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Tik labai nedrąsiai ir po 

biskį iškyla aikštėn Korėjoje 
skerdynės žiaurumas. Tie be
veik kasdien skelbiami Ame
rikos nuostoliai dar nieko ne
pasako. Pranešimas, kad Pie
tinė Korėja jau neteko už
muštais, sužeistais ir dingu
siais 169,000 vyrų, daug pil
niau nušviečia tikrąją karo 
padėtį.

Kas baisiausia, tai kad jo
kio galo tai skerdynei dar vis 
nesimato. Gen. MacArthur 
reikalauja dar daugiau Ame
rikos armijos ir teisės bom
barduoti Kinijos miestus. Va
dinas, karas turi būti dar la
biau išplėstas!

Ar tie MacArthuro žygiai 
bus pateisinti ir patenkinti?
K v

Turime nemažai gerų, pro
tinau žmonių, kurie griežtai 
atsisako sugyventi su tokia 
mintimi, jog naujas karas ne
beišvengiamas. Jeigu karas 
nebeišvengiamas, tai juk nie
ko kito nebelieka, kaip ruoš
tis karui ir laukti karo. O tai 
reikštų laukti pražūties.

Tie žmonės sako, kad jrtes 
turime kitokią išeitį. Mes ga
lime karo išvengti. Mes turi
me surasti būdus dėl taikaus 
sugyvenimo visų tautų ir san
tvarkų. Naujas karas nieko 
neišspręs. Naujas karas tik 
viską sunaikins.

šis sąjūdis savo eilėse turi 
žymių žmonių. Jame matome 
pavardes profesorių Dr. Schu
man iš Williams College, Dr. 
Murphey iš Ohio State Uni
versity, Dr. Mitchell iš Rut-' 
ger? University.

¥
• No/s gal viešai juoktis ir 

nepridera, bet juoku negali
ma trivoti, kai kryžiokų spau
doje skaitai, kad staiga “be- 
partyviškais” pasidarė ir kle
rikalai, ir menševikai, ir sme- 
tonink.' Kiekviena grupė sa
vo kromelį bruka visur ir prie 
kiekvienos progos, bet tai, su
praskite, ne savo naudai, ale 
“lietuvių tautos”!

Seniau tik smetonininkai 
reikalaudavo “Lietuvos vy
riausybės kontinuiteto”. Sme
tonos “diplomatai” esą lega
lūs Lietuvos atstovai. Kas jų 
nepripažįsta, tas Lietuvos “iš
laisvinimui” trukdo.

Dabar.su tuo principu” su
sigyveno ir Grigaitis su šimu
čiu. Jau ir jiems žadeikis yra 
“Lietuvos atstovas”, O Lozo
raitis — “Lietuvos diploma- 

i tijo^p šefas”.

?et kaip ir kada “Lietuvos 
riklausomybė” nutrūko ?

Šis .klausimas tebenervuoja vi
są Lietuvos priešų frontą. Ar 
tada, kai Smetona išdūmė pas 
Hitlerį?

Bet Smetona paliko Merkį 
sudaryti Lietuvos vyriausybę. 
Merkys tokią vyriausybę su
darė. Toje vyriausybėje, kaip 
žinoma, buvo ir Krėvė-Micke
vičius.

Ęet pakyla koks ten J. J. ir 
visiems pasako, kad tai reikš
tų Smetonos pripažinimą le- 

I galiu Lietuvos prezidentu ir 
E^metoninės konstituc. — Lie
tuvos konstitucija. Jis sako,, 
kad “Lietuvos nepriklausomy
bė” nutrūko 1926 metų gruo
džio mėnesį, kada Smetona, 
Voldemaras ir Krupavičius 
nuvertė Lietuvos tiesotą vy
riausybę.

Čia tiesos labai daug. Sme
tonos režimas buvo smurtinin
kų^ režimas.

Bet tos diskusijos nebeturi 
jokios praktiškos vertės. Lie
tuvių tauta jaui seniai pasirin
ko naują kelią savo gyveni-

(Tąsa 6-me pusi.)

SENATORIAI UŽGIRIA
AMERIKINES ARMIJOS
SIUNTIMĄ EUROPON
Leidžia prezidentui siųsti tiek 
kariuomenės, kiek jam patinka

Washington.—Senato ko
mitetai užsieniniais ir gin
kliniais reikalais vienbalsiai 
užgyrė prez. Trumario 
sprendimą siųsti daugiau 
amerikonų kariuomenės į 
bendrąją tarptautinę At
lanto kraštų armiją vaka
rinėje Europoje prieš So
vietų Sąjungą.

Senatorių komitetai davė 
prezidentui valią siųsti Eu
ropon tiek kariuomenės, 
kiek jis matys reikalinga. 
Komitetų nutarimas |ik pa-

Didžiausi karinių 
fabrikantų pelnai

Washington. — DuPontų 
kompanija raportavo, kad 
1950 metais gavo $307,601,- 
913 gryno pelno. Ši kom
panija gamina karinius 
chemikalus ir kitus karo 
įrankius.

Užpernai DuPontai pelnė 
$213,672,411.

Liudijama, kad Tnunanas 
kišosi j valdines paskolas

Washingtonas. —.Prez. 
Trumanas pernai įsakė sa
vo padėjėjui Johnui R. 
Steelmanui daryt spaudimą 
valdinei Reconstruction Fi
nance Korporacijai, kad 
duotų 12 milionų dolerių 
paskolos Motor Parkway 
kompanijai Bostone. Ji 
prašė pinigų naujam di
džiuliam garažui statyti.

Steelmanas uoliai ragino 
Reconstruction Finance di
rektorius užgirti paskolą.

Tatai liudijo tyrinėjančiai 
senatorių komisijai Walte- 
ris Dunham, Reconstruc
tion Finance direktorius.

Senatinė komisija jau ati
dengė tūlus faktus, kaip ar
timi Trumanui politikieriai 
išgaudavo įvairiom kompa
nijom valdines paskolas už 
kyšius.

ANGLAS GRĄŽINA 
TRUMANUI MEDALĮ

geidauja, kad prez. Truma
nas pasitartų su' Kongreso 
Atstovų Rūmu ir Senatu 
apie siunčiamos karinome-. 
nės skaičių. i

Kuomet Senato komitetai 
•dar' tik svarstė šį klausimą, 
prez. Trumanas jau buvo 
įsakęs dviem divizijom ka
riuomenės ruoštis Europon 
plaukti. Paskui bus siun
čiama dar bent dvi divizi
jos. O divizijoje su papil
dymais yra bent 25 tūks
tančiai vyrų.

Elektrininkų vadas 
Malles išteisintas

■ J

Washington. — Federalis 
apskrities teismas išteisino 
Jamesą J. Ma tiesą, Jungti
nės Elektrininkų Unijos or
ganizacinį direktorių. Mat- 
les buvo patrauktas teis
man už “paniekinimų Kon
greso.” Nes jis atsisakė 
duoti atsakymus į Kongres- 
manų Neamerikinės Vei
klos Komiteto klausimus 
apie kitus unijos pareigū
nus ir apie organizacijas, 
kurias generalis prokuroras 
paskelbė kaip “neištiki
mas.”

Atsisakymą Matles parė
mė tuo šalies Konstitucijos 
punktu, kuris sako, nega
lima versti žmogų, kad pats 
save apkaltintų.

Valdžia ruošiasi 
laužyt audėjų streiką

Washington. — Praneša
ma, kad prez. Trumanas 
planuoja. perimti užstrei- 
kuotas vilnonių audyklas į 
armijos rankas ir baustinai 
įsakyti streikieriams dar
ban grįžti.

To reikalauja kariuome
nės komandieriai. Jie pa
sakoja, kad dėl streiko jau 
pradeda pritrūkti karinių, 
drabužių.

Streikuoja 70,000 vilnonių 
audėjų ir verpėjų.

John Foster Dulles (kairėje), prezidento Trumano 
specialusis ambasadorius, kalbasi su spaudos kores
pondentais apie savo patyrimus Japonijoje. Jis tik su- 
gryžo iš Tokyo, kur buvo nuvykęs taikos su japonais 

, D *■

reikalais. Prie jo stovi valstybės sekretoriaus Acheso- 
no pavaduotojas James Webb.

Sovietų delegatas isdestė . 
Jungtinių Tautų komisijai 
sovietinių piliečių teises

Santiago. Čilė.—Čia posė
džiauja Jungtinių Tautų 
žmoniškumo teisiu komi
sija. Besvarstant klausimą 
apie žmonių teises įvairiuo
se kraštuose, Sovietų Są
jungos delegatas Pavel Čer- 
nišev nurodė sekamas ’ so
vietinių piliečiu teises:

Sovietu piliečiams užti
krinta teisė rinkti valdinin
kus ir būti išrinktais.

Sovietiniai piliečiai turi 
laisvą teisę laikyti susirin
kimus, daryti demonstraci
jas gatvėse, organizuotis ir 
per spaudą pareikšti savo 
nuomones.

Jie turi laisvę pasirinkti 
darbą.

' AMERIKQNAI PAŽYGIAVO
IKI 5 MYLIŲ PIRMYN 
VIDURINIAME FRONTE
Šiauriniai korėjiečiai ir kinai 
vis smarkiau kontratakuoja

Darbininkam užtikrinta 
teisė dirbti tiktai tam tikrą 
valandų skaičių ir gauti ap
mokamas atostogas.

Jie turi valstybės lėšomis 
palaikomą apdraudą senat
vei, ligai ir nedarbui.

Vyrai ir moterys gauna 
lygią algą už lygų darbą.

Valstybė užtikrina žmo
niškus gyvenimo butus.

Visi gyventojai gali nau
dotis unijinėmis teisėmis.

Valstybė užtikrina progą 
kiekvienam piliečiui" siekti 
anšvietos;-pradinės moky
klos lankymas yra privalo
mas visiems vaikams ir 
mergaitėms.

Įvairios Žinios
Washington. — Carnegie 

Instituto pirmininkas Van- 
nevar Bush pasakojo, kad 
“jei Rusija dabar pradėtų 
karą, tai būtų sunaikinta 
ątom-bombomis.”

Bet Bush vis tiek reika
lavo siųst daugiau ameri
konų kariuomenės į vakarų 
Europa, kad “atmuštų So
vietus.”

Peking. — Vengrija at
siunčia antra ligoninį trau
kinį su įvairiais medika- 
liais įrengimais Šiaurinei 
Korėjos Liaudies Respubli
kai.

London. — Vieno Angli
jos lėktuvų būrio koman- 
dierius R. Turner, kalbėda
mas masiniame susirinkime 
Trafalgar aikštėje, pranešė, 
kad jis grąžina medalį, kurį 
jam suteikė Trumano val
džia kaipo pasižymėjusiam 
lakūnui. Turner pareiškė: 
“Aš nenešiosiu tokio meda
lio, kurį nešioja žmogžu
džiai Korėjoje.”

Susirinkimas priėmė pro
testo rezoliuciją prieš karo 
kurstytojus, Vokietijos gin- 
kluotojus ir prieš visų An
glijos rezervistų (atsargi
nių kareivių) mobilizaciją.

Policija suėmė 11 moterų, 
kurios nešiojo iškabas su 
ūbaisiais: “Mūsų vaikai no
ri taikos!” “Neduot na
ciams ginklų!”

GROMYKO KALTINA 
AMERIKĄ Už GINKLA
VIMOSI LENKTYNES

Paryžius. — Sovietų at
stovas Andrius Gromyko 
reikalavo, kad Keturių Di
džiųjų užsieninių ministrų 
pavaduotojų konferencija 
tuojau svarstytų klausimą 
dėl Vokietijos nuginklavi
mo. » ■

Amerikos atstovas Philip 
Jessup tvirtino, kad Sovie
tų Sąjunga “per daug” gin
kluojasi.

Gromyko atsakė, kad 
Jungtinės Valstijos veda 
a r š i a u s ias ginklavimosi 
lenktynes.

Gub. Warren remia karinį 
Trumano planą

Sacramento, Cal. — Re- 
publikonas Californijos gu
bernatorius Earl Warren 
taipgi reikalauja pripažint 
prez. Trumanui valią siųst 
daugiau kariuomenės j Eu
ropą.’

Čilės valdžia įvedė" karinį 
stovį Antofagastos provin
cijoj prieš valdinių įstaigų 
ir bankų raštininkų streiką.

Brewster, N. Y. — Namo 
gaisre sudegė našlė Ger
truda S. Hali ir du maži 
vaikai.

ORAS. — Giedra ir šalta.

Bonn, Vokietija. — An
glai, amerikonai ir francū- 
zai leido vakarinei Vokie
tijai turėti savo užsienio 
reikalų ministrą.

Lahore, Pakistan. — 5,000 
mahometonų studentų de
monstravo, smerkdami 
francūzų valdžią ir kariuo
menę, už terorą prieš mo- 
rokkiečius.

—1—— ’
Frakcijos valdžia reikala

vo, kad Egiptas sustabdy
tų pranešimus apie žiaurius 
francūzų žygius prieš Mo- 
rokko ‘ žmones. Francijos 
valdininkai vadina neteisin
gais tuos. pranešimus.

Roy, N. Mex. — Nukrito 
nepaprastai didelis meteo
ras, “dangiškas akmuo.” 
Jis sudrebino žemę per 26 
mylias į visas puses.

’Brusselis. — Belgijos' sei
mas nutarė pailginti versti
ną karinę tarnybą nuo da
bartinių vienų metų iki 
dvejų.  . '

Mexico City. — Meksika 
įvedė kainų kontrolę 247 
valgiams ir kitiems reikme
nims. *

Korėja, kovo 9.—Ameri
konai su savo talkininkais 
pasigrūmė dar vieną iki 
penkių mylių pirmyn vidu
riniame fronte; užėmė 
Jongdu ir sustiprino savo 
pozicijas šiaurinėje Han 
upės pusėj, 15 mylių į ry
tus nuo Seoulo, Pietinės Ko-, 
rėjos sostinės. ,

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai ir jų padėjėjai kinai 
vis smarkiau kontratakuo
ja amerikonus ir pradeda 
juos apstabdyti. Jie buvo

Smerkia diktatorinį 
N. Y. valstijos bilių

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelio ko
mitetas svarsto Becker- 
Brydges bilių dėl civilinio 
apsigynimo. Šis republiko- 
no gubernatoriaus Tomo 
Dewey’o remiamas bilius 
reikalauja gubernatoriui 
diktatoriškos galios — sta
tyti žmones į tam tikrus 
darbus,, apdėti miestus mo
kesčiais vadinamam civili
niam apsigynimui ir tt.

43 kalbėtojai smerkė siū
lomąją gubernatorinę dik
tatui^. Jie atstovavo A- 
merikiečių Pilietinių Teisių 
Sąjungą, Demokratinį A- 
merikiečių Veikimo Komi
tetą, darbo unijas ir kitas 
organizacijas.

Trumanas planuoja 
5,500,000 armiją

Washington. — Kongres- 
manų komitetas dėl gin
kluotų jėgų užgirs Senato 
nutarimą, kad būtų laiko
ma ne daugiau kaip 4 mili- 
onai kariuomenės, sakė to 
komiteto pirmininkas Carl 
Vinson.

Teigiama, jog prez. Tru
manas pasirašys bilių dėl 
4,000,000 kariuomenės, bet 
paskui įteiks reikalavimą, 
kad Kongresas pakeltų 
nuolatinės kariuomenes 
skaičių iki 5 milionų, 500 
tūkstančių vyrų.

Ispanų demonstracijos 
privertė nupigint 
važinėjimą gatvekariais

Barcelona, Ispanija.—Šio 
miesto piliečiai per 10 die
nų trukšmingai demonstra
vo prieš valdybos nutarimą 
padvigubinti kainą už va
žinėjimą gatvekariais. Poli
cija blaškė ir areštavo de
monstrantus.

Fašistinė valdžia, bijoda
ma riaušių, pagaliaus, su
grąžino senąją važinėjimo 
kainą ir paleido areštantus. 
Tik tada baigėsi masinės 
demonstracijos.

Kochi. — Japonijoj pra
deda įeiti madon jojamų 
karvių lenktynės.

atėmę iš amerikonų vieną 
kalną Hoengsong srityje, 
rytiniame fronte, bet ame
rikonai paskui atgriebė 
kalną.

Amerikiniai lėktuvai pa
darė 1,060 žygių per dieną 
prieš korejinius liaudinin
kus ir kinus.

Amerikonų komanda skel
bia, kad per 7 dienas dabar
tinio savo ofensyvo jie už
mušė bei sužeidė 17,000 Ko
rėjos liaudininkų ir kinų.

Amerikinis karo laivas 
Manchester bomb ardavo 
Šiaurinės Korėjos uostą. 
Songdžin už 135 mylių nuo 
sovietinio Sibiro.

Eugene Dennis išėjo 
iš kalėjimo

New York.—Eugene Den
nis, Komunistų Partijos se
kretorius, tapo paleistas iš 
kalėjimo po 10 mėnesių, 
bausmės. Jis buvo nuteis
tas vienus metus kalėti už 
“paniekinimą Kongreso.” 
“Paniekinimas” tame, kad 
Dennis nedavė atsakymu į 
Kongresmanu Neameriki
nės Veiklos Komiteto klau
simus, pareikšdamas, jog 
pats komitetas vra priešin
gas šalies Konstitucijai pa
daras.

Be to. Dennis kartu su 
10 kitu Komunistu Partijos 
vadu buvo nuteistas 5 me
tus kalėti neva už mokint- • 
mą, kad “reikia nuversti 
Jungtinių Valstijų valdžią > 
prievartos veiksmais.” Visi 
vienuolika yra paliiiosuoti 
už užstatus, iki Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų 
Teismas galutinai išspręs 
jų bylą.

Jerome neduoda atsakymų 
Neamerikiniam Komitetui

Washington, — Kongres
manu Neamerikinės Vei
klos Komitetas kvotė V. J. 
Jerome, marksistą redakto
rių ir rašytoją; klausinėjo,, 
ar Jerome yra komunistas/ 
ar jis rinko Komunistų* 
Partijai pinigus iš Holly- 
woodo judamųjų paveikslų 
aktorių ir tt.

Jerome atsisakė duoti at- 
sakymus į klausimus. Jis 
nurodė į konstitucinę teisę . 
neliudyti pačiam prieš save*

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų seimo ko
mitetas dėl bendrųjų veiks
mų svarsto tarptautinės 
armijos sudarymą “prieš 
užpuolikus.”

Jakarta, Indonezija.—Per 
24 valandas buvo užmušta 
trys europiečiai ir ameri
kietis Michael Jones, Vacu
um žibalo kompanijos tar
nautojas. • , .r
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Militarinės išlaidos pas mus ir tenai
Taryba svarsto vy- 
Savo raporte finan- 

skaitlinių. Viso vy-

Tarybų Sąjungos Aukščiausioji 
riausybės patiektą metinį budžetą. 
su ministras Zverev patiekė tokių 
riausybė numato 457,i992,000,060 rublių (apie $114,498,- 
000,660) įplauki]. Išlaidos pasieks 451,503,000,000 Ru
blių (apie $112,875,750,000). Vadinas, apie 6,489,000,- 
000 rublių ($1,622,250,000) bus daugiau įplaukų, negu 
išlaidų. Tai reiškia, kad budžetas daugiau negu suba
lansuotas.

Is to. budžeto militariniams reikalams skiriama 96,- 
376,000,000 ($24,094,000,000). Tai tikroj milžiniškos iš
laidos. Militarinės išlaidos šiemet 18.5 procentų didesnės, 
negu buvo pernai.

Bet ir čia, kaip su kainomis, kiekvienas gali palyginti 
socialistinę ekonomiją su kapitalistine ekonomija. Iš 
viso Tarybų budžeto militariniams reikalams skiriama 
biskis daugiau kaip 21 procentas. Tuo tarpu mūsų vy
riausybė turi sudarius budžetą iš apie 72 bilijonų do
lerių. Iš tos sumos militariniams reikalams skiriama 
apie 42 bilijonai, arba beveik du sykiu tiek, kiek socialis
tinis kraštas skiria. Procentais skaitant, mūsų šalies 
budžeto militariniams reikalams nueis apie 70 procentų. 
Vadinas, labai daug didesnis procentas.

Pagaliau reikėtų palyginti gyventojų skaičių ir kraštų 
didumą. Tarybų Sąjunga turi apie vienu ketvirtadaliu 
daugiau gyvehtojų. Jos teritorija gerokai didesnė už 
Jungtinių Valstybių. Jos rubežiai taip pat ilgesni. Ji 
neturi dviejų vandenynų, kurie saugotų jos teritoriją, o 
mes turime.

Kai tai sudedi ir palygini, proporcionališkai pasidaro 
dar didesnis skirtumas tarpe šių dviejų kraštų milita- 
riniu išlaidu.

Tačiau ir tokios išlaidos dar kartą visiems parodo, 
kaip nesvietiškai daug ne tik žmonių, bet ir turto suėda 
militarinės išlaidos. Žmogaus protas negali įsivaizduoti, 
kiek gerybių dėl visu žmonių vartojimo būtų galima su
kurti, jeigu tik šių dviejų didžiųių kraštų tie bilijonai 
dolerių nebūtų išleidžiami armijų palaikymui ir apsi
ginklavimui! Keturiasdešimt du bilijonai dolerių Ame
rikos ir dvidešimt, keturi bilijonai Tarybų Sąjungos nu
eitų statymui namų, mokyklų, įmonių, tiesimui kelių, 
kėlimui kultūros, mokslo, šviesos! O kur militarinės iš
laidos visų kitų kraštų? Kur tie bilijonai dolerių, kurie 
dabar eina naikinimui Korėjos?

Štai kodėl kova už taiką, kova už nusiginklavimą yra 
ir turi būti svarbiausiu ir greičiausiu visos pažangio
sios- žmonijos reikalu. Buvo manyta, kad jau užteko 
dviejų pasaulinių karų. Buvo manyta, kad po praėju
sio karo užviešpataus pastovi taika ir bus nuimta nuo 
liaudies pečių militarizmo našta.

Tos visos gražios viltys žlugo. -Mes vėl stovime priėr 
pat naujos skerdynės slenksčio. Nesuskaitomu^ bilijo
nus visos šalys vėl šeria karo ir militarizmo dievaičiui! 
Visi pasiūlymai Jungtinėse Tautose nors vienu trečdaliu 
sumažinti apsiginklavimą buvo beceręmoniškai atmesti, 
ir dar pasmerkti.
• Visų akys šiuo tarpu nukreiptos į Paryžių. Ąr su
sitars keturių didžiųjų užsienio reikalų ministrų pava
duotojai dėl ministrų konferencijos darbotvarkio? Ar 
įvyks tokia konferencija? Ar suras nors ribotu mastu 
bendrą kalbą didžiosios valstybės? Kitais žodžiais: Ar 
bus išvengta naujo pasaulinio karo?

Atakuos Kiniją?

Ka davė Lietuvai pirmasis pokari 
nis penkmečio planas? ...i ŠIŲ DIENŲ

REAKCINIAI BARBARAI
Chįcagos Vilnis aštriai pa

smerkia . reakcionierius, ku
rie norėtų sunaikinti žmo
nių kultūrinę laisvę.

Vilnis rašo:
“Štai, penkiasdešimčiai 

šių dienų Italijos artistų, 
kuriu kūriniuose atspindi 
protestas prieš barbarizmą, 
uždrausta savo eksponatus 
išstatyti parodai.

“Italijos valdžia persisun
kus reakciniu raugu pasi
nio j o. šių dienų žmonių pro
testą prieš' barbarizmą už-

3-36) Ką davė Lietuvai pirmasis pokąrinįs pen^Įūečįo pla i stambiųjų raguočių skai- 
Šiuo klausimu labai entuziastiškai kalbą vienas iš pa- čius padidėjo vienų treędą- 

čių žymiausių šių dienų Lietuvos vądęvų, $Ieęys Gedvilą I liu, kiaulių — 60%. Pušteįn-
Pasiremdamas faktais ir skaičiais, jis teigia; kad “pirma
sis penkmečio planas Tarybų Lietuvos liaudies ūkiui ir 
kultūrai išvystyti pilnai įvykdytas.” Jis sako, kad nuo 
dabar Lietuva dar didesniais tempais žygiuos pirmyn 
visose ekonominio, socialinių iv kultūrinio gyvenimo, sri
tyse.

Mums atrodo, kad ir Amerikos lietuviams bus labai 
įdomu susipažinti su šio Lietuvos žymaus va^o patiekto
mis mintimis apie pirmojo penkmečio plano nepaprastus 
pasisekimus. Mečys Gedvilą rašę:

Lietuvos pokarinio penk
mečio planas buvo pirmuo
ju penkmečio planu. Nū
nai šis planas paverstas ti
krove. Lietuvęs darbo žmo
nės akyvaizdžiai pamatė 
didžiules planinio, socialis- 

“Tai tiesiog pasiutiiųas! | tinio ūkio pirmenybes ir 
Stengiasi užgniaužti žmo-|jėgą. 
nių ūpo sentimentą, užfik
suotą meniškuose kuriniuo
se. O tas šių dieną, reakci
onierių skąįtoma išsaugoji
mu krikščio.niško.sięs kultū
ros, kurios dįenoš jąų at
gyventos ir išlengvo eina į 
muziejų lentynas. Tačiau 
tie saugotojai spurda savo 

! begėdiškomis užmačiomis.
Jeigu tikėti Pijaus Gri-' Jie bus ateityje pasmerkti, 

tai tikru1 kaip šiandieną smerkiami 
būti tjktai Romos barbarai sukonevei- 

i ablavukas. Pa- kę Graikijos kultūrą.” 
jis Italijos Sočią-'
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$9.00j išvengimo.$4.50] y . . . , . . . ....i Štai kad ir dabar Pary-

y., ;žiuje prasidėjusi Keturių 
_ I Didžiųjų prelim i n a r i n ė 

konferencija juos baisiai 
gąsdina. Kiekvienas doras 
žmogus trokšta konferenci
jai pasisekimo. Bet ne taip 
galvoja klerikalai. Kunigų 
Draugas šaukia: Mes ma-! gnįaužtį. Pasimojo, kad už 
nom, "kad tai yra ne vien' keliolikos šimtų metų žmo- 
tik laiko eikvojimas, bet ir | biją atrastų, kad XXšimt- 
didelė negarbe Amerikai ir mėtyje • italai buvo prieš 
vėl sėsti prie bendro stalo barbarizmą, 
su kraugerių sovietų atsto
vais.”

Negarbė kalbėti ir derėtis 
Tas tik ,paro- 
^sigim^s yra

apie taiką?
do, kai])
Draugo redaktoriaus 
pratimas apie garbę.

AR GALI BŪTI 
PROTINGU ŽMOGUMI 
IR SOCIALISTU?

gaičio filosofija,
socialistu
grigaitinis
vyzdžiui, j__ __  __ r.
listų Partijos vado Pietro | Organizacijos, nesivėlin- 
Nenni nepripažįsta sočia-'kite priduoti spaudai savo 
listu. Jis jį vadina tik “ne- parengimų darbus. Lais
va socialistu.” j vės spaustuvė tinkamai

O'kodėl Pietro Nenni ne- jums patarnaus.
gali būti( socialistu? Vien!----------------------------
tik todėl, kad jis piiešingas §eįmynišku ir pavieniu 
naujam karui ir tiki, kad motel,u am‘žius 
reikia eiti išvien su komu-, 
nistais ir visomis darbinin
kiškomis partijomis, kovo-!kiškomis partijomis, kova-! Metropolitan Life ap- 
je su karine isterija ir re- draudos kompanija vėl ra- 
akcija. Jis tiki, kad Ita-' portuęja, kad šeimininkės 
lijoje būtinai reikalingas ilgiau gyvena^ negu rašti- 
bendras frontas tarpe ko-' ninkės biznio įstaigose, 
munistu ir socialistu prieš šeimininkių mirimų pro- 
deGaspei i klerikalinį“ fašiz-' centas nuo_ I960 metų pu
mą. Jis labiausiai nuside- jsiau sumažėjo, o merginų, 
da Naujienų bosui tuomi, našlių ir persiskyrėlių mį- 
kad jis dalyvauja pasauli-1 rimai tik dviem penktada- 
niam taikos sąjūdyje. | liais sumažėjo.
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Kinijos vyriausybė daug kartų protestavo, kad Ame

rikos karo lėktuvai puolė miestus Mandžiūrijoje, Korėjos 
pasienyje. Kada Amerikos armija jau b,ųvo arti Man- 
džiūrijos sienos, spauda įrodinėjo, kad “Amerikos armija 
negalės apsistoti ant sienos, kol nebus sunaikintos Šiau
rinės Korėjos karinės jėgos.” .

Dabar štai kovo 7 d. iš Wash.ingto.no. rašo kolumnis- 
tas Robert S. Allen apie Senate Armed Services Com
mittee slaptą posėdį, kuriame dalyvavo Jungtinių Vals
tijų karinio štabo viršininkas generolas J. Lawton Col
lins, tik grįžęs iš Korėjos. Suprantama, Mr. Allen ne
atidengia to slapto posėdžio visų diskusijų ir tarimų, bet 
jis tiek paduoda.

Generolas Collins raportavo Senato komitetui, kad 
šiauriniai korėjiečiai ir kinai telkia dideliam ofensyvui 
1,075,000 vyrų armiją. Ta armiją už mėnesio laiko, ar 
kiek vėliau, pradėsianti tokį didelį ofensyvą išvarymui 
Amerikos armijos iš Korėjos, kokio dar ten nebuvo. 
Tame ofensyve dalyvausią nemažiau 700 liaudininkų 
karinių lėktuvu, daugiausiai mūšio lėktuvu.

Mr. Allen rašo, kad generolas Lawton Collins sakė, 
jog tada Amerikos lėktuvai visu smarkumu puls Man- 
džiūriją.

Jeigu tatai tiesa, tai išeina, kad karas Korėjoje plė
sis ir gali uždegti visą pasaulį. V. S.

LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
CENTRO RĖMĖJAI

Lietuvių Kultūrinio Centro rėmėjai
Jau buvo Laisvėje rašyta, kad Lietuvių Namo Ben

drovė išmokėjo savo skolintojams 1950 metų pelikanas. 
Dabar jau gauname nemažai pasiųstų čekių,v kuriuos 
skolintojai grąžina, paaukodami Lietuvių Kultūrinio 
Centro paramai. Štai visa eilė tų mūsų įstaigos rėmėjų, 
kurie paaukojo savo palūkanas:

A. P., Kultūrinio Centro rėmėjai
Motiejus Klimas, Richmond Hill ....
Julia Anskis, Brooklyn, N. Y. ...
S. Sasna, Brooklyn, N. Y, .......... • •..
St. ir A. Titeniai, Woodhaven, N. Y
D. G. Jusius, Worcester, Mass.......... .
J. . Simba, Brooklyn, N. Y..................
K. Petrikienė, Brooklyn, N. Y. ...
A. Baltrušaitiene, Brooklyn, N. Y. ...
Ą. Jakštdnis, Trenton, N. J. /...........
A. Abromaitis, Brooklyn, N. Y..........
Kad pagelbėti Lietuvių Kultūriniam Centrui atmokėti 

paskolas tiems, kuriems būtinai reikia pinigų, sekami 
po šimtą dolerių paskolino:

P. Jones-Višniaųskas, Brooklyn, N. Y.
Motiejus Klimas, Richmond Hili, N. Y.
Stasys Titenis, Woodhaven, N. Y.
Brooklynietis rėmėjas
Richmond Hili gyventojas
Kazys Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y.
Pranas Varaška, Ridgewood, N. Y.
Karolis Benderis, Brooklyn, N. Y.
Wm. Kartonas, Mąspeth, N. Y.
Petras Pabaiskas, HollisA N. Y.
Į Amžinųjų Garbės Narių Skyrių įsirašė sekami:
Brooklynietis '
Jurgis Žilinskas, New Brįtain, Conn.
Juzę įįlįnskieąę, Nęw Britain, Conn, (mirusi) 
inchmęudhiUictįs
Širdingai ąčįū visiems- Lįętuvių Kultūrinio Centro Rė

mėjams. Laukiame duūgiąu paramos ar auka ar pasko
la, ar įstojimu į Amžinųjįų Cįarbės Narių skyrių.

Šiais reikalais prašome rašyti sekamu adresu: 
LIBERTY AUDITORIUM 

• 110-06 Atlantic Avė. '
Richmond Hill 19, N. Y.

Daugelis žmonių dar pa
mena, kaip ilgai bei lėtai 
buvo atkuriamas ūkis Lietu
voje po pirmojo pasaulinio 
karo, nors nuostoliai tada 
buvo nepalyginamai mažes
ni.

•

Po antrojo, pasaulinio ka
ro ir vokiškosios okupaci
jos b.uvo sugriauta: visą 
energetikos bązė, visi stam
būs Lietuvos miestai, be
veik visos tekstilės, gumos, 
odos bei maisto, pramojęs 
įmones, visos transporto 
priemonės, keliai, tiltai, te
lefono ir telegrafo ryšys. 
Žemės ūkyje siparkiai su
mažėjo pasėlių plotai, nu
smuko derlingumas, gyvuli
ninkystė tapo sugriauta. 
Buvusiomis buržuazinės 
Lietuvos sąlygomis reiktų 
ištisų dešimtmečių ūkiui at
kurti^--- ikikariniais rėme
liais.

O, valstybė pokariniame 
plane numatė ne tik atkur
ti, bet daugelyje pramonės, 
žemės ūkio bei kultūros ša
kų žymiai pralenkti prieš
karinį lygį. Tai buvo drąr- 
sus, bet realus planas. Jo 
realumas rėmėsi socialistic 
nė planinės ekonomikos pir
menybėmis.

Penkmečio . plane buvo 
numatyta atkurti įmones, 
techniškai rekonstruoti at
silikusią Lietuvos pramonę, 
pastatyti (dešimtis naujų 
gamyklų bei fabrikų, elek
trinių. Buvo numatyta 
kurti savąją industriją, 
vają staklių gąiųybą, 
kurti naują Lietuvoje 
vies pramonę.

Žemės ūkyje reįkęjo 
kurti pasėlių plojus ir 
vujių skąįęių, išplėsti tęęh- 
nįkin.iu kultūrų pasėlius, 
žypiįai pą^ęlti cĮerlingųiną. 
Didelis dėmesys buvo. skir
tas žemės ūkio darbu me
chanizacijai.

Visi pagrindiniai penkme
čio plano uždaviniai sėk
mingai išspręstu Per pen
kerius metus lietuvių tau
ta laimėjo didžiules perga
les vystydama savo socia
listinį ūkį.

Lietuvoje sukurta nauja, 
priešakine technika aprū
pinta, pramonė. Atkurta, 
rekonstruota ir naujai pa
statyta šimtai gamyklų bei 
fabrikų. Pradėjo veikti 
naujos masinu * gamyklos. 
Lietuvoje dabar gaminame 
savų metalo pjaunamųjų 
staklių, ėlektromotorų, da
žymo aparatų, elektros 
skaitiklių, automatinių kra
nų, statybinių męęhąm^nų 
ir daug kito, ko ręąpųtyiięą 
seniau ųiękąd negaminę.. 
Statymo procese yra ųąųjįęs 
dviračių, elektros r^ųienų 
bei statybinių medžiagų gą- 
mylęĮo.s.

Dabar respublikoje garnį,- 
narna dvigubai daugiau 
staklių, negu buvo nųmąty- 
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ta plane, elektromotorų — 
pusketvirto, karto dąugiąu. 
Visos Lietuvos pramonės 
brųtto produkcija išaugo 
70%, palyginti su 1940 me
tais, ir keturis kartus — 
palyginti su 1945 metais.

Per praėjusį penkmetį 
tos Vilniaus, Klaipėdos, 
brutto produkcija padidėjo 
mėsos bei pieno ir maisto 
pramonės — dvigubai, miš
ko" ir popieriaus pramonės- 
trigubai, statybinių medžia
gų pramonės — 7 kartus,! 
lengvosios pramonės —, 12 
kartų. Žuvies pagauta 45 
kartus daugiau .

Žymiai viršytas penkme
čio planas elektros energi
jos, popieriaus, cukraus, 
spirito ir daugelio kitų pra
monės ; j 
gamybos srityje.,

Ne tik atkurtos sugriau-

tro karto padidėjo lipų b.ęi 
cukrinių runkelių pasėliai.

Platų užmojį įgavo žemės 
ūkio mechanizavimas. Res
publikoje sukurta 113 MTS. 
Palyginti su tuo, kas buvo 
numatyta plane, traktorių 
parkas trigubai padidėjo, o 
palyginti su 1945 metais — 
12 kartų, gi traktorinių 
darbų apimtis per penke
rius metus išaugo 54 kar
tus.

Lietuvos kaime plečiasi 
didelė naujų sutvarkytų 
kolūkinių gyvenviečių sta
tybą.

Sutinkamai su planu, 
penkpiecio metais respubli
koje išleista apie pusantro 
milijardo rubliu kapitalu 
nei statybai . /

Hitlerinių okupantų su
griauti Vilniaits, Šiaulių, 
Klaipėdos, t Šakių ir ? kitj. 
miestai ne tik atstatyti,' bet 
jie tapo dar gražesni, la
biau sutvarkyti, kultūra1 
gesni. Visų gražiausių tam
pa Vilnius — Lietuvos sos
tinė. Per ketverius, penk
mečio metus respublikosprodukcijos .rūšių. miegtuose atiduota naudo 
tis daugiau kaip 400 tūks- 

Kauno ęląktnnes, ir zy-1 ^^0 pio.to. Paų- 
i respuVJi os giaų kai^ g tūkstąnčiąi na- 

V i mų pastatyta kaimų vieto,- 
" i vėse.

I r ' >

Viršyti penkmečio plano

miai išaugę respubJikęs 
elektrinių pajėgumai. Da
bar Lietuvoje išdirbama ke-1 
turis kartus daugiau elek- į 
tros energijos, ftegu ikį ką- , 
ro. Dąųgiąų kaip 50. elęk- ųžbrėžimąi kultūrinėm sta- 
trinių įrengta kaimų vieto- tybos srityse. Antai, Lietuj- 

voję dąbąr yrą' daugiau
Per penkmečio metus • kaip trys tūkstąnčiąi pradį- 

įvyko pagrindinis žemės ]>’’!
ūkię pertvayk.yws,, Lietu- tgs mdkykįos, 170, .vidui v

vęse.

įvyko pagrindinis žemės

sų- 
sa- 
sų- 
žu-

ąt- 
gy-

vos bežemiai ir niąža žemiai 
valstiečiai, vidutinieji vals
tiečiai, žemęš reformos iš
davoje gavę iš valstybės 
daugiau kaiĘ vieną piilijo
ną hektarų žemės, suorga
nizavo kolektyvinius ūkius. 
Valstiečiai iš praktikos įsi
tikino kolektyvaus žemės 
ųkio pirmenybėmis . Dėką 
to, kad valstybė b teikia 
kasdieninę pagalbą kredi
tais , trąšomis., mašino
mis, sėkla, — jaunieji Lie
tuvos kolūkiai greit prąlęn- 
ke prieškarinius "derlingu
mo rodiklius.

Pagrinde įvykdytas penk
ine tinis pasėlių’ plotų išplė
timų planas, gyvulininkys
tės išvystymo planas.

Pąlygiųti su 19,45 metais,

nių mokyklų, 663 septynipę- 
tės mękyklos, 17Q ' vi^urį- 
niųjų'ihokyklų, 42 tečĘtii- 
kurpai, 11 aukštųjų moky
klų. Tik aukštosįose\ mo
kyklose mokosi 10 tūkstan
čių studentų. Tai yra ke
lis kartus daugiau negu iki 

’karo.
Per penkerius metus ,Lie

tuvoj e. išlęis ta beveik tris
dešimt mįlijonų egzemplio
rių knygų. Aukštas kūry
binis pakilimas pastebimas 
visose meno srityse.

Ląisvęs įsteigėjai buvę 
darbininkiškojo jud e j i m o 
idealistai, tojkjais pat ide
alistais būsime įr mes, jei 
tinkamai paminėsime Lais
vės gyvavimo 40 metų su
kakti.

V ’.

Tai vaizdas prie Samuel & Son dirb|uves Gar« 
. field, jFf. j., kur eina . darbininku .streikas. Streikuoją 
Ųnitecį Textile .Workers unijos napai. Jie dirbtuvę pi- 

s kietuoja. Policija juos stumdo, kad ąkebai galėtų jmi 
dirbtuvę.' / V.

------ ū:1'""—. .—- .. ;.. •.. ; n
2 p»l.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Sėst., Kov.-Mar. 10,1951
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Kas jau buvo 
ir kas ateina

PUIKIAI PAVYKĘS OPERINIS 
KONCERTAS

Lietuvių Meno Sąjungos trečioji aps
kritis šiuo tarpu energingai veikia dai
nos meno srityje. Operos koncertas, ku
rį suruošė LMS 3 Apskritis vasario 18 

Lietuvių Kultūriniam Centre, buvo

LIETUVOS DARBO INTEIjTOFjIXT^T JA lietuviams. Skaitlingas lietuvių dalyva- 
v vimas ir entuziastiški artistams aplodis-

Rašo P. GIEDRAITIS men tai dar sykį parodė, kad lietuviai

I ■ _
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Tarybinę santvarka išplėtė Lietuvos 
inteligentijos interesų ratą. Gyvendama 
greta kitų broliškųjų tarybinių respub
likų, koja kojon žengdama su jomis nau
jo gyvenimo statybos keliu, Lietuvos in
teligentija stengiasi savo akimis pama
tyti, kaip gyvena ir dirba jų broliai ki
tose tarybinėse respublikose. Pastarai
siais keleriais metais daugelis lietuvių 
rašytojų lankėsi Ukrainoje, Baltarusi
joje, Užkaukazės bei Viduriniosios Azi
jos respublikose. Puikias knygas apie 
tai, kaip gyvena ir dirba broliškųjų res
publikų darbo žmonės, yra parašę Pet
ras Cvirka, Teofilis Tilvytis ir daugelis 
kitų lietuvių literatų.

Tūkstančiai Lietuvos darbo inteligen
cijoj atstovų pereitais,- 1950 metais, su 
turistų atilsinėmis apkeliavo įvairiausius 
tarybų šalies kampus. Studentai susipa
žino su tuo, kaip yra sutvarkytas moky
masis Maskvos ir Leningrado aukštosio
se mokyklose, mokytojai drauge su 
moksleiviais keliavo gražiais Juodosios 
jūros krantais, lankėsi Maskvoje, šimtai 
Lietuvos kolūkiečių susipažino su Pa- 
maskvės, Ukrainos, 'Baltarusijos, Dono 
ir Kubanės kolūkių patyrimu. Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių, Klaipėdos įmonių sta- 
chanovininkai dažnai dalyvauja ekskur
sijose į dideles broliškųjų respublikų 
gamyklas. Iš tų kelionių—didžiulė nau
da. Lietuvos įmonėse, kolūkiuose, aukš
tosiose mokyklose, mokyklose pritaiko
mas kitose tarybinėse respublikose su
kauptas patyrimas.
POETAS, RAŠYTOJAS IR VEIKĖJAS

Daug darbo turi poetas Antanas Ven
clova. Jis ’ir verčia rusų klasikus į lietu
vių kalbą, ir pasirodo su savo naujais ei
lėraščiais apie liaudies demokratijos ša
lis, □is r’ašo aistringas eiles apie kovą už 
taika. Tuo pat metu Venclova dirba ir 

didelį visuomeninį, valstybinį darbą. 
Jis — TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas. Nežiūrint į tai, kad jis yra 
apkrautas darbu, poetas visada randa 
laiko tam, kad susitiktų su darbininkais, 
valstiečiais, inteligentais ir papasakotų 
jiems savo įspūdžius.

Grįžęs iš Varšavos, kur jis dalyvavo 
Antrojo Pasaulinio taikos šalininkų kon
greso darbuose, Venclova kitą dieną atė
jo į vieną iš Vilniaus gamyklinių klubų. 
Pasiklausyti poeto susirinko daug mies
to darbininkų, tarnautojų. Kongreso’ 
dalyvio aistringo pasakojimo klausėsi 
susirinkusieji, karštai pritarusieji Var
šavos kongreso nutarimui.

LIAUDIS IR INTELIGENTIJA
Tai vienas iš p'avyzdžių. Tūkstančiai 

saitų -šiandien riša Lietuvos inteligenti
ją su darbo žmonių gyvenimu, su visa 
liaudimi. Kas atmena senąjį, buržuazi
nėj Santvarkos laikų, Lietuvos kaimą, 
tak gerai žino, koks retas buvo atsitiki
mas, kad iš miesto kas atvažiuotų į kai
mą. Retkarčiais, į kaimą atvažiuodavo 
valdiniųkai iš valsčiaus ar apskrities,

• žvalgybininkai. Iš jų atvykimo valstie
čiams nieko gero laukti neteko. Jie žino
jo, kad kiekvienas toks lankytojas reiš
kia naują nelaimę valstiečiams.

Dabar sunku Lietuvoje rasti kad ir 
labai tolimą kaimą, vienkiemį, kur nuo
lat nesilankytų mokytojai, agronomai, 
žemės ūkio mechanizatoriai, prityrę 
lektoriai ir pranešėjai. Ne kartą vals
tiečiams kalbėjo Lietuvos TSR Mokslų

* Akademijos prezidentas Matulis, Mokslų 
Akademijos vice-prezidentas garsusis

ANEKDOTAI
. Vargiai Tiks

Keliolikos apartmentų sa
vininkas tardo kambarių 
jėškantį asmenį.
^“Žinai, tamsta,” savinin
kas sako, “čionai visi gy
ventojai privalo labai ty
kiai ir ramiai užsilaikyti. 
Ar turite jūs vaikų” 

. _“Ne, neturime.”

“Ar turite pi j aną, radi
jų ar fonografą?”

“Neturime.”
“Ar grojate koki nors 

muzikos instrumentą? Ar 
turite šunį, katę ar papū
gą?"

“Negrojame ir neturime, 
bet mano rašomoji plunks
na kartais labai garsiai 
braižo,” atsakė kambarių 
jėškotojas, eidamas • šalin.

lietuvių istorikas Žiugžda, Vilniaus uni
versiteto rektorius profesorius Bučas, 
žemės ūkio mokslinio tyrimo instituto 
direktorius Vazalinskas, literatūros in
stituto direktorius Korsakas, rašytojai 
Šimkuš/ Venclova, Tilvytis, Guzevičius, 
Avyžius ir daugelis kitų. Lietuvos Vals
tybinis dramos teatras ir kiti respubli
kos teatrai dažnai išvažiuoja'gastrolėms 
į kaimą, pasirodo neseniai pastatytų ko
lūkinių klubų scenose.

LIAUDIS IR MOKSLININKAI
Jei seniau Lietuvoje' mokslininkai ir 

specialistai pasitraukdavo iš gyvenimo, 
savo veiklą uždarinėdavo savo mokslinių 
laboratorijų, kabinetų sienose, tai dabar, 
atvirkščiai, aiškiai pasireiškia daugu
mos mokslininkų, rašytojų, aktorių, dai
lininkų siekimas — eiti betarpiškai į fa
brikų bei gamyklų cechus, į kolūkius. 
Jie stengiasi, žengdami koja kojon su 
gyvenimu, nustatyti dar glaudesnį teo
rijos ryšį su praktika.

Didžiulę pagalbą toliau vystant Lie
tuvos žemės ūkį bei žemės ūkio mokslą 
suteikė Lietuvos Mokslų Akademijos ir 
Žemės Ūkio Akademijos mokslinės sesi
jos, pravestos betarpiškai kolūkiuose. 
Mokslininkai praturtino kolūkinę prak
tiką moksline teorija, o patys įsigijo 
daug naudingo, pasiklausę kalbant ko
lūkiečius - novatorius, kurie,,praktikoje 
pritaikydami priešakinio mokslo pasieki
mus,'-pasiekė didžiulių laimėjimų kelda
mi derlingumą, išaugindami gyvulius.

BROLIŠKI SAITAI SU KITOMIS 
RESPUBLIKOMIS

Dar vienas pavyzdys. Neseniai Vilniu
je susirinko dviejų seniausiųjų. Tarybų 
Sąjungos — Maskvos ir Vilniaus—uni
versitetų studentai. Jie pa'sikeitė moks
liniais referatais apie Pamaskvės ir Lie
tuvos stambiųjų kolektyvinių ūkių dar
bo praktiką.

Savo žiniomis bei patyrimu inteligen
tija aktyviai padeda' gerinti fabrikų bei 
gamyklų darbą, eksploatuoti šalies gel
mes.

Gyvasis gyvenimas beldžiasi šiandien 
į kiekvieno tarybinio specialisto kabine
tą ir nebėra dabar Lietuvoje tokių inte
ligentų, kurie aktyviai nedalyvautų 
socialistinėje statyboje.

Tūkstančiai mokytojų, baigus darbą 
mokyklose, vakarais, savo laisvu laiku 
eina į kolūkius, paskaito paskaitą ar re
feratą.

Tik Politinių ir mokslinių žinių sklei
dimo draugijos nariai 1950 metais pa
skaitė daugiau kaip du tūkstančius pa
skaitų. . >

INTELIGENTIJA IR RINKIMAI
Pernykščių metų pabaiga ir naujųjų 

metų pradžia Lietuvoje buvo pažymėta 
didele politine kampanija, skirta rinki
mams į vietines Darbo žmonių deputatų 
tarybas ir į respublikos Aukščiausiąją 
Tarybą. Dešimtys tūkątančių inteligen- 
tiniū darbo žmonių dalyvauja rinkiminė-, 
se komisijose, dirba agitatoriais, pati
kimais akmenimis.. Keli tūkstančiai mo
kytojų, gydytojų ,agronomų, žemės ūkio, 
mechanizatorių tapo išrinkti tarybų, vai-; 
džios organų deputatais. . • ’

Šitaip koja kojon su gyvenimu, Į koja 
kojon su visa liaudimi žengia pirmyn 
Lietuvos darbo inteligentija. Drauge, 
darniai dirba jaunieji špecialistai, nese
niai baigę aukštąsias mokyklas, ir seno
ji Lietuvos inteligentija, kuri tarybų val
džios metais prisidėjo prie aktyvios ga
mybinės ir visuomeninės veiklos.

Sekretorius kaltas
Žinąs: “Ar girdėjai pas

kiausią juoką apie tą gar
siąją filmų aktorę?”

Nežinąs: “Negirdėjau, o 
kas jai atsitiko?”

Žinąs: .“Jos sekretorius 
Sumaišė rekordus. ir dabar 
jinai apsižiūrėjo, turinti 
dviem persiskyrimais dau
giau negu turėjo ištekėji
mų.” Surinko J. Barkus

supranta ir įvertina gerą meną, gerą 
muziką.

Šį operinį koncertą davė Nassau Ope- 
_ra Guild artistų grupė, kurios vadovu 
(direktorium) yra talentingas artistas 
Walter Lewis. Jam puikiai padeda jo 
žmona, Ella Dėutsch Lewis,- prie piano. 
Ella augusi Europoje ir muzikos moks
lus baigusi Pragoję (Čechoslovakijoj). 
Walter Lewis ne vien grupės direkto
rius, bet ir talentingas baritono .balso 
artistas ir vaidintojas.

Nassau Opera Guild grupės tikslas 
yra sveikintinas. Ji neša aukštąjį dainos 
meną liaudžiai, į sales, kur renkasi 
darbo žmonės, kaip kad Brooklyno lie
tuvių Kultūrinis Centras. Jos parinktos 
scenos iš operų duoda turiniu ir menu 
aukštaklasius koncertus. Jos patyrimai 
rodo, jog pilnos operos, ištisi operiniai 
kūriniai liaudies salėse veik neįmano
mas dalykas. Liaudies salėse nėra tin
kamų prietaisų apšvietimui ir priemo
nių, kurių scena reikalauja didelių, pil
nų operų pastatymui. Taip pat reikia 
orkestro ir daugybės kostiumų. Tad jei 
ir įmanoma didelėse salėse pastatyti pil
nos operos, tai jos kainuoja šimtus ir 
tūkstančius dolerių. O liaudies salių pu
blika negi pratusi už bilietus mokėti po 
$6—7.

Nassau Opera Guild artistai tai žino. 
Ši grupė prieinama liaudžiai, ji pelno 
iš koncertų nedaro. Jei būna pelnas, tai 
jo lieka ir rengėjų organizacijai.

Nassau Opera Guild artistų grupėje 
dalyvauja ir mums žinoma lietuvaitė, 
Amelija Young-Jeskevičiūte. Kaip ku
rie iš mūs lietuvių savo socialiai veik
lai pasirįnko-. literatūrą, visuomeninį 
darbą, Amelija "pasirinko meną, muziką. 
Pirmiau mes ją girdėjome choruose, ope
retėse, dramose kaipo gabią vaidintoją. 
Iš profesijos Amelija, mokytoja, per ke
letą metų praktikavusi savo profesiją.

Jau vėliaus Amelija atsidavusiai 
pradėjo studijuoti muziką, lavinti talen
tingą savo balsą dainos menui. Trumpu 
laikotarpiu studijavimo, Amelija Jeske- 
vičiūtė patapo pirmaklase soliste. O šia
me operos koncerte Amelija lietuvių pub
likai pasirodė operoje — dainininkė ir 
vaidintoja. Jos debiutas muzikos dramo
je davė įdomaus ir gražaus įspūdžio.

Scenoje iš operos “Marriage of Figa
ro,” tinkamuose kostiumuose, Amelija 
puikia# v’aidino grafienės Almaviva ro
lę. Jos gestai, draminė veikla išėjo ar
tistiškai. Taip pat šios vaidybinės sce
nos darė koncertą kitokiu, įvairesniu, 
naujesniu.

Koncerto užakcentavimui, po duetų, 
solo arijų, Amelija ir Walter Lewis iš
stojo su scena iš operos “La Traviata” 
akto antro. Šioje dar įspūdingiau pasi
rodė abu artistai. Amelija vaidino Vio- 
lettą. Koncerte buvo keletas žmonių, ku
rie jau pirmiau matė visą šią operą Ci
ty Center teatre. Šiam rašėjui jie pareiš
kė, kad ši scena mūsų koncerte buvus 
geriau ir įspūdingiau atlikta, negu City 
Center teatre.

Tai, kas jau sakyta, rodo naują Ame
lijos pažangą muzikos mene. Iki šiol 
mes ją pažinome kaipo koncertų solis
tę, o šiame koncerte Amelija debiutavo 
kaipo dainininkė ir vaidintoja.

KAM MES RUOŠIAMĖS DABAR
Mes ruošiamės /ateinančios vasaros 

Atostogų Meno Mokyklai, kuri ir šiais 
metais įvyks Olympia Parke, Worcester, 
Mass. Tuo reikalu jau laikyta pasitari
mai Brooklyne ir Worcesteryje. Šių me
tų meno mokykla įvyks anksčiau, liepos 
mėnesyje. Apie tai teks daugiau kalbėti 
ir rašyti vėliau.

Baigimui šio sezono meninės veiklos 
LMS 3 Apskritis ruošia didelę ir įvairią 
meno iškilmę. Čia jau vėl suplasnos lie
tuviškas menas, lietuviai artistai. Mū
sų muzikai šią iškilmę pavadino Operų 
Festivaliu. Sekretorė, Mildred Stensler, 
ruošia šiam festiv'aliui programą. Mūsų 
apskrities chorai, solistai, instrumenta
listai ir vaidintojų grupes jau pakviesta 

dalyvauti šiame apskrities festivalyje. 
Ir tikimasi, kad visos meno grupės ims 
dalyvumą, Jei kurie chorai ir negalėtų 
pilnume dalyvauti, tai jų dalys dalyvaus.

Programa bus lietuviška, bet rinktinė. 
Ištraukos, scenos iš operečių ir lietuviš
kų operų ims viršų. O gerai pasidairius, 
pasižvalgius po mūsų archyvus, mes su
rasime gana daug ir gerų kūrinių savo 
gimtoje kalboje/

Kas skaitys šį rašinėlį, lai pasižymi į 
savo kalendorių balandžio 15-tą: Operos 
Festivalis. Ir lai bus par'aginimas mūsų 
meno grupėms, solistams ir visiems me
no mylėtojams tinkamai pasiruošti LMS 
Apskrities meno iškilmei.

Išvakarėse festivalio, balandžio 14, 
įvyks LMS 3 Apskrities metinės konfe
rencijos atidarymas su tinkamomis kal
bomis ir svečių priėmimu. Tad iš toli
mesnių kolonijų delegatai privalo vykti 
į konferenciją iš vakaro, balandžio 14. 
Konferencijoj privalo dalyvauti delega
tai ne tik nuo chorų, vaidintojų grupių, 
bet taip lygiai broliškų kuopų, organi
zacijų atstovai ir svečiai.

V didutis.

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

IN MEMORY OF VINCAS VISOCKIS 
i

This year,' on March 16, we commemo
rate the fifth anniversary of the death 
of musician, Vincas Visockis. For a 
great many years, he was a leading fi
gure in the Lithuanian musical circles 
of New England.

Vincas Visockis, as many prominent 
musicians of that period, attended and 
graduated Miko Petrausko Conservato
ry of Music. There he learned well the 
Petrauskas philosophy of music for the 
layman as well as the professional.

So, he went out to organize as well as 
to teach. He founded the famed String 
Orchestra of Worcester. He organized 
and taught choruses in ‘Fitchburg and 
Gardner, Mass., in New Britain and 
Hartford, Conn. For a period he also 
directed the Vilijos Chorus of Water
bury.

He finally settled in Hartford and 
there until his passing, he directed Lais
vės Chorus. Under his direction, the 
chorus attained great musical heights 
and wąs acclaimed the finest chorus in 
the East. Many, of the songs were writ
ten by Vincas Visockis himself, many 
others he translated and arranged him
self for orchestra and chorus.

In memoriam, the LMS published his 
most popular translated arrangement of 
the Chechoslovakian Dance Song.

Vincas Visockis left many friends and 
many good years of sincere and untiring 
musical accomplishments. His wife, Ona, 
carries on the tradition by actively par
ticipating in the Laisves Chorus. She 
has these many years been active in the 
LMS, has been a great patriot of all 
LMS activities, and, last year Ona 
worked and studied at the LMS Summer 
Vacation School.

Today, we deceived a check for $5.00 
from Ona Visockienė, a contribution to 
the LMS Educational Fund in memory 
of her musician husband, Vincas Visoc
kis. We are proud and grateful for 
Ona’s continual concern and efforts in 
the interest of Lithuanian art.* * *

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Meninės saviveiklos apžiūra

VILNIUS, 1950 m. gr. 29 
d. — “Lelijos” fabriko kolek
tyvo koncertu pasibaigė Vil
niaus miesto meninės saviveik
los vietinė apžiūra. Joje daly
vavo daugiau kaip 1,000 
žmonių — darbininkai, inteli
gentija ir studentai. Stambiau
sių saviveiklos kolektyvų tar
pe buvo Vilniaus valstybinio 
universiteto, Pedagoginio in
stituto, Lietuvos respublikinių 
profesinių sąjungų tarybos 
klubų, medicinos darbuotojų, 
“Vilniaus statybos” kontoros, 
geležinkelininkų kolektyvai.

Pasisekimo 'žiūrovų tarpe 
susilaukė A. M. Gorkio pjesės 
“Dugne” pastatymas. Pjesę 
atliko geležinkelio transporto 
technikumo studentai. Apžiū
roje taip pat dalyvavo šio ko
lektyvo choras, bajanistų trio, 
šokių ratelis.

Vilniaus miesto meninės sa
viveiklos -vietinės apžiūros pa
rodė išaugusią darbo žmonių 
kultūrą ir jų domėjimąsi menu. 
300 įvykusių koncertų daly
vių pasirodys meninės savi
veiklos miesto apžiūroje, ku>- 
ri rengiama sausio mėnesį.

Kolektyvinio Darbo Vaisiai

ŠIAULIAI, 1950 m. gr. 29 
d. — Šiaulių rajono “Didžio
jo Spalio” kolūkis suvedė že
mės ūkio metų rezultatus.

Turtingi kolektyvinio darbo 
vaisiai. Išaugintas gausus grū
dinių ir technikinių kultūrų 
derlius. Srities tarybos depu
tato, Antrosios Visasąjunginės 
taikos šalininkų konferenci
jos dalyvės, komjaunuolės Da
nutės žiūraulskaitės grandis 
gavo po 300 centnerių cukri
nių runkelių iš hektaro.

Į kolūkiečių namus atėjo 
kultūringas, pasiturintis gyve
nimas. Tik avansu jie gavo už 
darbadienį po 2,5 kilogramo 
grūdų. Prano Gailiūno šeima 
parsivežė namo 150. pūdų 
grūdų. Apie 100 pūdų grūdų 
uždirbo veršelių augintoja 
Liucija Banytė. Pilni grūdų 

j Juozo Banio, Petro Norkaus, 
■Julijos Dargužaitės ir kitų 
kolūkiečių aruodai. Dabar, 
naujųjų metų išvakarėse, kol
ūkiečiai perka radijo imtuvus, 
patefonus, siuvamąsias maši
nas, manufaktūrą, drabužius, 
avalynę.

Ateinančiais metais kol
ūkiečiai pasižada išauginti ne 
mažiau kaip po 18 centnerių 
grūdinių kultūrų ir po 300 
centnerių cukrinių runkelių iš 
kiekvieno hektaro.

Studentų praktika 
broliškose respublikose

| KAUNAS, 1950 m. gr. 29 
d. — Kauno Valstybinio poli
technikos instituto technikos 

j fakultetai suruoišė studentų 
'mokslinę konferenciją. Konfe- 
I rencijal temos buvo pateiktos 
iš instituto studentų gamybi
nės praktikos, atliktos broliš
kose respubliljase.

Mechanikoj^ fakulteto dip- 
; lomantė Zikaraitė papasako-

THE LMS “OPERA” FESTIVAL ‘
After last week’s announcement in the 

column that the LMS is going to have 
an OPERA FESTIVAL, several people 
commented that such a title might cre
ate a wrong impression. Opera might be 
a little too long-haired for the musical 
activities of our Lithuanian choruses.

Perhaps my explanation of the coming 
OPERA FESTIVAL wasn’t quite as 
thorough as it could have been. The two 
words, opera and operetta, are very of
ten, in ordinary conversation, used in
terchangeably. Therefore, we felt that 
for the sake of a short simple title we 
could stretch the point and use the word 
“opera.”

An opera, that is a grand opera, is a 
drama wholly or mostly sung, consisting 
of recitative, arias, chorus, duets etc. 
with musical accompaniment and ap
propriate costume. A comic opera has 
spoken, often farcical, dialogue between 
musical numbers. An operetta is a mu
sical - dramatic work, on a dess grand 
scale, with a greater proportion of spo-

, (Tąsa 4-me push)

I

jo apie gamybinę , praktiką 
Jaroslavlio automobilių fabri
ke. Apie gamybinę praktiką, 
atliktą Turkmėnijos TSR, 
prie vykstančios kelių staty
bos papasakojo statybos fa
kulteto penkto kurso studen
tas Belovas. To pat kurso stu
dentas Rekevičius pasidalino 
su studentais įgytu patyrimu1 
atliekant gamybinę praktiką 
prie pramoninės statybos Le
ningrade. Paskaitų metu bu
vo demonstruojami planai bei 
darbų schemos. Konferenci
jos pabaigoje buvo demons
truojamas foto montažas iš 
.Kauno Valstybinio politech
nikos instituto studentų ga
mybinės praktikos darbų.

Konferencijoje dalyvavo 
politechnikumo dėstytojai ir 
studentai. Č. Vyte

Union City, N. J. — 93% 
atsiliepusių į laikraščio Dis
patch klausimą pasisakė 
prieš amerikonų kariuome
nės siuntimą Europon.

3 psI.--Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -Šest., Kov.-Mar. 10, 1951
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(Tąsa)

Bet Sudimantas tuojau nemanė pulti. 
Jis tik paplojo per petį Kūlgailį ir tuo 
pačiu pagyrė jį už sumanumą. Bajoras 
žinojo, kad su savo keliais šimtais vyrų 
jis kryžiuočių ir svetimšalių riterių ar
mijos nesumuš. Jam svarbu buvo tik 
juos gerai apkulti, atimti belaisvius, ka
ro grobį ir taip juos išblaškyti, kad jie 
pabėgtų į Prūsus, o neužsidarytų pane
munės kryžiuočių pilaitėse ir tuo pas
kiau neapsunkintų jų paėmimą. Todėl 
jis nutarė pulti kryžiuočius iš trijų pu
sių, palikęs jiems laisvą kelią tik į Prū
sus. Nutarė pulti ne tuojau, ne miegan
čius ir ne ilsinčius, o tik tuomet, kai jie 
savo kelionėje išsities į ilgą vilkstinę. Ži
nojo Sudimantas, kad kryžiuočiai ir sve
timšaliai užpulti ne tiek patys ginsis, 
kiek visi puls savo karo grobio ir belais
vių gelbėti. Todėl jis visas savo jėgas 
sutraukė vienon vieton, arčiau gurguolių 
ir belaisvių, ir taip jas sutvarkė, kad 
priešas atsidurtų tarsi maiše. Pasirū
pino Sudimantas ir apie atsargą.

—Sudimantai, jei mes jų neapgausi
me, tai gali būti mums riestai, nes vis 
dėlto jų daug ir gerai ginkluoti,—įspėjo 
jį bajoras Miškinis, sugrįžęs iš žvalgy
bos.

—O kaip juos apgauti?
—Bajore, miške paliksime tik skystu

tę užtvarą, o pulkime visomis jėgomis ir 
tuojau susiverskime atgal į girią, lyg 
bėgdami. Jie pamanys, kad mes tyčia 
juos norime įvilioti į girią, kur mūsų 
daug, ir nesivys.

—Bajore, — paplojo Miškinį per petį 
Sudimantas, — tam aš ir atsargą paslė
piau netoli miške, kad kryžiuočiai dar 
pačioj mūšio pradžioj ją pamatytų ir 
pamanytų, kad mes juoš norime tik įvi
lioti į mišką. Bajore, mes esame nuo. vi
so ko apdrausti ir reikia tik sutartinai 
veikti ir palaukti, kolei jie išsities į il
gesnę vorą.

Tuoj girioj pradėjo kranksėti var
nai. Tai reiškė, kad kryžiuočiai jau pa
sijudino.

XLI
Vingiuoti ir plačiai išvažinėti pane

munės sauskeliai. Eina jie per girias, 
per laukus, kopia ant kalnų, nusileidžia 
į gilius griovius, karstos skardžiais. Čia 
nutolsta nuo Nemuno, čia vėl eina pačiu 

x jo pakraščiu ir vienu galu veda į Prū
sus, antru—į Lietuvą. Kas metai jais 

' traukia iš Europos didelės svetimšalių 
riterių kariuomenės, žygiuoja kryžiuo
čiai. Lietuvon jie vežasi su savimi nau- 

■ jas armotas, taranus, gabenasi ginklų, 
doevocionalų. Iš Lietuvos grįžta apsun- 

' kinti karo grobiu, gausingu belaisvių 
skaičiumi. Grįžta išvargę ir sumenkėję, 
bet įsitikinę esą atlaidais ir nuodėmių 
atleidimo palaima apdovanoti!

Ir lietuviai dažnai tais keliais žygiuoja 
į Prūsus ir grįždami atgal vežasi kry
žiuočių turto, varosi belaisvių, džiaugiasi 
atkeršiję ir užmokėję krauju už kraują.

Vengia šių panemunės sauskelių pa
vieni pirkliai, nekeliauja jais pakeleiviai. 

' Jau aųtras šimtmetis, kai čia, derlingiau
sioj ir kadaise tankiai gyvenamoje Ne
muno vagoj, nebesikuria žmogus. Visi 
bėga nuo Nemuno, nuo jo sauskelių ir 
kuriasi kur už miškų, už raistų, bet tik 
•toliau nuo šito trakto. Nuo Nevėžio iki 
Klaipėdos ir Prūsų sienos tik vienos 
aukštos pilys sergsti tą derlingą, bet ma
žai gyvenamą panemunę. Ir lietuvis, ir 
žemaitis, ir vokietis čia tik kertasi, ka- 
nauja, bet ne ūkininkauja. O ten, už 

. Nemuno, kadaise žydėjusioj Sūdavijoj, 
visa šalis Kristaus ir $v. Mergelės var
du, dykuma paversta, ir seniai jau ten 
laukai giriomis užaugo, keliai šiekštomis 
Užgriuvo, ir visame plote gyvena dau
giau miško žvėrių, negu žmonių.

Traukia kryžiuočiai panemunės saus- 
keliais ir nė į galvą jiems neateina koks 
nors pavojus: lietuviai nusiaubti; žemai
čiai pavergti; ginklus atidavė savo ginr 
klanėšiams; karo grobį gabena broliukai 
ir knechtai . . . Naktigultuose jie ilgai 
miega, ilgai ruošiasi kelionėn ir tik rūpi* 
naši, kad neišbėgiotų belaisviai ir tie 
patys knechtai neišvogtų jų turto.

Jau nebetoli ir Prūsai . . .
—Kilnusis broli Martynai, man kaž- 

kcu kad me* keliaujame Ze-

maičiais jau antrą-dieną, o aš dar nė 
vieno tikro žemaičio nemačiau? Ar jie 
mūsų taip bijo, ar vis priprasti nega- 

zli? — paklausė Marquardas von Zalcba- 
chas savo bendrakeleivį, Ragainės kom
tūrą Martyną.

— O dievobaimingasai pone, mes jų 
nematom, o jie mus dieną naktį, kaip vil
kai, seka, ir tegul tik kas nors mūsų at
siliks miške, tuojau sudoros, net lavono 
nesurasime. Žemaičiai—tai tokia lau- 

' kine žmonių padermė, kad kaip vilkai: 
krikštyk juos nekrikštyk, glamonėk ne- 
glamonėk, o jie vis vien girion žiūri. Štai 
kad ir čia, panemunėj, juk derlingiausia 
žemė, o jie į miškus bėga,'—ir Ragainės 
komtūras, neramiai apsidairęs, giliai at-

—'Na, ir gerai, broli Martynai, tegul 
jie sau į miškus bėga, o mes čia savuo
sius vokiečius įkurdinsim.

—Tuščios svajonės, dievobaimingasai 
pone.

—Kaipgi tuščios svajonės, broli: ar 
mes šiandien tam liejame savo kraują, 
kad Vytautą Į didžiųjų Lietuvos kuni
gaikščių sostą Vilniuje pasodintume?! 
Ar veltui mes jiems nešame šventą tikė
jimą, vakarų kultūrą, teikiame jų sie
loms gyvenimą amžiną, kad paskiau jie 
Vėl mus iš savo vildnių puldinėtų. Tai 
iš tikrųjų būtų tuščios svajonės!

— Dievobaimingasai pone, tu dar ne
pažįsti šitų žemaičių, o aš nors tuojau 
galiu prisiekti, kad jie šimteriopai atsi
lygins mums blogu už suteiktą krikštą, 
už gyvenimą amžiną ir už visa tai, ką 
mes esame jiems padarę ir darome jų 
kunigaikščiui. Tai tokie gudrūs gyva
tės, kad jų nė nesuprasi. Kad ir šiame 
žygyje: kunigaikštis savo pulkus dvigu
bai padidino, o kokia mums iš to nau
da? Tiesa, * 
belaisvių, bet kiek galvų visa tai mums 
atsiėjo. Jei pask'aitytumėm, tai pamaty- 
tumėm, kad už kiekvieną belaisvį užmo
kėjome po dvi savas galvas . . .

—0 tu pridėk, broli komtūre, kiek jų 
žuvo mūšy, kiek išskerdėme kaimuose 
vaikų, senių ir moterų, tai ir pamatysi i 
kad už kiekvieną kritusį mi 
davė penkias šešias galvas savas. )

Komtūras Martynas jam nieko į tai 
neatsakė, ir abu kurį laiką jojo tylomis. 
Bet susijaudinęs jis ilgai negalėjo tylė
ti ir vėl prabilo:

—Mano nuomone, dievobaimingasai 
pone, tai mums reikia Vytautą ne į Vii-' 
niaus sostą sodinti, < 
tiems brautis į Žemaičius, kirsti jų vil.d- 
nis ir stengtis pajūriu susisiekti su bro
liais kalavijininkais. ” 
neapriesime geležiniu ordino žiedu, tol j 
jų, kaip savo ausų, nematysime, nors po-1 
piežius ir Romos imperatorius juos ir 
trečia karta mums dovanotu!

Marquardui von Zalcbachui nepatiko 
komtūro žodžiai ir jo per stati politika. 
Jis jam atsakė:

(Bus daugiau)

Distributive Processing & Office Workers unijos 
65-to distrikto nariai pikietuoja New Yorke Metropo
litan Life Insurance kompanijos Stuyvesant Town na
mų projektą. Kompanija nori išmesti iš namų septy
nis unijos narius už tai, kad jie kovojo prieš rasinę 
diskriminaciją. Vieną dieną pikiete dalyvavo 3,500 
žmonių!

Ašmintos apylinkės valstiečių kandidatas
PRIENAI, 1950 m. gruo

džio 2 d.-—Dar visiškai ne
seniai — prieš metus-kitus' 
'Prienų rajono Ašmintos 
apylinkės darbo valstiečiai 
buvo pavienininkai.

—Kiek ilgai mes tūpčio- 
sim vietoje?—kalbėjo kar
tą apylinkes aktyvo susi
rinkime apylinkės tarybos 
pirmininkas Jonas Krūve
lis. — Žiūrėkit, visoje Lie
tuvoje darbo valstiečiai 

s, gerina 
savo gyvenimą, o mes vis 
tebesikapstome savo skly
puose. Laukai suraižyti 
ežiomis, nė vienos padores
nės mašinos apylinkėje nė
ra. Negerai taip, vyrai. 
Reikia pasukti ir mūsųapy- 

ūsiškį jie ati-1 ln <e.1. keliu, kinį nuiode 
' partija.

Aktyvas nutarė organi
zuoti kolūkius. Nuo tos 
dienos apylinkės tarybos 
deputatai, v a d o v a u j ami 
Krūvelio, ėmė aiškinti kai
mynams kolūkinio ūkinin
kavimo pranašumus. Agi-

vežamės karo grobio-ir kiek jungiasi į kolūkiu

o jį pasmaugus pa- £acįjaį faktų toli ieškoti ne-

KANADOS ŽINIOS
Ligoniai streikavę. Streiko-demonstra-

Nuoširdi Liaudies Balso tal
kininkė ir budavotoja Adele 
Aleksandravičiene buvo susir
gusi gripu, atrodė, nesunkiai 
praėjo. Bet, nelaimei, atkrito 
ir vasario 24 d. vėl sunkiai su
sirgo, taip, kad nuolatinėj gy
dytojo priežiūroj turėjo išgu
lėti lovoje arti savaitės laiko. 
Dabar jau sveiksta. Prie to, 
jųjų sūnelis Eddie irgi sunkiai 
serga ausų liga. Gydytojas 
gydo, namuose.

Jonas Čeponis irgi geras 
LB bendradarbis kovo 1 d.,

ei jos priežastis ir išstatyti 
reikalavimai: geresni įreii^i- 
mai sportui ir poilsiui-žais- 
lams vietos. <

Keli šimtai studentų aplan
kė McGill Universiteto (kuris 
yra daug radikališkesnis) stu*- 
dentus, mato.mai siekdami 
tampresnių ryšių su pastarai
siais.

Streikas-demonstracija tęsė
si vieną dieną. Universiteto 
vadovybė šį žygį pavadino 
“wild cat” — tuščias demons
travimas.

Stiprinant kolūkius, '.di
džiulį darbą atlieka apylin
kės taryba ir ypač jos .pir
mininkas Jonas Krūvelis. 
Jis dalyvauja kolūkių val
dybų posėdžiuose, duoda 
vertingų patarimų, kaip or
ganizuoti darbą. Jią-tariasi 
su brigadininkais, su gyvu
lininkystės darbuotojais, 
nurodo jų darbo klaidas ir 
pamoko, kaip jas pašalinti. 
Jis organizuoja socialistinį 
lenktyniavimą žemės ūkio 
darbams užbaigti. Krūve- 
lio pavyzdžiu ir kiti apylin
kės tarybos deputatai akty
viai įsitraukė į kolūkių sti
prinimo darbą. Apie apy
linkės tarybą išaugo prieš
akinių kolūkiečių aktyvas, 
apylinkės taryba tapo' auto
ritetingu valdžios organu.

—Vienas pats nieko nenu
veiksi. Žmonių parama .— 
štai kas svarbiausia.

darbavietėje susižeidė akį. 
šiuo momentui dar nėra ži
nios, kaip sunkiai akis sužeis
ta, bet yra vilties, kad nebus 
sunkiai.

Kazė Keršienė sunkokai 
negaluoja ir namuose yra lan
koma gydytojo.

Jau gana senokai, grakš
ti jaunuolė Soffie Jarmalins- 
kaitė skyjidama sunkiai susi
laužė ranką, kuri sugipsuotai 
laikoma jau daugiau kaip du 
mėnesiai. Tačiau jau sveiksta 
ir už savaitės-kitos nuims gip
są. Mano greitai visiškai pa
sveikti.

Taipgi teko nugirsti, kad 
taip pat panašiai, tik paskiau, 
susižeidė antra jaunuolė, ro
dos, Stratkauskaitė.

Gripo ar “flu” epidemija 
nors sumažėjusi, bet dar te- 
besiaučia. Daugumas ir lietu
vių susirgę sunkokai, kad net 
po kelias dienas buvo išlikę iš 
darbo.

—o—
Margučių Balius

Nors pavasarinės Velykų 
šventės dar toli (kovo 25 d.), 
tačiau teko nugirsti, kad kaip

—o—
Geriamas Vanduo Į Kraną

Geriamas montrealiečių 
vanduo iš St. Lawrence upės 
iki kranto ateina štai kaip: 
Viršuj Lachine Rapids staiga 
įteka į vandens įvadą (aque
duct, tarp Verdun ir Ville 
Emord), kuris yra penkių ir 
pusės mylių ilgumo.

šia grabe vanduo teka la
bai pamažu, kol prie Atwater 
pasiekia koštuvus. Taip pama
žu tekėdamas palieka daug 
nuosėdų, kurios kitaip reikėtų 
iškošti.

Ligi šičia vanduo buvo i«:aro> 
mas natūraliu svarumu,, bet 
nuo čia jau turi būti pumpiįo- 
jamas į koštuvų tvenkinius..'.

Eidamas per vieną iš kelių 
50-ties milionų galionų — per 
—dieną pumpų, vanduo įteka 
į vieną iš 64 koštuvų tvenki
nių, laikomų keturiose galeri
jose. Vanduo perleidžiamas 
per smulkų smėlį, p^kui per 
smulkų žvyrių, pask\į per 
stambų žvyrių. čia vanduo 
palieka velk visus savo nešva
rumus, išskiriant kelis mikro
bus.

kiekvienais metais, taip ir šie
met — ir dar net šauniau — 
posančialiečių lietuvių svetai
nėje ruošiama švenčių proga 
“Margučių Balius”.

Tradiciniai, tokie “Margu
čių Baliai” (visuomet būva pa
sekmingi. Susiėjusieji turi 
“good tinfe.” Todėl, kurie no
rite linksmai ir šiemet Vely
kas praleisti, nepraraskite 
progos, iš anksto pasiruoškite 
dalyvaufįiA^

—o— 
Mačiornytei “Shower” Partija

Kiek laiko atgal, A: Ma- 
čiornyjtė iškirto “šposą” savo 
draugėm. Nė vienai nieko ne
sakiusi, staiga apsivedė su 
francūzų tautos jaunuoliu. 
Sužinojusios “slaptybę,” jos 
draugės, sesutės Aldona 
(Alens) ir Alvyra Tamošiū
naitės, padedant M. Tautkus- 
Miknytei, juodviejų namuose, 
nors ir 'po vedybų, surengė 
“Shower” party.

—o 
Aukštesnis Budžetas — 
Aukštesni Taksai

Montrealio miesto istorijoj, 
šiemet valdybos pasiūlytas ir 
tarybos priimtas, aukščiau
sias miesto budžetas; $90,586,- 
399, nepajėgiant kitais bū
dais sukelti, yra padidinamas 
pakėlimu taksų ant vandens, 

* verslo (business) ir nejudomo 
turto. Ir štai, pavyzdžiui, kaip 
jus palies taksų pakėlimas:

Jeigu jūsų vandens taksai 
yra $30, $40 ar $100, tai nuo 
gegužės 1 d., 1951 m., jūs 
mokėsite $31.99, $42.'66 ar 
$106.66. Kitais žodžiais, van
dens taksai pakelta nuo 7% 
procento iki 8 procentų. Vers
lo ir turto taksai pakelta nuo 
10 iki 11 procentų.*

—o— ' .
St. Catherine Autobusai?

Montreal Tramways prane
šė, kad rytinėje St. Catherine 
gatv. dalyj , planuojama išimti 
gatvekarių bėgius, ę transpor- 
taęijos aptarnavimą pakeisti 
autobusais. Pakalta apimtų St. 
Catherine Str., ęąst, nuo. flar- 
bour iki Viau streets. Kada 
bus tas pradėtai nepranešta.

Universiteto Studentai 
Streikavo

Universiteto (University of

Tuomet sparčiai perleidžia
mas per skylėtas paipas į 
švaraus vandens tvenkinius ir 
po to, į chlorinuotas kame-, 
rasS kur pasilikusieji mikro
bai padaromi nepavojingais, 
šiame laikotarpyj vandenyje . 
pasilieka be galo mažas kiekis 
sunykusios chlorinos. I.

Tuomet, centralinėj rtotyj 
pumpos sulaiko vandenį ir 
įstumia tięsiai j jūsų kraną, 
jeigu jūs gyvenate (kalbant- 
grynai inžinierišku atžvilgiu) 
žemesniam distrikto. Kitaip 
visas vanduo sukeliamas į Mc- 
Tavish rezervuarą. J.—

Žinios iš Lietuvos i
Kolūkiniai Derliai

VILNIUS, 1950 m. gr. 31 
d. — “Laisvės” kolūkio lau
kuose aukštai iškilo žieminiai 
javai. Taip buvo ne kuriame 
nors atskirame bare, ne vie
nos kurios brigados lauke, 
bet visame pasėlių plote. Pas
valio rajono “Laisvės” kolūkis 
pernai nuėmė nuo savo laukų 
gausų žieminių kultūrų derlių 
— vidutiniškai po 24 centne
rius iš hektaro 117 hektarų 
plote. Atskiruose baruose fe 
auginta po 30 centnerių žie- . 
minių kviečių ir rugių iš heV 
tąro.

Žagarės rajono “Pergalės” 
kolūkis praėjusiais metais Lie
tuvoje pradėjo plačiu’ mastu’, 
auginti pašarinių runkelių t 
sėklą. Už sėklas kolūkis gavo , 
126 tūkstančius rublių paja
mų.

Dešimtys kolūkių nuėmė * 
pernai visame cukrinių runke-4 
Lių pasėlių plote po 300—350 
centnerių cukrinių runkelių,.?, i 
Tokių kolūkių tarpe yra Bir- . 
žų rajono “Tarybinis artojas.” u I

I Kazio Krūminio ir Aleksand- 
l co Dagio grandys čia nuėmė • 
po 350—400 centnerių cukri
nių runkelių iš hektaro.

žemės ūkio ministerijos kol
ūkių organizacinio skyriaus *
nepilnais duomenimis praėju
siais metais daugiau kaip 100 .
Tarybų Lietuvos kolūkių žem- |. 
dirbystės ir gyvulininkystėj . į 
pirmūnų pasiekė tokius rezult

reikėjo — respublikoje bu
vo visa eilė kolūkių, per

i pasiekusių 
| gražius laimėjimus. ■ Vieni 
ašmintiečiai iš kartoj suti
ko steigti kolūkį. Buvo ir i 
tokių, kurie svyravo: “Dar: 
palauksime, pažiūrėsime...”! 
Buožės, žinoma, piestu sto- 
jo prie kolūkius.

Jonas Krūvelis, pirmas 
apylinkėje iškėlęs kolūkių 
steigimo mintį, nenuleido 
rankų. Greit apie jį susi
būrė būrelis priešakinių 

■ valstiečių, kurie stojo į kol
ūkį, pavadinę jį “Ašminta.”

Šiandien Ašmintos apy
linkės nebegalima pažinti. 
Tiesa, laukai lyg ir tie, pa
tys, ir trobos dar vienkie
miais išsimėčiusios, •. tačiau 
laukuose nebėra ežių, o 
žmonės žymiai išaugę, są
moningesni. Susibūrę į kol
ūkius, jie vieningai stato 
gražų gyvenimą.

Apylinkės k61 ū k i e č i a i 
daug pasiekė.

Kolūkiai išaugino aukš
tesnį derlių, negu pavieni- 
ninkų laukuose kad išaug
davo. Metai buvo sunkūs, 
labai lietingi, tačiau derlius 
nuimtas be nuostolių. Aš
mintos apylinkė pirmoji ra
jone įvykdė grūdų paruo
šas. Kolūkiai ne tik įvyk
dė, bet ir 15% viršijo ru
dens sėjos planą. Visuose 
kolūkiuose įvykdytas 1950 
metams nustatytas gyvuli
ninkystės išvystymo pla
nas. • .• i A

Kol mes Žemaičių trumpą iaikiJ 
nrdinn vinrln fnl ! v. , .

LMS News and Views
(Tąsa nuo 3-čio pus.)

kėn dialogue. The singer can choose 
from any of the three categories and 
still be in accord with the theme of the 
Festival. This Festival will therefore 
feature a panorama of artistic composi
tions of known composers, as opposed to 
popular folk music of unidentified and 
unknown origin.

The purpose of the Opera Festival is 
manyfold:

1. To honor our Lithuanian composers

2. To create a greater 
operatic music of all types.

3. To revive the old favorite 
anian operettas.

4. To make 1951 Lithuanian 
Year.

It is az big program we have

interest in

Lithu-

Opera

It is az big program we have set for 
ourselves, big and vitally important. We 
hope the LMS OPERA FESTIVAL/will 
act as a stepping stone towards that 
goal. Singers, dancers, instrumen
talists, all who wish to participate are 
urged to contact me or any LMS Ex
ecutive Committee member as early as 
possible. The Festival will be held on 
Sunday, April 15, at -----a’t Richmond Hill

St. Petersburg, Florida, 
gražuole Jean McAlpine 
savo naujam maudymosi 
kostiume, padarytam ‘ iš 
nylon. /

siti t "> •

Gyviau mirk!
Aktoriai kelįoliką kartų 

kartojo rengiamojo lošimo 
pratimus, bet direktorius 
vis nešitenkino1 .žymiau
siojo aktoriaus vaidinimu. 
Ypač jį nervino■’ mirimo 
scena, kurios veikalo .hero
jus ,esą, reikiamai natūra
liai neatvaizdūojąs.. Galop, 
direktorius suriko: ’ P§Ia, 
dar sykį! Tik tu įdėk •dau
giau • gyvumo į;savo'..- lųįrtį I”

, ; : -Jį /

Montreal), kuris yra Rymo 
katalikų., dvasiškuos įtakoje, 
kovo 1 d. studentai buvo su-

tatus, už kuriuos tęsiami 
aukšti vyriausybiniai apdova- j 
nojimai.

v,' ■ y < *.



DETROITO ŽINIOS
Neramumai dirbtuvėse

Pas/mus taip vadinamu 
“nelegalių streikų” nuolat pa
sikartoja ir negalima jų iš
vengti,/ nors Reuterio sėbrai 
giriasi turį geriausius kont
raktus su darbdaviais.

Kai kontraktas guli ant 
lentynos, jis pasilieka tik 
kontraktu. Visoki skundai 
prieš darbdavius išguli ne
svarstyti neribotą laiką. Ne
tekę kantrybės, darbininkai 
turi ką nors,daryti. Iš to kyla 
taip vadinami “nelegalizuoti 
streikai” ir unijų viršininkų 
išstojimai prieš eilinius unijis- 
tus. Vieni apleidžia darbą, ki
tus darbdaviai išvaro namo.

Bet reuteriečiai tuo nesirū
piną. Jiems svarbiau iškaulyti 
kodų nors valdišką “ciną” pas 
Trumaną.

—o—
Fordo Lokalas 600

Buvusis UAW-CIO Fordo 
Lokalo 600 prezidentas Carl
Stellato negavo rinkimuose 
daugumos balsų. Tai dabar, 
turės eiti perbalsavimui du 
daugiausia gavę balsų kandi
datai.

. Š^ella&o būk tai gavęs pusę 
atstovų,į nacionalį unijos su
važiavimą. Bet pasiūlymą pa
kelti unijos mokestis • didelė 
ųpijistų dauguma atmetė.

—o—
Nepatenkinti kylančiomis 
kainomis <

Visur girdisi zurzėjimas 
dėl bekylančių pragyvenimo 
kainų. Kiti net siūlo atiduoti 
prez. Trumanui visą savo al
gą, jeigu jis užtikrins gyveni
mui vietą, drabužį ir maistą 
šeimos palaikymui.

Ką gi besakyti, kad papras
to kopūsto svaras kainuoja 
27 centus. Daugelis darbinin
kų iš savo dabartinių algų ne
begali niekaip išsiversti.

—o—
Praplito ligos

• Pastaruoju laiku po Detroi
tą pripilto sunkus šaltis arba

TINKAMAI ATŽYMĖKIME 

LAISVES
40 METŲ SUKAKTI

l

Laisvės dalininkų Suvažiavimas, 40 metų sukakties proga, atsi
šaukia į visuomenę, kad sukeltų $10,000 iki 15-1 os dienos liepos > 

-išlaikymui dienraščio 1951 ipetais. šis taip ryškus atsišaukimas 
turi būt įvykintas šimtu nuošimčių! ,

Vykindami suvažiavimo pageidavimą, paskelbiame vajų ųuo 
kovo 1-mos iki liepos 15-tos sukėlimui $10,000 fondo aukomis, 
pelnais nuo parengimų, naujomis prenumeratomis ir pasiskelbi- 
mais jubiliejinėje Laisvės laidoje. Tuomi užtikrinsime dienraš
čiui Laisvei gyvavimą 1951 metais.

Su 40 metų Laisvės gyvavimo sukaktim, pasirodykime, jog mes 
' dabar su tokiu pat pasiryžimu ir tyru idealizmu gynimui dar- 

„ bininkų klasės reikalų, stojame už išlaikymą Laisvės, kaip stojo
jos įkūrėjai 1911 metais. Visi į darbą: verbuokime naujus skai
tytojus, rinkime pasveikinimus jubiliejinei laidai, ruoškime pra
mogas Laisvės paramai ir aukokime sukėlimui $10,000 fondo.

'Kurie dėl kokių priežasčių esate pertraukę prenumeravimą 
dienraščio Laisvės, šios sukakties proga užsisakykite jį ir vėl. 
Ne visus mes galime"asmeniškai susieiti ir paprašyti užsipre
numeruoti Laisvę ar paprašyti aukos į šį fondą. Todėl mes pra
šome būti taip maloniais — užsisakykite Laisvę patys savo ini
ciatyva ir prisiųskite jubiliejinę dovaną. Nęsivelinkite, atlikite 
savo pareigą apšvietos reikalui tuojau. Jūs patys geriau jausi
tės ir jūsų draugai labiau* įvertins jus už atydumą.

*/ Jei jums rūpi gauti daugiau informacijų sukakties atžymėjimo 
reikalu, rašykite Laisvės administracijai prašydami informa
cijų, o mes jums mielai jas suteiksime.

. Darbuokimės visi, kad mūsų dienraštis gyvuotų ir bujotų!

LAISVES ADMINISTRACIJA
110-12 Atlantic Ąve., Richmond Hill 19, N. Y.

taip vadinama influenza. La
bai daug žmonių serga. Dau
gelis mokytojų dėl tos ligos 
negali ateiti j mokyklas vai
kus mokinti. Dirbtuvėse tas 
pats.

Kur tik nepasisuksi, vis iš-
i girsi kalbant apie “fliu” ser- 
į gančius. Gerokas skaičius ir 
; lietuvių ta liga serga.

—o—
Į Mirė Jokubėnas

Neseniai mirė Jokubėnas, 
vienas iš seniausių Detroito 
lietuvių. Jis turėjo apie 80 
metų amžiaus. .Jis paliko sū- 

' nu.
Kovo 3 d. mirė ir jaunasis 

Jokubėnas. Dar nesulaukęs 
pusės amžiaus atsisveikino su 
šiuo pasauliu.

Kaip tėvas, taip ir sūnus 
ėjo su progresu.

Ilsėkis ramiai, Jacobs Jr!
—°— .

Iškilo skandalas
Netikėtai, žaibo greitumu iš-'

kilo mūsų garsiame Detroite 
purvynas, doleriu paremtas. 
Surasta, kad apie du tūkstan
čiai aukštųjų mokyklų studen-i 
tų naudoja morfiną, heroiną,! 
marihuaną ir, kitus nuodus. 
Šimtai jų ar būsią galima-pa
gydyti.

Bot mūsų valdininkai mažai 
)<ą tuo klausimu daro. Tie 
teisių prižiūrėtojai ieško ko
munistų. Bet kur doleris jvel-' 
tas, tai jie to nemato. Kai jau 
pasirodo didžiausias pavojus 
jaunuomenei, tai tik tada su 
didžiausiu sunkumu tą paste'- 
bi.

Dabar jie išleidžia naujus 
patvarkymus prieš tuos “do
pe” pardavėjus. Taip, jie ra
kina tvartą, kada vagys jau 
arklius išvogė. Rep.

—o—
Spaudos vajininkų 
pagarbos vakaras

Kovo 18 d., Draugijų salė
je, 1097 Porter, atsibus šau
nus vakaras Laisvės ir Vilnies 
vajininkų ii’ vajininkių pager-1

bimui. Prasidės 5 'Vai. pb pie
tų. ' • ' vj •
Detroitas turėjo progą užim

ti pirmą vietą gavime naujų 
skaitytojų kaip Vilniai, taip ir 
Laisvei. Kad vajininkus pa
gerbti, abi LLD kuopos nusita
rė surengti šį vakarą-.

Visi Laisvės ir Vilnies skai
tytojai, taipgi ir LLD nariai 
turės progą dalyvauti. Rengė
jai užtikrina visus patenkinti. 
Įžanga ‘visiems veltui.
^Kviečia visus LLD 52 ir 188
* kuopų komitetai.

Waterbury, Conn.
Mirė Martinas Gumbelevičius

Šių metų vasario 18 d., po 
ilgos ligos, mirė Martinas 
Gumbelevičius, daug kam bu
vo žinomas kaip “šviesus po
nas.” Per keletą sirgimo, mė
nesių buvo prižiūrėtas: pusbro
lio Petro Gumbolevičiaus, An
sonia, Conn. Buvo pašarvotas 
pas graborių Dielniką, Wa
terbury. Conn. Vasario mėn. 
21 d. buvo palaidotas Švento 
Petro kapinėse, Derby, Conn., 
su bažnytinėmis apeigomis.

M. Gumbelevičius buvo ne
vedęs. Amerikoje jis išgyve
no virš 40 metų. Dirbo viso
kius darbus, nes buvo darbš
tus, daugiau linkęs prie biz
nio, mėsinyčios, valgyklos, 
saliuno. Jis yra(turėjęs ir sa
vo valgyklą. Paskutiniu laiku 
dirbo ant farmos, nes ir ten 
buvo geras farmeris.

Jis prigulėjo prie klubo, 
SLA ir dar prie kelių pašal- 
pinių draugijų. Buvo . laisvų 
pažiūrų. Priklausė prie LLD 
ir buvo dienraščio Laisvės 
skaitytojas ir rėmėjas darbi
ninkiškos spaudos.

Iš Lietuvos paėjo — Tetir- 
vinių kąimo, Pasvalio vals
čiaus ir parapijos. Lietuvoje 
liko trys broliai ir trys sese
rys.

Lai jam būna, lengva šios 
šalies žemelė! Liūdesio va
landoje nuoširdi užuojauta jo 
pusbroliui ir kitiems artimie
siems. M. Faugis.

Worcester, Mass.
Palaidojom Sirhaną Janulį

Vasario 25 dieną palaido
jom Šimaną Janulį, mirusį 
vasario 21 d. nuo staiga susto
jimo jo širdies. Jo karstas bu
vo papuoštas gražiomis gėlė6 
mis'ir raudonom rožėmis. Die
na buvo graži ir saulėta. To
dėl daug iš Wprcest’erio apy
linkės, ir Bostono bei Nashua, 
N. H., draugų ir draugių at
vyko, kad palydėti Simaną 
Janulį į am,žino atilsio vietą, į 
Vilties kapus. Jo kapą apsto
jo, virš trys šimtai žmonių.

Kadangi draugas S. Janulis 
per daugelį metų buvo LLD 
11 kuopos finansų sekretorius 
ir veikėjas dėl mūsų laisvo
sios spaudos, vaj minkąs įrašy
me naujų narių į LLD, todėl 
męs jo gražių darbų ilgai ne
pamiršime. čia draugas;D. M. 
Šolomskas, LLD Centro sekre
torius/ prie jo kapo pasakė 
prakalbą iš velionio gražių 
per visą gyvenimą nuveiktų 
darbų, pabrėždamas, kad 
mes likusieji turėsim dirbti 
daugiau, kad užpildyti tą 
spragą darbuose už laisvę, 
už progresą. O Simano senų 
laikų draugas, poetas ir rašy
tojas Senas Vincas prie jo ka
po pasakė atsisveikinimo au
dringas eiles. D. M. Sukackie-
nė taipgi prie draugo Janulio 
kapo pasakė atsisveikinimo 
eiles. i

Simano Janulio mirtįs yra 
didelis nuostolis jo likusiai
šeimai ir mums visiems, kurie 
bendrai veikėm per daugelį 
metų Worcesteryje. Mudu 
abu su Simanu sekretoriavo,m 
prie vieno stalo per daugelį 
metų LLD 11 kuopoj. Šian
dien jo nėra tarp mūsų. Jo 
gyvenimo gražių darbų kelio
nę męs ilgai minėsim.

Tegul būna lengva žemė 
tau, Simanai! Mes tavo darbo 

i vietą užpildysim.
Po atsisveikinimo prie Si

mano > Janulio kapo, graborius 
Karalius už velionio žmoąa 
pakvietė visus ,/ palydovus į 
svetainę 29 Endicott St. prie 
užkandžių. Kuomet sugrįžom 
į svetainę, visi staįai buvo 
užimti virš 300 žmonių, čia 
sakė kalbas ir skaitė eilėraš
čius Senas Vincas, D. M. šo
lomskas ir M. Sukackienė, ir
vis iš gražių Simano Janulio taikomi atėmimui darbo 
darbų. Pirmu kartu man teko į žmonėms paprasčiausių teisių, 
matyti tokias gražias laidotu- ! taip ir šis prasideda su nieki- 
ves, kur mūsų gero draugo j nimu Komunistų Partijos ir 
gyvenimo gražūs darbai buvo i kad esą reikalingas įstatymas 
jo palydovams perduoti žo- j komunistų suvaldymui. Bet 
džiu ir eilėraščiais. I pasiskaičius giliau, sen. Zona

Kadangi Simanas Janulis! biliuje matosi, kad tas bilius 
buvo Laisvės bendradarbis! yra taikomas prieš kiekvieną 
per visus'laikus, tai čia jo' progresyvę, vadinamą “komu- 
atminčiai sudėjo dėl Laisvės cistinio fronto” organizaciją,
$131.05. Aukojo šie:

Po $5: J. ir S. Reinardai, 
Vilkauskų šeima, A. Naruše
vičius, P. Klimas, U. Jaškevi- 
čienė, P. Skralskis; Laisvės 
draugas $10.

Po $2: J. Dovidonis, Mr. 
Merkys, Zomačiai, Bondot, 
Musteikis, L. Ausejienė, J.
Karsokicnė, K. Karvelis, • M.
Petkunienė, T. Krapas, F. Ka-
lanta, F. Petkų nas, J. Valon- 
čauskas, Adelė ir J. Grybai, 
J. Korsak, Mr. ir Mrs. Pau- 
rai, Mr. ir Mrs. Ausejai, Mr. 
Blis, Kanapkiaii

Po $1: J. Benderius, J. Sen
kus, Mr. Wąyshek, Mr. Silver- 
man, S. Bružas, Mr. Kerxhal- 
Įį, Mrs. McDermott, Tharmel, 
J. Urbonas, Kirapienė, Grine
vičienė, J. Nelch, Norbutas,
Ignas Kubiliūnas, L. žalimas, 
Draugas, Mrs. Trumskienė, 
A. Sukackas, L. Monkienė, 
draugas, Draugas, Baguckie- 
nė, Deksnienė, .Draugas, J. 
Petkunas, Beny Cook, N. 
Gurskienė, A. Sabulięnė, Ig. 
Lozaravičius, J. Jaškevičius, 
J. Pąlonis, K. šolc^mskienė, 
P. Bacevičius, A. Vąsil, V. 
Jaučius, Philądelphijos Drau
gas, M. • Wbolek, Mrs. Cook, 
O. Samulčnąs,' B. Blęrnotą, J. 
Samu lėnas, V. Bernotą, Senas 
Vincas, H. Wasik, Ą.’ č.eponis, 
J. Barys, V. Bovinas, J. Ku
kaitis. -

Pq 50c: Pilkauskienė, JMĮrs. 
Silvermen, J. Demikis, P. Są- 
dauskas, J, Traupis, v .

Ačiu draugėms ir drau
gams iš Bostono, Norwoodo, 
Montello, Nashua, FichburdĮo 
ir visiem worcesteriečiams'už 
jūsų suteiktas dovanas Lais
vei, kuriai velionis dėjo savo 
spėkas, kad Laisvė gyvuotų.

J.M. Lukas.

Cleveland, Ohio
$2,500,000 Lobby Mašinai 
Ohio Seimelyje

Teko būti Artistų, Moksli
ninkų ir Profesionalų Organi
zacijos Clevelando skyriaus 
susirinkime, kuriame buvo 
diskusuojamas Teisingos Sam
dos įstatymo įsigijimas Ohio 
valstijoje, kuris yra reikalingas 
nevien apsaugojimui negrų 
rasės žmonių nuo samdytojų 
diskriminacijos, bet lygiai ir 
baltų žmonių, kuriuos darbda
viai diskriminuoja už jų įsiti
kinimus ir tautinį paėjimą.

Tose diskusijose buvo iškel
ta aikštėj!, kad monopolistai 
bei fabrikantai sudėjo 2 ir pu
sę milijono dolerių sudarymui 
Ohio legislature j e tokios
“lobby” mašinos, 'kuri sulai- A *kytų bet kokį darbo žmonėms 
naudingą bilių, jei įneštų są
žiningas senatorius ar atsto
vas seimeliu. Taipgi ta maši
na turės pravaryti tokius bi- 
lius, kurie suvaržytų darbo 
žmonių pajėgas kovose už jų 
būvį.

Su lyg vieno diskusanto išsi
reiškimo, ta mašina esanti at
sargiai prirengta ir gerai iš-
aliejuota.

★ 
Nepadorus pro-fašistinis bilius

Todėl atrodo, kad reakcio
nieriai, įsigavę į valstijos se
natorius ar atstovus, iš kailio 
neriasi, kad pravaryti savo ar 
pasirašyti po monopolistų ad
vokatų parašytų! tiesiog fašis
tiniu bilium. Metai laiko at
gal senatorius Bartunck buvo 
įnešęs pro-fašistinį bilių, kurį 
Ohio Progresyvių Partijos pa
stangos privertė atmesti, šie
met atstovas S. A. Zona, re- 
publikonas iš Clevelando, įne
šė seimeliu bilių B. B. No 11. 
Kuriems jau-teko susipažinti 
su McCarran įstatymu,’ ’ sako, 
kad sen. Zona bilius ,yra 
daug aršesnis ir už McCarran 
įstatymą.

Kaip visi biliai, kurie yra 

korporaciją ar associaciją, tu
rinčią 20 ar daugiau narių. 
Visos progresyvės organizaci
jos turėtų užsiregistruoti pas 
valstijos sekretorių, priduo
damos narių skaičių ir savo 
konstituciją patik rinimui. 
Kiekviena tokia organizacija 
turėtų priduoti valstijos sek-
retoriui savo nutarimus ir re \ N • ‘ ;
zoliųcijas prieš fęderalj, vals
tijos ar miesto Įstatymą ar 
prieš bet kurį kandidatą į po
litinę pareiga. To neatlikę bu
tų baudžiami iki $1,000 ir iki 
12 metų kalėjimo. Kiekvienas 
progresyvis žmogus, pagautas 
esant vąldžioję ar kad ir prie 
menkiausio, valdžios darbo, 
biB.ų išmestas ir nubaustas iki 
$500 ar vienus metus kalėji
mo. J,.N.S.
• J « • <

Baltimore, Mi
Banketas, piknikas ir kitkas

Yra rengiamas labai puikus 
banketas balandžio 7-tą vaka
re. Tikietai dėl b.anketo jau 
gatavi ir platinami. Platesnis 
paaiškinimas^, bus paskęlbtas 
vėliau.

Taipgi yra rengiamas dien
raščio Ųaisvęs parąmai pikni
kas, kuris įvyks birželio 3, 
sekmadienyje, toje pačioje 
'Viętoįe, kur pernai buvo: Slo
vak National IJomę, 65'26 Lla- 
labiyd Avė., Rąltįrąore, Md.

Vąsarįp 28 d. pas mus 1 an-

kėši J. Gašlūnas iš Brooklyn, 
N. Y. Ta j a proga buvo sušauk
tas progresiečių pasitarimas, 
reikale sukėlimo specialiu 
Laisvės fondan dešimties tūks
tančių dolerių. Gasiūnui pa
aiškinus padėtį, padaryta pra- 
'džia, tam reikalui suaukota 
$104. Kiti draugai pasižadėjo 
vėliau aukoti.

Noriu priminti LLD 25 kp. 
nariam, kad kuopos ateinan
tis susirinkimhs įvyks 12 kovo, 
8 v. vakare, Lietuvių Svetai
nėje. Pageidautina, kad šis 
susirinkimas būtų skaitlingas, 
nes reikės įvykstančiam ban
ketui gauti pagelbininkų, ir 
bus nemažai kitų reikalų ap
svarstymui., Pavasariui artė
jant, turime pagyvinti ir mū
sų veikimą, todėl dar kartą 
prašau, nepamirškite, drau
gai ir draugės, susirinkimo.

V,.

Bwghamton.. N. Y.
Pasikalbėjimas su lietuviu

Kaipo senas binghamtonie- 
tis įeinu į lietuvišką kirpyklą 
— barber shop. Visgi lietuvis 
pas lietuvį. Įėjęs, žiūriu, vie
nas lietuvis ilsisi stalą užgu
lęs. Sakau, “čia vienas smar
kiai suvargęs.”

i
Ant barberio atsakymo var? 

guolis pajuto, jog apie jį kal
bama. Pakėlė galvą. Prašne
kėjo:

—Sveiki, gyvi. Matai, aš 
pasiutai! gerti, nemiegojęs per 
naktį, nes ii’ taip nieko nebe
galiu su moteriške...

Na ir kalbos eina vien tik 
apie tai. Netrukus jis “nuvažia
vo” ir Lietuvon. Sako, niekas 
nieko nežino apie Lietuvą, 
kaip ten yra.

Aš užprotestavau. Sakau, 
jog dabai' žinios per greitai 
ateina. Kas tik svarbesnio, 
viskas paduodama per radiją, 
televiziją, laikraštį.
' —Ką ten per laikraštį, ten 
visko-prirašo. Ot, kad laišką 
gautum, tai sužinotum. Vienas 
lietuvis B. Kaminskas buvo 
išsiųstas į Rusiją. Kur jį iš
siuntė, niekas Lietuvoje neži
no... 1

— Kaip, nežino? Juk aš 
rašiau jo moteriai laišką Lie
tuvon, žingeidaudamas apie 
B. Kaminską, — atsakiau tam 
lietuviui. — Tai jo moteris 
jam nusiuntė ,mano laišką ir 
jisai mums atsiuntė atsakymą 
ir gerų dienų visiems. Sako, 
jog sveikas ir už savo kaltes 
jau atbuvo. Vėliau parašys 
daugiau apie savo prasikalti
mą. Taipgi atsiuntė ir savo 
nuotrauką.

Po to mano oponentas nie
ko nebęatsakė. Ten buvęs.

I Tel. AV. 2-4026 g

DR. JOHN REPSH1SI
S (REPŠYS) S
g LIETUVIS GYDYTOJAS | 

8 Valandos: 2-4 ir 6-8
M Nedčliomis ir šventadieniais: g 
S nuo 10 iki 12 ryto. 2
§ 495 Columbia Rd. §
I DORCHESTER, MASS. |

I 4 CHARLES
1 > ' ‘

Šypsenos
Sulyg laiko

“Duokit man tokią čiul
piamąją saldainę, kurios 
užtektų visai dienai,” rei
kalauja vaikas saldainių 
pardavėjo.

Pastarasis padavė vaikui 
didoką saldainę.

“Kad šitoji išrodo gana 
maža,” pastebėjo jaunasis 
pirkėjas, ’abejingai apžiūri
nėdamas saldainę.

“Sulyg laiko,” atsakė par
davėjas, “juk dabar ir die
nos jau trumpesnės.”

1 • 1

Gerai, bet • • •
Apdraudos kompanijos 

atstovas: “Pinigų duot 
jums mes negalėsime, bet 
mes parūpinsime jums tokį 
pat automobilį, kaip ir bu
vęs jūsiškis.”

Automobilio savininkas: 
“Gerai, šiame atsitikime, aš 
sutinku. Bet jeigu jūs vi
sada šitaip elgįątės, tai tuo
jau pąnaikinkit mano mo
ters gyvasties apdraudą.”

Surinko J. Barkus

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH. 

Vajininkų Vakaras.
Darbininkiškos spaudos vajininkių 

ir vajininkų pagarbos vakaras atsi
bus sekmadieni, kovo 18 d., 5 vai. 
po pietų, Draugijų Svetainėj, 4Č97 
Porter St. Tai bus pagarbos vaka
ras Laisvės ir Vilnies darbuotojų. 
Detroitas .kaipo artima kolonija nuo 
Chicagos vėl turėjo už garbę gauti 
Vilnies pirmą dovaną, o taipgi gavo 
dovaną ir nuo Laisvės.

Todėl abi LLD kuopos, tai yra, 
52 ir 188 kuopos bendrai rengia šj 
vakarą. Visi LLD nariaai, Laisvės 
ir Vilnies skaitytojai, laisvę mylinti 
lietuviąai prašomi atsilankyti. Bus 
tinkamo maisto ir įsigėrimo, taip
gi ir kalbų. — Įžanga visiems vel
tui. — Kviečia LLD 52 ir 188 Kpp.

(48-49)

HARTFORD, CONN.
LLD' 68 kuopos susirinkimas atsi

bus kovo (March) 12 d., prasidės 
i 7:30 vai. vakare, Laisvės Choro sa
lėje, 155 Hungerford St. Prašome 
visus narius dalyvauti šiame susirin
kime, nes turime aptarti daug svar
bių reikalų, būtent: ppisirengti prie 
spaudos pikniko, kuris įvyks liepos 
15 d. ir yra daugiau svarbių reika
lų. Beje, prašome visų užsiniokėti 
duokles už šiuos metus. — Kuopos 
Valdyba. (48-49)

ELIZABETH, N. J.
L. Darb. Susivė 33. kuopos susi

rinkimas įvyks trečiadienį 14 d. 
kovo (March), 8 v. vak., 408 Court 
St. Nariai kviečiami dalyvauti, bus 
svarbių reikalų aptarti. — Valdyba.

(48-49)

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj Kreipki 
tės prie manęs dieną ar i 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai mo- į 
demiškai jruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu įr kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt Vernon St j 
Philadelphia, Pa.

Tel. Pępląf 41X0

5 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -šešt., Koy.-l^ar. 10, 1051
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NowYoito^M^WZimos
Šį sekmadienį Auditorijoje 
bus prelekcija

Atvyksiantieji į Liberty Au
ditoriją kovo 1 1-tos popietį 
turės labai naudingą ir įdomų 
pobūvį. Programa:

Daktaras Jonas Stanislovai- 
tis iš Waterbury, Conn., pa
teiks prelekcija apie pasiūly-

ir dainų
tus mūsų šalyje Sveikatos Ap- 
draudos planus ir kaip pana
šūs planai veikia Europoje. 
Taigi atsakinės į visokius pa-%
klausimus sveikatos reikalais.

f

sa

Niujorkas - skersai Dukrytės liūdymas 
išgelbėjo tėvų

Suzanna Kazokytė

Suzanna Kazokytė, kaipo 
slauge, irgi galėtų daug ko 
pasakyti apie sveikatą. Ta
čiau jinai dainuos, ne kalbės. 
Dainos, kaip jau visi žinomo 
iš praeities, suteikia daug 
malonių nuotaikų, o linksmos 
nuotaikos yra labai naudingos 
sveikatai.

Muzikė Brone Sukackiene 
(šalinaitė) akdmpanuos.

Prelekcija prasidės lygiai 
skirtu laiku, 3 vai., nes dakta
ro profesija reikalauja tą pa
tį vakarą sugrįžti namo. Au
ditorija randasi prie Atlantic 
Avė. ir 110th St., Richmond 
Hill. Rengia Moterų Klubas. 
Kviečiami visi. Įėjimas nemo
kamas. *

Amerikos žydų Darbininkų 
Taryba siunčia delegaciją į 
Washingtoną kovo 15-tą. Pro
testuos prieš atginklavimą 
Vokietijos. Nuveš ir memoran
dumą, kuriame išdėstys, dėl 
ko ginklavimas Vokietijos bū
tų žalingas taikos ir demo
kratijai.

Pennsylvania gelžkelių fir
mos tarnautojas tyrinėjime 
paskiausios geležinkelio ne
laimes pasakė, jog ta dalis 
naujo kelio, kur nukrito ir 
susikūlė traukinys ties Wood
bridge, buvo vartota be 
tikrinimo jos saugumo.

pa-

miestiniam namų 
inžinierių 
55 metų,

Long

Tik už savaites matysime 
meiles ir keršto operą

Artėjant gražuolės operos 
“La Traviata” pastatymo die
nai, kovo (March) 18-tai, pri- 
mintina, jog pasirinkimas re
zervuotų sėdynių Liberty Au
ditorijoje retėja. Ir mažėja 
skaičius bendrųjų įžangos ti- 
kietų. Vienų kaina $2, kitų 
$1.50. Statoma Liberty Audi
torijos naudai. Bus ir šokiai.

Praėjusiomis dienomis jna-

Tarnavęs 
ir pastatų skyriui 
Ed ward Ettingor, 
prisipažino kreivai, prisiekęs. 
Jis buvo sakęsis teturįs taup
menų tiktai viename banke, 
bet jis turėjęs penkiuose. Juo- 
mi susidomėjo, kai pastebėjoj 
kad jis uždirbdamas per me-Į 

metų

John Arnold Daly
Beach gyventojas, tapo ištei
sintas dėl žmonos mirties. Jo 
žmona mirė po to, kai parsi
veždamas iš karčiam,os jis ją 
apmušęs. Tačiau jo dukrelė, 
5 metų, mažiausioji iš trijų jo 
vaikų, pasakojo, kad karčia- 
moj svetimas vyriškis buvo 
jos motiną parmušęs ant že
mės. Ir kad išlipus iš taksiko, 
parvažiavus namo, jos moti
na virto ir atsimušė į sieną. 
Menama, kad mažos liudyto
jos pasakojimas paveikė 
džiūrę.

Jam ne vistiek
John J. McAndrew, Roque

fort sūrių firmos viršininkas, 
patraukė teisman newyorkiecio 
Candlelight Restaurano savi
ninke. Kaltina, 
jus ten valgyti ir 
savo firmos sūrio : 
niais, jam paduota 
melsvo amerikoniško 
Tai buvusi apgaulė.

| Filmos-Teatrai
New Yorko miestine opera

G reta veik i an Č i os m i este 
Metropolitan Operos, vėl io
nics LaGuardijos laikais buvo 
įkurta ir dabar tebegyvuoja 
.■.miestine operos grupė. Per 
žiemą pasiruošia, o pavasa
riop stato kelias operas.

šiemetinis miestinės operos 
'sezonas prasidės šio menesio 
14-tą, baigsis balandžio 22-rą. 
Vaidins City Center, 131 W. 
55th St., N. Y. Tikictai jau 
pardavinėjami. Jų kainos vi
soje salėje ir pirmojo balkono 
pirmosiose trijose .eilėse po 
$3.60. Toliau po $3 ir $2.40. 
O antrajame, aukštajame bal
kone po $1.80 ir $1.50. Miesti
nės operos kainos skaitomos 
populi arė m is, pri o i n am om is 
visiems.

šį sezoną suvaidins 13 skir
tingų operų, tarpe tų ir mūsų 
matysimą ją 
Traviatą.”

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo dust.') 

mui. Smetonų ir Krupavičių 
gadynė praėjo, kaip baisiau
sias maras.

Prašau visus susipažinti su 
nauju žodžiu. Tik neseniai jis 
gimė. Tai žodis “mirtininkai”.

Ikšiol mes neturėjome tin
kamo žodžio pavadinimui tų, 
kurie prisikelia iš numirusių. 
Dabar skaitau, kad Chicagoje 
tą ir tą dieną kalbės net du 
“mirtininkai”. Jie buvo bolše
vikų “nuteisti mirtin ir supiš- 
kinti”,. bet dabar staiga atsi- 

į rado Chicagoje ir prakalbas
Keikia, žinoma, 

nistus ir Lietuvą. Jie vadinasi
“mirtininkais”.

Auditorijoje “La 1

Paramount 
filmą “Molly

HELP WANTED—FEMALE
Namų darbininkė, patyrusį my

linti vaikus, guolis vietoie, atskiras 
kambarys, linksma apylinke, geri 
namai, D. P. priimama. ESL -5-8037.

Virėja, namų darbininkė, ieškanti 
gorų namų, guolis vietoje, atskira
me kambaryje, vaikai 6 ir 8 metų, 
nėra skalbimų, su paliudijimu, gera 
alga, pajūryje. BE. 5-4583.

Namų darbininkė, puolis vietoje, 
alskiras kambarvs. mvb’nti vaikus, 
daktaro namai BU. 2-0055.

MnfnriSVė ahnlnarn namu darbui, 
na-o'nlhininkė nrię virimu ir n»4ežiQ- 

suauerę. 
elektriniai ir^ngi- 

(49-51) ‘

komu-'rAi Vfl’ko 4’4 metu, du 
linksma aniinka. 
mai. CI. 3-6737.

j tus $4,020 bėgių trejų 
I sutaupė virš $10.000. ■

Išrinkta d žiūre teisti Mr. 
jo žmoną

Ręsta urano 
kad jam nuė- 

užs i sakius 
su sausai- 

. paprasto 
sūrio.

Atrasta upelyje
Mrs. Constance 7 Dorskie, 

66 metų, gyvenusi 310 
St. Brooklyne, atrasta ' 

1 town upelio įlankoje 
Grand St. tiltu, mirusi, 
riškę atpažino jos 
Peter.

Aną dieną Vokietijoje vie
name susirinkime kalbėjęs 

! prelatas Krupavičius į tenai 
pat sėdinti seną Dr. Vydūną:

“Mielas Vydūne, pasižadė
kime: Nemirsim tol, kol nesu- 
grįšim į laisvą Lietuvą! Atida
vėm tautai savo jaunystę, kū
rybą ir norime parvežti į Lie
tuvą savo kūnus”.

Bet galima prelatą užtik-

Namu darbininke: virčia. Motina 
ir vaikinis 3% m amžiaus. Paty
rusį. Vėliausius naliūdiiimus. Guolis 
vietoie. Mid-Manhattan. 5 kambariu 
anartmentas. Dvi vanos. Mvlintf 
vaikus. Žemiau 40 m. $100-125 į 
mėnesį. Tel. SC. 4-3653,

(49-51)

Namų darbininkė, patyrusi. Guolis, 
vietoie. Paprastas virimas; vaikai 
tarne- 12 ir 14. Paliudijimai. Žiemą 
mieste. Kontruose vasarą. Geri na
mai.. Daug patogumų. 
Tol. CY. 2-2024. (49-51)

ALEXANDER ANDROYAN 

barono rolėje

Kiti tėvai pritaria

New Yorko
Rodomoji

yra gaminta sekant Gertrudes 
Berg veikalą “Molly and L” 
Ji vaizduoja Bronx vidurines
klasės šeimą ir jos visokius rinti, kad taip gyventi atsibos, 
prietikius. Pati Mrs. Berg, ge-. Klerikalinės Lietuvos, kokios 
rai žinoma radio ir scenos ko
miškų “The Goldbergs” prog-' 
ramų aktorė pati vaidina Į 
Molly rolę ir filmoje. Phillip 
Loeb vaidina Jake Goldbergo 
rolę.

Ir kitų aktorių dauguma 
filmoje tie patys, kurio vaidi
na Goldbergų aktuose televi
zijoje.

niekados
t’asidėjo ankstybas^ pąya-
5, trečiadieni buvo 56.7

Pr 
saris, trečiadienį _ __ 
laipsniai šilimos. Bet tai dar 
nereiškia, kad nebebus V. šal
čių. Gali būti. Kovo 7-tą 1890

nori Krupavičius, 
nebebus.

Kas blogiausia, 
kad jeigu jis taip toliau gy
vens ir niekins Lietuvą, kaip J metais temperatūra buvo 5.8

žinoma,

dabar gyvena ir niekina, tai 
Krupavičiaus ir kūnui Lietu
voje vietos nebus, jeigu kada 
nors kas ir1 užsimanytų ji Lie
tuvon nugabenti.

laipsniai. Gi 1946 metais tą 
dieną buvo 71.2 laipsniai.

Įtėte Laisvėje, kaip jaunas Al-i
fredo įsimyli ir paveržia g.-a.lJulnis Rosenberg 
žuolę Violetta nuo nesiteiku- J11'®1 Morton Sobet , Juos 
šio imti sau žmona, bet užvy-pter,a ‘ty™ rusams alom|- 
daus užleisti ją kitam baro- l.n’1’ se’<rG 0- 
no. Tačiau Alfredo tėvo Ger- į ----------------------
mont prikalbėta Violetta laiš-| Gubernatorius Dewey siūlėj 
ku praneša savo mylimajam | kad sutvarkytas ii- pataisytas1 
Alfredui, jog jinai jį aplei-iLong Island gelžkelis 
džia. Savo nerimui malšinti ji sugrąžintas privatiniams 
sugrįžta pas baroną 
lankomas puotas.

Kai ateina Alfredo 
da Violettos laišką, jo 
nimui ir širdies skausmui ne-1 .
besiranda jokių ribų. Tėvas pavojingą gatvę 
bando jam įkalbėti, kad taip j > 
bus geriausia visiems, net ir1 šimtai susiedijps moterų 
jam. pačiam. Bet visa tai tik sitarė savimi užtverti pąvojin-' 

.krūtinėje gą jų vaikams gatvę — Minna 
at- St. -— ties Liaudies Mokykla 

j 230, Brooklyne. Jos tą pada
rė protestuodamos, kad mies
tas atsisako padaryti gatvę 
važiuojama tiktai vienon pu
sėn. Gatvė randasi už vieno 
bloko nuo mokyklos.

Motinos sako, kad bėgiu 18 
mėnesių ant tos gatvės įvyko 
4 nelaimės su automobiliais.
Jos daugiau nerizikuos leisti .įrengė vaikams 
vaikus mokyklon be apsaugos.
Jų reikalavimus remia, jiems 
vadovauja, Tėvų-Mękytojų 
organizacijos tos mokyklos

ir j jo , pitalistams su numušimu I

nusimi- Motinos užtvėrė
ne-1

pagimdo Alfredo 
neužgesinamą troškimą 
keršyti Violettai. Mat, jis ne
žino, kad jai jo tėvas įkalbėjo 
jį pamesti, nuo jo prasišalin
ti.

Kas atsitiks, kai jie susi
tiks po vienu stogu ? Tai dali
nai matysite sekamose laido
se. Tačiau kerštingą meilę 
geriausia parodys ugningoji 
operos daina ir judrūs veiks

mai. Ar.

Newyorkieciai pasiųs
neleidusiems dukters į Washington^ 
mokyklon 500 delegatų

New Yorko darbininkų

būtų Laisves reikalais 
ka- 

tak-

su-

Stagg 
New- 

ties
Mote- 
sūnus

naujaRaštinėje dirba 
knygvedė. .Lilija Kavaliaus
kaitė šiuo tarpu nedirba raš

ytinėje, tad prašo visų, kad 
Laisvės reikalais laiškų nera
šytumėte jos vardu, bet tie
siog įstaigai.

Policijos viršininkas Mur
phy paaukštino 62 policistus. 
Vienas tų tapo 
spektoriu, trys 
du deputatais 
kiti leitenantais,
Dar kiti iš pradinių pakelti į 
pilno policisto laipsnį.

vyriausiu in- 
inspektoriais, 
inspektoriais, 
detektyvais.

Glenwood Houses projekto 
gyventojai patys savo lėšomis 

prižiūrėtuvę. 
Ten motinos galės palikti vai
kus tris valandas prieš 
piet ir tris po pietų. Galės be 
vargo nueiti į krautuves.

Astor Teatre
Naujai pradėtoj rodyti fil

moje “14 Hours” viskas eina
si apie įauną vyriškį, kuris iš 
viešbučio. 16-to aukšto New 
Yorke išlenda ant palangės ir 
svarsto — žudytis nušokant 
ant šaligatvio, ar nesižudyti.

Pažvelgus į temą, jau aiš
ku, kad filmą yra intensyvi, 
dramatiška. Tačiau tos dra
mos priežasties — to žiau
raus gyvenimo, stumiančio 
jauną žmogų žudytis — filmą 
neparodo.

Organizacijos yra prašo
mos pasveikinti Laisvę ju
biliejaus proga.

Kolonijų , veikėjai, ką 
rengia jūsų organizacijos 
40 metų Laisves gyvavimo 
sukakties paminėjimui?

Music Hall 
rodyti mužikališką

Radio City
Pradėjo

filmą “Rioyal W e d d i n g”, 
žvaigždžių rolėse Fred As- 
tąire ir Jane Powell.

Sykiu pradėjo rodyti šven
tiškąją “Glory of Easter,” 
pakartojamą jau kelioliktieji 
metai Velykų sezonu, krikš
čioniškų švenčių religine te
ma. Priedams vaidina svietiš
ką pavasarinį spektaklį “Fol
low the Rainbow.”

Bethpagč State Parkas 
jau atsidarė golfo žaismėms.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor. Hewes

Brooklyn, N. Y,

Street
st.

Dr. A. Petriką 
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

Valandos: C

ir 
pa

dieny buvo užimti kaimynų ir! siųsti į Washingtoną 500 dele- 
net visai jiems nepažįstamų 1 gatų kovo 15-tą. Tą dieną ten 
žmonių sveikinimais už neleidi- suvyks delegacijos iš visų mū- 

mą mergaitės mokyklon tomis 1 su šalies kraštų. Atvyksta rei- 
dienomis, kuomet mokykloje 
vykdė pratimus neva apsau
gai nuo atominės 
Price žadėjo 
ateityje, leisti 
tai mokytis. .

Sveikinimai 
lė po to kai 
laikraštis Compass paskelbė, 
kad jie dėl neleidimo dukters 
mokyklon buvo pašaukti pas 
mokyklos pareigūnus tardy
mui. Mr. Price sakęs, 
jam grąsinta ir teismu.

Bronxieoiai Mr. ir Mrs..
Earl Price sako, kad jie visą j kitos organizacijos tikisi 
j*__ i____  _ __________ -J kam .

Taksiko vairuotojas Henry 
Levy areštuotas kaltinimu, 
kad jis iš kostumerio paėmęs 
$12.75 už $1.25 kainavusį va
žiavimą. Jį kaltina policistas, 
kuris sakosi nudavęs esąs gir
tu.

Sakoma, kad buvęs majo
ras O’Dwyer parvažiuosiąs iš 
Meksikos liudyti senatinei ko
misijai, kuri čia pradės' posė
džiauti ateinančią savaitę.

Civilinių kandidatų į mili- 
tariškus lakūnus mokykla 
New Yorko užsidarė. Sako, 

□jau užtenkamai turi militariš- 
kų kandidatų.

bombos, 
taip elgtis ir 
mokyklon tik-

šeimai pasipy- 
newyorkietis

Ką Bronx turi, 
ko Brooklynas neturi ?

“MOLLY”

kad

žvaigždžiuoja
GERTRUDE BERG

ir scenoje:
NELLIE LUTCHER
GEORGE DE WITT

BOB HAYMES
ROMANOS BROS.
SAM DONAHUE

ir jo Saksafonas Ir Ork.

Paramount sX

kalanti taikos. Delegacijos 
lankysis pas savo kongresma- 
nus ir senatorius, taipgi pas 
prezidentą.

Daugiausia delegatų tikisi , 
iš unijų ir šapų, bet taip pat 
bus, delegatų-iš visokių orga
nizacijų ir visų susiedijų. Dau
gelyje susiedijų vykdomi ma
siniai mitingai ir juose* renka
mi delegatai.

Motinos, kurių 18 metų vai
kams dabar draftas jau be
veik gatavas, susirenka gru
pėmis savo namuose ir susita
ria siųsti delegatą iš sąvo 
apartmenti.nio namo ar iš viso 
bloko ar susiedijos. Jos sako,1 
kad prie gerų norų nėra sun
kumo sukelti pinigų kelionei.

: “Kas gi neduos dolerį kitą 
apsaugai savo vaiko ir tai
kos?” sako jos. “Visi duoda, 
tik reikia paprašyti.” T.G.

Raudonasis Kryžius skelbia 
praėjusį antradienį New Yor
ke ir Brooklyne surinkęs 746 
puskvortes kraujo. Vienos 
dienos kvota yra 641 puskvor- 
tė.

Deportuojamųjų šeimos
Susidariusi visašališkai žy

mių moterų organizacija — 
National Women’s Appeal — 
kviečia newyorkiecius. ir iš 
apylinkių atvykti susipažinti 
su deportuojamųjų asmenų 
Šeimomis. Tuo atvykimui jas 
pagerbti ir joms parodyti, 
kad jos nėra vienišos, nėra 
užmirštos.

Tuo tikslu tos moterys ren
gia arbatėlę kovo (March) 
17-tos popietį, 2 vai., Club 65, 
dešimtame aukšte unijų cent
ro, 13 Astor Place, N. Y. 
Centras yra visai arti prie 
BMT Broadway linijos 8th St. 
stoties.

Bus,įdomi programa ’ir kai
’ Miestui planuoti komisija

leido namų statybos komisijai
statyti pigiomis rendomis pro- ko prie arbatėlės. Svečiai-vieš- 
jektą prie Kingsland Ave
Greenpoint ligoninės apylin- kų sveturgimių gynimo reika- 

Ikeje.

nios prašomi atnešti po $1 au-

lams.

šj sekmadienį auditorijoje' 
bus. prelekcija ir dainų

William Wright, 61 metų, 
užsimušė nukritęs 5 aukštus 
keltuvo olon n a u j ą j a m e 
Chrysler pastate prie E. 42nd 
St. Jis ten dirbo įrengime kel
tuvo.

t

Apdegusios šv. Lucijos baž
nyčios pastorius Lombardo 
mano, jog gaisrą pradėjo bu
vę bažnyčion įsibrovę vagys. 
Padaryta $15,000 nuostolių.

PRANEŠIMAS
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mitingas įvyks tre
čiadienį, kovo 14 d., 7:30 vai. vak., 
85 Hudson Avė. Visi nariai dalyvau
kite, nes turėsime padaryti planus 
dėl LDS naujų narių gavimo vajaus 
ir kiti kp. reikalai aptarti. — -Sekr.

(49-51)

EGZAMTNUO.TAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

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

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Drs. Stenger & Stenger
\ Optometrists

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

TeL ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo pkonio pasirinkto

LIKERIO, Vyno ar ALAUS
BROOKLYNIEČIAMS

LLD 1 kuopos susirinkimas ir kal
ba apie žemę ir augmenų maistą 
įvyks kovo 12-tots vakarą, L. A. I 
Pil. Klube, 280 Union Avė. Organi- ' 
zacijųs ir veiklos reikalais pasitari- ' 
mas nuo 7:30. Paskiau kalbės A. i 
Gilmanas. Kviečiame ir kuopiečių' 
draugai. Sekr. ’(48-49)

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

VISUOMENES ATYDAI!
Kada turite reikalą kreiptis į Laisves įstaigą asmeniš

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

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

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

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y>
Brooklytiiečiai, kurie turite kokių paraudavo.)imu,, ar 

bile kokių paskelbimų, jei' atvažiavimas 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 ųžsi- 

J mokėsite savo bilą.

ty L - ■ '

i
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Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET T 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174
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