūsų brigada pagami
na daugiau kaip 3,000 plytų. 
Iki šiol pagaminta 60 tūkstan
čių plytų”.

Arba štai pranešimas Petro 
Suveizdos, Klaipėdos srities 
kaimo ir kolūkių statybos val
dybos inžinieriaus:

“Tokį uždavinį užsibrėžė 
musų kolektyvas. Tuoj pat bu
vo pritvirtinta kiekvienam sri
tyje ir rajone dirbančiam spe- 

I cialistui po kelis kolek. ūkius, 
kąd padėtų kolūkiečiams į- 
rengti plytinių krosnis, džio
vyklas, supažindinti su pato
giausiais gamybos būdais.

“Gražius rezultatus pasiekė 
‘Jaunosios Gvardijos’ sustam
binto kolūkio plytininkai.

“kavalierius” 
susirėmė su 

“kavalierium” Vengru .(pa
starasis irgi geras paukš
tis!), ar ne, ar juodu kits 
kitam pabadė pašonę ar ne. 
Tiek aišku, kad “kavalie
riai” ryžosi eiti “dvikovon.” 
Ar matot, kokiu dideliu vy- 
rų Lietuvos žemė pagimdė!

Jei Smetona būtų gyvas, į‘|“ 
jis tikrai juos apdovanotų ! 
ordinais.

Del jųjų džiaugsmų
Kanadiškis Liaudies Bal-1 

sas rašo: Ln.ju
Į 1

Komercinė spauda labai nistų įtaka.

Skaitytojų Balsai
Keli žodžiai del į istorinių įvykių vaizdus, bet
romano “Kryžkelės”. i kartu ir patį skaitytoją įtrau-
\ Iš tikrųjų, tai įdomus romą- k<a į tųjų įvykių sūkurį, ku-

Nors man netenka gauti riame turi kartu ir pergyven- 
nume- ti visus tuos įvykius. Tokius' 

tai dalykus tegali sukurti tik pa
žangūs rašytojai ir laisvame

I krašte.
Daug dipukų pas mane pra- 

jiems pjasi-
i “Laisvę.” Girdi'^ie 

Įtik nori tąjį romaną skaityti 
,— tai yra “Kryžkeles.” į 

Turiu pasakyti, kad “Lais-
I vės” štabas tikrai turi gerą

eilinių “Laisvės 
bet kuriuos gaunu,

nąs. 
visų 
rių, 
skaitau ir su nekantrumu lau
kiu naujų.

Su pačiu romano rašytoju j 
mane kartą yra supažindinęs j duočiau
rašytojas Vytautas Montvilas įskaityti 
(nacistinių budelių 

tas) 1941 metais.
kai patsai 

kas (Vienuolis) yra 
žmogus, o dar puikesnis rašy
tojas. Nes taip vaizdžiai ir 

(įdomiai parašyti nėra taip 
■lengva, ypatingai istorinius 
(dalykus. «

Skaitai ir rodos jauti, kad 
Se-ltas viskas yra buvę tik vakar, 

no plytininko Bronkštato va-[o ne prieš kelis šimtus metų 
dovaujam'a plytinės darbųot. | atgal. Nes rašytojas sugebėjo 
brigada jau defea antrą kros-(ne tik skaitytojams patiekti 
nį. Kolūkio valdyba nutarei

Ąsmenišl

n užu d.v

žukaus- 
puikus

turi ne tik 
žinių 
kaip

bet ir 
‘Kryž-

skonį patenkinti savo skaity
tojus.. “Laisvė” 
įdomių, įvairių 
įdomių romanų,

| kėlės,” o anksčiau ėjęs apra
šymas “Grynos Sąžinės žmo
nės” ir tam panašiai. Nuo s^t 

vęs linkiu ir pageidauju, kad 
ir ateityje tai nebūtų pamirš
ta.

Su geriausiais “LaisveF* 
> - • j. • j. 4 j- - i j i i i i • - -i • i • ! linkėjimais,dar siais metais pastatyti mu- j darbo lauką plyines kiekvie- I 

rinę patalpą grūdams, prade-1 name sustambintame kolūky- 
ti kultūrinio aptarnavimo pa- je. Dar šį mėnesį orgąnizuo- 
talpų statybą. Sekančiais me- jame pusantro mėnesio kursus 
tais bus dar labiau, didinamas plytininka'ms paruošti”, 
plytinės pajėgumas, o plytos į Palyginkite, dabar, šiuos 
panaudota gyvulių fermų ir tik kelis davinius apie plytų 
kolūkiečių gyvenamųjų namų gamybą Lietuvoje su Keleivio 
statybai. Į plepalais apie.“24 tūkstančius

“Pradedaifias plytų degi- plytų per metus 
mas ir eilėje kitų plytinių.

“Dabartinįu metu mes stip- melagiai 
riname darbą, besiruošdami: kintojai. 
naujų plytinių statybai ir, iš miausia, kad tik didesnę- sau- 
viso, sekančių metų sezonui, ją purvo pasiimti ir mesti Lie- 
Iki rudens bus pasirengta ply- tuvai į veidą, 
tinių statybai 80-je srities kol
ūkių, o iki sekančių metų- ru
dens—įrengtos ir paleistos į 2 psl.—Laisvė (Liberty, Lith

ir tuoj pa
matysite, koki' besarmačiai ir 

yra tie Lietuvos nie- 
Jie pasilenkia kuože-

A. Bimba

Naujas Kanadietis,
Canada.

Korėja. — Amerikos lėk
tuvai per dieną padarė 
daugiau kaip 1,000 žygių 
prieš šiaurinius Korėjos 
liaudininkus ir jų padėjėjus 
kinus.

, Lake Success, N. Y.4-W 
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A. VIENUOLIS-žUKAUSKAS
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(Istorinis Romanas)

Atžyme j imas ir Worcester, Massj Jubiliejaus
i Sukėlimas $10,000 Fondo

Linden, N. J

(Tąsa)
—Aš neatidėlioju*. . . Aš vykdau: ar 

aš nesustiprinau Lietuvos tvirtovių len
kų' įgulomis?! Ar aš nepaskyriau Vil
niaus seniūnu Klemenso iš Moskoževo?! 
Ar aš nepastačiau savo vietoje, kaip jūs 
norėjote, Jono iš Olesnicos?! Bet nei vie
nas, nei kitas nesugebėjo nei valdyti, nei 
man atstovauti . . . Tai ko didlenkiai 
bruzda?!. Ko iš manęs šitie šlėktos no
ri?...

—Maloningasai pone, — buvo vėl be
pradedąs Krokuvos vyskupas, bet susi
jaudinęs karalius jam nedavė kalbėti:

—Ar aš nenorėjau Lietuvoj savo vie
tininku palikti jums atsidavusį Kerna
vės kunigaikštį Vygandą Aleksandrą?! 
Tai jūs kalti, kad jo neišsaugojote ir lei
dote Vytautui jį nunuodyti!

—Šviesiausias viešpatie, maloninga
sai mūsų karaliau,—lyg užgautas pašo
ko Krokuvos vyskupas ir pridėjo prie 
krūtinės ranką,—tegu apsaugo viešpats 
dftva^r mus ir tave nuo tokio baisaus įta- 

I rimo. Tai blogos valios žmonių prasima- 
nynias: kunigaikštis Vytautas taurus 
žmogus ir doras krikščionis!..

—Tai gyvatė, kurią aš išmaitinau s'a- 
j VO* užantyje,— vėl sūpurtino ant galvos 

plaukus karalius Jogaila:—jis man duo- 
I bę kasa, su mano amžinais priešais bi- 
čiuliuoja!.. Tai garbėtroška!.. Užsispy
rėlis!.. Jis nė su vienu mano broliu ne
sugyvena . . .

—Kas be nuodėmės, maloningasai po
ne,—norėdamas atvėsinti karalių ir pri
eiti prie susirinkimo tikslo, nuolankiai 
kalbėjo toliau vyskupas:— kunigaikštis 

’Vytautas jaučiasi aplenktas tavo malo
nės, jaučiasi nuskriaustas, o per tai ir 
dedasi su tais, kurie jį gali paremti. Jis 
tau ne keršija, viešpatie, o kaip Kęstu
čio įpėdinis ieško savo teisių ir eina sta
čiai prie tikslo. O per tai jis mums ir 
tau vra pavojingas ir rimtas priešas, nes 
tiesus kelias visuomet yra tikresnis ir 
trumpesnis už vingius. Žinoma yra, 
viešpatie, kad draugų ar brolių kovoje 
laimi tas, kuris nugalėtas. Ir jis dabar 
visur laimi. Bet jei tu, maloningasai ka
raliau, broliškai ištiestom jam ranką . . .

—Aš?—užsidegė karalius.—Aš? ... •
—Viešpatie, — buvo bepradedąs'Vys

kupas.
. —Aš niekuomet pirmas jam rankos 

neištiesiu!
—Barbaras!—vėl prašnibždėjo kuni

gaikštis Ziemovitas.
—Šviesiausias viešpatie, — vėl kalbėjo 

Krokuvos vyskupas,— tik bejėgiai kerš- 
taut nepaliauna: tie žmonės, kurie už 
pikta atmoka piktu, panašūs yra į k^r- 
tą prisisotinusius ir vėl alkstančius. Už
mokestis už' bloga geru arba kantriai 
pakelta skriauda—negaišta ir ateity su
teikia daug džiaugsmo ir ramybės. Su
vesti su savo brolėnu sąskaitas ir susi
taikinti su juo palik mums. Tu tik duok 
mums savo maloningą sutikimą. Kito 
kelv-Tnėra: kito tokio žmogaus, kaip ku
nigaikštis Vytautas, mes neturime nei 
čia,The i Lietuvoje, nei Guduose, nei kur 
kitur. Tik duok mums savo maloningą 
sutikimą broliškai ištiesti jam ranką, o 
mes jau viską .padarysime, ir jis pames 
kryžiuočius, susitaikys ir su Skirgaila, 
pasidalys valdžią ir su kitais tavo ir sa
vo broliais kunigaikščiais . . . Lietuva 
plati ir didelė — vietos užteks visiems. ,

—Tai jūs norite jį padaryti mano vie
tininku Didžiojoj Lietuvos Kunigaikštys- 

itej? Norite jam atiduoti valdyti visą 
Didžiąją Lietuvą?—daug ramiau ir jau 
be galvos purtinimo paklausė Jogaila.
’Vyskupas negreit jam atsakė. Jis at

sakė taip:
—Mes jam ir duosime, ir pažadėsime!
Karalius išplėtė akis, pažvelgė į vys

kupą,- pažiūrėjo į Krokuvos vaivadą, per
metė akimis kanclerį, pasipūtusį Ziemo- 
vitą, prelatus ir, nuleidęs galvą, susi
mąstė ...

—Gerai!.. Sutinku,—pasakė pagalvo
jęs karalius ir tardamas abu žodžiu link
telėjo galva.

-y Mes jam ir duosime, ir ta patį pa- 
įžac lesime, maloningasai karaliau, bet ir 
jis mumtfe už tai turės viešai ir iškilmin- 

■ gai -patvirtinti Krėvės unijos sutartį ir 
pasižadėti tau, viešpatie, ir Lenkijos ka
rūnai savo ištikimybę,—plačiau painfor
mavo karalių kancleris.

t ■.

Jogaila susirūpino. Jis pritilo, nebe- 
purtino galvos, bet vis bruko čia už vie
nos čia už kitos ausies savo ilgus plau
kus; matyt, kad jam dar ne viskas buvo 
aišku. Pagaliau jis paklausė:

—O kas valdys Rusų kraštus?
—Ir Gudų, ir Rusų kraštus valdys jis, 

kunigaikštis Vytautas, — vėl paaiškino 
jam kancleris.

—Vienas?
—Vienas.
—O kaip jis vadinsis?—paklausė ka

ralius.
—Vadinsis jis, kaip ir vadinosi—ku

nigaikščiu Vytautu, o bus—per tavo ma
lonęDidysis Lietuvos ir Gudų kuni
gaikštis.

Jogaila vėl susirūpino tvarkyti už au
sų plaukus ir vėl paklausė:

—O su Lucko žemėmis kaip bus?
—Pažadėsime ir Lucką.
Visi tylėjo ir laukėj ką dąr pasakys 

karalius, kad galutinai jį įtikintų ir tin
kamai atremtų, bet karalius, Lietuvos, 
Lenkų ir Gudų valdovas, tik bruko už 
ausų plaukus, bėgiojo akimis po menę ir, 
žvelgdamas čia vienam, čia kitam didi
kui' į akis, lyg prašė jam padėti susivok
ti. Bet jo didikai buvo šalti, rimti, iš
didūs, o jų sumanymai lygūs buvo jų nu
tarimams ir karaliui nepakeičiami . . . 
Šis jų sumanymas patiko ir pačiam ka
raliui ir atrpdė geras ir naudingas. Ypač 
geras ir naudingas, kad Vytautas bus 
apgautas: jam kartu bus ir duota, ir pa
žadėta, ir daugiau pažadėta, negu duota. 
O kas duota, paskiau galima bus ir atim
ti, o pažado—neištesėti; juo labiau, kad 
visa tai padaryta bus su sąlyga . . . Ir 
bus ramybė. .. ilgam, ilgam . ..

—Tiesa,-samprotavo karalius,-Vytau
tas dabar gali man nepatikėti, nes jau 
du kartu esu jam davęs ir abu kartu at
ėmęs ir net sulaužęs garbės žodį . . . Bet 
tai juk dabar ne mano, o lenkų didikų 
dalykas,—ir karalius gyvai patvirtino:

—Gerai, aš sutinku . . . Bet kaip bus 
su Žemaičiais, ar ir Žemaičius jam ati
duosime? ,

’—Atiduosime ir Žemaičius.
—Betgi aš Žemaičius esu ordinui pa

dovanojęs !—nustebo karalius.
—Tai čia jau Vytautg dalykas, o mes 

jam atiduosime ir Žemaičius,—trumpai 
nuneigė pakancleris.

—Teisybė, čia jau jo ‘dalykas, o mes 
jani atiduosime, — nudžiugo karalius ir 
visas suvirpėjo, kad dabar tai jau jis 
laisvas ir. ilgam galės išvažiuoti į Lietu
vos Brastos girias medžioti ir viskas ap
sieis be jo.

—Tai gerai, tai aš sutinku... O apie visa 
susikalbėsite jūs. Dabar eisiu ir prane
šiu brangiajai savo karalienei . . . Ir ji 
už Vytautą, ir ji... Kas čia yra, kad 
jūs visi už mano brolėną Vytautą ...

Vyskupas, prelatai ir ponai magnatai 
atsistojo, nulenkė galvas ir, kai karalius 
išėjo pas savo brangiąją karalienę, vėl 
susėdo krėsluose ir pradėjo tartis tuo 
pačiu ir kitais valstybės reikalais.

—Tiesa, — susigriebė pakancleris, iš
ėjus karaliui, — aš pamiršau pasakyti, 
kad mes turime savo rankose ir kryžiuo
čiams ką užmauti ant mėškęries kabliu
ko: man praneša Astravo vaivada, kad 
kunigaikštis Kaributas atsiuntęs jam iš 
Lydos pilies vieną Žemaičių bajoro didi
ko Knystauto žmoną ir dukterį gražuo
lę- Tą gražuolęsesąs įsimylėjęs vienas vo
kiečių riteris ir jos ieškodamas griaunąs 
lietuvių pilis . . .

—Mes ir ją atiduosime kunigaikščiui 
Vytautui, ir tegul sau gražuole m'eške- 
rioja kryžiuočių riterius, — nusišpysojo 
Krokuvos vyskupas.

—O kaip jis ja meškerios, tai čia jau 
jo dalykas, — pritarė vyskupui vienas 
Krokuvos prelatų ir garsiai nusikvatojo.

—Teisybė, čia jau jo dalykas; o mes 
atiduosime! — atkartojo’ karaliaus žo
džius kancleris, ir vėl visi didikai sal
džiai nusikvatojo.
- —Na, mosci panie, o ką mes siusime į 
Rittersverderį pas Vytautą?—paklausė 
Krokuvos kaštelionas.

—Švitrigailą, — pasiūlė kunigaikštis 
Ziemovitas. ' ,

Vyskupas pakratė galva ir paaiškino:
—Sugriautų visas derybas, ir ryt po

ryt sužinotų ir ordinas.
—Tai Kaributą?

f

(Bus daugiau) . t

j Kviečiame visus Laisvės patriotus į talką gražiai ir en- 
i tuziastiškai atžymėti Laisvės 40 metų sukaktį. Kada 
i kunigų vadovaujamos kryžiokų gaujos užpuldinėja dien- 
; rasti Laisvę ir stengiasi jį užsmaugti,, tai mes parody- 
j kime jiems, kad jų kruvini fašistiniai nagai yra per 
! trumpi pasiekti Laisvę. Laisve gyvuoja ir ji gyvuos!

'Jubiliejaus atžymėjimas prasidėjo su 1-ma diena ko
vo ir tęsis iki liepos 15-tos dienos.

j sukelti $10,000
| 1951 metais.
; Iš tolimosios 
laisvietis rašo:

“Čia siunčiu

Giltinė
Pastaruoju laiku ir vėl gil

tinė su savo dalgiu nemalo
niai pasišvaistė' pažangiųjų 
lietuvių tarpe; per vieną sa
vaitę trejas 'laidotuves turėjo
me.

Per tą laiką turime i 
fondą užtikrinimui Laisvės gyvavimo1

Floridos sukakties reikalu vienas žymus

$60.00 Laisvei. Tai bus pirmas šūvis
nj sukėlimui $10,000. Aukojusiųjų vardų'neskelbiame...

Daugiau dovanų į sukakties minėjimo fondą gavome 
j nuo šių prietelių:

$10.00 
.. 10.00 

... 10.00 
... 10.00 
.... 5.00. 
... 5.00 
..... 5.00 
.... 5.00

d. mirė S, Ki- 
82 m, amžiaus, 
išgyveno 45 m. 
palaidotas Vil- 

vasario 21 d.
pasakė pra-

Vasario 18 
žys, sulaukęs 

j Šiame mieste 
l Tapo laisvai 
ties kapinėse 
M. Sukackienė 
kalbėles. Jis paliko du sūnūs 
Juozą ir Antaną, ir dukterį Į 
Oną Serbentienę, taipgi kelius 
anūkus ir anūkų vaikus. Pri
gulėjo prie L.S. ir D.B. Drau
gijos (garbės nariu).

Vasario 21 d. mirė K. Vai- 
telienė (Baguckiūtė), sulau
kusi apie 70 m. amžiaus.. Ji 
čia išgyveno 42 metus, ilgą l. ... !laiką nesveikavo; paliko sūnų 

• Dominiką ir .dukterį Katriną

P. Skeberdis, Newark, N. J.............• ...........
Rokas Morkus, Newark, N. J................. .
Al. ir M. Valilioniai, Lauderdale, Fla...........
A. žemaitis, Baltimore, Md................. ...
J. ir A. Staneliai, Newark, N, J...............
G. ir K. Žukauskai, Newark, N. J...............
Joe šleinis, Newark, N. J............. • •...........
J. Kairys, Kearny, N. J......... ............7...
Viso įplaukė $120.00. Dar reikia $9,880,00.

■ Galima pasidžiaugti, kad tai yra graži pradžia. Tik 
neatidėliokime šio darbo kitai dienai, dirbkime šiandien, 
rytoj ir po ryt. Savo pasibrėžtą tikslą turime pasiekti. 
Mūsų darbas yra:

1. Verbuoti naujus skaitytojus-Laisvei
2. Rinkti aukas į $10,000 fondą ir '
3. Gavimas bizniškų pasiskelbimų į jubiliejinę dien

raščio laidą liepos 14 d.
Kurie norite gauti platesnių informacijų apie jubilie

jinį vajų, rašykite Laisvės administracijai, ir mes mie
lai jums suteiksime.

Dėkojame pirmiesiems paaukojusiems į jubiliejinį fon
dą ir linkime, kad kiti dienraščio Laisvės mylėtojai nesi- 
vėlintų su aukomis.

Beje, gaila, kad su pirma diena savo didžiojo vajaus 
negalėjome pasidžiaugti nė vienu nauju skaitytoju. Toje 
linkmėje biskį užsilikome. Tačiau, naujų skaitytojų 
gavimas yra vienas iš pačių svarbiausių darbų 40 metų 
sukakties paminėjimui. Visi turime dėti pastangų, kad 
kuo daugiausia gauti naujų skaitytojų.

Labiausia kreipiame dėmesio į tuos žmones, kurie se
niau skaitė Laisvę, bet yra išsibraukę iš skaitytojų sąra
šo. Mes nuoširdžiai,kviečiame juos, šios gražios sukak
ties proga, vėl užsisakyti Laisvę, kad ji ir vėl būtų su 
jumis kasdien. <

Laisves Administracija

&

Kainą Stabilizatorius Michael DiSalle su savo šeima. 
Atrodo, kad kainų kilimas jo linksmos minos nepakeP 
čia. Mat, jis savo įplaukas skaito ne mažomis darbi
ninkiškomis saujelėmis, bet kapitalistiniais bušeliais.

Harrison-Kearny, N. J
A.L.D.L.D. 136 kp. rengia pasilinksminimo vakarą, 
nuo kurio pelnas yra skiriamas Laisvei, sukėlimui 
$10,000 fondo, sukakties atžymėjimo,proga.

Kviečiame visus atsilankyti į parengimą ir tuomi 
paremti dienraštį Laisvę.

Pasilinksminimas įvyks šeštadienio vakare —

KOVO-MARCH 3 D.
Labor Lyceum Svetainėje,

15-17 Ann St.,. Harrison, N. J.

Bus Skanių valgių ir gėrimų. Įėjjjnaš nemoka
mai. Ateikite pasilinksminti ir paremti savo dien
raštį materialiai. ' ;

Ausejienę; prigulėjo prie LDS 
57 k p. ir L.S. ir D.B. Draugi
jos. Palaidota laisvai Vilties 
kapinėse vasario 23 d. M. Su
kackienė pasakė kalbą ir ei
les.

Vasario 21 d. ūmai mirė 
nuo širdies atakos Simanas 
Janulis, sulaukęs 66 m. am
žiaus. Buvo sveikas, dar krau
tuvėje porą dienų į savaitę 
dirbdavo, bet buvo skaudžiai i 
susijaudinęs, kai gavo laišką 
nuo sūnaus 'iš Korėjos, kad 
netik pusiau alkanas, bet ir 
vandenio neturi atsigerti Ko
rėjos kalnuose bebūdamas. 
Minėtą dieną išėjo laiškų pa
siimti ir sukniubo ant trepu, 
ii- daugiau jau neatsikėlė. Jis 
prigulėjo prie L.S. ir D. B. 
Draugijos, (garbės nariu), 
prie ALDLD 11 k p. ir per 
daugelį metų buvo kuopos fi
nansų sekretorius; taipgi prie 
pašalpinio klubo, Philadel
phia, Pa. Paliko žmoną Aleną 
(Raudoniūtę), dukterį Aleną 
ir sūnų Richardą, kuris yra 
Korėjoje karo fronte kareiviu*. 
Palaidotas laisvai vasario 25 
d. Vilties kapinėse; prakalbė
tos pasakė ALDLD Centro 
sekr. D. šolomskas iš New 
Yorko.

Visus minėtus palaidojimus 
aptarnavo graborius Petras 
Karai is.

Jau tų gėlių-gėiių puošnu
mas toks gražus, bet jos ne
mažai ir pinigėlių kainuoja.

D. J.

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Vietiniams ir Apylinkės 
lietuviams

Vietiniai ir apylinkės lietu
viai prašomi talkos, Prašome 
visus skaitlingai atsilankyti į 
rengiamus Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 135 kuopos 
pietus.

Mes, Jindeniečiai, visus at
silankiusius užtikrinam, kad 
būsite pilnai mūsų svetingu
mu, maistu ir kitais patarna
vimais pasitenkinę. Lindenie- 
čiai ir praeityje, kada tik ko
kį pažmonį turėjo, visada gra- 

| žiai atsirekomendavo ir pilnai 
| atsilankiusius svečius patenki
no.

Šeimininkės 11-tą dieną 
kovo, tai yra sekmadienį, na
mie pietų negaminkite, bet 
dalyvaukite LDS 135-tos kuo
pos ruošiamuose pietuose. 
Apylinkės progresyviai lietu
viai, LDS nariai ir mūsų pri- * 

’ tarėjai, nepamirškite mūsų 
pramogos savu skaitlingu atsi
lankymu paremti. Mes gi iš 
savo pusės, prie pirmos pro
gos, jūsų kolonijas aplankysi
me, kuomet ruošite bent kokią 
pramogą. .

Ypatingai kreipiame dėme
sio į Elizabetho, Newark, Li- 
vingstono, Bayone ir Harisono 
progresyvius mus paremti ir 
dalyvauti kartu su mumis.

Parengimas įvyks kovo 11- 
!tą dieną, antrą valandą 'die- 
'ną, Liberty Hali, 340 Mįtchell 
i Ave; Linden, N. J. Būtų ma- 
j lonu, kad tie, kurie manote 
dalyvauti, praneštumėt rengė
jų pirmininkei O. Vertelis 203 
W. 16-th St., Linden, N. J., 
arba telefonuokite Linden 
2-6917 m, žinotume, kiek tu
rėsime svečių ir, kiek reikia 
pagaminti maisto, kad visus 
pilnai ir sočiai pavalgydinus.

Įžanga $2.50 asmeniui.
Rengėjų Draugas.

mirtingumas 
paskiausiu 

dieną mirė

po, trumpos

New Britain, Conn
Mirė J. Žilinskienė

Lietuvių tarpe 
didėja taip, kad 
laiku veik vieną 
keletas.

Vasario 18 d.,
ligos mirė Josephina Žilinskie
nė, 273 Chestnut St., Susnin- 
kų Jurgio-žilinsko žmona. Ji . 
buvo narė LLD 27 kp. ir pas- 
kiausiame laike paremdavo 
pažangiečių parengimus, o la
biausiai mylėdavo prisidėti su 
dovana, kita dėl dienraščio 
Laisvės.

Vasario 21 d., šventos Ma
rijos kapinėse ji palaidota su 
visom bažnytinėm apeigom. 
Laidotuvėse dalyvavo jų arti
mi ir iš toliau atvykę giminės 
ir draugai.

Paliko nuliudime vyrą J. 
Žilinską, seserį Aleną Naunči- 
kienę New Britaine ir brolį 
Mikolą žukaitį Rochester,

Tegul ji ilsisi pilkoje žemė
je. Prietelis.

Sharon, Kansas. — Beky
lant nuo aikštės, bombaue- 
šis ragožium apsivertė ir 
sudegė. Žuvo 3 lakūnai,

m u.'

4 CHARLES J. ROMAN

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tęl. Fopfcr 4110

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit . suteiksime 
modernišką pątąmąvftną. 
Patogiai ir gražįai mo
derniškai įruoštą mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patepkintį.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

' j. . ................... ..

3 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Ketv., Kovo-Mar. 1, 1951
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NowYorko^/WaVi nūn
Žydų Kongresas ragino 
atšaukti McCarran 
įstatymą

-----

New Yorke įvykęs bertaini- 
nis Amerikos žydų Kongreso 
visašališkojo komiteto posėdis 
pasisakė darbuotis:

Už panaikinimą McCarran 
įstato.

Prieš atginklavimą Vokieti
jos.

Taipgi reiškė pasipiktini
mą, kad globojami ir išlaisvi
nami naciai kriminalistai. 
Kalbėtojai sakė, jog atgink- 
luota Vokietija, vadovauja
ma nacių generolų ir vėl 
skleis “kraują ir ugnį” prieš 
nekaltus žmones už Vokieti
jos ribų.

Niujorkas — skersai 
ir išilgai

Praėjusia savaitę Niujorke 
mirė profesorė Teresa Carbo- 
nora, kuri mokė Barnard Ko
legijoje. Ji buvo 55 metų am
žiaus.

' -o-
Staten Islande suimti trys 

jauni berniokai, kaltinime 
pavogime iš policmanų 4-rių 
revolverių; jie padėti po $4,- 
000 belą kiekvienas. Du ber
niokai yra policmano sūnūs.

-o-
žmonės jau plačiai kalba 

apie “La Traviata” operą, 
kuri bus pastatyta Liberty 
Auditorijoje kovo 18 d. šios 
pramogos tikietai jau platina
mi; gaunami pas Lietuvių 
Namo bendrovės direktorių 
tarybos narius ir kitus veikė
jus. /

-o-
Amerikon atvyko vakarinės 

Berlyno dalies majoras Ernst 
Reuter. Jis čia bus per tūlą 
laiką. Reuter atskrido lėktuvu 
ir pasakė, jog vakarinė Berly
no dalis esanti tvirta, ’nes ten 
yra nemaža “vakarinės” ka
riuomenės.

-o-
Influenzos epidemija pasie

kė ir Bellevue ligoninę, pri
klausančią miestui; susirgo 
influenza visa eilė slaugių- 
mokihių,

-o-
Brooklyno Navy Yard — 

laivų prieplauka, statyba ir 
taisytuvės — šiomis dienomis 
minėjo savo 150 metų sukak
tį. čia dirba apie 15,000 dar
bininkų.

< -o-
Windsoro kunigaikštienė 

(Duke of Windsor žmona) 
buvo operuota Columbia-Pres
byterian Medical Centre, Niu
jorke. Bet gydytojai nepasa
ko, kokios rūšies operacija 
jai buvo padaryta.

-o-
Prospect Parke, Brooklyne, 

iš Swan ežerėlio buvo ištrauk
tas lavonas 17 m. amžiaus 
Thomas Mongiove, kuris buvo 
dingęs prieš mėnesį laiko. Po
licija tiria tai, kaip Mongiove 
ten atsirado.

-o-
’ Į Niujorką atvyko Mrs. Ro

salee McGee, žmona Willio, 
sėdinčio Mississippi valstijos 
kalėjimo mirties kameroje; ji 
atvyko kovoti už išgelbėjimą 
savo vyro gyvybės.

Suėmė policisto 
nušovėją

New Yorke suimtas Harris 
Mullis, Jr., 23 metų. Jį kalti
na, kad jis nušovė floridaną 
policistą Luter Hardison. Har- 
disonas buvo pasiųstas Mu- 
llis’ą pargabenti iš Kaliforni
jos į Floridą,, kur Mullis bu
vęs įtartas vagystėse. Sako
ma, kad revolveris buvęs to 
nušautojo policisto.

Kviečiame ateiti pasitarti 
Laisves reikalais

Dienraščio Laisvės dalinin
kų suvažiavime buvo nutarta 
skelbti speciali vajų, jame 
sukelti dienraščiui išlaikyti 
fondą. Tas vajus prasideda 
kovo 1-mą. Po visą šalį dien
raščio* patrijotai jau pradėjo 
planuoti veiklą, o kai kur jau 
ir įvykdė dalį savo planų.

Didžiojo New Yorko lietu
viai visuomet buvo pirmieji 
atsiliepti dienraščio reikalais. 
Tikimės, ’ kad ir šiame vajuje

Pirmasis mano pokylis
‘Ne vien tiktai geras valgis, 

bet taip pat ir visas sambūris 
tų malonių žmonių mane la
bai džiugino.

Gal būt daugelis jų pobūvį 
pasitiko kaipo įprastą faktą. 
Bet man atrodė kaip saulės 
šviesa atvirk ščiame kalno šo
ne.

Atvykus iš Pietų- į New Yor- 
ką abu kraštai atrodo kaip 
du skirtingi pasauliai! Puiku 
būti gyvam, kuomet gali pa
reikšti savo . mintis ir požiū
rius apie visašalinius ir pasau
linius reikalus grupei žmonių, 
kurie supranta ir net sutinka 
su tavimi. Visai skirtingas 
jausmas būna tuomet, kai ta
vo politiniai požiūriai būna 
stelbiami. Tada imi dvejoti apie 
demokratiją, prižadėtą žmo
nėms asmenų iš abiejų parti
jų, prisiegaujančių jų Kongre
se tarnauti demokratijai.

Darosi aišku, jog va]do ne 
demokratija, bet galingasis 
amerikinis doleris. Pietuose 
perkami balsai už dolerius. 
Tie žmonės tikrovėje balsuo
ja prieš save. Bet doleris jų 
kišenėje atrodo dideliu. Jie 
nesustoja pasvarstyti, kad tas 
dolerio burbulas beliko labai 
mažos reikšmės šiandieną ir 
liksis dar mažesniu rytoj.

Ir taip viskas sukasi ir su
kasi tarsi ratu. Tačiau, nema
žai pavažinėjusi, pastebėjau 
vieną ryškią gyvenimo eigos 
kryptį. Ratas plinta liaudies 
pusėje (darbo žmonių pusė
je). Lėtai, bet užtikrintai, 
kaip kad saulė užteka, bus 
ateitis, kuri tikrai ir nuošir
džiai bus įkurta žmonių ir 
žmonėms tarnauti. Mūsų pasi
aukojimas nėra veltui!

Biruta.

Liaudies Teatro 
susirinkimas (

Ketvirtadienio vakare, ko
vo 1 d., Kultūriniam Centre, 
įvyks Lietuvių Liaudies Teat
ro svarbus pasitarimas. Visi 
nariai ir pritarėjai kviečiami 
dalyvauti. Nuo šio pasitarimo 
turės prasidėti pradžia vaidy
binio darbo. Taip pat reikia 
pasiruošti dalyvauti LMS 3 
Apskrities festivalyje. Yra ir 
kitų svarbių reikalų.

V. Bovinas, Pirm.

GaisraĮgesiai pagavo du plė
šikus kai jie jau buvo išbėgę 
iš vieno restaurano New Yor
ke su $389.9,4 grobio.

VISUOMENES AT YDAI!
Kada turite reikalą kreiptis į Laisvės įstaigą asmeniš

kai, telefonu ar laiškais, turėkite* po ranka šias informa
cijas: ‘

Laisvės raštinė su pirmadieniu, penktadienį įimtinai, 
yra atdara nuo 8-tos vai. ryto iki 7-tos vakaTo.

šeštadieniais nuo 9-tos ryto iki 12-tos dieną.
Laisvės telefonas: Virginia 9-1827.
Rašydami laiškus malonėkite adresuoti:

LAISVĖ.
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Brooklyniečiai, kurie tupite kokių parandavojimų, ar 
bile kokių paskelbimų, jei atvąžiavimas asmeniškai ne
paranku, pašaukite per telefoną ir pasakykite savo rei
kalą, o mes jums atliksime taip, kaip reikės. Mokestį ga
lėsite prisiųsti ar kada prie progos užėję į Laisvę užsi
mokėsite savo bilą. /

Petras Kapiskas
• PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS ' . J
32 TEN EYCK STREET 

Brooklyn, N. Y. 
f -•

Telefonas: EVergreen 4-8174
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nebus paskutiniai. Tačiau dar
bas bus juo sėkmingesnis, jei
gu pasitarsime, suplanuosime.

Pasitarimas įvyks šio penk
tadienio vakarąy kovo 2-rą, 
Liberty Auditorijoje, Atlan
tic Avė. ir 110th St., Rich
mond Hill.

Šėrininkai, skaitytojai, rė
mėjai dienraščio kviečiami 
dalyvauti pasitarime.

Administracija.

Pagerbs kovotojus 
prieš fašizmą I

Amerikinis priešfašistiniams 
pabėgėliams gelbėti ir ginti 
komitetas skelbia, jog komi
teto pirmininku išrinktas dak
taras Mark Strauss.

Daktaras Barsky, išbuvęs 
virš dešimtį metų pirmininku, 
pasitraukė po sugrįžimo iš ka
lėjimo. Pastangose^ išsaugoti 
savo - teisę praktikuoti medi- 
kališkoje profesijoje turi tam. 
skirti daugiau laiko. Jis buvo 
nuteistas kalėti už atsisakymą 
išduoti kur ir koki priešfašis- 
tai šelpiami, nes daugeliui tų 
kovotojų gręstų mirtis, jeigu 
jie būtų parodyti. Taip pasi
elgė ir visas komitetas, atkalė- 
jo bausmę.

Naujasis pirmininkas dak
taras Strauss taip pat yra Is« 
panijos civilinio karo vetera
nas, jų vadas.

Pirmininkams ir sugrįžu- 
siems iš kalėjimo komiteto 
nariams pagerbti rengiamas 
susitikimas, į kurį kviečia ir 
komiteto draugus. Įvyks šį 
šeštadienį, .kovo 3-čią, Bre- 
voort Hotel.

' I
SKELBKITĖS LAISVĖJE

SUSIRINKIMAI ~
RICHMOND HILL.

LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 
ateinanti ketvirtadieni, 1-mą dieną 
kovo, 8 vai. vak. Liberty Auditori
joj. Nepamirškite, kadetai yra ber- 
taininis susirinkimas, ir kurie dar 
nemokėjote duoklių už šiuos metus, 
tai būtinai turite pasimokėti, kad 
nesusispendavus. — Valdyba.

(41-42)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos narių susirinki

mas jvyks ateinantį sekmadienį, ko
vo 4 d., 5 vai. po pietų, 735 Fair
mount Ave. Visi nariai prašomi at
silankyti ir užsimokėki duokles. 
Tąipgi turėsime kitų svarbių reika
lų. — Kp. Valdyba. (42-43)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Literatūros Draugijos 6 

kuopos susirinkimas jvyks piiTna- 
dienj, kovo 5 dieną, 7:30 vai. vaka
re, Lietuvių Tautiško Namo kam
bariuose, 8 Vine St.-1Visi nariaia ir 
narės prašomi atsilankyti laiku. Tu
rime daug svarbių reikalų aptarti. 
— Geo. Shimaitis. (42-43)

WORCESTER, MASS.
Specialis P. P. vietinio skyriaus 

susirinkimas jvyks kovo 5 d., 8 vai. 
vakare, 29 Endicott St. Nariai ir 
simpatikai prašomi dalyvauti, nes 
bus svetys kalbėtojas. — D. J;

(42-43)

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas jvyks 

sekmadieni, kovo 4 d., 3-čią valan
dą po pietų, 57 Hols'man St., Pater
son, N. J. Visi nariai rhalonėkite 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
reikalų atlikti. — Kuopos Valdyba.

Brooklyniečiai gerai, 
pasidarbavo darbo 
žmonių laikraščiui

Organizuotos grupės darbo 
žmonių, komunistai ir kiti 
darbininkiško laikraščio prie- 
teliai, pastarosiomis keliomis 
savaitėmis gavo 5,750 prenu
meratų. Brooklyno kvota bu
vo 5,500.

Tačiau visos šalies ir viso 
miesto kvota -dar nebaigta. 
Atsilikusiosioš sritys tebevyk
do vajų iki išpildys savo kvo
tas.

Geriausia pasirodė darbinin
kais ir biednuomene apgyven
tos sekcijos, kurios mato tame 
laikraštyje savo užtarėjus, z

Gal leis dažyti 
margariną

New Yorko valstijoje jaui 
65-ri metai ginčijamasi leisti 
ar neleisti pardavinėti dažy
tą oleomargarine (dirbtinį 
sviestą).

Dabar šioje visoje srityje 
parduodamas baltutėlis, kaip 
žvakiniai taukai, margrinas. 
Tačiau prie pakelio yra pridė
tas žiupsnys dažų, kuriuos 
vartotojai patys įminko, jeigu 
nori apgauti savo apetitą, būk 
jie vis vien valgą sviestą.

Leidimui pardavinėti gata
vai .’nudažytą jmargariną 
(oleo) priešinasi sviestu pre
kiaujančios kompanijos4rus- 
tai. Tam, priešinasi ir dalis 
vartotojų. Jie sako, kad pre
kiautojai dažytą margariną 
parduotų sviesto kainomis, ku
rios tebėra arti kita tiek.

Gerai Patyrę Barbenai

DU VAKARAI GRAŽAUS SUĖJIMO 
Kultūros:Centre

110-06 Atlantic Avė.
Richmond Hill, N. Y.

., Kovo-March 3
Pradžia 8 vai. vak.

Sekmad., Kovo-March 4
Pradžia 3 vai. vak.

Abu vakaru bus rodo
mos pagarsėjusios

filmos.
GEO. KLIMAS, .

Kalbančių Filmų Gamintojas

Abu vakarus bus rodoma pagarsėjusios — rinktinės fil
mos, būtent: Arturo Toscanini N.B.C.. Orkestrą, Choras ir 
garsusis tenoras Jan Perce. Taiapgi bus parodytas ir “Pa- 
parčių žiedas.’ Visiems bus įspūdinga pamatyti vaikščio
jant ir veikiant poetą STASĮ JASILIONĮ.

Kviečiame visus dalyvauti ir pamatyti gražias ir įspū
dingas filmas. Lėšų padengimui bus renkamos aukos.

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES
KALENDORIŲ

Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos 
patarimais ir moksliniais raštais.

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
Kaina tik 50 centų

Platintojams duodama nuolaidų

Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:

LAISVE
110-12 ATLANTIC AVĖ., 

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

nes kainuoja persiuntimas.

' i

Tačiau prekiautojai bendrai 
visu maistu (groserpinkai) 
reikalauja leisti parduoti da
žytą. Bot jie priešingi uždėti 
ant oleo po du centus taksų 
svarui. Jie’ sako, jog' tuomi 
būtų tiktai apiplėšimas bied- 
niausiųjų žmonių, kurie ir 
perka oleo ne dėl nenorėjimo 
sviesto, bet dėl neišgalėjimo.

Seimeliui yra Įteikti du pa
siūlymai :

Vienas, kad leistų parduoti 
dažytą oleo, bot kad tuo pat 
sykiu būtų uždėti taksai. Tais 
pinigais samdyti inspektorius 
medžioti sukčius.

Kitas ragina neleisti dažy
ti. )

Tūli sako, kad tie $400,- 
000 naujų taksų ant dažyto 
oleo neapsaugotų jo nuo suk
čių, tik apteiktų “Šniukštų” 
titulais ir gera duona ir svies
tu daug politikierių. T-a.

Vėžio liga kerta žmones
/

Aną dieną Bark Sherton 
hotelyj, Niujorke, kalbėjo Dr. 
Emerson Day, Strang Cancer 
Prevention klinikos direktorius. 
Be kitko šis'daktaras sakė:

“Daug žmonių . miršta nuo 
vėžio ligos, kurie neturėtų 
mirti. Iš 200,000 amerikiečių, 
kiekvieneriais metais vėžio li
gos pakirstų, mažiausiai 70,- 
000 galima būtų išgelbėti, jei 
jie laiku gydytųsi.”

Gydytojai ragina: kai tik 
asmuo pajaučia ką nors tokio, 
panašaus į vėžio ligos simpto
mus, tuojau privalo eiti pas 
gydytoją arba į kliniką.

PARDAVIMAI
Wi1 1 iamsburg— Brooklyn. Parsi dūo- 

da namas su fornišiuotais kamba- 
riaias. 14 kambarių, (12 fornišiuoti). 
Basemente yra du tušti kambariai 
su vana. Keturių aukštų namas. 
$16,000. Priimsime pusę pinigais. 
Kreipkitės: 281 So. 5th St., arti 
Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. Kreip
kitės j Basementą. (42^45)

Pranešimas Lietuviams

Virėja, namų darbininke, skalbė
ja, patyrusi, su paliudijimu. Nuo 11 j 
vai. iki po pietų; 514 dienas, mylin
ti vaikus. Palaikoma ir kiti aptar- * 
nautojai. Pradžiai $35. LE. 4-4399. |

(41 -4.T) |

Namų darbininke; guolis 
vame kambaryje. Daktaro namai. 
$30 į savaitę. Pageidaujame paty
rusios. DA. 3-5989. , ''J40-52) .

GEORGE KLIMAS 
Kalbamųjų Eilmų Gamintojas.

Kliubai, draugijos ir meno 
organizacijos dar turite progos 
pamatyti tą gražiąją lietuvių 
kalboje filmą —

Paparčio Žiedas”
Tik nesivėluokite atsikviesti.
“Paparčio žiedas” yra G. 

Klimo pagaminta filmą lietuvių 
kalboje. Daugelis iš lietuvių 
kalba apie “Paparčio žiedą,” 
bet, nėra jo matę’ Taigi ši fil
mą gyvai parodo ir išaiškina 
tą senovės legendą. Taigi Tuo
jau parsikvieskite Geo. Klimą, 
kad jis jums parodytų tą filmą..

Jis taipgi turi ir kitų trum
pų ir vertingų lietuviškų filmų.

Rašydami adresuokite:

PHOTO-ART STUDIO
271 Ridgewood Ave.,

Brooklyn. 8, N. Y.
Telefonas APplegate 7-1145.

Albanyje mirė gubernato
riaus Dewey uošvis O. Tfl stoties 
Hutt, 70 m.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

j
405 So. 4th Street

Cor. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

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

. Receptų Specialistai:
. MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV* 7-6288

j UP-TO-DATE

/ BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

REPUBLIC BAR & GRILL 
/ / 

Savininkas

IGNAS SUTKUS . Y
%

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.

Help Waited Agcy Tel. Plaza 7-2898

HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė, guolis vietoje, ’ 
atskira patalpa su privatine mau
dyne, L .1. namuose. Puiki aplinka, | 
20 minučių nuo N. Y. C. šeima iš 
lietuvių kilmės. D. P. priimama.
Fl. 3-3636. (41-45) j

Namų darbininkė, guolis vietoje, Į 
privatūs namai, puikus kambarys, I 
su paliudijimu. $25. OL. 4-2525.

Namų darbininkė, patyrusi, geras į 
paprastas valgio gaminimas, guolis I 
vietoje, atskiras kambarys, gera al
ga, vėliausias paliudijimas.
EN. 2-1705.

HELP WANTED—MALE

VYRAI DARBININKAI
Mašinistas, $1.50 į valandą, pagel- 

bininkas, $1.05 j valandą, fabriko) 
darbininkai Williamsburge, $1.05 į 
valandą, apvalytojas 70th St., ė’ 
dienos.

ACCURATE AGENCY u 
53 .Nassau St. N. Y.^C. W 
ar šaukite: BE 3-7391.

Medžio apdirbimui darbininkas 
prie moulder mašinos.

SUPERIOR SAWDUST ‘CO.
3200 Conner St. Ex., N. Y. C.

ar šaukite: Fairbanank 4-0163.
(42-44)į

Iš Jersey City sunkvežimių 
dingo vežimas su 

$100,000 vertės nyloninių ’ ir 
rayoninių medžiagų.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street | 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakar?
Penktadieniais uždaryta '

__________ '<'______ ;_____ L-_ _______ _ . - . -T. > I

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. .

TeL ST. 2-8542




