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i Naujienos ir Draugas di
džiuojasi tuo faktu, kad jų 

• plauko žmonės gali po pen
kiolika minučių pakalbėti per 
“Voice of America“ radiją.

Tie laikraščiai skelbia, būk, 
girdi, esą kalbama į Lietuvos 
žmones. Naujienos sakė, jog 
šį balsą Lietuvos žmonės gir
dėsiu.

Aš noriu, kad lietuvių vi
suomenė žinotų sekamą:

Tie patys laikraščiai, kurie 
dabar skelbia, būk Lietuvos 
žmonės “Voice of America“ 
transliuojamą programą gir
dėsiu ir jos klausysią, neseniai 
tvirtino, kad jie, Lietuvos 
žmonės, neturį radio priim
tuvų.

Jie skelbė, būk Tarybinė 
vyriausybė atėmusi iš Lietu
vos žmonių viską, įskaitant 

į Sradijo priimtuvus.
Kada gi tie bonai melavo?
i *^Vilnies angliško skyriaus 

redaktorė, Nellie De Schaaf 
(Gelbudaitė), yra aukštai 
prasisiekusi žurnalistė, jauna, 
pilna energijos, maloni vei
kėja.

Nellie gimė ir augo West 
Frankforte, III. Angliakasio 
dukrelė.

Jos tėveliai šiuo metu gy
vena čia pat, Chicagoje.

Pittsburghe yra žmonių, 
kurie gerai pažinojo neseniai 
Worcesteryje mirusį Simaną 
Janulį. Jie su juo kartu augo, 
— visi ukmergiečiai.

—Janulio tikroji pavardė bu
vo ūsonis, — sako jie man.— 
Jis pasivadino Januliu tuo
met, kai buvo caristinių žan- 
daJrų persekiojamas.

Velionį Janulį gerai pažino 
Budnikas, Purtikas ir Imbras. 
Pasiarasis žadėjo parašyti 
apie Janulį savo atsiminimų.

Iš New Yorko į Chicagą— 
Pittsburghe praleidau porą 
dienų — atvykau traukiniu. 
Sniego niekur nesimato —kai 
kur laukai žaliuoja.

Chicagoje, šiandien, kovo 6 
dieną, buvo 60 laipsnių šilu
mos — kaip pavasaris. Bet 
toks oras nesveikas.

Praėjusią savaitę veik visi 
Vilnies redaktoriai buvo su
sirgę. Kai kurie jų dar ir šią 
savaitę nėra pilnai pasveikę.

Mūsų veikėjo, Juozo Mi
liausko žmona, McKees 
Rocks, Pa., dar vis tebeserga; 
sunkiai ši geroji draugė serga 
ir liebeturi vilties pagyti.

M
v Vilniečiai uoliai ruošiasi 
prie savo metinio bazaro, į-
vyksiančio š. m. kovo 17 ir 

- d. d. Lietuvių Auditorijoje, 
Chicagoje. }

Mūsų draugai laisviečiai 
dar gal galėtų, kurie turi ba- 
zarui tinkamų daiktų, pasiųsti 
juos Vilniai.

| Beje, administratorius žal- 
dokas sako:

k • —Mes mielai priimame ir pi
nigines dovanas.

’A’ •

Kalbėjausi su daugeliu či- 
cagiečių. Jų ūpas geras. Jie į- 
sitikinę progresyvių žmonių 
judėjimo teisingumu. Jie įsiti
kinę tuo faktu, kad taikos ša
lininkų pastangos neprileis 
Wall strytui nusiaubti pasaulį 
naujo karo liepsna.

,4 Anglai-Amerikonai tariasi •, 
apie laivyny komandą

Malta.—Anglijos ir Jung
inių Valstijų generolai ir 
admirolai, susirinkę Maltos 
Saloje,^tariasi, kas turėtų 
vadovaut Atlanto kraštų 
laivynams Viduržemio Jū
roje.
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VALDŽIA VIS DAR KELS
VALGIŲ KAINAS

♦

Po vadinamo kainų “užšaldymo"
maistas pabrango 7 procentais

Washington. — Mėsa ir 
kiti maisto produktai pa
brango bent 7 procentais 
nuo to laiko, kai valdžia 
sausio 26 d. šiemet neva už
šaldė jų kainas. Kopūstų 
kaina pakilo net 79 procen
tais, morkos pabrango 28 
procentais, bet tomeitės ir 
žaliosios pupos atpigo 15 
procentų.

Kainų kontroliuotojas Mi
chael DiSalle ketino per 
tris sekančius mėnesius jau 
nustatyti įvairių valgių kai
nas.

Bet dauguma kainų bus 
dar pakelta ,o ne numušta, 
kaip patyrė New Yorko 
Times ir N. Y. Daily News 
korespondentai.

Tnimanas užgyrė 
‘atominį” laivynų

Išvystomi nauji 
atominiai ginklai

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $1,131;
DAR REIKIA $8,869

JANKIAI \E VU.AIDŽIAI 
GRUMIASI PIRMYN
Jų vadas sako, pasiekt 38-tą 
paralelę būtų “didi pergalė"

Key West, Fla. — Prezi
dentas Trumanas pasirašė 
Kongreso nutarimą — pa
statyt 173 naujus laivus, 
pritaikytus atominiam ka
rui. x 1

Vienas tų laivų bus milži
niškas 57,000 tonų lėktuv
nešis, kuris gabens atomi
nius bombanešius. Jis lė- 
šuos 228 milionus dolerių. 
Naujiesiems karo laivams 
statyti paskirta 2 bilionai 
dolerių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Albany, N. Y.—New Yorko 

valstijos rendų kontroliuo
tojas, republikonas Joseph 
McGoldrick per 10 paskuti
nių mėnesių leido trim šim
tam tūkstančių namų savi
ninkų pakelti rendas įna
miams vidutiniai po $3.33 
per mėnesi. Tuo pačiu lai
kotarpiu jis užgyrė 6,045 
rendauninkų išmetimus iš 
namų.

Paryžius.—Amerikos, An
glijos ir FrancijoS* atstovai 
Keturių Didžiųjų užsieni
nių ministrų pavaduotojų 
konferencijoj iš tikrųjų ne
nori kalbėti apie uždraudi
mą Vokietijai atsiginkluot, 
—pareiškė Andrius Gromy
ko, S.ovietų užsieninio mi
nistro pavaduotojas.

Jie taipgi stengiasi už- 
trinti Sovietų pasiūlymą 
dėl visos svetimųjų kariuo
menės ištraukimo po taikos 
sutarties pasirašymo su

Washington. — Generolas 
Ward H. Maris sakė, vyks
ta bandymai išvystyt nau
jus atominius ginklus, ku
riuos armija galėtų naudo
ti mūšių lauke.

United Press spėja, kad 
gen. Maris kalbėjo apie 
atominių sprogimų pritai
kymą patrankoms ir apie 
atomines robot-bombas.

Eisenhower grasina 
Sovietam A-bombomis

Washington. — Generolas 
Eisenhower pirm kelių sa
vaičių sakė ginkliniam ir 
užsieniniam Senato komite
tams, kad jeigu kiltų karas 
su Sovietų Sąjunga, tai 
tuojau būtu pavartotos ato
minės bombos prieš Sovie
tus, jeigu Eisenhoweris ma
tytų, kad atom-bombos pa
darys gana didėlį sunaiki
nimą Sovietam.

Tas Eisenhowerio grūmo
jimas tik dabar viešai pa
skelbtas.

Gen. Eisenhower yra vy
riausias tarptautinės Atlan
to kraštų armijos koman- 
dierius vakarinėje Europo
je.

Vokietija ,sakė Gromyko.
Anglai - amerikonai kal

tino Sovietus už nenorą su
sitarti.

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdovas Tito vėl pasakojo, 
kad Sovietai gręsią užpult 
Jugoslaviją.

Pirmas tūkstantis dolerių į jubiliejinį Laisvės fon
dą jau sukelta. , Jį užbaigėme, kada Detroito Draugijų 
Sąryšis paaukojo $40, tai yra, po vieną dolerį dėl kiek
vienų jubiliejaus metų. Dabar aukų į Laisvės fondą 
gavome sekamai:

Detroito Draugijų S-šis, per S. Tvarijoną $40.00 
Juozas Samsonas, Newark, N. J............ .. 15.00
B. Tuškevičius, Scranton, Pa.......................  10.00
A. J. Sikorskis, Hudson, Mass.................... 10.00
Vincas Stankus, Miami Springs, Fla. .... 10.00 
Kazimieras Vidugiris, Detroit, Mich. .... 10.00 
J. Cibirka, Far Rockaway, N. Y................... 10.00
New Britain lietuviai, per J. Ambrose......... 8.65
Ona Visockienė, Kensington, Conn. .... 5.00 
J. Yasadavičia, New Kensington, Pa......... 5.00
J. Shaskas, Philadelphia, Pa...............3.00
Wm. Janovsky, McDonald, Pa.......................... 3.00
J. Banaitis, Flushing, N. Y........... . .......... 3.00
Ar Katinas, Bridgeport, Conn.............••.... 3.00
Agnes Gužauskas, Rochester, N. Y................2.00
J. Gakus, Bridgeport, Conn.................... .. 1.00
Prašome visų lietuvių kolonijų demokratinių orga

nizacijų aptarti, kas pas jus galima surengti Laisvės 
naudai—bankietas, piknikas, sušaukti visų organizaci
jų narių ir dienraščio skaitytojų mįtingas ir ten su
rasti būdus atžymėjimui 40-'ties metų jubiliejaus.

Jeigu randasi kokių neaiškumų, tai kreipkitės į 
Laisvės Administraciją, o gausite nurodymų. Visiems 
aukojusiems tariame širdingai ačiū! Visus ir visas 
prašome tuojau aukoti į Laisvės 40-ties metu jubi
liejaus fondą. Laisvės Administracija
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Kiujė sudarė naujų sudėtinį 
Franci jos ministrų kabinetų

Naujas Anglijos užsieninis 
ministras eis Bevino pėdomis

London.—Pasitraukė An
glijos užsienio reikalų 
ministras Ernest Bevin. 
Premjeras Clement Attlee 
paskyrė jo vieton Herbertą 
Morrisoną, darbiečių - soci
alistų vadą šalies seime.

Morrisonas seka Bevino 
politiką.

Bevinas, 70 metų amžiaus, 
sumenkęs per ligą, apleido 
užsieninę , ministeriją dėl 
nesveikatos. Morrisonas, 63 
metii amžiaus, yra ir (so
cialistų) Darbo Partijos 
pirmininkas.

Kaip Bevinas, taip ir 
Morrisonas — savam oks- 
liai. ■ -

Bevinas buvo užsienio 
reikalų ministras per 5 pa
skutinius metus. Premje
ras Attlee dabar skiria jį 
valdžios antspaudos globė
ju, kuris faktinai neturi, jo
kių pareigų, bet yra laiko
mas ministrų kabineto na
riu. Premjęras'Attlee nori 
palaikyti Beviną kaip pata
rėją.

Morrisonas yra dešinus 
“socialistas,” kaip ir Bevi
nas. Jis taip pat stoja už 
glaudų Anglijos bendradar
biavimą su. Jungtinėmis 
Valstijomis prieš Sovietų 
Sąjungą.

Paryžius.— Franci jos sei
mas 359 balsais nrieš 205 
užgyrė “radikala” Henrį 
Kiuję (Oueuille) kaip nau
ją premjerą vieton pasi
traukusio Bene Pleveno. 
Prieš Kiuie daugiausia bal
savo komunistai.

Kiujė sudarė sudėtinį mi
nistrų kabinetą iš trijų par
tijų vadų — radikalų, kata
likų resnublikiečių ir socia
listų.^ Ministrų sarašas bus 
šį antradieni įteiktas sei
mui tvirtinti.

Tai jau septynioliktas 
francūzų ministrų kabine
tas po Antrojo pasaulinio 
karo.

Naujojo ministrų kabine
to sudėtis iš esmės yra ta 
pati, kaip ir senojo. Prem
jeras Kiujė pasiima ir vi
daus reikalų ministeriją, o 
kitas svarbiąsias vietas ji
sai šitaip paskirsto:

Premjero pavaduotojai — 
socialistas Guy Mollet, ka
talikas respublikietis Geor
gas Bidault ir buvęs prem
jeras Rene Pleven, demo
kratinės sąjungos narys.

Užsienio reikalų minis
tras—Robert Schuman, ka
talikas respublikietis.

Karo ministras — Julius 
Moch, socialistas.

Teisingumo ministras — 
Rene Mayer, “radikalas.”

(Vadinami “radikalai” iš 
tikrųjų .yra dešinieji.)

Premjeras Kiujė pasiža
dėjo darbuotis, kad būtų 
“pataisyta” seimo rinkimų 
sistema ir įvesta teisinga 
kainų ir algų kontrolė.

Rinkinių “taisymas”
Senasis ministrų kabine

tas sugriuvo daugiausia 
todėl, kad jo premjeras

Pleven piršo panaikint pro- 
norcionale atstovybe rinki
muose. Komunistai ir ka
talikai respublikiečiai seime 
tada balsavo prieš propor- 
cionalės atstovybės panai
kinimą.

Pleven reikalavo panai
kint proporcionale atstovy
bę todėl, kad su jos pagal
ba išrenkama “per daug” 
komunistų.

Naujasis Kiujės ministrų 
kabinetas siūlys taip pa
keisti rinkimu įstatymą, 
kad pakenktų tiktai komu
nistams, bet geriau tarnau
tų dešiniosioms partijoms.

Kiujė ves tokią pat prieš- 
so vie tinę politiką, kaip ir jo 
pirmtakūnas Pleven. Kiujė 
jau kartą pirmiau buvo 
premjeras.

Išardytas sąmokslas prieš 
Pakistano valdžią

Karachi, Pakistan.-Prem
jero Lliakvato valdžia skel
bia, kad išardė ruošiamą 
sukilimą; areštavo genero
lą Akbarą Khaną, Pakista
no armijos galvą, gen. M1. 
A. Latifą, redaktorių Ah- 
medą Faizą ir kitus įtaria
mus sukilimo planuotojus.

Valdininkai pasakoja, kad 
sąmokslas prieš Pakistano 
valdžią buvęs “komunistų 
įkvėptas.”

Praga..— Čechoslovaki- 
jos teismas nusmerkė mir
ti tris asmenis, kurie nu
žudė komunistą pirmininką 
kaimo Kubalova Lhota. Nu- 
smerktieji yra Vaclav Ja
nek, Karei Masa ir Alois 
Laeina.

Korėja, kovo 12.—Ameri
konai, anglai, australai ir 
kanadiečiai Jvidur i n i a m e 
fronte užėmė pozicijas už 5 
mylių į pietus nuo Hongčo- 
no, karinio Korėjos liaudi
ninkų ir kinų centro. Jie 
pasiekė vietas tik už 20 my
lių į pietus nuo 38-tos pa
ralelės.

Amerikos marinai atėmė

Ištremtas iš Pragos 
arkivyskupas Beran

Praga. — Čechoslovakijos 
valdžia ištrėmė kataliku ar
kivyskupą Josefą Beraną iš 
sostinės Pragos ir įsakė 
jam kur kitur gyventi, už- 
draudžiant grįžti į Pragos 
vyskupiją.

Jis ištremtas už krimina
linį įstatymų laužymą ir 
priešinimąsi demokratinei 
Čechoslovakijos santvarkai. 
Be to, jis piniginiai nubaus
tas.

Hussein Ala—naujas 
Irano premjeras

Teheran. — Irano seimas 
69 balsais prieš 27 užgyrė 
Husseiną Alą kaip naują 
premjerą vieton velionio 
premjero gen. Ali Razma- 
ros, kuris buvo nužudytas 
pereitą savaitę.

Hussein Ala, buvęs Irano 
ambasadorius Amerikai .ir 

•jo atstovas Jungtinėse Tau
tose, yra uolus anglų-ame- 
rikonų rėmėjas prieš Sovie
tų Sąjungą.

Jis yra pasidarbavęs ir 
gavimui 25 milionų dolerių 
amerikinės paskolos Iranui 
ginkluoti.

Nusmelktas sušaudyt ' 
Gųatemalos karininkas

Guatemala.—Karinis Gua- 
temalos teismas nusmerkė 
sušaudyt leitenahtą Alfre
dą Pedrozą už dalyvavimą 
sukilime prieš, valdžią per
nai rudenį. Jo bičiulis Įeit. 
Jose C. Lopez už tai nuteis
tas 2 metus kalėti.

tris kalvas iš šiaurinių Ko
rėjos liaudininkų ties Hong- 
čonu, rytiniame fronte.

Vakariniame fronte ame
rikonai sustiprino savo 
pozicijas šiauriniame šone 
Han upės į Rytus nuo Se-' 
oulo, Pietinės Korėjos sos
tinės.

Skelbiama, jog per 7 die
nas amerikonai ir jų talki
ninkai užmušė bei sužeidė 
35,000 korejinių liaudinin
ku ir kinu.

Liaudininkai smarkiai 
k o n tratakavo amerikonus, 
ypač Am i dongo srityje, ry
tiniame fronte.

Amerikonų komandieriuš 
generolas Ridgway pareiš
kė:— Jeigu amerikonai su 
savo talkininkais pasiektų 
38-tą paralelę, tai būtų jau 
“didelė Jungtinių Tautų 
pergalė.” Bet jis nesakė, ar 
sustos prie t6s linijos.

38-ta paralelė yra senasis' 
rubežius tarp tautininkų v 
Pietinės Korėjos ir Šiauri- ' 
nes Korėjos Liaudies Res
publikos.

Šiaurinėje Korėjoje, arti 
Mandžūrijos sienos, susi
kirto 12 rakietinių Ameri
kos lėktuvų su 15 koreji
nių liaudininkų rusiškų ra
kietinių lėktuvų. Teigiama, 
kad amerikonai sužalojo 
vieną ar du liaudininkų 
lėktuvus ,o amerikiniai lėk
tuvai visi sveiki sugrįžo.

šiaurinės Korėjos 
pranešimas

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie ir kinai savanoriai atlai
ko savo pozicijas. Sako, 
užmušė bei sužeidė 120 
amerikonų, suėmė vieną 
amerikinį laivą, sunaikino 
4 patrankas, nušovė 5 ame
rikinius lėktuvus ir tt. ~

KOMUNISTŲ IEŠKO
TOJAI VALDŽIOJE

Washington.—Senato ko
misija dėl vidujinio šalies 
saugumo ketina vėl tyri
nėti nužiūrimus “komunis
tus valdžioje.” 

4 4
ORAS. — Apsiniaukę, ve* 

jasar gal lietus. ,

Truman reikalauja $208,767,000 
propagandai prieš komunizmą

Washington.—Prez. Tru
manas prašė Kongresą pa
skirti dar 97 milionus, 500 
tūkstančių dolerių “Ame
rikos Balsui” — “Voice of 
America,” tai yra, radijo 
ir spaudos propagandai 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
prieš komunizmą įvairiuose 
kraštuose. Jeigu Kongre
sas užgirs tą priedą, tai vi
so bus duota 208 milionai, 
767 tūkstančiai dolerių šiai 
propagandai per metus.
'“Amerikos Balso”' radijas 

28 skirtingomis kalbomis 
skleidžia priešsovietinius 
pranešimus ir tam tikras 
programas visoms pasaulio

dalims per 6 dienas kas sa- . 
vaite.

“Amerikos Balsas” taipgi 
palaiko užsieniuose knygy
nus - skaityklas ir leidžia 
laikraščius 90-tyje tautų.

Amerikiniai valdininkai 
klausinėjo tūlus pabėgėlius 
iš Sovietų Sąjungos bei 
kaimyniškų jai kraštų, kaip 
ten atsijiepia “Amerikos 
Balso” propaganda. Pabė
gėliai pasakojo, kad net 
komunistai klausosi t o 
“balso,” nors jų valdžios 
uždraudžia.

(New Yorko Times rašo, J 
jog “nėra galimybės tuos 
liudijimus patikrinti.”). . JI

J



x Statyti pigiau, greičiau ir gražiauKas Ką Rašo ir Sako
yra 

iš-.

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911 * ■

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y. 

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

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

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ......... $7.00
United States, per 6 months $3.75 
Queens Co., per year ............. $8.00
Queens Co., per six mos.......... $4.00

Entered as second class matter at
under the Act of March 3, 1879.

$8.0(
$4.00
$9.00
$4.50

Canada and. Brazil, per year 
Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months 
the Post Office o^ Jamaica, N. Y.,

Bergždžios šnektos
Pasirodo, kad visos šnektos, jog Senatas nesuteiks 

• prezidentui pilnos galios siųsti armiją ten ir tada, kur 
ir kada jis nori, buvo tuščios, bergždžios. Senato net 
dviejų komisijų — užsienio reikalų ir ginkluotų jėgų — 
bendras shsirinkimas be jokios opozicijos nutarė palikti* 
prezidentui laisvas rankas. Tegu jis siunčia Europon 
ar kur kitur tiek armijos, kiek jis nori.

Prezidentas taip pasielgė su Korėja Kongreso nepasi
klausęs. Galime susilaukti ir daugiau Korėjų. Tokia 

' galia vienam žmogui yra pavojingas dalykas. Be to, juk 
tai aiškus paneigimas Amerikos, Konstitucijos, kurioje 
aiškiai pasakyta, kad karą gali paskelbti tiktai Kong
resas.

Bet, žinoma, karą galima vesti ir be paskelbimo. Juk 
nėra paskelbtas karas nė Korėjoje. Prezidentas sako, 
kad ten mes atliekame tik policijos pareigas!

Dabar klebonui Vilkutai- 
čiui ir kunigui Rakauskui 
pasiraitojęs rankoves at-, 
šauna pabėgėlis Gabaliaus
kas. Nevyniodamas žodžių 
į vatą, Gabaliauskas išvadi
na kun. Rakauska ir di
džiausiu melagium ir pik
čiausiu sutvėrimu. Jis ma
no, kad bent jau šis kuni
gėlis žemina savo “garbin
gą” stoną. Kunigas Ra
kauskas esąs dar 
žinės žmogus.

Savo gan ilgą 
nigui svietišką

ir be sa-

ku-šiam 
pamokslą 

Gabaliauskas užbaigia to
kiais rūsčiais apkaltini
mais :

“Man visai nesupranta-

Apie Tibetą
Iš Indijos sostinės New Delhi rašo N. Y. Times 

respondentąs/Robert Trumbull. Jis rašo, kad ten 
esą tikrai sužinota, kad keturių mėnesių karas tarpe 
komunistinės Kinijos ir jos provincijos Tibeto pasibaigė. 
Ir pasibaigė, jis sako, ’“komunistipės Kinijos laimėjimu 
be vieno tikro mūšio.” Kinija pažadėjo Tibetui vidinę 
autonomiją, bet pasiliko sau teisę rūpintis Tibeto ap
sauga ir užsienine / politika. Jaunas “Gyvasis Budda” 
Dalai Lama patvarkymą priėmęs.

Dar nežinia, ar taip jau pilnai visas Kinijos reikalas 
su Tibetu ir pasibaigė. Tibeto valdžios pasipriešinimas, 
aišku, buvo nepateisinamas. Tibetas visuomet buvo 
skaitomas Kinijos teritorija.

Bet būtų gerai, jeigu būtų susitaikyta be didelio krau
jo praliejimo. Šiais laikais ir. mažiausias gaisras gali 
tapti milžinišku gaisru. Pratęstas susikirtimas su Tibe
tu galėjo įtraukti konfliktan ir Indiją. O niekas negalė-; 
tų pasakyti, kuomi toks dvieju milžinišku šalių susi-
kibimas pasibaigtu. * S. GABALIAUSKO

'VAINA SU KUNIGAIS
Tarpe Pittsburgho Lietu

viu Žinių redaktoriaus S. 
Gabaliausko ir Cleveland© 
klebono Vilkutaičio nesusi
pratimai nepasibaigia. Jau 
labai panašu į atvirą karą. 
Dalykai dar labiau pablogė
jo, kai kun. Vilkutaitis į 
savo parapijos “Lietuvos 
nepriklausomybės” paminė
jimą pasikvietė net iš to pa
ties Pittsburgho to paties 
Gabaliausko kaimyną kuni
gą Rakauską. Tas viešam 
susirinkime ne tik smar
kiai Gabaliauską “išakėjo,” 
alee dar pareiškė, kad de
šimt kitų kunigų iš Kunigų 
Vienybės pasmerkė Lietu
vių Žinių bosą.

ko-< 
jau

JIE SAVE 
APSIGAUDINĖJA 

i 

Dienraštis Vilnis užgiria 
darbo unijų lyderius, kad 
jie pasitraukė iš “ekonomi
nės mobilizacijos progra
mos,” bet sako, kad jie 
klaidą daro, jeigu jie mano 
didįjį biznį pamokyti. Vil
nis rašo:

“Amerikos organizuotų 
darbininkų jėga atgrįžo nu
garą valdžiai, rezignuojant 
jos lyderiams iš. vietų ša
lies ekonominių jėgų sumo- 
bilizavįmui. Organizuotų 
darbininkų jėgos lyderiai 
pamatė, kad paskelbimas 
‘nepaprasto šalyje stovio’ 
yra legalizavimas vagystės!
— atviram milionierių tur-' mas kun. Dr. A. Rakausko 
tėjimui darbininkų sunkaus prieš mane įtūžimas. Aš su 
gyvenimo sąskaiton. juo. jokių reikalų gyvenime

' william Green ir Philip! nesu turėję ir mažai n te- 
Murray teisingai dabar su- ■ Paz’stu' Jtuzlms*
prato, I _ 
dominuoja visą šalies eko- i 
nominę mašiną vardan ‘ap-' 
sigynimo’ programos. Taip- i 
gi teisingai suprato, kad i 
Didysis Biznis vardan ‘ap
sigynimo’ ignoruoja ša__~ 
liaudies interesus ir per ‘le
galizuotą vagystę’ saugo 
tik savo opiausias vietas,' 
bankus ir fabrikus.

Bet kuomet Green ir 
Murray tiki, kad darbo jė-1 
gų atstovų reprezentacija 
karinėje šalies mašinoje ga-; aįįRįntas, kaip sąmoningas 
Ii pasukti Didžiojo' Biznio noras piktu už gera atsirno- 
diktatoriavimą valdžios po-.
Ii tiko j e, jie apgaudinėja pa
tys save ir kitus.

Amerikos valdžia nėra at
skira institucija nuo Di
džiojo Biznio. Valdžios po
litika yra Didžiojo Biznio 
politika apgynimui savo in
teresų.”

jo
kad Didysis' Biznis P™? ,mane a?sklnu J° Plk‘ 

J !to budo savybe.
“Pittsburghe plačiai žino

mas faktas, kaip kun. Ra- 
- - -; kauskas prie kiekvienos 

; progos bando piktai atsi
ties ' if nebūtais kaltini- 

b i mais apkaltinti vieną iš sa- 
I vo didžiausių geradarių, 
■ kuris suteikė kun. Rakaus- 
į kui jo gyvenime didžiausi 
1 patarnavimą.

“Toks įkyrus ir kiekviena 
proga kandžiojimas to ge
radario rankos gali būti iš-

Biznio

Pasirodo, kad socialistinė 

santvarka iškelia visą eilę la
bai , svarbiu architektūros 
problemų, plečiant ir vystant 
statybą. Klausimas yra ne tik 
gyvenamųjų namu statybos. 
Kasmet Lietuvoje ištyla šim
tai naujų pastatų. Šiuo tarpu 
keliamas šūkis: “Statyti pi
giau, greičiau ir gražiau”.

Visu tuo svarbiu reikalu 
skaitome architekto N. Sedovo 
įdomų straipsnį. Jis, tarp kit
ko, rašo:

Lietuvos vyriausyb. nutari
mas sumažinti statybos sąma
tinę savikainą, tuo pat metu 
pagerinant statybos kokybę, 
—svarbus tarybinės architek
tūros uždavinys, reikalaująs 
iš pagrindų pertvarkyti ir pa
tobulinti projektinį bei staty
bini darbą. Kuo racionaliau 
ir gražiau mes statysime nau
jus gyvenamuosius pastatus, 
įmones, tuo efektingiau augs 
liaudies ūkis, kils darbo žmo
nių materialinio ir kultūrinio 
gyvenimo lygis, tuo sparčiau 
mūsų socialistinė tėvynė žengs 
i šviesų komunizmo rytojų.

Stambūs Trūkumai .

Mūsų respublikoje pirmai
siais pokario metais, o taip 
pat ir pastaruoju metu atlikti 
didžiuliai atstatymo bei naujų 
statybų darbai. Bet reikia pri
pažinti, kad šiame darbo baro 
buvo ir tebėra stambių trūkur- 
mų. Imkime, pavyzdžiui, gy
venamų namų statybą. Pirma
me pokariniame penkmetyje 
mūsų respublikoje vien tik 
gyvenamų namų —viešbučių 
statybai buvo išskirta 120 mi
lijonų rublių (1945 metų kai-

nors nieks neginčija, kad gru
pinės žymiai patogesnės ir į- 
rengiant, ir jas eksploatuo
jant. Į
Technikines Problemos .

Vystant statybų kokybę f ir 
tempus, didžiulę reikšmę turi 
priešakinių statybos darbų 
technikos įsisavinimas. Spar
tusis srovinis metodas, pagrįs
tas maksimaliu konstrukcijų 
montažu ir darbų mechaniza
cija, griežtai prisilaikant su-» 
derinto grafiko — štai pažan
giosios nūdienės statybos me
todas.
Kitur Patyrimai

Broliškų respublikų statybi
nių organizacijų patirtis rodo, 
kad sparčiojo srovinio metodo 
įdiegimas leidžia sutrumpinti 
statybos terminus daugiau 
negu perpus ir tuo pačiu žy
miai nupigina statybos dar
bus. Tuo tarpu pas mus labai 
pamažu atsisakoma pasenusių

Kas dedas Irane?
Irano sostinėje Teherane vienas “fanatiškas” nacio

nalistas revolveriu nudėjo premjerą gen. Ali Razmarąl 
Iš sykio atrodė, kad šitame incidente nieko daugiau ir 
nesiranda. Bet dabar jau daug kas aiškiau. Sužinome, 
kad'Irano Parlamento Žibalo Komisija vienbalsiai nuta
rė siūlyti Irano žibalo šaltinių nacionalizaciją. Paėmi
mui tos pamatinės Irano pramonės į visuomenės rankas 
griežčiausiai priešinosi premjeras Razmara. ,

Dabar pasirodo, kad šiam planui taip pat griežtai 
priešinosi Anglo-Iranian Oil kompanija, kuri faktinai 
kontroliuoja visą Irano žibalą. Įvelti yra ir Amerikos 
žibalo interesai.

Taigi, nudėjimas premjero labai kietai susietas su 
visa padėtimi Irane. Laukiama pakaitų. Spėjama, kad 
ten prasidedą platus bruzdėjimas prieš užsienio impe
rialistus.

jj'

Sugauti slepiant tiesą
Kai skaitai Amerikos komercinius laikraščius, tai at

rodo, kad jau visiškai subyrėjo visa Italijos Komunistų 
Partija. Visa ta “suirutė” prasidėjus nuo to, kai iš tos 
partijos tapo išmesti du parlamento nariai. Atrodo, kad 
su jais iš partijos išmaršavo desėtkai tūkstančių narių.

JBet dabar “Telepress” praneša tiesiai iš Romos, kad 
visa padėtis visiškai kitokia. Pranešimas sako, kad pa
skutiniais 'keletu mėnesių Italijos Komunistų Partija 
laimėjo net penkioliką tūkstančių naujų narių. Tik vie
nam Reggio Emilia dįstrikte, kuriame tie parlamentaris- 
tai veikė, į partiją įstojo 1,029 nariai. Crotone distrikte 
į .partiją įstojo 1,366 nariai; Viterbo distrikte įsirašė 
1,0619 nauji nariai, o Leghorn distrikte—1,060.

Ir taip, sakoma, nesiranda tokio distrikto, kuriame 
nebūtų įstoję partijon skaitlingi naujų narių būriai.

--------------------- - --- ----------------------------------- /

Gražuoles mirtis ir maldos
t

i

susirgo. Tapo pašauktas 
gydytojas. • Phyllis tuojau 
buvo nuvežta Coįjley Ligo
ninėn į Aurora, III. Gydy
tojai ■ pripažino, kad šią 
jauną merginą sučiupo 
žiaurusis kraujo vėžys, pa
vadintas keistu, apšlipuotu 
mokslišku vardu “Leuke
mia.”

Mokšlas skubinosi’vergšei 
pagalbon, bet pasirodė be
jėgis. Phyllis kasdien ėjo 
silpnyn . Desperacijoje at
sidūrė jos tėvai ir visa šei- 

ji Phyllis pasijuto negerai, ma, taip pat jos artimieji

Joje yra daug
Jų tarpe buvo

Šalia Naperville, Ill., ran
dasi garsi North Central 
Kolegija.
studenčių.
gražuolė Phyllis Ebinger,21
metų. • Phyllis buvo labai 
'populiari tarpe kolegijos 
jaunimo. Ją visi gerbė, 

■ tiesiog “ant rankų nešiojo.” 
. Ji buvo jaunimo vadovė.
Metus kitus ji buvo Young 
Women’s Christian Associ- 
atipn prezidentė.

Bet štai išaušo vasario 
12 diena. Gražioji, veiklio-

“Jeigu kun. Rakauskas nomis). Atseit, jeigu mes bū- 
taip gali elgtis su vienu iš 
savo didžiausių geradarių,

• tai ko geresnio galiu aš iš 
jo tikėtis. Kad toks kuni
go Rakausko viešas melas 
nesiderina su jo garbingu 
pašaukimu, matyt nevargi-j 
na kun. Rakausko sąžinės 
nes jis 
Clevelande pasakytos 
sybės atšaukti.”

tume sugebėję sėkmingai rea
lizuoti vyriausybės direktyvą 
—būtume sutaupę apie 30 mi
lijonų rublių, už kuriuos būtų 
galima papildomai pastatyti 
30 tūkstančių kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto, ap- 

I rūpinti patogiais.................
_> i kais butais apie 

iki šiol nesiteikė i žmonių.
netei- Panaši padėtis 

I tybos srityse :

KAS TURĖTŲ 
RŪPĖTI?

Smetoninė Vienybė U'
šiuo metu, visiems rūpi. 
Kada ir kur gali prasidėti 
karas ...”

Bet klausimas yra krei
vai pastatytas . Šiuo metu 
visiems rūpi, bent daugiau
sia turėtų rūpėti, taikos 
klausimas. Kaip suvaldyti 
karo kurstytojus, kaip iš
vengti karo, kaip pasiekti 
visuotinės pasaulinės ramy
bės, — štai labiausia rūpi
mi klausimai.

giminės ir draugai. Kas I 
daryti? Kaip jos gyvybę 
išgelbėti?

Kažin kas tarpe studen
tų pradėjo kalbėti: Mokslas 
bejėgis. Mūsų gražioji 
Phyllis mirs. Tik vienas 
dievas begali ją išgelbėti. 
Melskimės! Jis mus supras 
ir pasigailės! Jis turi susi
mylėti !

Kaip laukinė ugnis, iš
siplatino šita nauja mintis 
tarpe tikinčiųjų studentų. 
Kasdien apie šimtas jų su
sirinkdavo tarpe 5 ir 5:30 
po pietų į-.mokyklos salę ir 
su pasigailėjimo ir despe
racijos ašaromis akyse mel
dėsi, kad dievas ateitų ir 
išgelbėtų jų mylimąją, gra
žiąją draugę.

JŠet dievas pasirodė kur
čiu. Nei jaunimo ašaros, 
nei maldos jo širdies nesu
minkštino. Phyllis Ebingęr 
numirė vasario 20 d.

1 Dabar daugelis >tų studen
tų sako: Buvome apgauti. 
Melas, kad yra dievas. Jei
gu jis būtų, kaip sako ku
nigai, jis būtų neatėmęs iš 
mūsų tarpo mūsų Phyllis,

Laisvamanis

ir higieniš-
3000 darbo

per didelė erdvė ir statinių 
išmėtymas neišvengiamai 
susiję su bereikalingomis 
laidomis.
Svarba Vietos Parinkimo

Tuo tarpų mūsų respublikos 
statybų praktikoje šia prasme 
daroma nemaža klaidų. Taip, 
pavyzdžiui, pereitais metais 
vienos gamyklos gyvenvietės 
statybai buvo išskirta terito
rija, esanti toli nuo gamyklos 
ir nuo miesto, — buvusi dyka- 
vietė, be jokios augmenijos, 
ypatingai painaus reljefo. Aiš
ku, kad tokiose sąlygose kul
tūringos gyvenvietės sukūrime 
yra ne tik sunkus ilgalaikis 
procesas, bet ir beveik dvigu
bai padidinąs numatytą sta
tybos sąmatą. Apsvarsčius šį 
klausimą, teisingai buvo nu
tarta pagrindinę statybą su
telkti Vilniaus apylinkėse ir 
tik avarijinio personalo butus 
perkelti. arčiau gamyklos. 
Tačiau neprėjo ir metai, I 
buvo apsistota vėl prie senojo 
plano, vėl prasidėjo gaišatis 
su gyvenviečių perkėlimu į 
ankstesnę, neparuoštą dyka- 
vietę, neturinčią pačių ele
mentariausių kultūrinių ir bui
tinių sąlygų.

Didelio atpiginimo galima 
ir būtina pasiekti galimai la
biau sumažinus projektuoja
mų pastatų aikšteles, šios rū
šies klaidų, didesnių ar ma
žesnių, pasitaiko beveik kiek
viename projekte, bet ypač 
jie žymūs atstatomų ir rekon
struojamų pastatų dėžėse (vi
duje), kur projektų autoriai, 
nenorėdami savęs A apsunkinti 
ieškant ekono.miškesnio erd
vės sprendimo, leidžia sau be- taupas, 
reikalingus ir nenaudojamus į Darbuotojai, kurie negali, 
plotus. Tą galima pasakyti i arba nenori pašalint šias kliu- 
apie Vilniaus m. Gedimino g.' tis, nepagrįstai diskredituoja 
atstatomus namus Nr. Nr. 24 ! prešakinius, praktikoje išban- 
ir 19, o taip pat apie visą eilę dytus metodus ir bando įrody- 
kitų statinių.

Atskirų patalpų 
tūroje ir dydyje 
fondo ribose slypi vos ne dvi- | bendrinti užmojus, planingai 

dar organizuojant statybinį u 
garį i— įmones, i______
minančias ; 
Apie tai tur 
Statybos Ministerija, neš be 
gerai aprūpinto užnugario — 
'progresyviųjų statybos meto
dų diskreditacija iš tikrųjų 
neišvengiama.

Statybinių Medžiagų Minis
terija taip pat turi užtikrinti 
asortimento išplėtimą, naujų 
rūšių suradimą. Efektyvios ir" 
puošiamosios plytos, naujų ti
pų keraminiai blokai, dekora
tyvioji keramika, eknaminių 
ilgo degimo krosnių komplek
tai, sausas gipso tinkas — me
džiagos, '•kurių labai stokuoja 
mūsų statybos.

Tik atkakli kova dėl visų 
šių priemonių realizavimo pa
dės mums išspręsti didžiulį 
valstybinį ir politinį uždavinį: 
sumažinti statybų savikainą, 
įgyvendinti statybos tempų 
paspartinimą ir, savo ruožtu, 
restauruojamų ar naujai ^k- 
domų statybų architektūrinę 
vertę.

Šypsenos
Abu labu lygiu

Valgykloje pietaujant įsi
kalbėjo du nepažįstami vy
rai. Besikalbant paaiškėjo, 
jog vienas jų esąs aktorius, 
o kitas bankieriuš.

Pokalbyje bankieriuš, 
tarp kitko, pastebėjo: “Įdo
mu, jūs aktorius, aš gi 
bankieriuš, ’tačiaus gėdėda- 
masis pasakysiu, jog jau 
daugiau dešimtmečio, kai 
aš jokiame teatre nebu
vau.”

“O, n e a t s i p r a šinėkit, 
tamstele,” atsiliepė akto
rius, “man jau daug ilges
nis laikąs, kai jokiame ban- ; 
ke nebesu užėjęs.”

Surinko J. Barkus' a-

ką1 Į darbo metodų, kurie anaiptol 
nepadeda atpiginti statybą, o 
pastatų užbaigimo' terminai 
neleistinai uždelsiami ir, svar
biausia, statybos beveik nie
kados ligi galo neužbaigia
mos. Kad ir tame pa£iam^ 
Vilniuje, nelengva yra sulrast/ 
pastatą, kuris būtų visiškai 
užbaigtas. Neužbaigimai, lįad 
ir smulkūs, bet gausūs,— pas
tebimi visur...
Apsileidimams Nėra Vietos

šie pavyzdžiai dar kartą 
į rodo primityvios technikos ir 
pasenusių statybos darbų or
ganizavimo metodų žalą ko
vojant už statybos tempų pa
greitinimą ir sąmatines san-

i ti, kad, esą, mūsų sąlygomis 
nomenkla- jų negalima įgyvendinti. Tuo 

jau esamo tarpu yra visos galimybes su-

;atybinį u&nu- 
masiškai trfra- 

statybines detales, 
uri rimtai pagalvoti

gubos atsargos. O kiek 
bereikalingo ploto pareikalau
ja pasenę gamyb. darbo meto
dai ir priemonės įvairiuose 
respublikos fabrikuose ir ga
myklose ? '
Kuo Aukštesnis, Tuo Pigesnis

Statybos savikaina daugeliu 
atvejų priklauso ir nuo pasta-

užbaigtas poka- to aukštų skaičiaus. Kuo na-

ir kitose sta- 
pramonės įmo- 

■nių, viešųjų pastatų, švietime 
ir sveikatos apsaugos Įstaigų 
atstatymo bei naujų statybų 
darbuose.bmetomne vienybe rašo:;

Karo klausimas, ypatingai | Dar Negalima Pasitenkinti

Žinios iš Lietuvos
Naujos Elektrinės

JONIŠKĖLIS, 1950 m. gr. 
31 d. — Pumpėnų MTS sody
boje baigta statyti elektrinė. 
Elektros šviesą gavo kontora, 
bendrabutis ir traktorininkų 
bėi stoties darbuotojų namai. 
Elektros energija taip pat va
romos mechaninės dirbtuvės 
staklės.

TAURAGE, 1950 m. gr. 31 
d. — Gerą dovaną ' Naujie
siems ifietams gaus “Jaunimo” 
žemės ūkio, artelės kolūkie
čiai. Prie Pajūrės malūno į- 
rengta elektrinė, šventės išva
karėse daugelio kolūkiečių 
namuose sužibs lljičiaus lem
putės.

★ “Micžionių” kolūkyje ati
daryta biblioteka. Tai — šeš
toji biblioteka Švenčionių ra
jono . kolūkiuose.

P. Bernatavičius

Uirašyklt Laisvę Savo Draugui,

★ Vetsanitary naują laidą 
kolūkiams išleido Obelių rajo
no žemės ūkio skyrius.

J. Guogis.

, <

Sėkmingai 
rinis penkmetis dar neduoda 
mums teisės pasitenkinti tuo, 
kas pasiekta, juo labiau, kad 
eilėje statybos fronto
tiek kiekybiniu, tiek ir koky
biniu atžvilgiais, nėra reikia
mai efektingai viršytas, o kai 
kur ir pasiektas prieškarinis 
lygis. Mums dar daug reikia 
statyti, nes pats kylantis gy
venimas iškelia vis naujus ir 
naujuB uždavinius. Taip, pa
vyzdžiui, ryšium su kolūkių 
susta.mbinimu, visu ūgiu iškyla 
sudėtingi milžiniškos kaimo 
statybos uždaviniai, kurių 
sprendimas pareikalaus daug 
lėšų, kadrų ir medžiaginių iš
teklių. *
Mūsų Didieji Ręzervai

Didžiųjų uždavinių akivaiz- Puošiamiej darbai

mas aukštesnis, tuo jis piges
nis. Taip, pav., 4-aukščio pas
tato naudingo ploto 1-nas kva- 

baru, i dratinis metras beveik 9 proc.
pigesnis, negu dviaukščio. At
rodo, kad jau pats laikas rim
tai išspręsti šį klausimą Vil
niaus miesto statybose ir, pir
moje eilėje, bent Gedimino g. 
pastatus k sulyginti ligi 4—5 
aukštų, suprojektavus visuose 
pastatuose centrinį šildymą 
su grupinėmis katilinėmis. Be 
žymaus architektūrinio efek
to, šita priejnonė būtų labai 
efektinga ir ekonominiu atž
vilgiu, kadangi ją realizavus, 
kaip jau buvo minėta, gyve
namojo ploto savikaina,atitin
kamai sumažėtų.

doje kyla natūralus klausi
mas : ar mes turime pakanka
mus rezervus šiems uždavi- 
niąms pilnai ir tinkamai įvyk
dyti ? Rezervai yra didžiuliai,, 
bet kad mūsų respublikos są
lygomis juos realizuoti, tuo 
pačiu įgyvendinant ir iškel
tuosius uždavinius, reikia ne 
tik didžiulių pastangų, bet ir 
kai kurių pertvarkymų staty
binėje sistemoje bei darbo 
metoduose,— statybos savi
kainą sumažinant projektavi
mo, organizacinių statybos 
procesų racionalizavimo x ir 
statybinių medžiagų savikai
nos sąskaita.

Statybos nuptginimas pro
jektavimo sąskaiton yrą ne ei
lines reikšmes priemonė, atve
rianti plačius galimumus. Pla
nuojant gyvenviečių ir gamy
binių įmonių rajonus, būtina 
siekti kompaktiško -ploto iš
naudojamo, žinoma, pirmoje 
eilėje išnaudojant jau paruoš
tas teritorijas. Naujų terito
rijų paruošimas, o taip pat

Didelį lyginamąjį svorį sta
tybos savikainoje turi puošia
mieji darbai, kurių įprastąjį 
asortimentą sudaro terazito 
tinkas, dirbtinis marmuras, 
lipdiniai ir eilė kitų gana su
dėtingų ir todėl brangių puoš
menų. Tuo tarpu pas mus be
veik visai šiam reikalui nevar
tojama žymiai pigesnė kera
mika, negaminamos puošia
mosios plytos, nors tokia puo
šimo technika mes turime ir 
visai gerų ankstyvesnės staty
bos pavyzdžių Kosciuškos gat
vėje.

Didelių taupumo rezervų e- 
sama sanitarniai-technikiniuo- 
se projektuose, bet rutina ir 
konservatyvumas čia neretai 
traukia atgal, nes architektai, 
kaip ir anksčiau, nepaisydami 
aukštų skaičiaus, paprastai o- 
rientuojasj krosninį apšildy
mą, o ten, kur projektuoja 
centrinį,— kaip taisyklė, įren
gia individualias katilines,

iį:< I

■

Užvis svarbesne dov 
Laisvei jubiliejaus j PVuipo 
yra gauti naujas NKBityto- 
jas.

2 psL—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)' -Antr., Kov.-Mar. 13, JBO



A. VIENUOUS-ŽUKAUSKAS

KRYŽKELĖS
(Istorinis Romanas)
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Lawrence, Mass. DETROIT, MICH. Montello, Mass.

(Tąsa)
—Kilnusis broli komtūre, tu perdaug 

1 taurus ir perdaug jau juodai į viską 
žiūri: teisybė, savo priešą reikia smerkti, 

j bet yra nusižengimas daryti tai nepama
tuotai ir užsimerkti ir į gerąsias jo pu
ses. Gerai ištirti ir pažinti savo prie
šą—lygu pergalei. Prieš keliolika me
tų aš pats esu buvęs kunigaikščio Vytau
to belaisvis ir įsitikinau tada, kad tai 

I kilnios dvasios ir riteriškų nusiteikimų 
I žmogus, nors gimęs pagonis. Kariauja 

jis ne dėl savo garbės, o dėl savo tautos 
laisvės. Jei mūsų ordinas naudojasi juo 

j savo tikslams siekti, tai visa tai daro- 
I ma—ad majorem Dei gloriam. Ir mums 
i su juo sekasi. Ar manė kada ordinas, 
Į kad jis šiandien pasieks Medininkus, 
! Kernavę, Lydą ir Krėve? Ar tikėjosi 
j mūsų broliai pirmtakai, kad šiandien 

Vilniaus miestą vainikuos trijų bažnyčių 
kryžiai? Ar sėdėjo kada žemaičių ku
nigaikštis su mūsų ordino magistru už 

į bendro stalo ir svarstė bendrus reika
lui? . Ne tuščia svajonė, kilnusis kom- 

' tbre, fo tuščia tavo baįmė. Aš atmenu, 
. kai kariavau Vengrijoj su turkais ir sa- 
' račiais, ir tuomet sakiau, kad kare ne 

tiek kraujo, kiek politikos, klastų, paža- 
: dų . . . Bet manęs didysis magistras ne

paisė ... Ir ko susilaukėme?!.
Marrquardas von Zalcbachas pasijuto 

perdaug pasikarščiavęs ir, norėdamas 
pasiteisinti, dar jam pasiaiškino:

—Neseniai dar mes bijojome ir ko
jos į jų vildnis įkelti, o šiandien keliau
jame jomis ir be sargybos!

—Teisybė, dievobaimingasai pone, į 
jų vildnis viena koja jau įžengėme, ir tai 
pasiekėme per šimtą metų smarkios at
kaklios kovos, klastų ir vyliaus su jų ku
nigaikščiais, bet kas yra ten tose jų vild- 
nyse ir už jų, dar ir šiandien nežinome. 
O Žemaičių pajūry dar nė vieno Kris
taus kario koja nebuvo. Ten nuo amžių 
pagonys degina savo šventąją ugnį, gar- 
binSMsavo dievus; net ir tie, kurie mūsų 
pakrikštyti,—ir tie kasmet keliauja per 
vildnį^ savo pajūrin ir ten vėl pagonimis 
tampa . . . Pasakyk, dievobaimingasai 
pone, dėl ko šį kartą taip maža žemai
čių su mumis į Lietuvą žygiavo. Bene 
savo pajūrin nukeliavo? Aš bijau nusi
dėti gerajam dievui, bet abejoju, ar ne
rengia jie vėl kokio sukilimo savo krivių 
kurstomi ... ir kunigaikštis man labai 
įtariamas atrodo.

: . —Tuščia baimė, broli komtūre,—nu
sišypsojo Marquardas von Zalcbachas,— 
kunigaikštis pas mus kaip ant pavadžio: 
kaip ordinas groja, taip jis šoka. Dabar, 
kai visą Nemuną iki pat Gardino saugo 
mūsų pilys, joki Žemaičių sukilimai 

. mums nepavojingi. Iš tų pilių mes vė- 

.. liau seksime ir Vytautą Vilniuje ir ne
duosime jam įsigalėti Lietuvoje. Garbė 
dievui^ ordino reikalai dar niekuomet ne- 

‘ buvo taip aukštai iškilę, kaip dabar. O 
dievo garbei ir ordino laimei tikslas pa- 

. teisina visokias priemones.

Ragainės komtūras jau nieko nebesa
kė. Jis jojo tylėdamas ir žvalgėsi į šalis. 
Šiek tiek pateisinti savo optimistiškoms 
pažiūroms į žemaičius Marquardas von 
Zalcbachas pagalvojo ir vėl prabilo:

—Pagonys tai pagonys: ir laukiniai, 
ir atkaklūs, ir su visokiomis nešvariomis 
dvasiomis bendrauja, o žiūrėk, vogti vie
nas iš kito nieko nevagia ir su savomis 
nesvetimoteriauja . . . Mūsų broliai ir tai 
tuo atžvilgiu nusideda, o jie—ne!

—Menkas nuopelnas, dievobaimingasai 
pone: negi šventosios dvasios apšviesti, o 
iš prigimties. Tokie jau jų papročiai,— 
atsakė komtūras.

Saulė jau gerokai pakylėjo viršum 
miško ir pradėjo kaitinti jų nugaras.

Riteriai išsitęsė ilga vora; priešakinių 
dalių ir gurguolių jau nebesimatė.

—Iš tikrųjų, koks negyvenamas kraš
tas,—ij pats sau tarė Marquardas von 
Zalcbachas, ir apsidairęs pridėjo:—tik ir 
girdėt—naktį vilkai, dieną—varnai.

Plačiai išsižiovavęs išsiėmė jis iš ki
šenės rožančių ir pradėjo jį kalbėti.

Sugraibė pajuostėj savo rožančių ir 
komtūras, bet melstis negalėjo: miške 
kranksėjo varnai, bet skraidant nesimatė 
nė vieno.

Staiga pamatė Ragainės komtūras, 
kaip priešakyje ramiai joję knechtai ir 
broliukai šoko šalin nuo miško ir, vienas 
ant kito lipdami ir trypdami, pasileido 
bėgti atgal. Tuo metu ir viršum kom
tūro galvos ūžtelėjo, nelyginant varnė
nų pulkas, ir kelios strėlės pataikė į jo 
šarvus, įsibedė žemėn ir pralėkė pro šalį. 
Pirmutiniai kariai nukrito nuo balnų, 
kitų suklupo arkliai, ir pasidarė . sam-' 
brūzdis. Marquardas von Zalcbachas,! 
paleidęs rožančių, griebėsi kardo. Pasi-' 
girdo trimitai, viršininkų riksmai, su-i 
žeistųjų keiksmai, ir, kai išbėgo iš miš-' 
ko žemaičiai, užvirė žiauri kova. At-i 
sargus Ragainės komtūras su savo rite-j 
riu kuopomis ir keliomis vėliavomis greit 
susitvarkė, išsirikiavo ir pasiruošė kovo
ti, bet ant jų užgriuvo baisiausioje pa
nikoje knechtai ir broliukai ir viską su
maišė. Žemaičiai puolė juos kardais, 
buožėmis, vėrė ietimis; ir pėsti, ir raiti 
susimaišė su kryžiuočiais. Įsibrovęs į 
priešų tirštumą, Sudimantas pamiršo 
vadovauti, o darbavosi buože į abi pusi; 
bajoras Miškinis su savo būriu atskyrė 
samdinių kariuomenę nuo riterių ir,nu
grūdo ją į panemunę . ‘. . Kardų trenks
mas, buožių kūlimas ir įnirtusių žmonių 
riksmai ir keiksmai aidėjo miške ir re
gėjos, kad ir ten kas kovėsi už buitį ar 
mirtį.

Bet neilgai sekėsi žemaičiams taškyti 
buožėmis riterrus ir knechtus. Sumanus 
vadas Marquardas von Zalcbachas, pa
aukojęs keletą savo riterių, greit atsi
traukė, išsirikiavo .ir geležiniu , frontu 
patraukė prieš žemaičius. Žemaičiai taip 
pat atsistojo mūšio tyarkon, susikirto ir 
po valandėlės “pakrikę” pasileido bėgti į 
mišką. Kryžiuočiai puolė juos vytis, bet

(Bus daugiau)

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

Daugiau tekstilės darbinin
kų išėjo į streiką, pritardami 
Wood ir Ayer Mill streikie- 
riams.

Prie International Mill Me
thuen Morse kovo 5 d. buvo 
graži pikieto linija. 1 vai. po 
pietų atvyko ir Emil Rieve, 
TWU-CIO prezidentas ir pa
dėjo streikieriam pikietuoti.

Po pikieto visi nuvyko į sa
lę, kur jis turėjo kalbėti, kaip 
streikas stovi kituose mies
tuose. Visi darbininkai laikosi 
vieningai ir pasiryžę laimėti.

Tai puiku žiūrėti, kad dar
bininkai supranta savo reika
lus.

—o—
Eidamas pro šalį St. Mi- 

chall klubo užėjau į vidų pa
sižiūrėti. Radau vieną pažįs
tamą sėdint su lenkišku dipu
ku, kuris tik 2 savaitės atgal 
čia yra atvykęs.

Pradėjome pasikalbėjimą. 
Tuojau jis pradėjo peikti da
bartinę Lenkijos valdžią. Už
klaustas, ar jam teko gyventi 
prie šios valdžios, atsakė, kad 
neteko. Bet jis vis tiek nieki
na ją ir dar sako, kad visi tu
rį tą. valdžią peikti.

Atrodo, kad nėra skirtumo 
tarp dipukų, kokios jie tautos 
butų. Visi vienaip iš hitleri
nių padaužų išmokę ir kalba. 
Šis lenkas dipukas bekalbėda
mas prisipažino, kad privers
tas esąs meluoti.

—o—
Kovo 4 d. teko būti Lowel- 

lyjc. Ten draugai turėjo susi
rinkimą ir pakėlė klausimą, 
kaip pasekmingai sukelti pi
nigų jubiliejiniam Laisvės va
jui.

Draugai nutarė turėti dide
lį bankietą balandžio 29 d. ir 
kviesti visus pažangius lietu
vius iš plačios apylinkės jame 
dalyvauti.

Gerai užbrėžtas darbas.

Ačiū visiems

Nors jau biskutį suvėluota, 
bet vistiek, kaipo pirmininkas, 
negaliu nepažymėti to gra
žaus įvykio Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo gyvenime. Ma
niau, kad kas nors kiti pla
čiau parašys apie tą įvykį — 
parengimą, tai ir laukiau, 
kad kiti parašytų.

Sausio 20 d., š. m., Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas, 
Hamtramck, Michigan, turėjo 
gražų parengimą-koncertą, 
šokius, balių. Koncerto prog
ramą išpildė Lietuvių Moterų 
Pažangos Kliubo Choras, trio, 
duetai ir solistės, — o prie
dui prie jų buvo ir jaunuo
liai, kurie skambino pianu, 
dainavo ir vienas berniukas 
gražiai pagrojo acordianu.

Choras sudainavo pasirink
tas dainas labai gražiai, taip
gi trio, duetai ir solistės; 
joms visoms vadovavo muzi
kos veteranė — Nellie Erick
son (Anskaičiutė). Ir koks 
gražus vaizdas: duktė Ans
kaičiutė vadovauja chorui, o 
jos motina dainuoja chore. 
Garbės toms moterims, kurios 
pasišvenčia tokiam gražiam i 
prakilniam darbui ir palaikėj 
moterų chorą. Garbe ir dide-j 
lis dėkingrimas ii' draugams1 
Anskaičiams, kurie išauklėjo j 
tokią dukrą, kuri, nors ir yra j 
vedusi su kitataučiu, vienok | 
neatsisako dalyvauti su lietu-j 
viais, su lietuvių organizaci- I 
jomis; ji vadovauja moterų 
chorui ir yra labai aukštai . 
prasilavinusi muzikoje, ji yra j 
geriausia piano akompanistė ' 
Detroite. Reikia labai įvertin-i 
ti drauges Anskaičiutės pasi- i 
šventimą ir gabumą .muzikoje.'

kas: šį sykį mes negarsinome 
savo parengimo per kunigo ir 
dipukų kontroliuojamą lietu
vių radiją. Tūli nariai net 
abejojo, “ar bus publikos?” 
Bet pasirodė, kad nesigarsi- 
nant per kuniginių dipukų ra
diją publika susirenka skait
lį ilgesnė. Tos organizacijos, 
kurios garsina savo parengi
mus per minimą radiją — ne
turi pasekmių. Mes irgi nela
bai senai norėjome pagarsint 
per jų radiją vieną Kliubo pa
rengimą. Bet kai pridavėme 
skelbimą, tai komisija turėjo 
jiems “spaviedotis”: jie klaur 
sinėjo, koks tasai Kliubas, ar 
nėra jame komunistų ir tt. 
Atsakymui jiems, mes tik nu
sispjovėme ir nusitarėme dau
giau nešigarsinti per jų mi- 
šiauną —■ “amžiną atilsį” ra
diją. Jei jie nežino, kad Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu
bas yra pašei pine organizaci
ja ir, kaipo tokia, nesikiša 
prie jokių partijų politikos, 
tai tegdl jie nieko nežino. 
Paskutinis mūsų Kliubo pa
rengimas parodė, kad Detroi
to lietuvių publika nepaken
čia kuniginių dipukų ir vieti
nių maldininkų radio progra
mos, jos neklauso.

—o—
Kai pirmiaus rašiau kores

pondenciją apie įvykstantį 
mūsų Kliubo parengimą, tai 
prisiminiau ir apie • Kliubų 
suvienijimą. Bet ant nelaimės 
Lietuvių Pilietinimo Pašelpos 
Kliubo valdyba nekreipia do
mės į tą klausimą; jų susirin
kimas praėjo, ir jie nieko 
apie tai nesvarstė. O tuo pa
tim sykiu, minimas Kliubas la
bai sunkiai verčiasi. Bet yra 
narių, kurie nenori vienybės, 
nors ir Kliubas turėtų “nu-

Vieša padėka
Mes norime tarti širdingą 

ačių draugams K. Beniuliui, 
F. čereškai ir W. Yuodeikiui 
už jų gražų pasidarbavimą 
surengime mums užuojautos 
pares.

Taipgi didelis ačiū toms 
draugėms, kurios pagelbėjo 
surengti skanią vakarienę, 
šios draugės pasidarbavo: K. 
čereškienė, S. Abišalienė, S. 
Yuodeikiene, M. Pociene, P. 
Sinkiaučienė ir D. Kleinaus- 
kięnė.

Ačiū ir tiems draugams, ku
rie suteikė mums gražią, di
delę dovaną. Pakilo ūpas grei
tai pasveikti, ilgai gyventi ir 
vėl darbuotis sykiu su jumis. 
Aš manau, kad mano Onutė 
pasveiks, atsistos ant kojų ir 
vėl visur eisime, kaip pir
miau eidavome.

Taipgi tariant ačiū sve
čiams ir sįmpatikams, kurių 
buvo nemažas būrys. Ačiū vi
siems ir visoms.

Valter ir Ona Kelley.

ŠYPSENOS
Moksline filmą

Cenzorius: “Anie šią fil
mą, 'Gražuolės Pamaryje’; 
jūs pažymėjote, jog tai 
mokslinė filmą. Ko gi ji 
mokina?”

Judžių gamintojas: “Ši 
filmą mokina anatomijos.”

Sutvarkypnui koncerto prog- į mJ^i, likviduotis. Tai vis 
ramos daug pasidarbavo drg.; ožiškas užsispyrimas.
A. Zigmontienė, o programai. o kito, būtent Detroito Lie- 
einant ji dainavo chore, trio,' tuvių Kliubo valdyba yra įga- 
duete ir solo. Taipgi manau, i ]iota, bet vis “neturi” laiko

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Clark Township-Rahway, N. J.
Pasirandavoja 4 kambariai, visi 

■šviesūs, oringi, be šilumos. O kam 
patiktų; tai galėtų pirkti ir visą na
mą. Visas namas iš 11 kambarių. 
Prašome kreiptis: 191 Harrison St., 
Clak Township-RahWay, N. J.

(50-52)

SUSIRINKIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Moterų kuopos susirinkimas įvyks

Atžymėkime Laisves ' 
40-ties Metų Sukaktį

Patys svarbiausi Jubiliejaus atžymojimo dėsniai 
yra šie:

1. Gaukime Laisvei naujų skaitytojų šio jubi
liejau proga.

2. Rinkime aukas ir aukokime sukėlimui $10,000
fondo.

3. Pasirūpinkime, kad organizacijos pasveikintų 
. Laisvę sukakties proga.

4. Gaukime bizniškų pasiskelbimų į jubiliejinę 
Laisves laidą.

A

Jubiliejaus atžymojimui specialė Laisves laida 
išeis už liepos 14 d.

Jubiliejaus atžymejimui vajus tęsis nuo 1 d.
X" kovo iki 15 d. liepos.

Chicago, III.
Gražiai pasilinksmino

Joniškiečių klubas vasario 
24-tą Vengeliausko svetainė
je turėjo savo parengimėlį — 
kaip buvo skelbta, pusiauga- 
vėnio blynų ir kitokių įvaire
nybių vakarėlį. Susirinko ne
mažai, kaip paties klubo na
rių, taip pat ir pašaliečių.

Prie geros muzikos šoko ir 
“dipukai” ir seni amerikonai. 
Visi gerame upe linksminos ir 
uliavojo.

Joniškietės buvo prigaminu
sios šiltų valgių. Dešrų,.pam-Į 
pušku ir kitokių valgių su 
karšta kava.

Taip pat buvo visokių dova
nų. Bet keletas už gražiai 
pašokimą polkutės ir valco 
aplaikė dovanas.

Nežiūrint, kad ir gavėnios 
laikas, joniškiečiai su savo 
kaimynais smagiai laiką pra
leido geroje nuotaikoje būda
mi. Gruzdietis.

Dabar visos apylinkės .kaimy
nai turėtų lovvelliečius pa
remti, masiniai dalyvauti.

Pasikalbėjome su> draugais 
ir draugėmis. Visi pageidau
ja, kad butų svečių iš Nashua, 
N. H., Haverhill ir Lawrence. 
Taipgi pageidautų, kad butų 
iš Bostono apylinkės ir iš Wor- 
cesterio. Praneškite lowellie- 
čiams iš anksto, kad dalyvau
site. Jie galės gerai prisireng
ti, kad svečius patenkinti.

—o—
Central Teatre pradėjo ru

dyti. itališką filmą su angliš
kais paaiškinimais. Filmą va
dinasi “Bitter Rice.”

Kurie dar nematėte, tai ma
tykite, nes labai įdomi, filmą. 
Ji parodo, kaip Italijos ponai 
išnaudoja moteris ir merginas, 
kurios būna priverstos dirbti 
už keletą svarų ryžių. Eina 
kova. Moterys ir merginos su
sivienija ir pareikalauja nuo 
savo boso geresnių sąlygų.

Matant tai, net šiurpulys ei
na per visą kūną. Atsiranda ir 
žulikų, kurie nori moteris ir 
merginas apgauti. Bet paga
liau juos sugauna.

—o—
Lawrence mieste pusėtinai 

daug žmonių yra susirgusių 
influenza. Bet ne tokia pavo
jinga, kaip buvo pirmutinė. 
Tiek daug žmonių nemiršta.

Kitas dalykas, tai dabar 
daktarai turi daugiau patyri
mo, kaip- prieš tą ligą kovoti. 
Greitai duoda adatą, tai ir su
laiko tos ligos plėtimąsi.

$. Penkauskas.

Chicago, III.
Žuvo Peter Vilutis Korėjoje

Mrs. Pėter Vilutis gavo iš 
karo department© pranešimą, 
kad jos sūnus Peter Jr. žuvo 
vasario 7 d. Korėjoje.

Vilutis du metus išbuvęs ar
mijoj 1948 metais buvo palei
stas. Jis spalio mėn. buvo pa
šauktas kaipo rezervistas > ir 
lapkr. .mėn. išvežtas Korėjom

Jo tėvas buvo nuoširdus vil
nietis ir .mirė apie 3 metai at
gal. M.

kad pusėtinai pavargo ir drg. 
Palevičicnė, nes ir ji, kiek 
man atrodė, labai daug dai
navo: trio, duetą ii’ solo net 
kelis sykius. Taipgi trio ir 
duetus dainavo: Mary šepu- 
tienė, Marcella Aranuk,' Ona 
Krakaitienė ir Ona Demskie- 
nė.

Susirinkusioji publika, kiek 
atrodė, buvo patenkinta, gau
siai plojo dainininkėms. Kon
certo programai pirmininkavo 
advokatė Stephanie Masytė. 
O mūsų Mikas; o, well, jis nie
ko daugiau nedirbo, tik pa
gelbėjo dainininkėms, kur 
reikėjo patraukt-pastaįyt pia
nas, ir per visą programos 
laiką išstovėjo prie uždangos, 
kai reikėjo pekelti ii- nuleisti 
uždangą.

žodžiu sakant, pasidarba
vus draugėms moterims - dai
nininkėms, koncerto progra
ma ir visas parengimas pavy
ko labai gražiai, ir kliubui 
liks keletas šimtų dolerių pel
no. Publikos buvo irgi nepap
rastai daug; dėl tiek publikos 
lenkų veteranų svetainė jau 
maža, neužtenka vietos.

Tad šiuomi, varde Kliubo, 
tariu ačiū Lietuvių Moterų 
Pažangos Kliubo Chorui ir vi- 
so(ms dainininkėms; taipgi 
ačiū ir jaunuoliams Lillian 
Grasha, Ifelene Butler ir John 
Svičiulis, kurie prisidėjo prie 
išpildymo programos. Ačiū ir 
visiems darbininkams -darbi
ninkėms, kurie dirbo parengi
me.

Beje, dar vienas ačiū. Bai
giant koncertinę programą, 
advokatė Stephanie Masytė įtei
kė man nepaprastai gražų ran
kinį laikrodėlį (wrist watch) 
sui daimontais ir su Kliubo 
įmuštomis raidėmis. Tas laik
rodėlis buvo nupirktas man 
varde Kliubo ir Kliubo drau
gų būk tai už mano pasidar
bavimą Kliubui. 'Taigi, ačiū 
visiems dr’augėms-draugams 
Kliubo nariams už tokią gra
žią dovaną.

.„o—
Kalbant apie publikos skait- 

lingumą mūsų Kliubo paren
gime, reikia pastebėti štai

pasitart su Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo valdyba. 
Ir taip vienybės .klausimas tę
siasi, kai]) kokia ilga virvė.

—0---
Prie užbaigos, tariu ačių 

“Laisvės,” “Vilnies” ir “Ke
leivio” redakcijoms už pir
miau patalpinimą mano ko
respondencijos apie įvyksian
tį .mūsų Kliubo parengimą. 
Tas daug pagelbėjo sukviesti 
skaitlingą publiką ir tuo pa
tim sykiu mums nereikia ‘(spa
viedotis” prieš kuniginius, ir 
prašyti, kad jie pagarsintų 
per savo radiją. Tegul jie sau 
kalba maldas ir visokias nesą
mones per savo radiją.

Ačiū visiems.
Charles J. Martin, 
LAPK Pirmininkas.

sekmadienį, 18 d. kovo-March, pra
sidės 3-čią vai. po pietų, bus pas 
Kavalčuk, 4628 N. Tampa St. Visoš 
narės malonėkite dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarimui. 
Taipgi pasirūpinkite atsivesti nau
jų narių. — Sekr; (50-51)

MONTELLO, MASS.
Progresyvės Partijos Lįetuvių Sky

riaus susirinkimas įvyks šeštadienį, 
kovo (March) 17 d., prasidės 7:30 
vai. vakare, Liet. Tautiško Namo 
apatinėje salėje, čia delegatas iš
duos raportą iš taikos reikalų įvy
kusio suvažiavimo į Washingtoną. 
kovo 15 d. Yra labai svarbus susi
rinkimas, dalyvaukite visi. — Kvie
čia Komitetas. (50-51)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS VARMAI 

DARBININKAS
Reikalingas Dairyman, pavienis, 

kuris yra turėjęs patyrimo prie kar
vių melžimo ir apžiūrėjimo. Turi 
mokėti šiek-tiek angliškai kalbėti. 
Rašykite man angliškai.

FRANK SIMISON <
.35-15 75th St., Jackson," N. J.

50-5Ž)

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYATOKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

■!■..■ ............ ....I

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

e
LiŪdėsio valandoj kreipki- * 
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime ’ 
modernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai mo
demiškai Įruošta mūsų 
Šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St h 

Philadelphia, Pa.
Tel. Poplar 4110

3 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Antr., Kov.-»Mar. 13,1951



ŽINIOS IŠ LOVOS

Moksline konferencija pievų 
ir ganyklų pagerinimo 
klausimais

VILNIUS, 1950 m. gr. 26 
d. — Vilniuje įvyko moksline 
konferencija respublikos pie
vų ir ganyklų pagerinimo 
klausimais. Jų suorganizavo 
Lietuvos Mokslų akademijos 
žemės ūkio, biologijos ir me
lioracijos institutai bei Lietu
vos žemės ūkio akademija.

Konferencijos dalyviai iš
klausė ir apsvarstė žemės 
ūkio instituto direktoriaus pa
vaduotojo R. žebenkos ir že
mės ūkio instituto vyresniojo 
bendradarbio G. Lukoševi
čiaus pranešimus — “Pievos ir 
ganyklos — pašarų bazės pa
grindas Lietuvos TSR gyvu
lininkystei išvystyti“; žemės 
ūkio akademijos docento P. 
Šklėriaus — “Pievų ir ganyk
lų melioracija Tarybų Lietu
voje“; Radviliškio bandymų 
stoties direktoriaus V. Bilėvi- 
čiaus — “Nusausintų durpy
nų dirvožemių įsisavinimas“; 
žemės ūkio akademijos aspi
ranto K. ženausko — “Pavir
šinis pievų ir ganyklų pageri
nimas“; žemės ūkio instituto 
jaunesniojo mokslinio bendra
darbio I. Vaitiekūno — “Ne
muno žemupio užliejamų pie
vų dirvožemiai“; Visasąjungh 
nės Lenino vardo žemės ūkio 
akademijos ir Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos tikrojo 
nario J. Kriščiūno — “Pie
vų ir ganyklų būklė Tarybų 
Lietuvoje ir jų našumo pakė
limo perspektyvos!’; biologi
jos instituto botanikos sek
toriaus vedėjo K. ferundzos— 
“Nemuno žemupio užliejamų 
pievų augmenija ir Lietuvos 
TSR pievų ir ganyklų augme
nijos tyrimo gairės“; žemės 
ūkio instituto jaunesniojo 
mokslinio bendradarbio A. 
Meklenburgo — “Nemuno 
žemupio užliejamų pievų šie
no pašarinė vertė“; melioraci- Į 
jos instituto direktoriaus V. 
čeičio — “Nemuno žemupio 
užliejamų pievų nusausinimo 
sistema ir jos rekonstrukcija“; 
žemės ūkio instituto jaunes
niojo mokslinio bendradarbio 
J. Grigaliausko — “Nemuno 
žemupio užliejamų pievų eks
ploatacija ir jos racionaliza- 
vimas“.

Baigiamąjį žodį pasakė že
mės ūkio instituto direktorius 
V. Vazalinskas.

NewWto^K^fo?lnlot
Kovo menuo paskirtas 
ginti deportuojamus

Visoje šalyje svoturgimių 
reikalais susidomėję žmonės 
planuoja visašališką delegaci
ją į Washingtona kovo 27 ir 
28-tą dienomis.

Delegacijon, vyriausiai, bu
riasi grasinamų išdeportuoti 
asmenų šeimų nariai pilie
čiai. Tačiau žinant, kad dele
gacijos pasisekimas priklauso 
vyriausia nuo to, koks susida
ro masinis judėjimas pirm 
delegacijos išsiuntimjo ir po 
sugrįžimo, visur rengiami ma
siniai mitingai ir kitoki veiks
mai.

New Yorke delegacijai iš

leisti masinis mitingas rengia
mas kovo 26-tos vakarą, Yu
goslav-American Home, 405 
West 41st St. (netoli 9th 
Ave.), New Yorke. įžanga 
tiktai 25 centai. Tikietus par
davinėja ir lietuvių komitetas. 
Patartina įsigyti iš anksto ir 
stengtis ten dalyvauti. Pus 
įdomi programa.

Greta to, kur jūs begyven
tumėte, jūs galite pagelbėti 
sustabdyti deportavimo isteri
ją parašymu laiškelio ar at
virutės prezidentui ir genGra
liam, prokurorui (Attorney 
General), Washington, D. C.

Kerštu laimes neatgimdysi 
net operoje

Iš pirmesniųjų bruožų Lais
vėje jau matėte, jog Alfredo 
nepavykusi meilė Violettai 
tapo kerštu, čia matysite apie 
jų ii** jos dabartinio palydovo 
netikėtą susitikimą. Bet žo
džiais negi pavaduosi tą vaiz
dą, kokį matys atvykusieji pa
matyti operą “La Traviatą“ 
kovo (March) 18-tą, Liberty 
Auditorijoje, Richmond IIill, 
N. Y.

AKTAS TREČIAS: Viole- 
ttos draugė Flora Bervoix 
(vaidina Flora Bruno) suruo
šia pokylį. Nežinodama, kad 
Violetta ir Alfredo yra persi- 
skyrę, užkviečia ir juodu. Po
kylis įvairus ir gražus. Ber
voix pasamdė grupę čigonų 
svečius palinksminti.

Alfredo atsisėda prie stalo 
kazyriuoti. Tuo tarpu lydima 
barono Douphol įeina ir Vio
letta. Jai praneša, kad poky
lyje randasi *ir Alfredo. Baro
nas Douphol įsako- Violettai 
nė žodžiu neprasitarti į Alfre
do. čia prie kazyrių susitinka 
ir susikerta Alfredo ir Doup
hol. Baronas, supliektas prie 
kazyrių, ruošiasi iššaukt Al
fredo į dvikovą.

Violetta tatai sužino ir 
persigąsta. Kai svočiai išeina 
į kitą kambarį, ji pasišaukia 
Alfredo ir jam. praneša apie
barono žygį. Ji ragina Alfre
do tuojau išeiti iš pobūvio. 
Bet Alfredo didžiausiu įkarš
čiu jai atsako, kad jis begs 
tik su ta sąlyga, jeigu ir. ji
nai bėgs su juo kartu. Viole
tta sako, kad ji yra prisiekus 
niekuomet jo nebematyti. Al
fredo piktai sako, kad ją 
taip yra paveikęs baronas 
Douphol. Violetta neapsako
mu ryžtu paslepia tiesą, tai 
yra, kad jo tėvas ją įtikino jį 
papiešti, ir jam atsako: 
“Taip!“

Baisus pyktis apima Alfre
do. Jis sušaukia svečius atgal 
ir šaukia: “štai mergina, ku
ri visą savo turtą prąleido 
ant manęs. Būkite visi liudi
ninkai, kad aš jai tą turtą su
grąžinu.“ Ir meta jis po Vio
lettes kojų piniginę.

Čia pasirodo Alfredo tėvas 
ir išbara sūnų už tokį negra
žų užsilaikymą. Alfredo gai
lisi. Violetta pasisako, kad tik 
iš meiles del jo ji tą žygį pa
darė. Ar.

Sužeistas M. Stakovas LDS 200 kuopa

Reikėtų fihnomis 
naudotis dažniau

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2898

HELP WANTED—FEMALE

silankyti, pasivaišinti skaniais 
makaronais.

Vakariene įvyks balandžio 
7-tą, 7 vai. vakaro, Liberty 
Auditorijos restaurane. Ypač 
patogus vakaras, nes šeštadie
nio. Sekmadienį nereikia sku
bėti darban, galima ramiai il
sėtis. Susirinkime jau daug 
kas apsirūpino bilietais, taip 
pat nariai paėmė po keletą 
platinti.

Po visų pokalbių, dalyviai 
susirinko restaurane. Susėdę 
vaišinomės ir minėjome šv. 
Petriką (Patrick). Jo progai 
ir stalas buvo papuoštas jo 
ženklais, šį kartą buvo labai 
skanus tortas, nes jį. kepė 
pats Jonas Katinas. Oi, tikrai 
daug nustoja tie nariai, kurie 
tingi mitingus lankyti.

Sekantis susirinkimas įvyks 
balandžio 5 d. Visi nariai, ku
rie laisvi, dalyvaukite.

Kps. Korespondente.

Paskutinės dienos 
taksams raportuoti

šio mėnesio 15-ji , (kovo- 
March) iki pusiaunakčio yra 
paskutinė diena pasiųsti ar as
meniškai taksų kolektoriaus 
raštinėje įteikti savo taksų ra
portą federalei valdžiai.

Turi raportuoti visi tie, ku
rių asmeniškos pajamos figo
mis ar kitu kuriuo būdu buvo 
virš $600 bėgiu 1950-jų metų.

Civilinių apsaugai 
suteikė dovaną

Vyrų sekretas kietas, 
kaip plienas

Sužinojau vieną asmenį, ku
ris ką nors turi su rengiamu 
moterims pagarbos bankietu. 
Aš norėjau įšgauti tuos visus 
rengimo sekretus. Klausiu jo, 
ar tikrai rengiate tokį pokylį ?

— žinoma, — atsakė jis.
— Ar duosit gerų valgių ?
— Dar ir gerti galėsite.
— Ar turėsite “butlerius“ 

prie durų pasitikti moteris?
— Dar tarimo nebuvo.
— Ar išrinksi! ir policistus 

moteris suvaldyti, nes jos iš 
džiaugsmo gali triukšmą su
kelti.?

— Tas ne mano dalykas.
— Ar turėsite 2 uniformuo

tus tarnus priimti jų drabu
žius ?

— Klausinėj]' per daug.
Labai norėjau sužinoti apie 

minėtą bankietą ir pasigerin
ti moterims, išduodant joms 
sekretus. Bet vyrų sekretas 
kietas, kaip plienas. “Kaka
liai;“ gudrūs, daug nekalba, 
sako: “Ateik į susirinkimą, 
tai ir sužinosi viską.“

—- Ar galima moteris atsi
vesti į tą susirinkimą ? — vėl 
paklausiau.

— Kaip drįsti taip kalbėti, 
čia griežtas sekretas. Į tą su
sirinkimą nė kojos moterims 
negalima kelti.

— O kada bus tas susirinki
mas ?

— Tėmyk Laisvėje prane
šimus.

Tai matot, nieko neišgavau, 
bet žinau, kad bankietas yra 
rengiamas moteris pagerbti. 
Jis bus Liberty Auditorijoje.

Serediškis.

Kul-
Namų darbininkė, paly 

linti vaikus, guolis vietoje, 
kambarys, linksma 
namai, D. P. priimama. ES. 5-8037.

<47-51)

į. my- 
įtskiras 

apylinkė: gert

Moteriškė abelnam namų darbui, 
pagelbininkė prie virimų ir priežiū
rai vaiko 4’Žž metų, du suaugę, 
linksma aplinka, elektriniai įrengi
mai. CL. 3-6737. (49-51)

smagiai ir sveikai 
tarpais

Kovo 4 d., sekmadienį, 
tūriniame Centre G. Klimas 
rodė filmas, žmonių susirinko 
ne per daugiausia. Bet filmos 
huvo įdomios. Publikai, ma
tyt, patiko, nes prašė, kad ro
dytų daugiau ir daugiau. Tai 
Klimas taip ir padarė. Rodė 
net penkias skirtingas filmas.

Turiu pasakyti teisybę, kad 
žiūrovai
praleido popietį, nes 
buvo ir juoko.

Mano nuomone, G. Klimas 
yra talentingas žmogus. Mes 
jį. turim įvertinti daugiau, pa- 
kviesdami parodyt filmą ar 
dvi, pritaikytas prie parengi
mų : prakalbų, prelekcijų, va
karienių. Net ir svarbesnieji 
draugijų susirinkimai būtų 
įvairesni, nariai atsilankytų 
skaitlingiau.

Filmas mačiusi.

Namų darbininkė; virėja. Motina 
ir‘vaikutis 3% m. amžiaus. Paty
rusi; Vėliausius paliudijimus. Guolis 
vietoje. Mid-Manhattan. 5 kambarių 
apartmentas. Dvi vanos. Mylinti 
vaikus. Žemiau 40 m. $100-125 į 
mėnesį. Tel. SC. 4-3653.

(49-51)

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

Pradės draftuoti
19 metų vaikinus

Abelnam namų aptarnavimui dar
bininkė, 3 suaugę, guolis vietoje, 
atskiras kambarys, elektriniai 
įrengimi, geri namai. DE. 9-2832, ar 
ateikite: 1954 East 4th St., Brook
lyn N. Y. ' (50-54)

Bayridge — 2 ar 3 kambariai su 
tskira virtuve, su šiek tiek rakan
dų ar ir be jų. GE. 9-8314, Mrs. 
Galįauskas, 261 52nd St., Brook
lyn, N. Y.

Parenkamosios Tarnybos 
direktorius New Yorke Cand
ler Cobb sako, kad miestas 
jau baigia išrinkti tinkamus 
karinei tarnybai 20 ir dau
giau mėtų amžiaus vaikinus. 
Gale sekamo mėnesio reikėsią 
pradėti šaukti 19 motų vaiki- 
nėlius.

Brooklyne šiemet Laisvės 
piknikas įvyks šeštadienį, 
liepos (July) 7 d. Lauksi
me svečių iš toliau.

Namų darbininkė, gera 1 darn/nin- 
kė, darbas popiečiais, laike, pietų. 
MUrray Hill 8-6551.

Buz- 
kad 

ryšį.

Graži, jauna Patricia 
zone kreipėsi į teismą, 
panaikintų jos vedybinį 
Ji sakė, kad pirm apsivedimo
još vyras žadėjo viską, o po 
vestuvių pasisakė esąs per se
nas užsiimti su vaikais. Jis 
yra 38, jinai 21 metų.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Rinkinys keturiems 
sušaudytiems komunistams 
atminti

VILNIUS.—Valstybinė politi
nės ir mokslinės liter, leidykla 

Vilniuje išleido CK Partijos 
istorijos instituto parengtą V. 
Kapsuko rašinių rinkinį “Ke
turiems sušaudytiems komu
nistams atminti.“ Rinkinyje I 
įdėta žinomas V. Kapsuko ra
šinys “Keturių teismo kome
dija ir paskutinės jų valan
dos“ ir visų keturių sušaudy
tųjų komunistų biografijos. V. 
Kapsuko parašytos K. Požė
los ir J. Greifenbergerio bio
grafijos lietuvių kalba skel
biamos pirmą kartą.

Pedagoginio instituto 
išplėtimas

VILNIUS, 1950 m. gr. 22 d. 
— Šiomis dienomis TSRS Mi
nistrų Taryba priėmė potvar- 

’ kį dėl Vilniaus Pedagoginio 
instituto išplėtimo. Institutas 
priskirtas prie aukštesnės ka
tegorijos aukštųjų mokyklų. 
TSRS Aukštojo mokslo minis
terija įpareigojama sustiprin
ti instituto dėstytojų kadrus 
profesoriais ir docentais.

Vilniaus Pedagoginio insti
tuto priskyrimas prie aukš
tesnes kategorijos suteikia 
šiai aukštajai mokyklai dide
les augimo galimybes. Nuo- 
ateinančių metų į instituto 
pirmąjį kursą numatoma vie
toje 290 studentų priimti 500. 
Tuo būdu pirmame kurse mo
kysis tris kartus daugiau stu
dentų, negu jų buvo visuose 
kursuose prieš 10 metų. Insti
tutas gaus eilę naujų patalpų

Telefonu gavome žinią, kad 
pavojingai sužeistas M. Sta
kovas. Penktadienį, kovo 9-tą, 
ant 6th Avė, ir 45th St., 
Brooklyne, ant jo užvažiavo 
taxi-cab. Partrenkė ant žemės 
ir labai sužalojo Stakovui gal
vą. Iš nelaimės vietos buvo 
nuvežtas į ligoninę, kur jam 
sudėta 12 stičių į perkirstą 
galvą. Po operacijos ir aprai
šiojimo, Stakovas buvo par
vežtas namo, kur dabar ilsisi.

Gubernatorius nori 
pakelti “sales tax”

Gubernatorius Dewey buvo 
reporterių užklaustas, ką jiš 
mano apie Valstijos Seimeliui 
įteiktą bilių leisti „New Yorko 
miestui pakelti taksus ant pir
kinių. Gubernatoriaus atsaky
mas leido suprasti, kad jis to
kį bilių pasirašytų, jeigu sei
melis balsuos priimti.

Tais padidintais taksais 
biedniausieji miesto gyvento
jai bėgiu vienerių metų sumo
kėtų 60 milijonų dolerių dau
giau, negu dabar sumoka.

Majoras Ijnpellitteri sakė, 
kad jam tie taksai reikalingi 
pridėti miesto valdininkams ir 
tarnautojams algos. Tačiau 
majoras nesispyrė reikalauti 
tokių taksų, kuriuos turėtų su-, 
mokėti išgalintieji juos mokė
ti.

auditorijoms, laboratorijoms, 
bendrabučiams, galės organi
zuoti aspirantūrą, žymiai pra
turtinti savo materialinę bazę

Kovo 1 d., 8 vai, vakaro, 
įprastoje vietoje jaunuoliai 
turėjo susirinkimą, kuriame 
buvo kalbėta, ką nuveikėme 
praeityje ir ką veiksirųe atei
tyje.

Buvo pranešta, kad vasario 
mėnesį kuopa padidėjo 2 na
riais. Džiaugiamės.

Kuopa nutarė gauti bilietus 
į kurį nors teatrą New Yorke. 
Kai tik bilietai bus nupirkti, 
praneš Tiesoje, kada ir kur 
galima bilietus pirkti.

Dar gera žinia vaikučiams! 
Nuspręsta Velykų proga turė
ti “parę,“ kuri įvyks kovo 17 
d., 3 vai. po pietų. Nors savai
tę ankščiau, bet, ką daryti, 
tokios sąlygos susidėjo.

Taigi, vaikučiai, nepraleis
kite progos ir gražios Velykų 
šventės, kurioj'e bus įvairių 
margučių, tikrai lietuviškai 
pagaminto Velykų pyrago ir 
kitų skanėsių. 200 kuopa pra
šo vaikučių pasiruošti progra
mai.. Kas tik kuo sugeba pasi
rodyti : dainomis, eilėraščiais, 
šokiais-baletu. O Serge žadė
jo paskambinti pianu.

Vaikučiai, nepatingėkite iš
mokti ko nors! Būtų labai 
gražu, kad visi, kurie ateisite, 
parodytumėt savo gabumus, 
talentus. Kiek tai džiaugsmo 
tėvams suteiktumėt.

LKM mokiniai taipgi kvie
čiami dalyvauti.

Komisijoje apsiėmė M. Do- 
binienė, ’ A. Ormanienė, A. 
Yakštienė, A. Katinienė.

Vėliau, pavasariop, dar tu
rėsime progą dalyvauti pobū
vyje, taip vadinamoje “Spa
ghetti Supper.“ Rengia LDS 
Moterų Bolingo grupė. Kvie
čiami visi, kas tik galėsite at

Pulkininkas Lawrence Wil
kinson praneša Laisvei, jog 
arklių lenktynių plotų , savi
ninkai paskyrė $50,000 jo va
dovaujamai civilinių apsaugos 
įstaigai. Už tą sumą supirk- 
sią reikmenų, ' kurias tektų 
vartoti puolimų iš oro nuoti- 
kiuose.

Tam bendrai prisidėję 
Aqueduct, Blelmont, Jamaica 
ir Saratoga plotų savininkai. 
Jie pasiūlę ir patalpas reik
menims sukrauti, taipgi var
toti jas pirmosios pagalbos 
stotims, jeigu to reikėtų.

Pabuvę areštantais 
už kitus

Kings apskrities teisme vyk
domame tyrinėjime gemble- 
,rių ir jų ryšių su policija liu
dytojas Irving Goldstein sakė, 
kad gembleriai galėdavę pas
tatyti savo vietoje" areštantu 
bile kurį asmenį. Areštantą 
reikėdavę pristatyti, nes 
gemblerių sekliai turėdavę 
parodyti savo viršenybei, kad 
jie veikia.

Goldsteinas parodė • buvusį 
policistą Aaron Feld ir poli- 
cistą James R. McGoneghy 
kąipo įvykdžiusius vieną tokį 
areštą.

Karvė garsina firmos 
produktus

Abraham & Straus depart- 
mentinėje krautuvėje, Brook
lyne, išstatyta parodai po visą 
šalį vežiojamoji Borden’s 
karvė ir jos šeima. Jiems įren
gtas butas su visais patogur 
mais ir pagražinimais. Turi ir 
porą tarnų, kurie greit ir su- 
lyg etiketės nuostatais aptar
nauja ponišką giminę. Ji čia 
garsins tos firmos pieno pro
duktus iki 15-tos. Tuo tikslu 
neseniai karvė buvo nugaben
ta ir Floridon.

PARDAVIMAI
PARDAVIMUI

Parsiduoda -restaurantas su gėri
mų laisniaais ir namas. Gerame sto
vyje, mūrinis namas, ant kampo, 
16 kambarių ir restaurantui patal
pa. Kaina gana prieinama. 406 So. 
3rd St., Brooklyn, N. Y.

Biznis ir namas neša geras įplau
kas. Neperdedame pasakydami, kad 
tai retai pasitaikomas pirkinys.

RANDA VOJIMAI
Pasirandavoja kambarys geru šil

domas, tinkamas moterei bei vyrui. 
Kambarys šviesus ir ramus. Kaina 
$5 j savaite. Adresas: 346 E. 59th 
St., N. Y. City. Apt, 18.—Tbomas.

50151)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
405 So. 4th Street

st.Cor. Hewes
Brooklyn, N. Y.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVerg-reen 7-6868

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakari 
Penktadieniais uždaryta

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAAOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
. BROOKLYN, N, Y.

TeL ST. 2-8342

Sing Sing kalėjime numa
rinti elektros kedėje Martha 
Beck ir Raymond Fernandez, 
skaudoje skelbiami kaipo 
“Ilgesingos širdies“ žmogžu
džiai.

PRANEŠIMAS
C. BROOKLYN, N. Y.

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

(49-51)

VISUOMENES ATYDAI!
Kada turite reikalą kreiptis į Laisvės įstaigą asmeniš

kai, telefonu ar laiškais, turėkite po ranką šias informa
cijas:

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;

L Ą I S V Ė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Brooklyniečiai, kurie turite kokių parandavojimų, ar 
bile kokių paskelbimų, jei atvažiavimas asmeniškai t 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 užši- 
mokėsite savo bilą.

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS
32 TEN E YCK STREET p

Brooklyn, N. Y. F
Telefonas: EVergreen 4-8tV4
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