
Moko mokytojus, 
hfėturės darbo. 
Manevrai kitų kaštais. 
Žmonės supranta. 
Dienos reikalas.

Rašo A. BIMBA 
fc-wwa'. .. • mi, ■■ — .....

Dr. Richard W, Burkhardt, 
iš Syracuse, N-. Y., smarkiai 
sudijavo mūsų vidurinių mo
kyklų vadovėlius. Juose jis su
radęs skandališką padėtį. Be
veik visuose nieko nekalbama 
apie Tarybų Sąjungą, šalis su 
pora milijonų gyventojų dau
giau gauna vietos, negu vienas 
"Šeštadalis pasaulio.

Šis mokytas vyras moko mo
kytojus pasitaisyti. Socialistinio 
krašto ignoravimu nieko nepe- 
šime. Reikia, girdi, jį gerai su
pranti ir pažinti/

Londone gimė naujas “Socia
listų Internacionalas.“ Jį suor
ganizavo dvidešimt vienos so
cialistinės partijos lyderiai.
įĘet jką toks “Internacionalas“ 

veiks?' Nesuklysime pasakę, 
kad^j is darbo neturės.

Ką šiandien veikia taip va
dinamos socialistinės partijos? 
Ar jos turi politiką, kuri bū
tų .skirtinga nuo politikos A- 
merikos, Anglijos arba Prancū
zijos valdžios?

Jos visos už Marshall Planą, 
už Trumano Doktriną, prieš ko
munizmą, už naują karą, už is
teriją ir reakciją.. Jos jau se- 
rtiai pasidarė tiktai kapitalisti
nių valdžių uodegomis.

O štai labai įdomus praneši^ 
mas iš Tokyo. Rašo korespon
dentas Greg McGregor. Mūsų 
oro jėgų galvos sako, kad Korė
jos karas suteikia puikiausią 
dirva išbandymui mūsų lėktu
vų. Įloki manevrai pačioje A- 
merikoje negali taip puikiai 
patarnauti, čia, namie, mes 
mėtome bombas pūstynėse, šau
dėm į įsivaizduotą priešą.

O Korėjoje jau viskas kitaip. 
Ten viskas tikra, realu. Bom
bas iš lėktuvų mėtome ant 
miestų ir žmonių. Priešo ne
reikia įsivaizduoti.

Vienas dalykas jau seniai vi
siems aiškus: Gerą, gražų kul
tūrinį dalyką pažangūs lietu
viai moka suprasti ir tinkamai 
įvertinti. Netiesa, kad jie ne
supranta geros ,aukštos muzi- 

i kos.
Vasario 18 dienos operinis 

koncertas Kultūriniam Centre 
parodė, kaip aukštai mūsų 
publika vertina aukštą muzi
ką.

Neužilgo turėsime kitą auk
sinę progą įrodyt savo aukštą 
kultūrinį lygį.. Tai bus šio mė- 

. nėšio 18 dieną. Tam pačiam 
’ Kultūriniame Centre matysi- 

me-girdėsime perstatant operą 
“La Traviatą.“

Girdėjau, kad tikjetai plati
ntai labai puikiai.

i Dienraščio Laisvės jubilieji- 
■ nis dešimties tūkstančių dolerių 

vajus prasidėjo gerai. Reikia, 
kad geras tempas būtų gerai ‘iš
laikytas.

Labai sunku kam nors visus 
laiąviečius asmeniškai pasiekti 

! ir paprašyti aukų į fondą. Tai 
beveik neįmanoma. Labai iš- 

I mintingai padaro’ tie draugai, 
kurie tokio paraginimo nelau
kia, Jie paima savo dalį, įdeda 
į konvertą ir atsiunčia tiesiai 
|aikraščiui.

Kam laukti, kad kas nors at
eitų ir paprašytų? Reikalas 
aiškus, svarbus ir greitas.

ANGLAI ŽINĄ, KAIP 
DWT A-BOMBAS

London. — Anglijos reik
menų ministras George 
Strauss • pranešė seimui, 
kad anglai jau žino, kaip 
pasigamini atominę bombą.
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UNIJŲ VADAI ŠAUKIA SUVAŽIAVIMA 
KOVAI UŽ KAINŲ PAŽABOJIMĄ
Smerkia algų užšaldymą, kuomet 
valdžia vis kelia kainas

Washington. — Jungtinis 
Darbininkų Politikos Komi
tetas šaukia 700 unijų va
dų suvažiavimų iš visų vals
tijų kovo 20 d. Suvažiavi
mas planuos veiksmus, ku
riais galima būtų priversti 
valdžių pažaboti kainų ki
limą. ir pakelti darbinin
kams algas pagal gyvenimo 
reikmenų pabrangimą.

Atsišaukimą dėl suvažia
vimo išleido viršininkai 
Darbo Federacijos ir CIO 
unijų, geležinkeliečių Broli
jų ir International Mašinis
tų Sąjungos, atstovaudami

Naciai grasina žudyt 
amerikony generolus

Bonn, Vokietija. — Vaka
rinės Vokietijos seimas ga
vo laiškų, kuriuose grūmo- 
jama nužudyt amerikinių s 
generolus ir atsakingus vo
kiečių valdininkus, jeigu 
bus pakarti septyni naciai 
kariniai kriminalistai, ku
riuos nusmerkė amerikonų 
teismas. Tie laiškai be pa
rašų.

)
Anglai - amerikonai bu

vo pavedę patiems vokiečių 
teismams 200 kitų nacių ka
rinių piktadarių. Bet vo
kiečiai net nebandė juos u 

teisti.

Milžiniškas General 
Motors pelnas

Detroit. — General Mo
tors automobilių korporaci
ja pranešė, jog 1950 metais 
ji gavo 834 milionus, 44 
tūkstančius, 39 dolerius 
gryno pelno. Tai didesnis 
metinis pelnas, negu bet 
kurios kitos korporacijos 
pasaulyje.

1949 metais General Mo
tors pelnė $656,434,232.

Tibetas, sakoma, 
susitarė su Kinija

Kalimpong, Indija.—Pra
nešama, jog Kinijos Liau
dies Respublika padarė su
tartį su Tibeto valdžia.

Kinija pripažįsta viduji
nę Tibeto savivaldą, bet 
Kinija kontroliuos ginkluo
tas Tibeto jėgas ir jo ry
šius su užsienio kraštais, 
kaip teigia New Yorko 
Tfmės korespondentas.

- '

Sovietų mokslininkai surado 
augalus ant Marso

Berlin. — Sovietų moksli
ninkai surado, jog ant pla
netos Marso auga mėlynos 
spalvos augalai, kaip pra
neša Berliner Zeitung, ry
tinio Berlyno dienraštis. 
Sako, “išgirsime ir apie ki
tus didžius sovietinio moks
lo atradimus.”

f
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JUBILIEJINIS
LAISVES VAJUS

SUKELTA $565.50;
DAR REIKIA $9,434.50

15 milionų unijinių ’’darbi
ninkų.

Atsišaukimas sako, valdžia 
tarnauja pelnininkams — 
leidžia vis aukščiau kainas 
kelti ir neteisingai užsaldo 
algas. Todėl patys darbi
ninkai. turi kovoti už savo 
reikalus.
'Darbininku Politikos Ko

mitetas pereitą savaitę ap
leido visas karines įstaigas, 
ypač smerkdamas Chas. E. 
Wilsoną, Apsigynimo Mobi
lizacijos direktorių, kad jis 
tik didžiajam bizniui tar
nauja.

Parodomi kyšiai už 
valdines paskolas

Washington.— Demokra
to senatoriaus J. E. Mur- 
ray’o sūnus advokatas 
James Murray gavo $21,000, 
už tai išreikalavo milioną 
dolerių paskolos vienam 
Miami Beach, Floridoj, ko
teliui iš valdinės Recon
struction Finance Korpora
cijos, kaip sužinojo tyrinė
jantis Senato komitetas.

Kitas Miami Beach vieš
butis, Saxony Hotel, 
gavo pusantro miliono 
dolerių paskolos iš tos 
valdinės k o r .poracijos. 
Po to šis hotelis kelis kar
tus dovanai davė brangius 
kambarius ir valgį Donal
dui S. Dawsonui. preziden
to Trumano patarėjui ir 
valdžios paskolų tikrinto
jui, kaip patyrė senatorių 
komitetas.

Republikonas senatorius 
James P. Kem įnešė rezo
liuciją, reikalaujančią pa
naikint minimą valdinių 
paskolų korporaciją. Jis 
vadino ją “atdaru maišu, iš 
kurio grobia pinigus politi
niai prezidento mylimieji.”

Vadinamas žemės dalinimas 
Pietinėje Korėjoje

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų val
džia skelbia, kad ji per me
tus padalino 1,029,000 akrų 
žemės milionui ir dviem 
šimtam tūkstančių buvusių 
rendauninkų. Sako, jie ta
po savininkais (gaudami 
mažiau kaip po akrą žemės 
kiekvienas). -

Už tą žemę jie turi ati
duot valdžiai daugiau kaip 
pusę derliaus. -

Jau 13 korespondentų žuvo 
Korėjos kare

Tokio. — Nukritus jūron 
lėktuvui ties Korėja, nu
skendo Wm. Graham, ko 
respondentas New Yorko 
Journal of Commerce.

Tai viso žuvo jau 13 ame
rikonų, anglų ir kitų vaka
rinių korespondentų Korė
jos kare.

Užtikrinimui dienraščio Laisvės gyvavimo 1951 me
tais, jubiliejaus 40 metų sukakties proga, įvairių mies
tų lietuviai nuoširdžiai aukoja į $10,000 fondą.

Emilija ir Robertas Bender iš Collegeville, Pa., at
žymėdami velionio Juozo Benderio (Bendoravičiaus) 
darbininkišką veikimą, tai yra, Emilijos vyro ir Ro
berto tėvo, paaukojo į Laisvės fondą $100.00.

Baltimore, Md., lietuviai turėjo susirinkimą, kuria
me dalyvavo ir Laisvės atstovas. Jie sukėlė aukomis 
ir prenumeratomis $116.00. Taipgi jie rengia Laisvės 
naudai pikniką, kuris įvyks birželio 3 d.

Elizabeth, N. J., buvo surengta gimimo paminėjimo 
“pare” del Mildred Žukas motinos ir sukelta Laisvės 
naudai $32.00 aukų.

Taigi sekamai gauta aukų:
E. ir R. Bender, Collegeville, Pa.................. $100.00
M. Kutchins, Baltimore, Md...........................50.00
P. Paserskis, Baltimore, Md. ■■..■■........ 10.00
J. Kasparas, Baltimore, Md................. ••••.. 10.00
Laisvės Skaitytojas, Baltimore, Md.............10.00
J. Stanys, Baltimore, Md. ,........ >. • •............. 5.00
V. Stankevičiai, Baltimore, Md....................... 5.00
Laisvės Skaitytojas, Baltimore, Md. ........ 5.00 
A. Dapkus, Baltimore, Md............................ 5.00
J. Deltuva, Hanover,. Md............................. • • 5.00
J. Urbutis, Baltimore, Md. ...................... • 2.00
V. Jaskevičia, Baltimore, Md. ..................  2.00
Mrs. ir Mr. G. Kazlauskai, Elizabeth, N. J. 5.00 
Mrs. & Mr. J. Staneliai, Elizabeth, N. J. 5.00 
Walter Damašaitis, Elizabeth, N. J.........• •.. 5.00
Mrs. & Mr. Staneliai, Elizabeth, N. J. ....... 5.00 
Mrs. ir Mr. W. Žukai, Elizabeth, N. J. 5.00 
Mrs. ir Mr. K. G. Žukauskai, Union, N. J. 5.00 
E. Stanelis  ............................... . 1.00
Ona Schulty ........................ .............. ......... 1.00
Baltimorietis J. Balsys pasižadėjo sukelti $25. Ki

tas-baltimorie'tis J. Urbutis pasisakė, jog sukels $15. 
Visiems aukojusiems .tariame širdingiausiai ačiū! 
Prašome visų kolonijų pažangius lietuvius darbuotis 
fondo sukėlimui.

Kuriu pasibaigė prenumeratos, malonėkite tuojau 
atsiųaujinti.

Laisvės Administracija

Argentinos valdžia traukia 
teisman La Prensos leidėją

Buenos Aires. — Fašisti
nė ’ Perono valdžia Argen
tinoje traukia teisman Al
berta Gainzą Pažą, leidėją 
La Prensos, didžiausio Ar
gentinos dienraščio.

Leidėjas kaltinamas kaip 
“kriminalinis prasižengėlis” 
todėl, kad La Prensa kriti
kuodavo diktatoriaus - pre
zidento Perono politiką. 
Kaltinimas sako, La Pren
sos leidėjas tuom “kenkė 
šalies saugumui.”

La Prensos leidykla tapo

Verda arabiškų kraštų protestai 
prieš francūzų terorų Morokkoj

Kairo, Egiptas. — Arabų 
žinių agentūra atsišaukė į 
arabišką Jordano karalių 
Abdullah, kad jis prašytų 
prez. Trumaną sudraust 
francūzus nuo teroro prieš 
Morokko maurus-arabus.

Francūzai kaltinami, kad 
bombardavo mahometonų 
šventmiestį Fezą ir jų baž
nyčias per pamaldas.

Morokko yra Frarcijos 
kolonija šiaurinėje Afriko
je. Francūzai palaiko ma
hometoną karaliuką (sulta- 
ną) kaip vietinį to krašto 
valdovą.

Pereitą savaitę francūzai 

valdžios uždaryta.
Fašistiniai “uniių” vadai 

reikalauja perimti tą laik
raštį į valstybės nuosavybę.

Santiago, Čilė. — Čionai- 
tinis dienraštis La Nacion 
atsišaukė į visus Pietinės, 
Vidurinės ir šiaurinės 
Amerikos laikraščius, kad 
nespausdintų jokių žinių iš 
Argentinos, iki bus leista 
La Prensai išeidinėti kaip 
politiniai nepriklausomam 
laikraščiui.

privertė karaliuką nupeik
ti tautinius morokkiečių va
dus už kurstymus prieš 
Franci ją. Po to juo labiau 
pasmarkėjo sąjūdžiai prieš 
francūzus.

Pranešama, kad Arabiškų 
Kraštų Sąjungos atstovai 
susirinks ateinantį šešta
dienį ir svarstys pasiūlymą 
pertraukti diplomatijos ry
šius su Francija.

Amerikiniai koresponden
tai pripažįsta,, jog francū
zai stengiasi nuslopint au
gantį morokkiečių judėji
mą dėl' pasiliuosavimo nuo 
Franci jos.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

KETURIŲ DIDŽIŲJŲ UŽSIENINIU 
MINISTRU PAVADUOTOJU SIŪLYMAI
Gromyko siūlė neleist vokiečiam atsiginkluot, 
taipgi mažini 4-riu didžiyjp ginkluotas jėgas

Paryžius.—Andrius Gro
myko, Sovietų užsienio rei
kalų ministro pavaduotojas, 
davė sekamus pasiūlymus 
konferencijai A m e r ikos, 
Anglijos, Sovietų Sąjungos 
ir Francijos užsieninių mi
nistrų pavaduotojų:

Įvykdyt Potsdamo sutar
tį dėl Vokietijos nuginkla
vimo ir neleist jai atsi- 
ginkluoti.

Pagerint tarptautinę pa
dėtį Europoje ir sumažinti 
ginkluotas jėgas Jungtinių 
Valstijų, Anglijos, Franci
jos ir Sovietų Sąjungos.

Korėjos liaudininkai 
smarkiai priešinasi

Korėja, kovo 6.—Šiauri
nės Korėjos liaudininkai ir 
jų bendradarbiai kinai vi
duriniai rytiniame fronte 
jau daug smarkiau prieši
nasi amerikonams ir jų tal
kininkams — fra ncūzams, 
graikams ir kitiems.

Tačiaus .amerikonai per 
dieną pasivarė dar mylią 
pirmyn ir vienoje vietoje 
pasiekė punktą už 25 mylių 
į pietus nuo 38-tos parale
lės. z

Amerikonu komandjeriai 
įspėjo, kad koTejiniai liau
dininkai ir kinai telkia jė
gas “naujam, labai aštriam 
ofensyvui.”

Jankiu komanda skelbia, 
kad jie ir jų talkininkai per 
12 paskutinių dienų'užmu
šė, sužeidė bei suėmė 22,- 
000 korejinių liaudininkų ir 
kinu, c

Šalčiai ir pūgos vidur- 
vakarinčse valstijose

Chicago.—Šalčiai North 
Dakotos' ir Minnesoto’s vals
tijose siekė 16 laipsnių že
miau zero.

Siautėjo sniegų ir ledinio 
lietaus audros lowoj, Wis- 
consine, Montanoj ir Michi- 
gane. ;

Maskva. — Sovietų vy
riausybė paskyrė savo am
basadorium Lenkijai Arka
dijų Sobolevą, ‘amerikinių 
dalykų žinovą, buvusį už
sieninės Sovietų ministeri
jos pareigūną.

Žymėtina, kad Francija 
yra davus Amerikai kari
nes lėktuvų stovyklas Mo- 
rokkoj prieš Sovietų Sąjun
gą.
Associated ir United Press 

teigia, kad tautinis morok
kiečių bruzdėjimas gali pa
kenkti tai karinei ameriko
nų pozicijai.

Keturiolika Pakistan^ 
laikraščių redaktorių taip 
pat išleido pareiškimą, 
smerkdami francūzus už 
bombardavimą Mor o k k o 
miestų ir mahometonų baž
nyčių.
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Svarstyt taikos sutarties 
darymą su Vokietija ir ap
tart seksiantį po to sveti
mosios kariuomenės ištrau
kimą iš Vokietijos.
Anglų-amerikonų 
pasiūlymai

Amerikos, Anglijos ir 
Francijos užsieninių minis
trų pavaduotojai siūlė:

Išnagrinėti priežastis 
tarptautinių santykių įsi
tempimo Europoje ir iš
gvildenti priemones, ku
riomis* galima būtų page
rinti santykius tarp Sovie
tų Sąjungos, Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Fran
cijos.

Užbaigti sutartį dėl atkū
rimo Austrijos kaip nepri
klausomos ir demokratinės 
valstybės.

Nagrinėt klausijnus kas 
liečia vakarinės ir rytinės 
Vokietijos suvienijimą ir 
paruošimą taikos’ sutarties 
su »ja. i

keturių'Didžiųjų užsieni
nių ministrų pavaduotojai 
stengiasi pagamint tiktai 
pasiūlymus būsimajai pačių' 
ministrų konferencijai, ku
ri įvyktų Washingtone, jei
gu ministrų pavaduotojai 
susitartų dėl dienotvarkės.

Senatas užgyrė 18-nią 
berniukų draftą

Washington. — Senatas 
55 balsais prieš 31 užgvrė- 
valdžios pasiūlymą imti ka
rinėn tarnybon 18 metų 
jaunuolius. Kartu senatas, 
nutarė pratęsti tarnybą 
nuo dabartinių 21 mėnesio 
iki dvejų metų.

Kongreso Atstovu Rūmo 
komitetas pataria draftuot 
berniukus, pradedant nuo 
18 metų ir pusės. Dar ne
žinia, kaip nubalsuos pats 
Atstovu Rūmas.'

- X • f

Jersey. politikieriukas , i ;
nušovė kitą politikieriuką

Jersey City. — Mokyklų 
priežiūros tąrnautojas Eu
gene V. Kenny nušovė 
miestinių - taksų l’inkėją 
Thomą P. Boyle per politi
nį ginčą Halleran’s saliūne’, 
18 Erie Street. -

i Boyle, demokratų parti
jos vadukas, buvo uolus 
miesto majoro sJohno V. 
Kenny’o rėmėjas, o Eugene 
Kenny — majoro priešas.* 
Šovikas Eugene Kenny nė
ra joks giminė majorui.

Eugene nešiojo sagą or
ganizacijos, reikal a u j a n - 
čios pašalint majorą. Įsi-* 
karščiavęs Boyle nuplėšė 
sagą ir numetė ant grindų. 
Kilo muštynės; tad Eugene 
užbėgo už baro, pasigriebė 
saliūnįnko revolverį ir nu
dėjo Boyle.

»ORAS.—-švelni giedra. ,
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Politikierių galvojimai apie 1952 metus
“Manęs šis Konstitucijos pataisymas nepaliečia,” pa

reiškė prezidentas Trumanas. Iš to jau daroma išvada, 
kad jis vėl bus demokratų kandidatu į Jungtinių Vals
tijų prezidentus 1952 metais. Pataisymas, šiomis die
nomis trijų ketvirtadalių valstijų priimtas, Trumano ne
paliečia todėl, kad jis, Trumanas, dar tik vieną sykį te
buvo prezidentu išrinktas. Jis tik iš nelaimės, tai yra, 
kad išrinktasis prezidentas Roosevejtas numirė, iš vice
prezidento pakilo į prezidentus. Todėl jis tik vieną pil
ną terminą bus ištarnavęs 1952 metais.

Nepaisant Trumano pareiškimo, žurnalas “Newsweek” 
griežtai tvirtina, kad jis nebemano kandidatuoti į pre- 

. zidentus. Skaitome: “Washingtone aiškiai supranta
ma, kad Harry S. Trumanas nemano kandidatuoti 1952 
metais. Niekas nesigiria turįs vidaus informacijų apie 
jo planus; kita, politikoje ir geriausia išdirbti planai 
gali būti trumpu laiku pakeisti be jokio persergėjimo. 
Nežiūrint to, visi dabar turimi daviniai tvirtai kalba 

- UŽ tai, jog jis nebenori kito termino Baltajam Name ir 
kad jis tatai galimai stipriausiais žodžiais pasakys prieš 
ateinančių metų gruodžio mėnesio demokratų konvenci
ją ”

Šis leidinys tvirtina, kad Harry S. Trumanas labai 
norįs sugrįžti į Jungtinių Valstybių Senatą ir ten baigti 
savo politinę karjerą. Visas Wasbingtonas esąs pilnas 
kalbų, kad 1952 metais Trumanas kandidatuos Į Senatą 
prieš republikonų senatorių Kem.

Kodėl jau taip Trumanas “nebenori” būti prezidentu? 
Tai esąs ne jo asmeniškas reikalas. Jis turįs rimtai 
skaitytis su norais ir troškimais savo žmonos Bess ir 
dukters*Margaret. Nelabai seniai padarytas pasikėsini
mas ant Trumano gyvybės labai išgąsdinęs tas moteris. 
Jos reikalaujančios, kad Harry atsisveikintų su ta pa
vojinga vieta ant visados. Ir šitai žmonos ir dukters 
nuomonei-Trumanas esąs linkęs pasiduoti.

Tai kas gi būtų demokratų kandidatu, jeigu Trumanas 
iš tiesų nebenorėtų ilgiau pasilikti Baltajame Name? 
Demokratų bėda esanti tame, kad jie neturi-populiaraus 
žmogaus. Republikonai daug laimingesni. Jie tokių šu
lų turį visą tuziną. Prezidentu labai norėtų būti ir Dew
ey, ir Warren, ir Taft, ir Stassen ir daugybė kitų aukš
tų ir gudrių politikierių.

Demokratai, tuo būdu, pasak “Newsweek,” labai grei
tai sutiktų nominuoti generolą /Eisenhowerį, jeigu tik 
jis priimtų jų kandidatūrą. Bet juk ir Dewey jau seniai 
republikonų kandidatu į prezidentus skaito gen. Eisen- 
howeri. Tuo tarpu niekas tikrai negalįs pasakyti, ko- 

' kios politinės “vietos” generolas yra, ir- ar jis susižavėtų 
Baltąjį Namą išbandyti.

Taip eina kalbos, taip jau klapavojasi senųjų partijų 
politikieriai. ,

I

Ar bus galas?
Per keletą savaičių Amerikos žmonės buvo jau nu

siraminę ,kad gal gi mūsų smalsusis militarizmas šiuo 
tarpu pasitenkins tomis milžiniškomis sumomis, kuriąs 
prezidentas Trumanas jam paskyrė savo budžete. Bet 
tai būta didelės klaidos. Dabar mūsų duosnusis prezi
dentas reikalauja dar $1,732,859,000 pridėčko. Daugiau 
dolerių reikią armijai, orlaivynui ir laivynui.

Iš kur tie nauji beveik du bilijonai dolerių pareis? 
Aišku, kad iš Amerikos žmonių kišenių. Kasdien kyla 
kainos, bet neatsilieka ir taksai. Ir taip eis, kol Ameri
kos žmonių kantrybė išsisems.

Visę akys link Paryžiaus
Pirmadienį Paryžiuje susirinko Keturių Didžiųjų 

užsienio ministerių įgaliotiniai. Jų užduotis susitarti 
dėl pačių miplsterių konferencijos darbotvarkio. Jeigu 
nesusitars, nebus nė konferencijos.

Labai pesimistiškai į šias pastangas žiūri Amerika ir 
’Anglija. Mūsų valstybės- sekretorius Dean Acheson dar 
neprasidėjusį keturių deputatų susirinkimą pasmerkė 
nepasisekimui.
nepasisekimui. Vilties jis turįs labai mažai. Todėl la
bai sunku t'ikėtN, kad jo atstovas Philip C. Jessup dėtų 
visas galimas pastangas susirinkimo pasisekimui.

. * Tik francūzai šiek tiek labiau nori susirinkimui pa
sisekimo. Jie, mat, nervuojaąi dėl Amerikos pasimoji- 
ma iš naujo apginkluoti Vokietiją.

Kaip ten nebūtų, šis įgaliotinių susirinkimas nors tiek 
gero padalys (jeigu ir neprivestų prie jokio susitarimo), 

parodys, kaip kuri valstybė stovi ir ko siekia.
Kas liečia mus, tai mes iš gilumos širdies trokštame 

pilniausio pasisekimo tiek šiam įgaliotiniif susirinkimui, 
'tiek Keturių Didžiųjų konferencijai. Tasai beprotiškas 
ir beprasmiškas ginklavimasis, į kurį mes esame su- 
'blokšti, .nežada gero žmonijos ateičiai. Ginklavimosi 
lenktynės visuomet pasibaigdavo skerdyne, pasibaigs ir 
šį sykį, jeigu joms', nebus pastotas kelias. Mes nema
tome, kodėl tokia konferencija turėtų nepasisekti, jei
gu tik didžiosios valstybės' tikrai, nuoširdžiai panorėtų 
taikos ir ramybės. Tokia šios gadynės tikrovė, kad ka

10

Čia kyla.
Su šių metų kovo 1 die

na visoje Tarybų Sąjungoje 
tapo numažintos naudoja
miesiems produktams kai
nos.

Jos numažintos 
iki 20 procentų.

Tai jau ketvirtas kainų 
numąžinimas, padarytas 
per trejis metus, — po to, 
kai buvo pinigų reforma 
pravesta.

Numažinimas kainų, aiš
ku, reiškia visų Tarybų Są
jungos piliečių gyvenimo 
gerinimą.

Daiktas, už kurį pilietis 
prieš kovo 1 d. mokėjo vie
na rubli, dabar lėšuos 80 U C z
arba 90 kapeikų.

Kai Tarybų Sąjungoje 
pragyvenimo produktų kai
nos mažinamos, tai darbo 
žmonių atlyginimas nema
žinamas.

Tik kapitalistiniuose kraš
tuose tai daroma: mažina
mos kainos, mažinamos /il
gos. Keliamos darbinin
kams algos, keliamos pro-

duktu 
jungoje ne taip: darbo žmo
nės gauna tokį patį už sa
vo darbą atlyginimą, kokį 
gavo pirmiau, bet už tą at
lyginimą jie gali pirktis 
produktų daug daugiau.

Tai reiškia žmonių gyve
nimo gerinimą.

Pręmjeras Stalinas, ’an
dai pasikalbėjime su Prav- 
dos korespondentu, sakė, 
jog Tarybų Sąjungos vy
riausybes uždaviniu yra: 
mažinti ir mažinti gyvena
mųjų produktų kainas.

Produktų kainų sumaži
nimas reiškia ir tai, kad 
tame krašte vis daugiau i t 
daugiau tų -daiktų pagami
nama.

Mūsų krašto valdovams 
tai nepatinka. Jie mato, jie 
žino, kad pas mus viskas 
yra atžagariai, palyginti su 
tuo, kas darosi T. Sąjun
goje. Pas mus gyvenamų
jų produktų kainos kyla ir 
kyla; šiandien jos yra aukš
tesnės, negu kada nors yra

Kas Ką Rašo ir Sako
ATTLEE ir MENŠEVIKAI | sa”, pareina iš New Leade-

Dienraštis Vilnis rašo:
Britanijos darbiečių vadas 

premjeras Attlee buvo pri
verstas keletą kartų pažymė
ti, kad naujoji Kinijos val
džia remiasi ant liaudies va
lios.

Dauguma dešinių socialde
mokratų. Europoje, kurie yra 
nuoseklūs Tarybų Sąjungos 
priešai, nedrįsta pulti Naujo
sios Kinijos.

Bet kitaip su amerikoniš
kais socialdemokratais iš taip 
va dinamos Soc i ai d em o k ratų 
Federacijos ir jų organo “The 
New Leader.” Nekuris laikas 
atgal tas laikraštis piktai ata7 
kavo Alvarez del Vayo ir 
žurnalą “Nation” už pasaky
mą, kad naujoji Kinija yra 
revoliucinė jėga, su kuria rei
kia skaitytis. “The New Lead
er” tada sakė, kad Kinija da
bar randasi “po teroro jun
gu“ ir kad ji kalta “savo kai
myninės respublikos žudy
me.“ Ta “kaimyninė respu
blika,“ apie kurią, kalba so
cialdemokratai, yra Rhee re
žimas Korėjoje. Anot social
demokratinio “New Leade- 
rio” Korėjos žudikai yra ne 
svetimieji interventai ir Rhee 
sadistai, bet kinai/ kurie at
ėjo Korėjos liaudies pagal
bon.

Beskaitant “New Leader” 
lengviau suprasti, iš kur lie
tuviškas menševikiškas šlamš
tas sau semiasi “dvasinio pe
no.“

Taip, Grigaičio šių dienų 
politinis “mokslas” ir “švie-

rio, bjauraus reakcininkų 
savaitraščio. New Leader į 
gi finansuoja Dubinskis ir 
jo veislės unijiniai biuro- ■ 
kratai.

TŪZAI, BET NE * 
MŪSŲ RANKOSE 

, Dienraštis Vilnis rašo:
Spaudoje randame, kad 

paskutiniu laiku įkurta arba 
atgaivinta 11 i 
biurų, kurių uždavinys 
“mobilizuoti šalį kariniai.“ 
Tos agentūros yra 
NSR;B, CEA, ODM, DPA, 
NPA, MPCpkESA, OPS, WSB 
ir O HE. .Bet ne vardai svar
būs, svarbu pažiūrėti, kas 
joms vadovauja. Mes randa
me tokius vardus: James S. 
Lay, Stuart Symington, Leon 
Keyserling ., Charles Wilson, 
William Harrison, Manly 
Fleischman, Arthur Flem
ming, William S. Paley, Eric 
Johnston,''Cyrus Ching ir Tighe 
E. Wood.

Kiekvieną tų vardų mes 
dažnai užtikome spaudoje. 
Jie žinomi visai šaliai. Kodėl ? 
Nes beveik kiekvienas jų yra 
didžiojo kapitalo tūzas, milio- 
nierius, fabrikantas. Tai jie, 
tie ture i-a i, stoja ------------
“apsigynimo mobilizavimo 
priekyje.“ Tai jie yra avan
garde “demokratijos gynimo.” 
Tik to vieno fakto užtenka, 
kad suprasti, kaip dabartines 
karinės pastangos skiriasi nuo 
tų, kurias šalis darė po Roose- 
veltu anti-fašistiniame pasau
liniame kare.

O tai reiškia darbo žmo-. 
nių gyvenimo sunkinimą.

Pas mus, mat, ruošiama
si naujam karui; 70 bilijo
nų dolerių 'skiriama ginkla
vimuisi per vienerius me
tus. Tie pinigai reikia iš kur 
nors gauti; juos sudeda 
daugiausia darbo žmonės!

Dėl to mūsų vyriausybės 
karinės politikos garbinto
jai ir gynėjai daro viską, 
kad šio krašto žmones kaip 
nors “subalamūtyti,” kad 
jie negalėtų sveikai galvoti.

Štai, kai tik buvo paskelb
ta iš Maskvos žinia apie T. 
Sąjungoje kainų sumažini
mą, tuojau per radiją “ži
nių padavėjai,” paminėję tą 
faktą, suriko: Tarybų val
džia kainas numažino pro
pagandiniais ’ sumetimais.

Gerai, mes labai džiaug- 
tumės, jei mūsų vyriausy
bė sumažintų mums var
tojamųjų produktų kainas, 
— tegu ji padaro tai “pro
pagandiniais sumetimais” 
ar kitokiais, tik tegu daro. 
Tuomet žmonės ant jos ne 
tik nezurzės, bet ją girs, 
tuo žygiu džiaugsis, nes jų 
gyvenimas palengvės. Toks 
žygis būtų labai gera pro- 

■ pagunda/ bet tokios “pro- 
i pagundos” Washingtonas 
bijosi ,nenori, nes tai už
rūstintų pelnagrobius, tur
čius, kurie, pasiremdami 
karine isterija, kiša- sau į 
kišenes bilijonus dolerių

Ne tik Amerikoje darbo 
j žmonių gyvenimas sunkė
ja — sunkėja jis ir kituose 
kapitalistiniuose kraštuose.

Valdančioji klasė sunkin
dama žmonių gyvenimą, 

dolerių leidžia 
ruošimuisi

■ H bilijonus 
naujų valdžios ginklavimuisi, 

yra prie naujo karo. ■
Dabar jau turėtų būti 

NSC, j kiekvienam aišku toji tai-
syklė: kai socialistiniuose 
kraštuose, liau d i š k u o s e 
kraštuose darbo žmonių gy
venimas vis gerės, tai ka
pitalistiniuose kraštuose

Tai numatydami, valdan
tieji sluoksniai dedą pa
stangas T. Sąjungą ir liau
diškas respublikas sunąi- 
kinti karu .

Va, kodėl' taip karštai 
ruošiamasi -prie karo.

M. Galinis

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Amerikos Taupo medžiage>

pitalizmas ir socializmas turi surasti būdus ramiam su
gyvenimui. Bile koks siūlymas toms santvarkoms gin
klais persiimti ir išbandyti savo jėgas, privestų prie 
visuotinio sunaikinimo.

Svarbūs Herbert Hooverio pripažinimai
Niekas negali Hooveriui primesti taikos šalininko 

garbės. Bet smarkiai kritikuodamas vyriausybės poli
tiką, jis kartais .patiekia rimtų argumentų. Pavyzdžiui, 
jis priešingas siuntimui Amerikos armijos Europon.

Sū Hooveriu reikia sutikti, kai jis sako, kad tokios ar
mijos pasiuntimas 'pastatytų į didžiausią pavojų visą 
taikos reikalą. /

Jis sako, kad karas prieš Tarybų Sąjungą, koks yra 
prezidento Trumano planuojamas, reikštų tik sunaiki
nimą Amerikos armijos.

Jis sako, kad vakarinės Europos žmonės nenori gin
kluotis, nenori karo.

Pagaliau Hooyerįs pripažįsta, kad šiam kraštui ne- 
grumoja joks pavojus. \ >

Prieš šituos gana sveikus Hooverio argumentus piestu 
atsistoja ne tik vyriausybė, bet ir jo paties partijos patys 
stambiausi šulai, kaip Dewey ir Vandenberg. Jie rei
kalauja kuogreičiausia Europon siųsti kuodaugiausia 
Amerikos armijos. Jie mato Amerikai didžiausią pa
vojų iš visų pasaulio kampų, '•

Republikonų partijoje randasi dar ir Trečia frakcija. 
Jai vadovauja Taft ir Wherry. Jie nepriešingi armijos 
siuntimui, bet norėtų ,kad tokį žygį pirma užgirtų Kon
gresas. Jiems nepatinka, kad\ prezidentas vienas turi 
galią tokį svarbų klausimą išspręsti.

KAUNAS, 1950 m., gr. 26 d. 
— Įvykdęs pilnutinai pokari
nio penkmečio planą, “Ne
ries“ liejimo-mechaninio ap
dirbimo fabriko kolektyvas 
rinkimus į vietines tarybas su
tiko duodamas nemažą kiekį 
viršumplaninps puikios koky
bės produkcijos. Iki šių metų 
gruodžio 16 dienos neriečiai 
penkmečio statyboms pagami
no viršum plano 440 kvadrati
nių metrų centrinio šildymo 
katilų ir daugiau kaip 1,870. 
kvadratinių metrų radiatorių. 
Respublikos kolūkiams fabri
ko kolektyvas pagamino vir
šum plano apie 85 tonas įvai
rių detalių žąmės ūkio maši-< 
noras. B. Steponaitis

Viršumplaninė Avalyne
MAŽEIKIAI, 1950 m. gr. 

26 d. — “Apavo“ avalynės 
fabriko darbininkai ir inžinie- 
riniai-technikiniai darbuotojai 
pasiekė naujus gamybinius 
laimėjirAus. Fabriko kolekty
vas šiais metais jau įvykdė 14 
mėnesių gamybos programą. 
Viršum plano pagaminta keli 
tūkstančiai porų avalynės. '

M. Juodytė

★ Elektrifikuojamas Šilutės 
rajono “šviesiojo kelio“ kol
ūkis. Elektros šviesa jau nau
dojasi (pradinė mokykla, skai
tykla ir eilė kolūkiečių.

V. Stankus

★ Pas Lietuvos geležinkeli
ninkus vieši Baltijos laivyno 
dainų ir šokių ansamblis. Vil-

MOTERŲ KAMPELIS
Ligoninėje jai nebuvo’ 
vietos, ji gimdė 
automobiliuje

Kas užaugins, kas 
globos tuos aštuonis 
amerikonus vaikus?

Vežinas gimdymo 
se esamą jauną žmoną Ar
thur Silverwater atskubėjo 
į Madison Park Hospital, 
Brooklyne. Bet jo ten klau
sinėjo, ar jis esąs apsidrau
dęs, kad galėtų gauti vie
tos ligoninėje. Vyras atsa
kė, kad jis tokios apdrau- 
dos neturi. Jam patarė pa
ieškoti vietos kitur.

Kuomet visas incidentas 
pasiekė spaudą, ligoninės 
vedėjai aiškinosi, kad įvy
kęs “nesusipratimas.” Vy
ras buvęs labai nervingas, 
pergreit išskubėjęs.

Jiems ta viena moteris ir 
tas vienas vaikas gal atro
dė tik vienu iš daugelio. 
Vyrui buvo didele rūpesti- 
mi. Nes, kol jis ligoninėje 
bėginėjo, derėjosi, prašinė
jo pagalbos, jo žmona pa
gimdė sūnelį lauke stovė
jusiame auto. Jau su sū-' 
neliu jis ją nuvežė į kitą 
ligoninę.

Ligoninėms statyti, dak
tarams ir slaugėms mokyti
mes neturime pinigų dėl to, mylinčio tėvo globos. Vy- 
kad mes bilijonus dolerių riausias vaikas tebėra 16 
išleidžiame vežti į kitas ša-'.metų, jauniausias ketverių. 
lis “mūsišką demokratiją,” į 
prieš kurią tie žmonės 
vojA.

proce- Katherine Callow yra 
Amerikos pilietei Jos 8 
vaikai yra Amerikos pilie
čiais. Leon Callow, jos 
vyras, tų vaikų tėvas, sun
kiai dirbo Youngstown 
plieno fabrikuose. Jis. vi
suomet teikė pragyvenimą 
savo šeimai. Jis yra ge
ras vyras ir geras tėvas.

Tai šeimai gręsia žmo
gaus padaryta tragedija. 
Teisdarybės Depart m e n - 
tas nori Leon Callow’ą iš- 
deportuoti Graikijon!

Taip mums praneša A- 
merikinio . Sveturgimiams 
Ginti Komiteto išleistas

Už ką jį nori išdepor- 
tuoti? Kas išlaikys tą de
vynių amerikonų šė^ną įs
ek porta vus jos duonpelnį? 
Tas pats lapelis atsaku:

Toji šeima paverčiama 
našlaičiais. O ji visa yra 
taip labai reikalinga ne 
vien tiktai duonos, bet ir

ŠEIMININKĖMS
Pasniko pyragaičiai

Gavėnios metu madnu

, ; Leon Callow yra 52 me-
<0“ i tų amžiaus. (Jimęs. Graiki

joje, makedonų kijmės. Į 
(mūšų šalį legaliai atvyko 
j 1915 metais. Suėjęs ' 21 
metus amžiaus, Callow ke
liais atvejais bandė gauti 
pilietybę. Tačiau piliety-ga

minti “red cross buns.” Jie Jam nedavė del to, ^d 
buvo taikomi pasnikaujan- Ps kovojo už dirbančiųjų 
tiems pastiprinti. Bet kada į bedarbių darbo žmonių 
tapę tradicija, juos vartoja 
prisįvalgiusieji ir steiko.

2 plytelės mielių (yeast).
ketvirtoji dalis puoduko 

diįingno vandens
puoauka^ pieno 
ketvirtoji dališ puoduko 

riebalu
pusė puoduko cukraus
2 šaukštukai druskos
ūpie 5 puodukai persijotų 

miltų (taip vadinamųjų 
pagerintų > - enriched)

2 suplakti kiaušiniai.
Paskaninti, deda serbentų 

(currants) ar sucukruotos 
(candied) apelsininės žie
vės, šaukštelį cinamono, 
žiupsnytį kvapsniųjų pipi
rų (allspice). Arba galima 
apsieiti be tų prieskonių.

Ištirpyk mieles vandeny
je. Užkaitink pieną; da- 
dėk jin riebalus, cukrų, 
druską ir leisk atvėsti; į 
drungną įdėk gana miltų, 
kad pasidarytų tiršta tešla. 
Dadėk ištirpytas mieles ir 
kiaušinius, gerai išplak. Su
dėk visus prieskonius. Pri
dėk miltų tiek, kad būtų 
minkšta minklė. Išversk 
ant pamiltuotos lentos ir 
gerai išminkyk.

Padėk išteptame bliūde, 
pridengtą, kol iškils kita 
tiek (apie valandą ir pusę). 
Nspausk žemyn ir leisk pa
ilsėti 10 minučių. Sudaryk 
i mažas bandukes ir suei
liuok ant patepta vaškine 
popiera išklotos blėtos. Aš
triu peiliu kryžiavai įraižyk 
bandukes. LeiąJ< pakilti 'ki
ta tiek' (užtruks apie 45 
min.).

Kepk vidutiniu karščiu 
(350 F) 25 minutes.

Norint pagražinti ir pa
saldinti, tuos-kryžiukus pri
pildo “frostingu.” Gruzdi 
plutelė yra skani ir be tų 
pridėčkų. N. K.

lis kovojo už dirbančiųjų

; reikalus. . J,’ /
Amerikiniam Komitetui 

pavyko jį apginti hųo de
portacijos į fašistų \nagus 
Graikijon jau . nuo 1948 m. 
kovo 8-tos, kuomet jis buvo 
areštuotas. Komitetui pa
vyko apginti virš 150 kitų 
tokių sveturgimių ameri
kiečių. O tai • pavyko dėl 
to, jog Amerikos visuome
nė tą kovą parėmė savo do
leriais, parašais, protestais, 

j maršavimais į Washingto- 
ną. Pastiprinta veikla galė
tų sustabdyti sveturgimių 
darbininku persekiojimą.

G. L Gi

Today’s Pattern',

Užsakymą, su 25 tentais ir

9391
SIZES 

1—8 yri.

niuje buvo surengti du drau
gystės koncertai.

A. Kavaliauskas

ir dydžio; siųskite t Pattern 
Dept., 110-12 Atlantic Ava«* 

Richmond Hill 19, N. Y. •
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A. VIENUOLIS-žUKAUSKAS

f- KRYŽKELES
f (Istorinis Romanas)

San Francisco, Cal.
Veikia dėl Taikos

San Francisco angliškas
vo artimųjų. Tai geros kloties
jums/ draugai Jacobs.

f............ s “Peop- _ . .T0“
išleido balsavimo Mūšy ligoniai

CHICAGOS ŽINIOS
Negrų Diskriminacija
Neša Blėdį Amerikai

Street.
Šią organizaciją valdžios

(Tąsa)
Kunigaikštis kiek palaukė ir tarė:
— Nuo šios dienos po šiuo apsiaustu 

bus kryžiuočių riteris, o mano ištikimas 
Prūsų bajoras. Iki įsakymo, mano bajo
re, — ir kunigaikštis atsisveikindamas 
iškėlė ranką.

Riteris Griežė nusilenkė ir, subrazdė
jęs į sieną kardu, išėjo iš trobos.

žygyje j Medininkus dalyvavo dau
giausia kryžiuočiai. Svetimšalių riterių 
buvo nedaug. Taip pat neatvyko su sa
vo būriais Sudimantas ir daug Žemai
čių bajorų. Kryžiuočiai, Marquardo von 
Zalebacho vedami, brovėsi pirmutiniai 
ir, kol žygiavo pernai sunaikintu kraštu, 
labai nesisklaistė ir negrobė. Bet kai tik 
įėjo į Medininkų sritį, kuri per du pas
kutiniu žygiu nebuvo niokota, plačiai 
pasiskirstė ir pradėjo grobti. Tą turtą, 
kurio negalėjo pasiimti su savimi, degi
no ir naikino. Taaip pat be pasigailėji
mo žudė ir žmones, mažus ar didelius, 
vyrukai' moteris. Iš lietuvių pusės jokio 
or’ganizuoto atsispyrimo nebuvo, nes Ole- 
sniukis su Skirgaila negalėjo susitarti 
veiKti bendrai: vienas manė, kad kry
žiuočiai vėl puls Vilnių, ir todėl pasi
traukė su visomis savo jėgomis į šiaurę, 
kitas pastojo priešui kelią į Punią ir 
Alytų.

Ir vėl raudonos gaisrų pašvaistės nu
švietė Lietuvos padangę.

Vieną popietį, gegužės mėnesio 28 die
ną ,atėjo kunigaikštis su savo pulkais į 
Rudnikus. Rudnikai tebedegė; teberūko 
ir jų apylinkės, {jojant į kaimą kabojo . 
ant apdegusių medžių keletas Marquar
do von Zalebacho pagautų ir pakartų 
Skirgailos bajorų. Čia pat visur volio
josi nepalaidoti vaikų ir moterų lavonai; 
patvoriuose gulėjo sunkiai sužeisti; vi
sur buvo matyti klanai kraujo, išmėtyto 
sugadinto turto, padargų; čia pat dryb
sojo ir galvijų lavonų; nuo vienų jų bu
vo Nulupta oda,, iš kitų išplauti geresni z 
mėsos gabalai. Dirvose jau gerokai pa
kilę nuo žemės rugeliai — sutrypti, nu
ganyti, ir tik kur-ne-kur žaliavo nepa
liestos žaliavos pleiskelės. Laukuose 
staugė savo šeimininkų netekę šunes. 
Medžiai, laukai ir krūmai, kurių nepa
lietė kryžiuočių ranka ir kalavijas, link
smai augo ir žaliavo, ir, tarytum, džiau
gėsi pavasariu ir gražia saulėta diena.

Rudnikai priminė kunigaikščiui Vy
tautui netolimą praeitį. Kartą dėdė, ku
nigaikštis Algirdas, pakvietė jo tėvą 
Kęstutį į Rudnikų girias medžioti. Tė
vas pasiėmė ir jį. Budnikuose rado jie 
jau laukiantį Algirdą. Kartu su Algirdu

buvo ir jo sūnus Jogaila. Jogaila buvo 
beveik tokio pat ūgio, kaip ir Vytautas, 
turėjo beveik sulig savim didumo kar
dą ir buvo aprengtas raudonais drabu
žiais, apvedžiotais šviesiai .margomis 
juostomis.

Abu su Algirdu sutiko juos raiti. 
Koks bičiuliškas tada jam pasirodė jau
nutis Jogailiukas, ir kokia nuostabi tai 
buvo Rudnikiį giriose medžioklė! Ir tada 
jie buvo apsistoję toje pačioje bajoro 
troboje. Kaip iškilmingai juos tada su
tiko Rudnikuose žmonės! Buvo didelė 
puota,’ sujojo daug ir apylinkės bajorų.; 
per puotą jis su Jogailiuku tame pačia
me kieme miklinusi raiti, ant savo nedi
delių žemaitukų; visi žiūrėtojai negalėjo 
jais atsigėrėti. Džiaugėsi jų tėvai, labai 
patenkinti buvo ir jie patys, tik kai kar
tą jis prispyrė Jogailiuką prie tvoros, 
staiga kunigaikščiukas supyko, paraudo 
ir iš visų jėgų smogė jam kardu stačiai 
per galvą. Jis suskubo prisidengti šal
mu.

,•— Gana, vaikai, gana, — susirūpino, 
lyg nieko nepa'stebėjęs, kunigaikštis Al
girdas ir paliepė bajorams pądėti jiems 
nusėsti nuo arklių.

Dėjosi nieko nepastebėjęs ir Kęstutis, 
bet, kai grįžo abu iš medžioklės namo, 
tėvas buvo susimąstęs ir nepatenkintas. 
Kai pasiliko du vienu, jam tarė:.

—Gerai, Vytautuk, kad tu suspėjai 
prisidengti šalmų, kitaip Jogaila būtų 
tau įdreskęs kaktą . . . Reikia būt visuo
met atsargiam, mano sūnau.

Daugiau jam tėvas tą vakarą nebeta
rė nė žodžio ir visą laiką, kolei jis jojo 
namo, buvo susimąstęs ir lyg nepaten
kintas medžiokle.

Bet tai buvo seniai. Dabar tas pats 
bajoro kiemas, kuriame jam ' kadaise 

, brolėnas vos nenuvožė galvos, plūduria
vo Jogailos valdinių kraujujė, ir sunkiai 
sužeisti žmonės maldavo iš visų patvorių 
juos pribaigti arba pasigailėti.

— Viešpatie Vytautai, — maldavo iš 
patvorio vienas sunkiai sužeistas bajo
ras, — maldauju tave tavo tėvo Kęstu
čio ir motinos Birutės vardu: arba „pa
liepki savo tarnams mus pribaigti, arba 
pasigailėk mūsų. Neduok, viešpatie, 
mūsų, kūnų šunims ir vilkams draskyti... 
Mes kovėmės už savo kunigaikštį ir kri
tome su kardu rankdse ... Pasigailėk, 
maldaujame, viešpatie!...

Kunigaikštis liepė savo bajorams su
nešti sužeistuosius į trobas ir perrišti jų 
žaizdas, o pats su savo didikais nujojo 
smilkstančiu kaimu toliau.

(Bus daugiau)

darbininkų dienraštis “Peop
les World” i 
lakštelius, ant kurių klausia, 
kas sutinka, kad būtų ištrauk- 1229 Sandelin St. San Leand- 
ta svetimų karinės jėgos, iš

Draugas Juozas Karosas,

ro, sunkiai serga. Labai gai- 
Korejos ir būtų vedamos de- j ]a mūsų gero draugo, kad su 
rybos su Kinija dėl taikos ? [sveikata turi didelį nesmagu- 

Įmą. Linkiui d. Kai'osui gerai 
susveįkti ir vėl džiaugtis gyve
nimu. Kam laikąs leidžia, ap
lankykime draugą Karosą.

Mūsų San Francisco senas 
veteranąs d. Renis Sutkus, 
497 Alvarądo St., sunkiai sir
go savo namuose per tris sa
vaites. Dabar girdėjau eina 
48—KORESP.
sveikyn, ir mano pradėti dirb
ti. Linksma girdėti, kad drau
gas pradėjo sveikti, nes liga 

j buvo jį sunkiai prispaudus. 
[Gydytojas ir jo draugė Vale
rija, labai atidžiai ir rūpestin
gai prižiūrėjo d. Sutkų, todėl 
pavyko atgauti sveikatą.

Draugas Jonas Kazlauskas 
taipgi sakė, kad sveikata eina 
geryn, ir už poros savaičių 
mano stoti Į darbą.

—o—
Apie Estų Kliubą

čia, San Francisco miesto, 
jau senai gyvuoja progresyvių 
žmonių estų klubas. Ten yra 
nemažai pažangių narių ir vi-! 
si sutartinai veikia. Taipgi per 
to kliubo narių pasidarbavimą 
buvo suorganizuotas Pabalti
jo, šalių Kultūrinis Komitetas, 
— estų, latvių, suomių ir lie
tuvių, — ir visi sutartinai vei
kia.

Estų kliubas t(iri vieną se
ną ir gerai atsižymėjusį narį 
Mikolą Anderssoną, jam su
ėjo 75 metai vas. 21 d. 
riai, pagerbdami tą draugą ir 
sudarydami pj’ogą sukelti pi-

Tam darbui yra įsteigtas ko-Į 
mitetas ir sekmadienį, vas.
d. ir vas. 25 d.,, taikos šalinin
kai vaikščįojo stuba nuo stu- 
bos dviejuose įžymesniuose 
distriktuose, ir prašė žmonių, 
kad jie padėtų savo nuomonę 
link tų dvejų klausimų. Ei
nant stuba nuo stubos buvo 
pasekmės tokios: Valencia 
Gardens, prie Daily City, kur 
žmonių daugiausia 
valdžios projektuose, 
apartmentinių namų 
mos nebuvo namie, 56 atsisa
kė ant “balotų” rašytis, 43 
balotus pažymėjo sekamai: 
26 sutinka su paduotais klau
simais, “yes” o 17 prieš pa
duotus klausimus, reiškia 
prieš taiką. •

Antrame distrikte, apgy
ventame maišytų tautų ir ki
niečių, gautos pasekmės: pa
sirašė ant balotų 25, už taiką 
23 prieš 2. Tame distrikte ga
vo 16 liuosanorių, kurie suti
ko darbuotis už taiką.

Taikos komiteto adresas San 
Francisco mieste: 935 Market 
.St., Room, 307. '

Po Kaliforniją San Francis- 
co apylinkėje yra paskleista 
23,000 minėtų balotų, ir nuo
sekliai yra tyrinėjama žmonių 
nuomonė, kaip jie mano 
taikos ir išvengimo karo. 

—o—
Slaugių streikas

Slaugių unijos perdėtinė 
ėjo į Herrich ligoninę, Berke
ley, tartis dėl algų 
tad tos ligoninės 
supyko ir skubiai 
darbo tą unijistę. 
unijistės slaugės metė darbą 
ir griežtai pikietuoja ligoninę, 
ir visos pasisakė, kad • “tolei 
mes nesugrįšim į darbą, ko
lei nebus sugrąžinta perdėti
nė raštininkė, ir kolei nebus 
vedamos derybos.”

Streikas pradėjo 
Kaip sužinojo kitų 
slaugės, kad taip yra daroma 
sui organizuotom slaugėm, tai 
nutarė eiti į talką, ir pikie- 
tuoti tol, kol bus įvykdyta su
tartis su unija.

Pranešimai rodo, kad visur 
yra trukumas slaugių, nes jos 
turi dirbti ilgas valandas, o 
užmokestys mąžos. Dirba 
viršlaikius už lygų užmokestį.

gyvena 
iš 62 

62 šei-

dėl

nu-

slaugėms, 
perdėtinis 
išvarė iš
Tad 52

plėstis, 
ligoninių

Lietuvių Kultūrinio
Centro pranešimas

Su kovo mėnesio 1 d. Lietuvių Namo Bendrovė iš
mokėjo visiems skolintojams 2 procentus metinių pa
lūkanų. Kartu tiems Lietuvių Kultūrinio Centro rėmė- 
jarafe priminta, jog mes verčiamės šiuo metu gana sun
kią!, pelno dar negalime padaryti, todėl Lietuvių Kul- 
tiffitniam Centrui parama ir dabar reikalinga. O toji 
parama galima suteikti sekamu būdu:
x T. i Grąžinant palūkanas ,kaip auką, Lietuvių Namo 
Bendrovei.
. 2. Naujos paskolos taipgi reikalingos tam tikslui, kad 
atmokėti senąsias paskolas tiems, kuriems būtinai pi
nigai reikalingi, šiuo metu jau atmokėjome $12,600.00 
senųjų paskolų. Apie tiek reikėjo naujų paskolų gauti. 
< 3. Namo Bendrovės suvažiavimas 11949 m. įvedė Amži
nųjų Garbės Narių Skyrių. Į tą skyrių įeina tie, kurie 
paaukoja Lietuvių Kultūros Centrui $100 ar daugiau. 
To aukotojo vardas tada yra įtraukiamas į Amžinųjų 
Garbės Narių knygą, o vėliau bus įdėtas į Kultūros 
Centro sieną, taip kad jo vardas ten pasiliks amžinai.

Pradžia jau padaryta. Jau turime kelis įamžintus gar
bes narius. Laukiame daugiau. Galima tai padaryti 
paaukojant $100 ar daugiau. Taipgi galima ir iš pa
skolų skirti po tam tikra’ pinigu sumą, bet ne mažiau 
$100.
; Į šiuos priminimus jau gavome nemažai gražių atsilie
pimų. Vieni savo palūkanas aukoja, kiti j Amžinųjų 
Garbės Narių skyrių įstoja. Jų vardai ir kiek kuris auko
ja, bus paskelbti vėliau.
j&rdingai ačiū visiems Lietuvių Kultūrinio Centro 

reikėjams. Laukiame daugiau paramos ar, paskola,-ar 
įstojimu į Amžinųjų Garbės Narių skyrių.

Šiais'reikalais prašome rašyti sekamu adresu: 
, LIBERTY AUDITORIUM, 

/ 110-06 Atlantic Avė..,
* Richmond Hill 19, N. Y.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Maskvos ir Vilniaus 
universitetų jungtine 
konferencija

VILNIUS, 1950 m. gr. 22 d. 
— Šiandien Vilniuje praside
da dviejų universitetų moksli
nė konferencija, skilta kolū
kių "sustambinimo klausimams. 
Ją rengia Vilniaus universite
to ekonomikos mokslų fakul
teto studentų mokslinė drau
gija kartu su Maskvos Lomo
nosovo vardo universiteto stu
dentais. Vieną pagrindinių 
pranešimų pakviestas padary
ti žemės ūkio ekonomikos 
specialistas, Maskvos universi
teto profesorius Sokolovas. Jo 
pranešimų tema. — “Smulkių
jų kolūkių sustambinimas — 
kelias į naują.žemės ūkio su
klestėjimą.” Įvairūs su žemės 
ūkio artelių suštambinimu su
siję klausimąi — gyvenviečių 
statyba, darbo apskaitos or
ganizacija ir kiti — bus nag
rinėjami Maskvos ir Vilniaus 
universitetų studentų refera
tuose.

Tarybinė lietuvių proza 
išleista lenkų kalba

VILNIUS, 1950 m. gr. 22 d.
— Varšuvoje išėjo iš spaudos 
tarybinės lietuvių prozos rin
kinys “Nowele litewskie” 
(“Lietuviškosios novelės”.) Iš
leido Lenkijos Valstybinė lei
dykla (“Panstwowy Institut. 
Wydawniczy”).

Iš Lietuvių Veikimo
Oaklando IjLD 198 kp. su

rengė puotą pagerbimui vieš
nios Eugenios Stanley (Karo- 
saitės) ir jos jauno sūnelio. Į 
puotą buvo sukviesta daug 
draugų ir draugių, ir visi , bu
vo gerai pavaišinti. Užbaigoj 
buvo įteikta Mrs, Stanley ir 
jos sūneliui puikių dovanėlių, 
kaipo atminčiai nuo Sail Fran
cisco ir Oaklando draugių ir 
draugų. Viešnia už savaitės 
kitos - rengiasi skristi atgal 
pas savo gyvenimo draugą į 
New Jersey. Malonu buvo su
tikti viešnią ir pasikalbėti, nes 
daugu,ma ją pažinom praeity
je, ir dabar atnaujinome pa
žintį.

Laimingos .kelionės . jaunai, 
draugei. Stanley ir jos sūneliui 
Ranny. , . .

, f-tjO— (

Išvažiuoja Jacobs
Oaklandiečiams gerai žino

mi draugai Jacębs pardavė 
savo pram'pnę ir namą, dabar 
ręngiasi išvykti, iš Oaklando 
kur ,į nelabai tolimą apylinkę, 
į kitą miestą. Girdėjau, kad 
ten turi savo žentą kalnuotoj 
dalyje Kalifornijos, ir tėvai 
ten mano apsigyventi prie sa-

Rinkinys .— daugiau trijų 
šimtų puslapių, su anotacijo
mis apie autorius. Rinkinyje 
išspausdinti Cvirkos, Venclo
vos, Baltušio, Dovydaičio, Si
rijos Giros, Paukštelio, Janur 
šytės,. Korsakienė, Sluckio ir 
kt. prozos kūriniai. K

“Nežiūrint kaip bus didelė 
pažanga padaryta ginklų ga
minime ir išvystyme, Ameri
ka negali tikėtis vadovauti 
pasauliui tol, kol bus prakti
kuojama diskriminacija prieš 
negrus”, sake Sidney Wi
lliams, egzekutyvis sekreto
rius Chicago Urban League, 
^ketvirtadienį, užkandyje Kj- 
wanis Klube.

Williams yra nergro farme- 
rio sūnus iš So. Carolina. Jis 
atžymėjo visus sunkumus, ko
kius negrai Amerikoj sutinka, 
ieškodami užsiėmimo, butų ir 
rekreacijos mūsų didmiestyj 
Chicagoj. Williams kalbėjo 
proga pamiiiėjimo Broliškumo 
Savaitės temoje: “Kaip neg
ras turi jaustis, gyvendamas 
Chicagoj”.

“Nežiūrint negrų sugabu- 
mų ir išsilavinimo”, sakė 
Williams, “negrai visuomet 
teskiriami tik juodam ir sun
kiam darbui įmonėse ir prie 
transportacijos mažiau apmo
kamų darbų. Bet kuomet ša
lyje krizė pasireiškia, tai 
negrai statomi pirmon rikiuo
tei! (“shock troops”) ir ima
mi prie visokių darbų. Bet 
krizei praėjus, jie vėl paliuo- 

ijsuojami nuo geresnių vietų 
ir stumiami prie nešvarių ir 
sunkių darbų.”

Wijliams nurodė ir smerkė 
tas pastangas, kad laikyti ne- 
grūs kietai suspaustus aprėž
tuose ghetuose, kad monopo
listai nuosavybių galėtų iš
spausti iš negrų aukščiausias 
rendas ir juos laikyti susikim
šusias garažuose ir šaulėse. 

jęa_ Tos priežasties dėlei, kad ne
grai turi mokėti rendas kelis 
syk aukštesnes už baltuosius,

pareigūnai pasimojo užda
ryti. Reakcijonieriai neiš
randa nieko, kas būtų prieš 
įstatymus pačioje organiza
cijoje. Viskas kuogeriau- 
sia tvarkoma šimtu nuošim
čių. •

Iš vienos pusės, didžiosios 
apdraudos kompanijos, ma
tydamos šios organizacijos 
greitą augimą nariais ir fi
nansais, mato sau augantį 
konkurentą; o reakciniai 
pareigūnai supranta, kad 
IWO yra ne fašistinė orga
nizacija, ir primetama jai 
subversyvumas. Tos dvi jė
gos nori nušluoti tą milži
nišką ir ant tvirtų pamatų 
stovinčią apdraudos ir pa
šalpos organizaciją.

Jei reakcininkam’ pavyks 
sudaužyti šią organizaciją, 
jie apsidirbs labai greit ir 
su visomis fraternalėmis 
organizacijomis.

IWO turi 162,00(1 narių, 
$110,000,000 “insurance po
licies,” $7,000,000 “assets.” 
Įčarteriuota 1930 m.

Konferencija buvo kon- 
struktyvė, delegatų buvo 
160. Pinigų surinkta $195. 
Buvo gerų kalbėtojų ir nu
tarta prieš tas užmačias 
gintis visokiais legaliais bū
dais.

Konferencija šimtu nuo
šimčių buvo sėkminga.

Senis

Ar jau aukojote į $10,000 
fondą, užtikrinimui Laisvei 
gyvuoti 1951 metais?

nigų savam progresyvini laik- tai jie priversti gyventi net po
raščiui, surengė 75 metų jo 
gimtadieniui atžymėti bankie- 
tą. Į bankietą buvo sukviesta 1 diams. , 
įvairių tautų žymesni žmonės, 
taipgi geras skaičius ir lietur- 
vių dalyvavo iš Oaklando ir 
San Francisco.

Kada žmonės 
sėdę prie stalų, tai atvyko ir 
Anderssonas su 
Jam įėjus į svetainę, sudaina
vo “linksmaus gimtadienio” 
dainą. Baigiant pietus, buvo 
įteikta daug šiltų sVeikinimų 
nuo daugelio įstaigų, ir nuo 
artimų draugų, taipgi buvo 
įteikta pora gražių dovanėlių 
nuo estų kliubo ir nuo lietu
vių, trumpai jausmingai kal
bėjo d. Karosienė. Drg. An
derssonas, nors buvo susirgęs 
per pora savaičių, ir dar jau
tėsi silpnai, bet atsistojęs pa
darė’ jausmingą ir nuoširdų 
pareiškimą rengėjams ir’ 
sai publikai.

Man atrodė, kad toks 
rio pagerbimas, yra labai 
girtinai dalykas, 
daro proga sukelti keli dole
riai naudingiems dalykams.

Drg. M. Anderssonas per 
eilę ,m.etų nuoširdžiai darbuo
jasi Pabaltijo Komiteto valdy
boj, ir dalyvauja veik Visuose 
tarptautiniuose parengimuose.

—o— 
Verta pažymėti

Neseniai, dalyvaujant San 
Leandro draugų parėję, neti
kėtai pasitikau draugą Jurgį 
Račkauską iš Vancouver, B. 
C., Kanados, ir teko gerokai 
su juo pasikalbėti. Tai nuošir
dus ir pažangus žmogus. Jis 
tuo laiku buvo nuvykęs apsi
lankyti į tolimus rytus, Wind
sor, Detroite, Los Angeles, ir 
pakelyje aplankė daug kitų 
vietų. • ’ • .

Grįždamas į Vancouver, ne
patingėjo aplankyti San Fran
cisco, ir Oaklandą bei San 
Leandro. Teko sužinoti apie 
gyvenimą ir veikimą Kanados 
lietuvių, taipgi ten esančias 
gyvęnjmo sąlygas. 'Jis sakėsi 
norėtų apsigyventi Amerikoj, 
bet tuo laiku) nelengvos sąly
gos pastoti Amerikos piliečiu, 
todėl jis čia-atvyko tik kaip 
svetys. tikiuosi, kad Jur
gis Račkauskas jau pargrįžo 
į savo gyvenimo vietą, linkiu 
jami geros kloties. Alvinas

dvi šeimas vienam kambaryje 
daugelyje vietų, pabrėžė Wi-

jau buvo su-

savo šeima.

vi-

na- 
pa- 

ir tuo susi-

Negrams nėra žaidimams ir 
liuosam laikui praleidimui 

. vietų, sakė Williams. Kita, jis 
įsakė, negras, išėjęs iš gheto, 
greitai išstato save pavojun, 
nežinodamas kas su juom ga
li atsitikti. Negrai yra loja
lūs, užakcentavo Williams, ir 
tai niekas negali užginčyti.

Williams pažymėjo . istorinį 
nuotikį, kuris yra nuslėptas 
nuo Amerikos žmonių. Jis sa
kė, kad George Washingtono 
šeimos virėjas negras, laiku 
perspėjo Washingtona, kad 
britai suokalbiauja jį nunuo
dyk Washingtono štabo sar
gas,, Thomas ’ Hickey, sakė 
Williams, buvo britų pasam
dytas nunuodyt Washingtona. 
Hickey vėliau buvo pakartas.

“Tas nuotykis nėra užrašy
tas Amerikos istorijos užra
šuose*, bet tas yra istorinė tie
sa”, sakė savo kalbą baigda
mas Sidney Williams.

M.

Iš IWO Konferencijos
Vasario 25 d. įvyko In

ternational Workers Order 
konferencija, Hull House 
svetainėje, 800 So. Halsted

PRANEŠIMAS
CLIFFSIDE, N. J.

LDS 115 kuopo’s susirinkimas 
jvyks penktadieni, 9 d. kovo, 8 vai. 
vakare, 346 Palisade Ave. — Eliz. 
Petkevičienė,- sekr. (45-46)

NEWARK, N. J.
Rusų, ukrainų ir lenkų moterys 

ruošia Moterų Dienos paminėjimą 
šeštadieni, kovo 10 d., 8 vai. vaka
re, A. R. C. svetainėj, 53 Broome 
St.,_ Newark, N. J. Bus kalbėtojų. 
Turės skanaus maisto ir tinkafno 
iŠsigėrimo. Įžanga ypatai tik 50c—t 
Kvipčia Moterų Komitetas. (45-46)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimas 

jvyks kovo 9 d., penktadieni, 7:30 v. 
vakare, Lietuvių svetainėj. Kviečia
me visus narius ir nares skaitlingai 
dalyvauti. Turime svarbių reikalų 
dėl aptarimo. — Sekr. II. Žukas. • 

(46-47)

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

|« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS,

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110.

3 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -Tree., Kovo-Mar. 7, 1951

Liūdesio 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.



Organizacijos protestuoja ’ Itelt,WaBtedA**Tel•FUa ***■ 
prieš Dewey biliy HELP WANTED—FEMALE

Padare gražią pradžią 
brooklyniečių kreditui

.Būrys laisviečių, susirinkę į 
Liberty Auditoriją kovo 2-ros 
vakarą, svarstė, kaip Rich
mond Hill, Brooklyno ir apy
linkių lietuviai atžymės Lais
vės 40 metų jubiliejų.

Buvo gerų pasiūlymų. Vie
nu tų yra sumanymas atradus 
liuosą sekmadienį suruošti į- 
vairumų ir pokalbių popietį, I

su nauda jubiliejiniam 
raščio fondui. Tačiau, nelau
kiant kol tas bus įvykdyta, 
čia dalyvavę draugai ir drau
gės sudėjo jau gatavais dole
riais gana stambia sumą. Apie 
tai ne už ilgo matysite Lais
vėje, sykiu su vardais tų, ku-> 
rie dienraštį jau apdovanojo.

, Rep.

<1 ion-

Neapsigaukit! Nepaveluokit 
išgirsti, daktaro prelekciją!

11-tą. 
atgal, 

pradė-

Daktaras Jonas Stanislovai- 
, tis iš Waterbury atvyks teikti 

mums prelekciją kovo 
Ir tą pačią dieną grįš 
Dėl to norės prelekciją 
ti ir užbaigti laiku.

• Prašome įsitėmyti: prelek
ciją pradėsime skirtu laiku, 
3 valandą, nežiūrint, kiek bus 
publikos. Tad pavėlavusieji 
nuskriaustų tiktai save. Iš 
praėjusiais metais daktaro 
teiktos lietuviams prelekcijos 
jau žinome, kiek daug bųtu-

me nustoję tie, kurie nebūtu
me jo prelekcijos girdėję.

Kviečiame visus atvykti. 
Prašome pranešti kitiems, jog 
Liberty Auditorijoje įvyks 
apie sveikatą svarbi pamoka, 
kuria gali pasinaudoti kiek
vienas, nors ir biedniausias 
žmogus, nes įėjimas yra nemo
kamas.

Auditorija randasi prie At
lantic Avė. ir 11 Oth St., Rich
mond Hill, N. Y. K-te.

Violettos naujasis pažįstamas
Kas jis? Svajonė ar tikroji 

laimė ?

PAOLO NOVELLO 
• Alfredo rolėje

jauni ir 
ir 1 inkš
čia jie 
ir smar-

Į tai gražiomis dainomis, 
grakščiais veiksmais atsakys 
operos “La Traviata” akto-

• riai.Bet pirm to noriu primin-

“Opera jau tik už dešimties 
dienų. Rezervuotoms sėdy
nėms tikietai iš pardavinėtojų 
bus r atšaukti gale šios savai
tės. Įsigykite dabar. Kaina

- $2.' Nerezervuoti $1.50. Pra
džia lygiai 3:30 po pietų.
Y “La Traviatą” suvaidins žy

mi operos trupė iš New Yor- 
ko. Rengia Lietuvių Kultūri
nis Centras.

Charles Naktinis 
palengva gyja

Ilgokas laikas kaip nesima- 
tome su Chas. Naktiniu. Jisai 
buvo ligoninėje. Dabar jau 
namie, vaikšto, bet silpnas. Jį 
vargina kepeny liga.

Charles Naktinis iš užsiėmi
mo yra bartenderis. Vėliausiu 
laiku jis dirbo Liet. Amerikos 
Piliečių Klube. Sveikatai pa- 

• sitaisius, aišku, jis ir vėl grįš 
j klubą, šiuo tarpu jokio alka- 
holiško gėrimo nevartoja, 
kaitinasi lengvu valgiu ir jau 
kas dieną jaučiasi einąs ge
ryn.

Išvyko Chicagon
Rojus Mizara. LDS prezi

dentas, gale praėjusios savai
tės išvyko porai savaičių į ko
lonijas LDS reikalais. Kovo 3 
ir 4 jis buvo sustojęs Pittsbur- 
ghe. Pradedant 5 iki 12-tos 
tikėjosi praleisti Chicagoje ir 
apylinkėje. O grįždamas, ko
vo 13-tą, sustoti Clevelande.

N. Yorke rendauninkai 
buriasi kovoti prieš 
rendy kėlimą

Re n d auninkų ir Vartotojų 
Tarybos sušaukė masinį mitin
gą Golden Gate Ballrumyje 
kovo 5-tos vakarą. Jame kal
bėti pakviesti viso miesto ta
rybų atstovai, tuomi sutei
kiant viso miesto mitingo po
būdį, nors publiką, daugumo
je, sudarė vietiniai.

Rendauninkų veiksmai pas
taruoju laiku sukasi apie se
kamus vyriausius 
mus:

Kad būtų- įvesta 
ji rendų kontrolė
apimtų ir New Yorką. Ir ne
leisti New Yorke kelti rendų.

Sugrąžinti (numušti) kai
nas 15 nuošimčių, žemiau bu
vusių 15 birželio. Tam. reika
lavimui pastiprinti paskelbė 
obalsį: “Nepirkite mėsos ko
vo 6-13 savaitę.”

Vykdyti esamąją ir daugin
ti statybą pigiomis rendomis 
namų.

reikalavi-

visašališko- 
ir kad ji

PIRMAS AKTAS: Veiks
mas eina Paryžiuje, Violetta 
Valery kambaryje, čia susi
renka gražuolės draugai ir 
prieteliai. Nereikia nei aiškin
ti, jog čia susirenka 
nebejauni “meilės” 
mybių ieškotojai, 
džiaugiasi pobūviu 
kiai linksminasi.

Šalia Violettos stovia jos 
draugė Flora Bervoix ir sve
čias Marquis d’Obigny Flora 
klausia Violettos:

“Ar jūs iš tikrųjų žavitės 
šiuo visu linksmumu?”

“Taip,” atsako Violėtta, 
“juk linksmumas yra vienin
telis vaistas nuo mano ligų.”

Staiga Violettos draugas 
Gastone atsiveda ir Violettai 
perstato nepažįstamą jauni
kaitį Alfredo Germontą.. Ne
pažįstamasis tiesiog nebegali 
nuo jos savo akių atitraukti.,

Gastone pasilieka prie Vio
lettos ir sako į ausį:

“šis jaunas vyras jus tie
siog garbina. Per visą jūsų li
gą jis kasdieną ateidavo ir 
klausinėdavo apie jūsų svei
katą.”

“Ar t^as tiesa?” klausią.Vio
letta, staiga atsisukusi į Al
fredo. “Jei tiesa, tai aš jums 
dėkoju!” Ar.

“Ją užmušė kapitalistą 
pelnagrobyste”

New York o Harleme kovo 
1-mą mirė Dorothy Jenkins, 
negrė darbininkų vadovė, ko
munistė, vos sulaukusi 33 me
tų amžiaus. Mirė ■ vėžiu. Jos 
šermenys buvo masiniai lan
komos. Palaidota kovo 3-čią, 
Woodlawn kapinyne.

Kalbėdamas jos laidotuvėse 
Benjajmin. J. Davis, visoje 
šalyje žinomas darbininkų va
das, pareiškė, jog už jos mir
tį yra atsakingi “karų rengė
jai.” Kad jos perankstyba 
mirtis yra pasėka kapitalistų 
pelnikavimosL iš karo, 
kymo negrams ghetto 
sizmo.

Atvežta iš P’anamos
nerių metų, nuo vaikystės dir
bdama sunkius darbus, ji ta
čiau prasilavino ir- buvo įžy
mi veikėja, vadovė.

palai- 
ir ra-

septy-

pa- 
to-

Ieškome buto

at-
yra

apartmentnamių 
Jackson Heights, 
ir Kew Gardens

Turime pripažinti, jog pra
ėjusiais metais Niujorko mies
te buvo smarkiai prasiplėtusi 
gyvenamųjų namų statyba.

Ypatingai Queens’eje daug 
namų pastatyta — daugiau
siai, žinoma, apartmentna- 
mių: ,moderniškų, šešių aukš
tų apartmentnamių. Daugiau
siai statyta 
Rego Parke, 
Forest Hills 
rajonuose.'

žiūri žmogus į tuos namus 
ir negali atsigėrėti: naujutė
liai, gražūs, mūro pastatai, su 
keltuvais, su visokiais kito
kiais moderniškais įtaisymais.

Vieną sekmadienį, mudu su 
žmona vykstame ieškotis buto 
—buto naujuose apartment- 
namiuose.

Pirmiausiai sustojame Kew 
Gardens rajone, netoli Bo
rough Hall. Apartmentas 
baigiamas, sienos jau tinkuo
jamos; neužilgo jau ten galės 
žmonės gyventi.'

Asmuo, kuriam pavesta bu
tus išnuomuoti, vedžioja mus, 
aprodinėja.

Norime gauti trijų rūmų 
butą. Jis'nenori jų rodyti; jis 
rodo mums “trijų ir pusės” 
rūmų butą., Iš tikrųjų, tie “tri- 
j jų ir pusės” butai yra tik tri
jų rūmų — svečių kambarys 
padidintas, tai ir viskas.

Kaip- virtuvė?
Ji mažytė, negalima jon net 

mažo staliuko pastatyti, vos 
du žmonės tegali įeiti vienu 
kartu.

Miegamasis — geresnis.
Kaip su prausykla?
Vos begalima apsisukti 

nam žmogui.
— Kiek lėšuoja?
—110 dolerių mėnesiui, — 

atsako, -r— pirmutiniame aukš
te, o toliam: antrajame aukšte 
111 dolerių, trečiajame —112 
dolerių. Ir taip toliau: f juo 
aukščiau, vienu doleriu bran
giau.

Sakome rodytojui: perbran- 
gu. O jis:

— Bet žiūrėkit, žiūrėkit 
pro langą, kaip toli iš čia 
matosi; ana, tie kalnai, tie 
keliai, tie kloniai...

Taip, pro langą matosi toli, 
bet ar tuo gyvensi ?

Sustojame ties baigiamu 
apartmentnamių Forest Hills 
rajone: padėtis panaši,
kambariai ir virtuvės trupu
tėlį didesnės.

Jackson Heights — “trys 
ir pusė rųmų” butas po $100 
mėnesiui.

Tiesa, ten, kur apartment- 
namiai stovi toliau nuo pože
minių traukinių linijų, butai 
truputėlį pigesni, bet visvien 
nėra įkandami darbininkams,, 
ypatingai tiems, kurie turi 
didesnes šeimas.

Tačiau visur pastebėjome 
vieną ypatingą dalyką: apart- 
,'m'entnamiai dar nebaigti sta
tyti; o biįtai jau beveik visi 

i išnuomuoti 1.
Kas juos nuomuoja?
Atrodo, jog daugelis žmo

nių iš Manhatt'ano čia kraus
tęsi; daugelis tų, kurie uždir
ba geras algas — miesto tar
nautojų, profesionalų, biznie
rių.
Butų tebėra stoka

Kadaise vienas laikraštis 
rašė: Niujorko . mieste šiu/y 
metu 350,000i šeimų tebegyve
na lūšnynuose; 75,000 šeimų 
gyvena po dvi viename bute.

Tas pats laikraštis žymėjo: 
sausio mėnesį ar vėliau Niu
jorko mieste bus baigta staty
ti .apartmlentnamiai su 7,000 
butų, iš kurių 45 procentai lė
nuos po $100 ar daugiau per 
mėnesį nuomos, o kiti — po 
$75, ar daugiau per mėnesį.

Nemažai vienai šeimai na
mų pastatyta priemiesčiuose; 
daug jų pastatyta Nassau aps
krity]. Dėl to nemažas skai
čius žmonių priversti pirktis 
tuos namelius ir ten gyventi. 
Bet, kaip sako. toue. žino, 
šitie nameliai pastatyti labai

vie-

Pagerbs Bridges ą 
gynusį advokatą

HarryVincent Hallinan,
Bridges gynęs advokatas, grįž
damas iš Europos į San Fran
cisco sustojo New Yorke. 
Newyorkieciai advokatai ruo
šia jam pagerbti pobūvį kovo 
7-tą per pietus, Midston Hou-

Lankydamasis Europoje 
Hallinan kalbėjo tenai advo
katams apie advokatų -teisę ir 
prievolę ginti persekiojamus 
žmones.

Susilaukė dukrelės

Anna Ricky vasa- 
susilaukė dukrelės, 
davė Patrfcia Ann. 
duktė sveikos, abi

Steve ir 
rio 21-mą 
Jai vardą 
Motina ir 
jau sugrįžusios iš Adelphi li
goninės namo. Mergaitė yra 
trečiasis jų kūdikis, pirhies- - 
nieji du — berniukai. Tėvai, 
o taip pat if “senutė” Ona 
PapLenė džiaugiasi, susilaukę 
PatricijOs.

Mokytojams algos dar 
tebepasiiieka 
pažadų padėtyje

Mokytojų ir mokyklose 
dėtis tebepasiiieka beveik
kia pat, kokia buvo praėjušį 
pavasarį, sako padėties žino
vai.

Pernai mokytojai vidurinė
se mokyklose reikalavo algos 
priedo ir atsisakė vadovauti 
mokinių saviveiklai 
kyklos valandų 
jiems suteikta 
algos priedas.

šiemet padėtis 
pati,/su tuo 
švietimo Tarybos paskirta 
“faktams patirti” komisija 
jau pateikė savo raportą. Jos 
viršininkas M,eyer sako, kadi 
reikia mokytojams pridėti'
iki $750 metamsz (tūli gautų 
po mažiau priedo, o kiti vi
sai negautų priedo).

Mokytojai skaito tą priedą 
nepatenkinančių, *akyregyje 
pabrangusio pragyvenimo. Ta
čiau ir tas priedai tebėra tik
tai pasiūlymu. Valdinė miesto 
budžeto taryba to dar ne
svarstė, pinigai priedui tebėra 
nepaskirti. Iš valstijos iždo pi
nigų dar nei neprašė tam 
tikslui.

Tūli sako, kad tuo savo pa
siūlymu komisija'tikisi paaks- 
tinti mokytojus pradėti tuos 
saviveiklos darbus. Bet High 
School Teachers Association, 
kuri atstovauja vidurinių mo
kyklų mokytojus, pareiškė, 
kad pasiūlymas jų nepatenki
na. Menama, kad jie nesiims 
veiklos pirm gavimo priedo.

po mo- 
jei nebus 

pakankamas

tebėra ta
skirtumu, kad

Tarybos
patirti”

Kuom tamsta prisidejai 
prie 40 metų Laisves gy
vavimo sukakties atžy me j i- 
mo?^

Jau daug organizacijų pa
reiškė, jog gubernatoriaus 
Dewey pageidaujamasis taip, 
vadinamas “defense bilius” 
nėra niekui kitu, kaip tiktai 
diktatūros biliumi.

Vien iš tų pareiškusių 
virą ir aiškų protestą
Amerikos Darbo (Labor) 
Partija. Ji per savo pirminin
ką Vito Marcantonio pareiškė, 
jog visi “sujudę ir budrūs pi
liečiai privalo susivienyti, ne
žiūrint politinių skirtumų, 
kad bendromis pajėgomis at
muštų tą bilių.”

Darbiečių pirmininkas nu
rodo, kad tas bilius leistų gu
bernatoriaus paskirtai komisi
jai, vardan civilinių apsaugos, 
atlikti įvairiausius prievartos 
aktus:

Išgauti iš bile asmens ar 
organizacijos pageidaujamą 
informaciją. •

Draftuoti asmenis, kad ir 
labiausia nekenčiamoms jiems 
pareigoms, diktuoti darbo va
landas, uždarbį, . darbo sąly
gas. ’

Mažų namų savininkams ir 
rendauninkams Įsakyti Įvesti 
visokius neva pagerinimus, 
priverčiant sumokėti, kompa
nijoms už jų norimus parduo
ti, bet praktiškame gyvenime 
nereikalingus, beverčius daik
tus.

Naudoti kalinius laisvų dar
bininkų vieton.

Suspenduoti visokius 
ninku apsaugos Įstatus.

Suspenduoti visokius 
menei patarnavimus, 
kant viską prižiūrėti “ 
jantiems valdančiųjų partijų 
politiniams poneliams.”

Namų darbininke; guolis Nuosa
vame kambaryje. Daktaro namai. 
$30 į savaitę. Pageidaujame paty
rusios. DA. 3-5989. f

. Virėja — guolis vieloje ar kitur.. 
Dirbanti pora. Nėra vaikų. Linksfna 
aplinka. Skambinkite sekmadieniais 
arba bile vakarą. PLaza 8-2169. 
Jeigu nieks neatsilieps — 
Plaza 7-2896. (44-48)

Namų darbininkė, trim dienotn— 
pirmadieni, trečiadienį ir penktadie
ni iki po pietų, 1 vakarų vaiką pa
daboti $15.00. OR. 7-0863.

(45-47)

darbi-

, visuo- 
palie- 

dykinė-

Abolnam namų ruošos darbui mo
teriškė, pageibininkė prie virimų, 
vaiko prižiūrėjimui, gera alga, guo
lis vietoje. BO. 3-0319. (45-47)

Virėja, namų darbininkė, labai ge
ra Virėja, pilnai patyrusi, imanti at
sakomybę; guolis mieste ir užmies
tyje. puikiausios darbo sąlygos, vė
liausias paliudijimas, gera alga, 4 
suaugu. TR. 7-4360. (45-47)

“pigiai” — už metų kitų jie 
pradės “daryti trubelį” tiems,' 
kurie juos pirkosi.

Be to, gyvenant užmiesty.], 
o dirbant mieste, daug laiko 
tenka paaukoti važinėjimui; 
be to, daug pinigų kaštuoja 
važiuotei, nes šiandien važi
nėjimas 'Niujorko mieste ir 
apylinkėje labai pabrango.

Kai kurie pasakys: tie, ku
rie perkasi namelius užmies
ty.]’, turi automo'bilius, jiems 
nesunku važinėti. Gerai, bot 
kaip su automobiliais? Ar ga
zolinas nelėšuoja? O atvykus 
į miestą, ypatingai jei dirbi 
miesto centruose, ar lengva 
automobilį “paparkyti”?

žodžiu, padėtis su butais 
Niujorke labai bloga.

Kadaise- buvo manyta, jog 
šiemet bus daugiau namų pa
statyta ir tuo būdu nuomos 
atpigs, bus geresnio pasirink i- 
rho. 'Ką gL matome ? Truma- 
no admipistracija šiuo motu 
draudžia namus statyti — vis
kas/tenka atiduoti karo die
vaičiui.

• Stambiųjų namų savininkai, 
milijonieriai, aišku, džiaugia
si: neužilgo bus pakeltos 15 
n u oš. 
jiems

Mokytojas, angliškai kalbantis, 
gramatikinių akcentų pataisyojas. 
Columbia MA. Privatinės instruk
cijos. šaukite JA. 6-9863. (46—48)

nuomos, o tai reikš 
dar didesnius* pelnus.

Ks.

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

Organizacijos yra prašo
mos pasveikinti Laisvę ju
biliejaus proga.

Sukniasiuviai Įkū^ė > 
unijistei ginti komitetą į

—
International Ladies Gar

ment Workers Unijos eiliniai 
nariai įkūrė savo narei Dorai 
Lifshitz ginti komitetą. Jinai 
išbuvo tos unijos veiklia nare 
virš 40 metų. Padėjo organi
zuoti, vadovavo darbui eilėje 
miestų. O dabar yra deportuo- 
simųjų sąraše.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.

<Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Te!. EVergreen 7-6868
Valandos: 1 1

Ir taip šimtai tūkstančių 
Niujorko šeimų turės skursti, 
ilgai skursti, lūšnynuose, — 
namuose, kurie jau turi būti 
pasmerkti mirč^i.

.Mažųjų namų savininkėliai 
taipgi skundžiasi, aimanuoja: 
taksai pabrango, 
brango, gyvenimo 
brangsta, o jiems tenka gy- I 

■ venti savo nameliuose — pri- 
nors žiūrėti juos, nuolat taisyti, lo

pyti.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, 
nys

ligonių kambariui. feikme-
— už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

kuras pa- 
reikmenys. TONY’S

Pranešimas Lietuviams

REPUBLIC BAR & CRIT I.
Savininkas

IGNAS SUTKUS 4.
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

Penktadlenlalg

u

EGZAMTNUOJAM AKIS 
KAROME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMU

GEORGE KLIMAS 
Kalbamųjų Filmų 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- i 
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.

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists .

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Telefonas
E Ver green 4-8969TELEVISION

DEGTINES, VYNAI
IR ALUS -į

32 TEN EYCK STREET * 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174
......................................................   ■ l . UI II L ■ i.inufaM

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
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