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Chicagoje išbuvau veik ištisą 
savaitę. Turėjau eilę pasitari
mų su LDS nariais ir veikė
jais.

Mūsų Susivienijimas ruošia
si didžiuliam vajui naujiems 
nariams įrašyti — vajus prasi
dės gegužės mėnesio 1 d. ir 
tęsis visus metus.

Geras prie vajaus pasiruo
šimas užtikrins jo pasėkmin- 
gumą. J y

Chicagos LDS nariai sporti
ninkai ruošiasi prie bowleriu 
tumamento, kuris įvyks gegu
žės mėnesį.

čia mūsų bowlininkai turi 
sudarę geras komandas; viso 
bowlina apie 120 asmenų.

Mūsų menininkai čia* taipgi 
nesnaudžia.

Vįina jų trupė suvaidino 
Juozfo Baltušio dramą “Gieda 
Gaideliai” du kartu dviejų sa
vaičių bėgyje.

Kita trupė du kartu suvai
dino dramą “Karo Aukos” — 
anti-karinis veikalas.

Gyvuoja du didžiuliai cho
rai, Kanklių ir Aido.

Neteko sutikti visų meni
ninkų veikėjų, bet tikiuosi, 
jog tūlus jų dar sutiksiu.

(

Sentimentas už taiką, už 
baigimą karo Korėjoje Chica- 
goje didelis.

Progresyvė lietuvių visuo
menė čia ruošiasi pasiųsti ko
vo 15 d. į Washington^. gerą 
delegaciją pareiškimui balso 
už taiką.

Chicago Tribune aną dieną 
paskelbė iš Washingtono to- 
kiąyžinią: Kongreso Neame- 
riklnis Komitetas sudėjo į sa
vo “ftubveršyvių” sąrašą net 
800 įvairių organizacijų.

Ar jūs pagalvojote, ką tai 
reiškia?

Tasai Komitetas ryžtasi pa
daryti subversyviu kiekvieną 
žmogų ,kuris tik priešinasi ka
rui !

Prieš keletą metų to komi
teto pirmininku buvo vagis, 
kuris vėliau pats atsidūrė ka
lė jiman.

Dienraštis Vilnis šiuo metu 
spausdina (tęsiniais) žymaus 
Lietuvos poeto Teofilio Tilvy
čio poemą “Usnynę”.

Ši vertinga poema neužilgo 
bus išleista knygoje.

Kalbėjausi su eile čikagie- 
čių, kurie dideliu pasitenkini
mu perskaitė Jono Kaškaičio 
poezijos rinkinį “Prošvaistes”.

Saug žmonių jau įsigijo 
Jono Kaškiaučiaus bro
šiūrą “Kaip būti jaunam net 

rfįfcnatvėje.” Visi ją giria; vi
si jaučiasi, jog brošiūros ati
dus perskaitymas atidaro 
jiems naujus horizontus į atei
tį.

Pittsburgho LDS 142-oji 
kuopa, besirūpindama savo na
rių sveikatą, šitaip padarė: ji 
užsakė visiems savo nariams 
po vieną brošiūros kopiją ir 
ją išdalino nemokamai.

Taip galėtų padaryti ir ki
tos LDS kuopos.

“Kaip būti jaunam net ir 
senatvėje” brošiūra yra labai 
vertinga.

Neleidžia Trumanui pakeist 
valdžios įstaigas

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 227 bal
sais prieš 167 atmetė Tru- 
mano prašymą leisti prezi
dentui pertvarkyti įvairias 
valdžios įstaigas šiame 
"pavojingame šaliai laiko
tarpyje”

Senatas jau pirmiau at
metė tą prezidento prašy
mu ' : * Lu,
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JANKIAI NEŽINO, KODĖL 
KORĖJOS LIAUDININKAI 
TRAUKIASI ATGAL
Liaudininkai, manoma, pereina 
į stipresnę kalnų liniją

Korėja, kovo 14. — Ame
rikonų komanda stebisi ir 
negali suprasti, kodėl Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
ir jų padėjėjai kinai trau
kiasi atgal beveik ištisame 
70 mylių fronte. Spėjama, 
kad jie eina į sustiprintas 
savo pozicijas kalnuose to
liau į šiaurę. Amerikiniai 
lakūnai matė, jog ten bu
riasi skaitlingos korejinių 
liaudininkų ir kinų jėgos.

Amerikonai be pasiprie
šinimų užėmė Jongdu ir 
permetė savo žvalgus per 
Han upę už 5 mylių į ry
tus nuo Seoulo, Pietinės 
Korėjos sostinės. Jie kai

Nehru prieš atominę 
Eisenhowerio intenciją

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Jaw. Neh
ru pareiškė, kad jis priešin
gas generolo Eisenhowerio 
intencijai naudoti atominę 
bombą “reikale” prieš So
vietų Sąjungą.

Nehru sakė: — Aš stoju 
prieš bet kokį žygį, kuris 
atneštų mirtį bei sužeidi
mus tūkstančiui milionų 
žmonių.

Lapeliai Vienoje šaukia 
nužudyt Staliną

Viena, Austrija. — Naktį 
buvo primėtyta lapelių so
vietinėje Vienos dalyje, 
šaukiant rusus kareivius 
nužudyt Staliną ir kitus 
Sovietų vadovus.

Lapelius pasirašo "Revo
liucinis Komitetas prieš 
Bolševikus.”

Valdžia įsakė sunaikint 
15,000,000 bušelių bulvių

Presque, Maine. — šalies 
valdžia įsakė sunaikint 15 
milionų bušelių bulvių 
Maine valstijoje. Už tas 
bulves valdžia sumokėjo 
farmeriams 9 milionus do
lerių.

Valdžia supirkinėja bul
ves ir kitus farmų produk
tus, krauna juos į sandėlius, 
o jei neturi kur dėti, tai ir 
naikina. Tuo būdu stengia
si palaikyti gana aukštas 
kainas pirkikams.

Iš 15 milionų bušelių bul
vių būtų galima ’ pagamini 
9 milionus galionų alkoho
lio, tinkamo pramonės rei
kalams, kaip nurodo tūli 
pasipiktinę Maine valstijos 
politikai.

Washington. — Senatas 
nutarė pratęsti federalę 
rendų kontrolę 90 dienų. 
Ta kontrolė nepaliečia 
valstijų, kurios perėmė 
rendų tvarkymą į savo ran
kas, kaip kad New Yorko 
valstija.

Richmond Hill 19, N. Y., Ketvirta^., Kovo-March 15, 1951 ★ ★ ★ Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji.

Ispanijos fašistai nušovė
3 streikierius Barcelonoj

kur pasiekė vietas už 20 
mylių į pietus nuo 38-tos 
paralelės.

Korėjos liaudininkai 
smarkiai atakavo ameriko
nus tik vienoje vietoje į 
pietų vakarus nuo Hongčo- 
no, viduriniai rytiniame 
fronte. Atakos buvo at
muštos.

Jankiai sakosi per dieną 
užmušę bei sužeidę 3,200 
korejinių liaudininkų ir ki
nų.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie vakariniame fronte nu
šovė 13 amerikinių lėktuvų.

Teismas sulaikė 
McCarrano kvotimus 
Komunistų Partijai

Washington.. — Komu
nistų Partija prašė federa- 
li apskrities teismą už
draust McCarrano “neišti
kimųjų” kontroliavimo ko
misijai kvosti Komunistų 
Partiją, iki Aukščiausias 
Teismas padarys sprendimą 
apie pati McCarrano įsta
tymą. Taigi apskrities teis
mas ir sulaikė tuos kvoti
mus 15-kai dienu — davė 
Komunistų Partijai laiko 
paruošt apeliaciją Aukš
čiausiam Jungtinių Valsti
jų Teismui.

Apeliacija prašys, kad 
Aukšč. Teismas atmestų 
McCarrano įstatymą kaip 
priešingą šalies Konstituci
jai.

McCarrano įstatymas, 
tarp kitko, reikalauja sure
gistruoti komunistus ir ki
tus vadinamus "neištiki
muosius.”

NESISEKA ANGLIJAI 
VIŠTŲ IR PYNACŲ 
BIZNIAI AFRIKOJ

London. — Anglijos sei
mas tik 299 balsais prieš 
291 atmetė konservatų (to
rių) siūlymą pareikšt pa
peikimą "socialistinei” val
džiai dėl to, kad ji bergž
džiai išeikvojo $2,300,000 
vištiniam savo planui Gam- 
bijoj, Afrikoj.

Valdžia nugabeno ten 80,- 
000 vištų ir vištukų. 50,- 
000 jų padvėsė, o likusios 
vištos padėjo tik 38,000 
kiaušinių. Tuo būdu kiek
vienas kiaušinis lėšavo po 
60 dolerių.

Be to, žuvo 100 milionų 
dolerių valdžios projekte 
auginti pynacus Tanganyi- 
koj, Afrikoj.

Hong Kong. — Sudužo ir 
sudegė DC-4 lėktuvas; žuvo 
visi 3 amerikiniai lakūnai 
ir 23 kitataučiai keleiviai, z

ORAS. — Apsiniaukę ir 
šaltoka.

Barcelona, Ispanija. — 
Franko fašistų žandarai ir 
kariuomenė, puldami strei- 
kierių demonstracijas, nu
šovė bent 3 darbininkus, 
daugelį sužeidė ir 200 areš
tavo.

Slopinti visuotinam strei
kui Barcelonoje buvo urmu 
sugabenta traukiniais, lėk
tuvais ir karo laivais ka
riuomenė, policija ir jūrei
viai iš kitų miestų.

Streikavo ir demonstravo 
250,000 darbininkų, protes
tuodami prieš ' brangenybę 
ir reikalaudami atitinka
mai pakelti algas. — Mais

Keturių derybos 
tebėra suklimpusios z

Paryžius. — Jau 10 dienų 
kai susirinko tartis Keturiu 
Didžiųjų užsieninių minis
trų pavaduotojai, bet dery
bos tebėra toj pačioj vietoj, 
kain ir pirma dieną. Jų su
sirinkimo tikslas — paga
mini dienotvarkę tolesnei 
konferencijai Amerikos, 
Anglijos, Sovietu Sąjungos 
ir Francijos ministrų.

Sovietų atstovas Andrius 
Gromvko. užsieninio minis
tro pavaduotojas, reikalau
ja pirmoj vietoj svarstyti jo 
pasiūlymą—nuginkluot Vo
kietiją, neleist jai atsiein- 
kluoti nei vokiečių milita- 
rizmui atgimti.

Amerikos, Anglijos ir 
Francijos ministrų pava
duotojai perša įvairius ki
tus klausimus — apie tai
kos sutartį su Austrija, 
apie kivirčų priežastis tarp 
Sovietų Sąjungos ir vakari
nių valstybių, ir tt.,—o Vo
kietijos dalyką prikergia 
tik paskutinėje vietoje.

Gromyko kaltino Ameri
ką ir kitus vakarinius kraš
tus, kad jie nori atkurt vo
kiečių armiją vakarinėje 
Vokietijoje karui prieš So
vietus; todėl ir bando už- 
trinti tą klausimą.

Vėliausios Žinios
London. — Žiemės drebė

jimas supurtė Vokietiją, 
Franci ją ir kitus vakarų 
Europos kraštus. Sykiu šė
lo viesuliška audra.

Kol kas trūksta žinių, ar 
gamtos rūstybė pražudė 
kiek žmonių.

Tel Aviv, Izraelis.—Izra
elio valdžia reikalauja pus
antro biliono dolerių atly
ginimo iš Vokietijos už tai, 
kad naciai nužudė 6,000,000 
žydų.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelis už- 
gyrė republikonų pasiūly
mą numušti įmokėjimus į 
nedarbo pensijų fondą tiem 
samdytojam, kurie duoda 
vadinamą "pastovų darbą.”

Seimeįis kartu nutarė 
pakelti savaitinę . nedarbo 

tas ir kiti gyvenimo reik
menys per 5 paskutinius 
metus pabrango 700 pro
centų, o algos pakilo tik 
350 procentų.

Fašistų valdžia skelbia, 
kad Barcelonos streikas jau 
sulaužytas ir maištininkai 
nuslopinti.

Bet dar tebestreikuoja 
25 procentai darbininkų 
Katalonijoj, pramoningiau- 
sioj Ispanijos provincijoj. 
Jie išėjo streikan, pareikš- 
dami pritarimą Barcelonos 
darbininkams.

Fašistai suverčia ant ko
munistų visą kaltę už tuos 
streikus.

Paleista 10,000 Pa. 
plieno darbininkų

Pittsburgh. — Jones and 
Laughlin plieno fabrikas 
Aliquippoj, Pa., laikinai pa
leido 10,000 darbininkų. 
Kompanija kaltina geležin
keliečius, kad jie tyčia per 
lėtai dirba ii’ nepristato fa
brikui reikalingų medžiagų.

Tie Monongahelos Con
necting’ Railroad linijos ge
ležinkeliečiai reikalauja pa
kelti algą 35 centais pef 
valandą.

Jones and Laughlin yra 
ketvirta didžiausia plieno 
kompanija šioj šalyj.

Hoover mato karo pavojų iš 
jankių siuntimo Europon

Washington.—Buvęs pre
zidentas Herbertas Hoove- 
ris kalbėjo republikonų se
natorių ir kongresmamf su
sirinkime, ragindamas Kon
gresą uždraust prezidentui 
Trumanui siųsti daugiau 
kaip keturias divizijas ka
riuomenės į vakarų Euro
pą.

Hooveris įspėjo, kad jei
gu nebūtų aprėžtas kariuo
menės siuntimas Europon, 
tatai gal iššauktų karą, ku
ris galėtų privest prie vi
siško civilizacijos sunaiki
nimo. 1 1 

pensiją nuo dabartinių $26 
iki $30, ale labai apsunki
no bet kokios pensijos ga
vimą.

Darbo unijų vadai sako, 
seimelis padarė milžinišką 
šimtų milionų dolerių suk
tybę, šitaip patarnaudamas 
didžiosioms kompanijoms.

London. — Vadinamas 
"Laisvosios Rusijos” radi
jas šaukė Sovietų žmones 
sukilt pries savo valdžią.

Washington. Republi- 
konai kongresmanai reika
lauja, kad valdžia neduotų 
pinigų gyvennamiam staty
ti ;sako, reikia taupyt pi
nigus.

New York.. ~ Smarkiai 
nusmuko valdžios bonai ir 
Wall Stryto serai.

J. TAUTŲ DIPLOMATAI 
ABEJOJA APIE ĮVEIKIMĄ 
ŠIAURINES KORĖJOS
Tariasi, kad gal reikėtų 
sustot prie 38-tos paralelės

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų diploma
tai kalbasi, kad gal reikės 
atsisakyt nuo bandymo už
kariaut Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką, kaip 
patyrė New Yorko Times 
korespondentas A. M. Ro
senthal.

Vakarinių kraštų atsto
vai Jungtinėse Tautose sa
ko, gal Amerikos ir jos tal
kininkų kariuomenė turėtų 
“užbaigti savo darbą” kur 
nors arti 38-tos paralelės, 
tai yra, sienos tarp tauti
ninkų Pietinės Korėjos ir 
liaudininkų Šiaurinės Korė
jos.

Cechų vyskupas sako, 
popiežius turi 
nesikišti politikon

Praga. — Katalikų vys
kupas Jose'f Carski sakė, 
jog jis priešingas popie
žiaus kišimuisi į politinius 
svetimų kraštų reikalus.

Carski-yra vienas keturių 
čechoslovakų vyskupų,- ku
rie prisiekė ištikimybę de
mokratinei Čechoslovakijos 
respublikai.

Čechų laikraštis Lidova 
Demokracie rašo, kad ar
kivyskupas Josef Beran 
sunkiai nusikalto, laužyda
mas liaudiškus ČechoslĄva- 
kijos įstatymus ir drąsinda
mas jos priešus.

Arkiv. Beran už tai iš- 
teremtas iš sostinės Pragos 
ir piniginiai nubaustas.

Užgirtas Francijos 
ministrų kabinetas

Paryžius.-^Francijos sei
mas 388 balsais prieš 180 
užgyfė premjero Kiujės 
(Queuille) sudarytą minis
trų kabinetą, susidedantį iš 
"radikalų,” respublikiečių 
katalikų 'ir socialistų.

Prieš "radikalo” Kiujės 
kabinetą balsavo tiktai ko
munistai. Apie 20 seimo 
narių susilaikė nuo balsavi
mo. „ z

Smerkia gub. Dewey už 
(didžią dovaną fabrikantam

Albany, N. Y. — Darbo 
unijų vadai ir tūli demokra
tai New' Yorko valstijos 
seimelio nariai smerkia re- 
publikoną gubernatorių 
Dewey, kad jis per trejus 
metus sugrąžino fabrikan
tams 600 milionų dolerių, 
įmokėtų į nedarbo apdrau- 
dos fondą.

. Haga, Holandija. — Tapo 
sudarytas naujas Holandi- 
jos ministrų kabinetas iš 
katalikų, darbiecių irx dvie
jų kitų partijų.
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Taip užbaigus karą 
Jungtinės Tautos, esą, 
stengtųsi per derybas su
jungi Šiaurinę ir Pietinę 
Korėją į vieną valstybę.

Tūli Jungtinių Tautų di
plomatai mato Amerikos 
atlėžimą pareiškimuose 
dviejų amerikinių , koman-/ 
dierių.

Genęrolas MacArthur ne
seniai įspėjo, kad korejinis 
karas galės sųklimpti vie
toje, jeigu nebus jam at
siųsta daug daugiau ' ka
riuomenės ir jeigu nebus 
jankiams duota valia iš oro 
bombarduot Kinijos Liau
dies Respubliką.

■Paskutinėmis gi dienomis 
generolas Matthew Ridg
way pareiškė:

—Jeigu amerikonai ir jų 
talkininkai pasięktų .tiktai 
38-tą paralelę, tatai jau bū
tų "milžiniška pergalė.”

Amerikos atstovai Jung
tinėse Tautose sako, dar ne
nutarta, ar maršųoti nėr 
38-tą paralele i šiaurine Ko
rėja ar apsistoti prie to ru- 
bežiaus.

Italy valdžia teiraujasi, 
kas dėlioja bombas

Roma. — Italijos valdžia 
suėmė 15 asmenų, kuriuos 
klausinėja apie bombas, 
sprogusias prie amerikinės 
ambasados ir prielangėje 
užsieninės italų ministeri
jos. Bombos sutriuškino 
ambasados ir ministerijos 
langus, bet žmonių nekliu
dė.

Jugoslavijos atstovybėje 
atrasta nesprogusi bomba.

Teigiama, kad tas bombas 
pakišo jaunieji italų fašis
tai, kurie grūmojimais rei
kalauja sugrąžint Italijai 
visą Triesto sritį.

Senatoriai užgina 4-riy 
divizijų siuntimą Europon

ir —

Washington. — Ginklinis 
ir užsieninis Senato komi
tetai vienbalsiai įgalino 
prez. Trumaną pasiųsti ke
turias armijos divizijas į 
vakarų Europą priedan 
prie laikomų Vokietijoje 
dviejų amerikinių divizijų.

Sykiu tie Senato komite
tai nutarė, kad jeigu pre
zidentas norėtų daugiau 
kariuomenės ten siųsti, tai 
pirma turėtų gauti Kongre
so leidimą.

Amerikos kariuomenė va
karinėje Europoje bus dalis 
tarptautinės Atlanto kraš
tų armijos, o vyriausias 
bendrosios armijos koman- 
dierius — generolas Eisen
hower.

London. — Korėjos kare 
iki šiol užmušta 139 anglai, 
sužeista 445 ir be žinios din
go 220.
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Baisus pagrūmojimas
Skersai ir išilgai visą pasaulį nuskambėjo generolo Ei- 

senhowerio pareiškimas. .Jis pasakė, kad jis tuojau pa
vartotų atominę bombą prieš Tarybų Sąjungą, jeigu 
iškiltų karas.

Reikia žinoti, kad gen. Eisenhower yra Šiaurinio At- 
» lanto Sąjungos armijos vyriausias vadas. Tad jeigu iš 

tiesų kiltų karas, jo žodis būtų nusveriamas. Jis nusta
tytų karo pobūdį. Ir jis dabar viešai sako, kad jis ne
sidrovėtų paleisti darban atominę bombą.

Pranešimai iš Londono ir Paryžiaus sako, kad šis gen. 
Eisenhowerio pagrūmojimas labai patinka tų kraštų 
valdovams. Jie tapo padrąsinti. Jie dabar, girdi, dar 
energingiau ginkluojasi.

Betgi šis baisus pagrūmojimas nepasiliks be atbalsių 
ir kitoje pusėje. Ką apie tai pamanys Tarybų Sąjungos, 
Kinijos iv visų liaudies demokratijos kraštų valdžios ir 
žmonės? Ką pamanytumėme mes, Amerikos žmonės, 
jeigu lęuri kita šalis, turėdama bazes prie pat mūsų ru- 
bežių, panašiai mums pagrūmotų?

Tie kraštai, kuriems tapo pagrūmota, suprantama, ir
gi dar labiau nuo dabar nemiegos. Jie irgi gaminsis 
daugiau atominių bombų ir smarkiau ginkluosis.

Tai štai 'koks bus šio pagrūmojimo rezultatas. Gin
klavimosi lenktynės dar labiau padidės. Naujo karo pa- 

- vojus dar aukščiau iškils. Taikos reikalams tapo užduo
tas didelis smūgis.

Tai aišku. To negalima paslėpti. Bet kaip tik tas 
uždeda naujas, dar didesnes atsakomybes taikos ir žmo
niškumo šalininkams, naujo karo oponentams, žmonių 
masėms visuose kraštuose, o pirmoje vietoje—čia pat, 
Jungtinėse Valstybėse. Nes juk jau šimtais atvejų tapo 
įrodyta, kad milžiniška Amerikos žmonių dauguma nori 
ir trokšta taikos, nen'ori naujo karo, bijo naujo karo. 
Didėlė žmonių dauguma naujame kare numato tik su
naikinimą ir pralaimėjimą.

Bet tie žmonės privalo netylėti. Kaip niekados pir
miau, dabar reikia kalbėti prieš naujo karo pavojų, ko
voti prieš naujo karo kurstytojus. Netenka abejoti, 
kad gen. Eisenhowerio pagrūmojimas pastatys ant ko
jų visus taikos šalininkes.

Taikos žygis
Šiandien Washingtone susirenka šimtai taikos šali- 

. ninku iš visų plačiosios Amerikos kampų. Jie susirenka 
pareikšti ne tik savo, bet didelės Amerikos žmonių dau
gumos troškimą taikos. z

Susirinkusiųjų tarpe rasime žmonių visų partijų ir 
įsitikinimų. Nesąmonė sakyti, jog šis žygis yra ko
munistų “suokalbis.” Suokalbis prieš ką ir už ką? Argi 
pasidarė prasižengimu žmogui, Amerikos piliečiui, kal
bėti už taiką, už ramybę, prieš naują karą?

Argi tik vieni komunistai tenori taikos, tepriešingi 
naujam karui? Jei tai būtų tiesa, tai būtų labai liūdna 
padėtis. Faktas yra, kad komunistai sudaro palyginti 
tik nedidelę Amerikos žmonių saujelę. Tuo tarpu kiek
vienas bandymas patirti Amerikos žmonių nuomonę ka
ro reikalais, tiek Public Opinion Institute,’ tiek įvairių 
laikraščių pravesti apklausinėjimai parodė, kad jau la
bai, labai didelė dauguma žmonių stoja už taiką, už 
ramybę, už taikų sugyvenimą tarpe' kapitalizmo ir so
cializmo. Jau labai didelė dauguma žmonių atvirai sto
ja už baigimą konflikto Korėjoje, už susitaikymą su Ki
nija, už sugrąžinimą mūsų sūnų iš Tolimųjų Rytų namo.

Teigimas, kad taikos sąjūdis yra “komunistų suokal
bis,” nesiskaito su Amerikos žmonių daugumos opinija.

Taikos gynimas ir išlaikymas nėra ir negali būti tik
tai komunistų reikalas. Tai yra ūmiausias ir svarbiau
sias reikalas visų žmonių. Kilęs karas paliestų ne tik 
komunistus. Nukentėtumėme visi, iki vienam.

Taigi, šis Taikos. Žygis Washingtone nedvejotinai at
stovauja labai didelių, labai plačių masių sentimentus ir 
troškimus. Kiek jis duos praktiškos, apčiuopiamos nau
dos, kiek jis paveiks mūsų valdovus, tai jau kitas da- 
lykas. Svarbu pats sąjūdis. Svarbu tas, kad jis paro
do, jo.g Amerikos žmonės mato karo pavojų ir nelaukia 
karo iškylant rankas susidėję. Jie organizuojasi ir 
buojasi pavojaus prašalinimui, karo išvengimui.

dar-

traSS ■

Štai du “teisingumo” pavyzdžiai
Prieš keletą dienų Virginijos sostinėje Richmonde 

elektros kedėje tapo sudeginti septyni jauni negrai. Jie 
buvo apkaltinti išprievartavime vienos jau gerai suau
gusios baltos moteriškės. Jie gynėsi, kad jie nekalti. 
Visos pastangos jiems laimėti naują teismą, jų gyvybę i 
išgelbėti buvo veltui. Jie buvo nužudyti tik todėl, kad 
jie buvo -negrai.

Bet štai kitoje pietinėje valstijoje, Georgikoje, jaunas 
baltas vyras, Clarence English, tapo rastas kaltu iš
prievartavime dešimties metų mergaitės. Ar žinote, ko
kios bausmės jis susilaukė už šita kriminalystę? Bal
tųjų teismas baltąjį Einglish nubaudė tik. nuo, ,3iki 7 
metų kalėjimu! ’ '

Kas Ką Rašo ir Sako
KAIP BUVO
GEN. EISENHOWER 
SUTIKTAS ITALIJOJE?

Italijos kairiųjų laikraš
tis “Unitą” rašo, kad viso
je Italijoje vyko protesto 
streikai ir demonstracijos 
prieš generolo Eisenhowe
rio a t v y' k imą į Italiją. 
Stambiausiųjų Turino įmo
nių darbo žmonės nutrau
kė darbą įr nuvyko į mies
to centrą. Pakeliui darbo 
.žmones užpuldinėjo polici
ja. Gausūs susirėmimai su 
policija įvyko taip pat Mi
lane. Miesto centre gyve
nimas buvo paralyžiuotas. 
Amerikos konsulatą saugo
jo kareivių būriai. Stam
bųjį darbininkų centrą Ses
to San-Džovanį policija blo
kavo, kad sutrukdytų dar
bininkams patekti į miestą.

Neapolyje įvyko demons
tracija, kurioje dalyvavo 
streiką paskelbę įmonių ir 
p r i e m i esčio geležinkelių 
darbo žmonės, o taip pat 
studentai. Policija sumušė 
grupę karo invalidų, išėju
sių iš savo asociacijos rū
mų su taikos šūkiais. Susi
rėmimai su policija tebevy
ko iki vėlyvo vakaro. Mies
to pakraščiuose įvyko ma
siniai mitingai.

Daugelyje Sicilijos mies
tų tūkstančiai žmonių daly
vavo protesto demonstraci
jose, kurias policija mėgi
no išvaikyti. Adrano mies
te (Katanija) policija pa
vartojo ašarines dujas ir 
šaudė į demonstrantus. Vie
nas demonstracijos dalyvis 
buvo užmuštas ir 10 sužeis
ta, jų tarpe kai kurie—sun
kiai. Sužeistas 21 policinin
kas.

San - Pietro-in - Kazale 
(Bolonija) policijos užpuo
limo metu buvo sužeista 
apie 100 žmonių. Susirėmi
mai su policija įvyko taip 
pat Kietyje, Abruci srityje, 
Neapolio provincijoje ir 
Kalabrijos srityje.

Varezės ir Kremonos pro
vincijose įvyko streikai. 
Pjačencos provincijoje bu
vo paskelbtas visuotinis 
dviejų valandų streikas. 
Streikavo taip pat Bolonijos 
įmonių, Ravenos, Forlio, 
Modenos, Florencijos, Ge
nujos, Venecijos, Ankonos, 
Pavios, Trento ir kitų pro
vincijų darbo žmonės.

Sausio 18 d. paskelbti vi
suotiniai protesto streikai 
Brešios, Kremonos, Fera
ros, Padujos, Čivita-Vekios, 
Kaltanisetos, Kaljario, o 
taip pat Genujos ir Floren
cijos miestuose.

Demokratinės spaudos 
pranešimais, Italijos val
džios organai ryšium su*ge
nerolo Eisenhowerio atvy
kimu faktiškai įvedė Romo
je apsiausties stovį. Romos 
aerodromo Čampino buvo 
palikti tik valdžios organų 
“pasitikėjimą turį” atrinkti 
tarnautojai. Kelias, kuris 
veda į šį aerodromą, birio 
uždarytas dar iš vakaro. Iš
ilgai viso kelio kas 20 me
trų buvo pastatyti ginkluo
ti policininkai.' Aplink vieš
butį, kur apsistojo Eisen- 
howeris, buvo uždrausta 
sustoti automobiliams. Šia-' 
me rajone gatvių kryžkeles 
saugoja dideli ginkluoti po
licininkų būriai. Miesto 
centre aikštėse, namų įėji
muose ir kiemuose stovi po
licijos patruliai. Gatvėmis 

i vaikšto ginkluoti policijos 
patruliai, o taip pat kur
suoja policijos automašinos. 
Į Romą atkelti policijos pa
pildymai iš kitų miestų.

Policija uždraudė kabinti 
bet kokius" taikos šalininkų 
judėjimo, darbo rūmų ir de
mokratinių partijų plaka-

tus. Daugelyje miesto rajo
nų suimta eilė asmenų, 
platinusių protesto prokla
macijas prieš generolo Ei
senhowerio atvykimą. Mie
ste įvyko eilė susirėmimų 
tarp policijos ir taikos šali
ninku.

KANADOS LIETUVIAI, 
SAUGOKITĖS!

Kardelinių Kanados men
ševikų Nepriklaus o m oje 
Lietuvoje skaitome prane
šimą, kad ten kryžiokai 
pradeda visuotinį puolimą 
ant lietuvių, kad juos sure
gistruoti ir įtraukti į fašis
tinę “Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę.” Taipgi pri
pažįstama, kad tas apga
vystės darbas nelabai seka
si, nes' senieji Kanados lie
tuviai nenori lysti į fašisti
nį bučių. VLIKo pasigyri
mas, kad Kanadoje jau 
veik visi lietuviai esą 
verbuoti į “PLB,” esąs 
teisingas.

Skaitome:
Mes žinome, kad taip gerai 

Kanadoje nėra.
Iš pacituoto posmo aiškiai 

matyti, kad registracija ir 
kartotekos sudarymas yra 
pagrindinis reikalas. Pagal re
gistraciją vyks ir rinkimai. 
Deja, Kanados lietuvių kolo
nijose > registracija nėra gera
me stovy,^išskyrus tas neskait
lingas kolonijas, kuriose iš vi
so lietuvių nedaug yra ir ku
riose tie lietuviai daugiausia 
yra nauji ateiviai. Ten gi, kur 
yra daugiau senųjų ateivių, 
registracija, deja, neina gerai. 
Ypač gi ji nepakankama di
džiuosiuose m i e s t u o se — 
Montrealy ir Toronte.

Suregistravimui lietuvių 
nebepakanką savanoriškų 
priemonių. Jau atvirai ra
ginama pavartoti kitokias 
priemones — aišku, smur
tą, gąsdinimą, spaudimą. 
Tiesiog ir sakoma:

Ligšiol šiuose miestuose bu
vo pasitenkinama tiktai lais
va registracija: užsiregistravo 
tiktai tie, kurie patys panorė
jo. Jokių kitų priemonių ir 
būdų nepanaudota. O tai yra 
visai nepakankama. Tokiu bū
du registracija 
tuose negalima 
reikia sudaryti 
kadrus, kurie
miestus rajonais, 
aplankytų tautiečius namuose 
ir surašytų. Jeigu čia susida
rytų kokių sunkumų, tai bent 
registruotojai surinktų apy
tikres žinias, o vis dėlto kar
toteka būtų sudaryta galimai 
tikslesnė.

Reikia pastebėti, kad kai 
kas sroviniais sumetimais va
dovaudamasis, bando pasiten
kinti tiktai 
gistravimusi. 
netinkama.

(N4 L.,
Matote,

riai” dar bus ir šnipai. Jei
gu tave negalės 
“PLB,” tai nors 
žinias surinks, 
jiems tos žinios
gos? Niekam kitam, kaip 
tik .terorizavimui, persekio
jimui, skundimui ir išdavi
nėjimui.

Todėl mes ir sakome Ka
nados lietuviams: Budėki
te, saugokitės kryžiokų re
gistracijos! .

Dar 
name 
laikus, 
šistų 
kos lietuvius suregistruoti 
ir apie juos “reikalingas ži
nias” surinkti. Bet buvo 
taip griežtai, taip aiškiai 
visur pasipriešinta, jog vi
sos tos net keliais atvejais 
smetonininkų pradėtos pa
stangos lietuvius suregis
truoti nuėjo vėjais. Mes 
neabejojame, kad panašiai kada nors jie ir čionai pra- 
Jungtinių Valstybių lietu- dėtų pasirodyti su tuo savo

be- 
su- 
ne-

šiuose mies- 
įvykdyti. čia 
registratorių 

pasidalintų 
gatvėmis,

\ - .

Penki metai palaidojus 
Vincą Visockį
Neraudok, mano tėviškės žeme, 
Mum abiem širdį graudžiai sugėlė, 
Iš tavęs juk gyvybę mes šėmiam, 
I tave mes sugrįžtame vėliai.

V. Valsiūnienė.

VINCAS VISOCKIS

Šio mėnesio 16 sueina ly
giai penki metai, kaip pa
laidojome mūsų meno vei
kėją, chorvedį, organizato
rių, Vinca Visockį. Tiesa, 
kad viskas iš žemės kyla ir 
jon nusileidžia, bet Vincui 
saulė nusileido peranksti. Ir 
čia mes klausiame mūsų po
etės žodžiais: “Kodėl saulė 
anksti nusileido? Kur at
sakymą šitą surast čia?”

Vincas Visockis gimė ir 
augo Lietuvoje, iš pat jau
natvės gyveno skurde, ne- 
datekliuje. Vincas, kaip ir 
kiti jo broliai ir seserys, 
tarnavo turtingiesiems. Jis 
pergyveno skurdo mokyklą 
ir atvykęs Amerikon prita
po prie pažangiųjų lietuvių 
kultūrinio - meninio judėji
mo. Taip pat Vinco bro-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Keturi tūkstančiai 
bibliografinių informacijų

VILNIŲ^ 1950 m. gr. sMd- 
— Į Lietuvas TSR Knygų rū
mus kasdien ateina ngąnaža 
laiškų. Dažnai teiraujaįnasi 
ir žodžiu. Įvairūs tie užklausi
mai. Vilniaus universiteto stu
dentė Stefanija Tomulaitytė 
klausia, kur galima rasti me
džiagos apie lietuvių liaudies 
rašytoją Juliją žamaitę. Ji 
supažindinama su periodinėje 
spaudoje ir kituose leidiniuo
se išspausdintų kritikos 
straipsnių sąrašu : jame išvar
dinta 90 tokių straipsnių. Tra
kų mokytojų seminarijos dės
tytojams suteikiama kita bib
liografinė informacija — apie 
lietuvių rašytojų kūrinius Spa
lio revoliucijos temomis. Į 
Šiaulių rajono “Pergalės” že
mės ūkio artelės užklausimą 
atsakoma apie lietuvių kalba 
išleistą medžioklinę literatū
ra.

Nemaža atsakymų kasdien 
išsiunčiama j broliškas respub
likas — Ukrainą, Azerbai
džaną, Estiją ir kitas.

Per 11 Mm metų mėnesių 
Knygų rūmuose buvo suteikta 
apie 4 tūkstančius bibliografi
nio pobūdžio informacijų.

orkestru, tokiame didume 
ir gražume. Vincas buvo 
vienas iš tų, kuris mokėjo 
sujungti jaunimą su seni
mu, jis mokėjo palaikyti 
meno grupėse santaiką ir 
pagerbti kitų nuomones ir 
įsitikinimus. Jis buvo mo
kytojas ir organizatorius.

Ypač dabar, kuomet mūsų 
eilės retėja, draugiškumas, 
vienas kito tolerancija turi 
rastis meno veikloje. Tikrai 
sėkmingas organizatorius, 

j veikėjas ar meno grupės 
; mokytojas gali būti tik tas, 
kuris sugeba draugingai, 
tolerantiškai sugyventi su 
savo bendradarbiais. Ši 
problema labai dažnai kyla 
dabartinėse mūsų meninės 
saviveiklos grupėse. Prisi
mindami Vincą ir eilę kitų 
veikėjų, jau pasitraukusių 
iš mūsų tarpo, turime 
glausti savo eiles ir dar 
nuoširdžiau vykinti jų pa
vyzdingus darbus.

Vincas buvo ne tik geras 
chorvedis ir organizatorius, 
jis paliko keletą ir kūrybi
nių darbų. Jis darė muzi
kos pertvarkymus, pritai
komus choro bei orkestro 
išsilavinimo lygiui. Porą 
jo kūrinėlių išleido Lie tu- 

Ivių meno Sąjunga. Vincas 
I pradėjo rašyti ir originalių 
kūrinėlių. Aišku, jei laikas 
ir ne staigi mirtis būtų lei
dę, jis būtų daug dar davęs 
mūsų meno judėjimui. Ma
nau, kad ateityje dar teks 
kam nors parašyti apie jo 
kūrinius plačiau.

Šia penkių metų sukak-
; reiškiame 

velionio Vinco žmonai, Onai1 
Visockienei,

liai Kazys, Edis, Juozas ir R10^ me?
seserys Milda, Elena, ne
paisant, kad buvo katali-
kais auklėjami, patapo lais- užuojautą

atsakymą, kodėl
v

vi ir pažangūs šios šalies 
piliečiai. Visockiai, kaip ir 
milijonai kitų čia atvykusių 
darbininkų pelnėsi sau gy
venimą rankų darbu, dul
kėtose ir sveikatai kenks
mingose įmonėse.

Tose gyvenimo apystovo-; 
se mes randame kitiems ir 
Vincui
“saulė anksti nusileidžia 
milijonams naudingų, gerų 
veikėjų ir darbininkų. Vin
cas iš Visockiu šeimos bu
vo kaip ir išimtis. Jis sa
vo jėgomis, savo iškaščiais 
iškilo lietuvių kultūriniam 
judėjime kaipo žymus chor
vedis, styginių orkestrų va
das ir organizatorius. Nuo 
Vinco laikų dar niekas ne
matė Hartfordo Laisvė 
Chorą, sujungtą su stygų

Lietuvos dailininkų darban! / 
Visasąjunginėje parodoje

VILNIUS, 1950 m. gr. 26 d. 
— Į Visasąjunginę meno pa
rodą parinkti dvidešimt du 
mūsų respublikos dailininkų 
kūriniai, čia eksponuota N. 
Petrulio ir A. Vyšniausko mo- 
numentinė skulptūra “Ketu
rių komunistų sušaudymas”, 
Aleksandravičiaus 
minklo projektas 
žemaitės figūra, 
premijos laureato 
kurtasis paminklo

I — Tarybų Sąjungos Didvyrio 
l Marytės Melnikaitės statu- 

v. . . la, jauno skulptoriaus žuklio
Širdingiausią ^arbo V. Kapsuko-Mick-evi- 

Ona ir dabai , čiaus biustas ir kiti darbai, 
dainuoja kaipo į

Grafika atstovaujama * Ta- 
rabildienės, Galdiko^ BuYačo 
kūriniais. Reikia pj^žymėti 
jauno vilniečio grafikių šie
met baigusio Vilniaus Dailės 
institutą, Telesforo ^Galdiko 
sukurtąsias iliustracijas Salo
mėjos Nėries “Poemai apie 
Staliną.”

Iš tapybos kūrinių parink
ti : Mackonio — kolūkio bri
gadininko M i k alkevičiaus 
portretas, Janulio — Motinos- 
didvyrės A. žalalienės portre
tas, du Žmuidzinavičiaus pei
zažai — “Naktinė žūklė” ir 
“Nemuno žiotys,” stambi dai
lininko Dilkos kompozicija 
drobėje “Kolūkio steigiama
sis -susirinkimas.”

A. Savickas

veikia ir 
pirmaeilė choristė Laisvės 
Chore, kurį dar taip nese
niai Vincas mokino, vado
vavo. Mes linkime jai ir to
liau tęsti tą darbą, kurį ve
lionis taip labai buvo pame-

Kaimictis

ŠYPSENOS
Gali pasitikėt šuniui, ku

ris vizgina uodega, bet sau
gokis asmens, kuris vizgina 
liežuviu.

Paul Eldridge

žodžiai tai vėliavos. La
kiųjų žodžių vedamas, žmo
gus drąsiai eina pirmyn — 
mirtin arba laimėjimam

P. Eldridge x
Surinko J. Barkus

iI 
fi

darbo pa- 
— Julijos 

Stalininės 
Mikėno su- 

projektas

Auga darbininkų

JURBARKAS. 
Smukučių 
netoli nuo 
ko, prie Nemuno 
tės remonto įmonės pastatyti 
nauji gyvenamieji namaLTai 
statomas miestelis laivuire
monto įmonės darbininkams.

Pirmuose pastatytuose 8-se 
namuose jau apgyvendinti’ 
dirbtuvių darbo pirmūnai Pra
naitis, Rugšvys, Žukauskas ir 
kiti.

Šį miestelį stato kojnjauni- 
.mo-jaunimo brigada, sudaryta 
iš Jurbarko amatų mokyklos 
auklėtinių. Jaunieji statybi
ninkai įsipareigojo pirma lai
ko pastatyti klubą-skaityklą 
su kino sale ir patalpas radijo 
mazgui. Prisiimtiems įsiparei
gojimams sėkmingai įvykdyti 
plačiai išsivystė socialistinis 
lenktyniavimas tarp statybi
nių brigadų.

Be to, komjaunimo-jaunimo 
brigada į darbininkų miestelį 
pravedė elektros liniją, kuri 
tiekia elektros energiją ne tik 
į darbininkų butus, bet ir. 
“Naujosios sodybos” kolūkio J| 
kolūkiečiams. į

Darbininkų miestelyje/ati- j 
daryta maisto prodvĮfltų patv J 
duotuvės ir valgykla.

L. i Petkus
- v v v --------------------------------------- 7***’1>’

viai pasielgs ir su šių dienų, smurtu lietuyių kolonijose. 2 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)* -Ket., Kov.-Mar. 15, 1S51.
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Brotherhood of Railroad Trainmen prezidentas W. 
P. Kennedy (dešinėje) ir unijos advokatas Henslee 

■ išėję iš teismo Washingtone. Jų unija tapo nubausta 
$75,000 už nepaklausyma teismo įsakymo suvaryti sa

vo narius į darbą laike streiko. -

kryžiokų registracija, jeigu
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

miestelis

— Gražioje 
a p y linkėję,

J u r b a r- 
laivininį^s-
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A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

11-28-50

Norwood, Mass.
KRYŽKELĖS

(Istorinis Romanas)

(Tąsa)
j tųsyk, Sudimanto įsakymu, viena miško 
. perėja pratrūko žemaičių atsarga. Kry- 
I žiuociai ją pamatė, susigriebė ir sugrįžo 
i atgal. Tuomet Sudimantas vėl puolė 
Juos iš miško ir, tarsi pakrikęs, vėl bėgo 
atgal, bet kryžiuočiai kovėsi tik lauke ir 
sauskeliuose, o į girią nesidavė įvilioti.

i Žemaičiams to tik ir reikėjo: slėpdamie- 
Į si miške lydėjo jie kryžiuočius iš abiejų 
Į kelio pusių, leido į juos strėles, mėtė 
' ietis ir pasirinkdami skynė iš būrio ar
klius ir mažiau šarvuotus žmones.

Marquardas von Zalcbachas, pamatęs, 
i kad tokiu būdu jis neteks daugelio rai
telių, pradėjo veržtis pro bajoro Miški
nio būrį pirmyn, norėdamas apginti ka
ro grobį ir belaisvius, kur taip pat visu 
frontu ėjo smarki kova ir žemaičiai vilio
jo kryžiuočius į mišką. Greit Miškinis 
buvo sutryptas, jo būriai išblaškyti; ir 
kryžiuočiai, sutvarkę knechtus ir broliu
kus, perėjo patys puoliman. Kelios de- 

'širptys gurguolių jau buvo žemaičių at- 
imustosfir nustumtos į girią, taip pat 
.daugj išbėgiojo h’ belaisvių, bet daugiau 
'riteriai nebeatidavė nė vieno vežimo ir 
kovėsi visai tvarkoje.

Pamatė Sudimantas, kad jų būriai 
tirpsta ir jėgos silpnėja. Buvo įtrauk
ta mūšin ir atsarga, pašauktas ir bajo
ras Skersgaudas iš panemunės karkly
nų, bet ir tai nieko nebegalėjo padėti. 
Tačiau žemaičiai nenorėjo pasirodyti esą 
nugalėti ir, pasiskirstę mažučiais būre
liais, puldinėjo kryžiuočius iš pasalų.

Visą laiką žiauriausiai kovėsi ir Kūl
gailis. Jis pamatė kryžiuočių tarpe vie
ną iš tų, kurie buvo užpuolę Paraisčių 
kaimą ir gyvus sudeginę jo gimines ir 
bičiulius. Jis tuojau jį pažino. Buvo tai 
Oskaras Fuchsas, tas pats, kuris taip 
žiauriai elgėsi su kaimo seneliais, gašliai 
elgėsi su moterimis, o vėliau, įklimpęs 
raiste, šaukėsi brolių pagalbos nuo pikto
sios dvasios. Dabar Oskaras Fuchsas va
dovavo būriui ir sėdėdamas balne, ne 
tiek kirto, kiek rėkavo ir mojavo kardu.

Krajojas šūstelėjo Kūlgailiui galvon, 
jis sukando dantis, bet Oskaras Fuchsas 
buvo atsargus ir mojavo kardu tik iš 
tolo.

—Ei, tu, velnio išpera, eikš arčiau, pa
mėginsiu, ar tvirta tavo galva!—pašau
kė jį Kūlgailis ir pagrasė buože.

Oskaras Fuchsas išplėtė akis, nustebo 
ir nuleido kardą: jis pažino tą patį že
maitį, kuris taip gudriai užvedė juos per 
raistą. Pažino ir nustebo, bet tai jį ir 
pražudė: Kūlgailis paspaudė savo žirgą, 
pora šuolių atsidūrė prie Oskaro Fuch- 
so ir buože išmušė jį iš balno. Kryžiuo
tis riktelėjo, norėjo pabėgti, bet pamatęs, 
kad žemaitis antrą kartą užsimojo buo
že, metė kardą ir, iškėlęs aukštyn ran
kas, suriko: “pasigailėk, žemaitėm’’ Bet 
žemaitis jo nepasigailėjo.

Žemaičiai buvo išblaškyti, bet nesu
mušti. Jie pasitraukė į mišką, bet ne
išbėgiojo. Prieš naktį Marquardas von 
Zalcbjachas pasitraukė prie Nemuno ir 
sudarė grandinę. Į Prūsus jis žygiuoti 
neb^orėjo, nes gerai žinojo,, kad nei 
Prūsams, nei Veliuonai joks žemaičių

pavojus negresia. Naktį jis pasuko atgal 
į Rittersverderį, bet Sudimantas miškais 
užbėgo jam už akių ir sulaikė. Kryžiuo
čiai pamanė, kad tai vejasi juos iš Rit- 
tersverderio ir kad sukilo visi Žemaičiai, 
greit pasileido panemune į Veliuoną. Su
dimantas vijo, varė juos pridurmu ir vi
są kelią pažymėjo kryžiuočių lavonais. 
Nuo Veliuonos jis sugrįžo atgal ir ap
gulė Rittersverderio tvirtovę.

Sugrįžęs iš žygio Vytautas atidavė Su
dimanto būriams tvirtovę išgrobti, o pas
kiau ją sudegino; kryžiuočių įgulą paė
mė nelaisvėn.

Davęs nurodymų savo bajorams nai
kinti Žemaičiuose kitas kryžiuočių pilis, 
pats su savo pulkais sugrįžo atgal į Gar
diną.

XLI1
Kaip širšių lizdas, sujudo kryžiuočiai 

Marienburgo pily. Paskubom ordinas 
paskelbė naują mobilizaciją, nusiuntė po
piežiui ir Romos ciesoriui prieš kuni
gaikštį Vytautą skundą, o į visas kata
likiškas šalis išleido žygūnus maldauti 
pagalbos prieš sukilusius žemaičius, ku
rie, anot jų, metą krikščionių tikybą, de
giną kryžius, šventųjų paveikslus ir vėl 
grįžtą pagonių stabų garbinti. Į Veliuo- 
ną atskubėjo iš Marienburgo didysis 
ordino magistras ir norėjo suversti sve
timšalius riterius atgal į Žemaičius. Ta
čiau riteriai patys vos nesukilo prieš 
kryžiuočius, ir visi patraukė per Prūsus 
namo.

Negeros žinios plaukė į Veliuoną iš Že
maičių. Kasdien sužinodavo didysis or
dino magistras apie naujas sukilusias 
Žemaičių sritis, apie paėmimą ar apgu
limą vis naujų ir naujų ordino pilių. Pa
galiau, kai pasirodė pavojus ir Veliuo
nai, jis grįžo į Marienburgą.

Ilgai ordinas neturėjo jokių žinių iš 
komtūro Hermano ir riterio Griežės, ku
rie, kunigaikščio Vytauto įsakymu, “sau
gojo” vienas Naująjį Gardiną, kitas — 
Mettenburgą. Pagaliau atėjo žinia ir iš 
tų pilių. Atnešė ją pats komtūras Her
manas.

1—Gailestingasai dieve, komtūre Her
manai, o kur tavo vėliavos, kur tavo ri
teriai, knechtai... armotos, taranai?...— 
su tais'žodžiais sutiko jį nustebęs didy
sis ordino magistras Konradas Vallenro- 
das.

—Taurusis broli magistre, gailestinga
sis dievas šį kartą nepasigailėjo mūsų ir 
už mūsų nuodėmes privertė mus šią kar
čią taurę išgerti- iki dugno; mano 'armo
tos, vėliavos, mano ištikimi broliai rite
riai ir knechtai—visi pasiliko kunigaikš
čio Vytauto belaisviai, o riteris Griežė 
perėjo jo pusėn! . . .

-j—Riteris Griežė?! — tik susiėmė ran
kas didysis ordino magistras ir nuleido 
galvą.

—Taip, broli magistre, riteris Griežė 
mus išdavė,—patvirtino komtūras Her
manas ir taip pat nuleido galvą.

•—Ir jūs nepervėrėte jo kalaviju?!— 
rydamas komtūrą piktomis akimis, pa
klausė ordino maršalka Engelhardas Ra- 
bė.

(Bus daugiau)

Mirė jauna muzikė, 
dainininkė, chorvedė Izabelia 
Yarmolaviėiutė-Kugel

24 d. vasario, 1951 m., pa
siekė žinia, kad užgeso dar 
vienos jaunos progresyvės in
teligentės, muzikės gyvybė. 
Izabelia • Kugel paliko skau
džiam gailesty motiną Beatri
ce Sarapienę, savo mylimą 
vyrą Paul Kugel ir gražiai 
augančią dukrytę 8 metų Pau
line. Taipgi paliko kitus arti
mus gimines ir labai daug 
draugų-draugių. Visi liūdi ne
tekę gabios, draugiškos muzi
kės.

Izabelia Yarmolavičiutė, 
būdama gal 10 metų amžiaus, 
įstojo į Lietuvių Lavinimosi 
Ratelio Chorą Norwoodo ir 
dainavo Chore, ėmė dalyvu- 
mą kaip solistė ir kelių veika
lų, operečių vaidyboj. Tuo pa
tim /laiku lankė Naujosios 
Anglijos muzikos konservato
riją, kurią sėkmingai baigė 
pi j ano muzikos mokytoja. 
Mokydamasi pijano muzikos 
ėmė ir dainavimo-balso lavini
mą. Ji turėjo gražų mezzo- 
soprano balsą ir dažnai yra 
pasirodžiusi scenoje.

Vėliau Izabelia Yarmolavi
čiutė užėmė Edward Sugar 
vietą ir sėkmingai vadovavo 
Norwoodo Lietuvių Lavini
mosi Ratelio Chorą, So. Bos
tono Laisvės Chorą ir Bridge-1 
waterio Lyros Chorą. Taigi 
Izabelia yra labai daug pasi
darbavusi pažangiajai)! lietu
vių kultūriniam darbe.

1935 metais ji susipažino- 
susimylėjo ir apsivedė su Paul 
Kugel, vokiečių tautybės inte
ligentišku vaikinu. Gyveno 
pavyzdingai. Po septynių me
tų vedybinio gyvenimo susi
laukė dukrelės, kuriai vardą 
davė Pauline.

Vienu tarpu Izabelia sun
kiai susirgo rimta liga, kuri 
užgavo jos širdį. Ir per kelio
lika metų jos sveikata ėj6 
menkyn, o kartais būdavo vi
sai arti mirties. Per paskuti
nius tris'metus Izabelia tikrai 
kankinosi...

Pagaliau General Mass, li
goninės specialistai patarė jai 
eiti ant operacijos. Izabelia 
sutiko operuotis, pasitaisyti ar 
mirti.

Izabelia iš ligoninės prieš 
operaciją dar rašė savo vyrui 
laiškelius ir viename sakė 
taip: “Aš buvau mirusi jau 
trys metai, tik nebuvau palai
dota.” Operaciją darant ji 
mirė.

Pašarvota buvo savo na
muose, kur ji gyveno, — pui
kus namas, erdvingi kamba
riai buvo pilni gėlių nuo gi
minių ir draugų, kurių Izabe
lia daug turėjo. Palaidota 27 
d. vasario, Norwood High
land kapuose. Palydėjo skait
lingas būrys artimųjų.

Ilsėkis ramiai, Izabelia! O 
mes pasilikę tęsim progresy- 
vėš kultūros darbą pirmyn.

Norwoodo Žvalgas.

South Boston, Mass.

DIDELIS BALIUS IR BANKIETAS
. ' ‘ ' Rengia
| LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS, 

South Boston, Mass.
Įvyks Sekmadienį

KOVO-MARCH 18 DIENĄ
Pradžia 5-tą vai. po pietų

Savoje Patalpoje
318 Broadway, So. Boston, Mass.

MAISTAS: kalakutiena, kilbasai su įvairiais priesko-
Ąr niais, o suminkštinimui “stiprylai.”

Taipgi bus ir graži programa.
Kvieči4ihe visus atsilankyti, pavakarieniauti ir 
pasilinksminti. KOMITETAS.

Dėlei 
Jt *

Liudviko Burdulio
Mirties;

Reiškiame nuoširdžią padėką visiems drau
gams ir prieteliams, kurie prisidėjo prie mūsų 
suraminimo didžiojoj liūdesio valandoje, dėl 
Liudviko Burdulio mirties.

Dėkojame visiems, kurie pagerbė gėlių vai- 
nikais, ir tiems, kurie laiškais ar žodžiu pa
reiškė mums užuojautą, taipgi visiems, kurie 
atvyko į šermenis ir kurie palydėjo į kapines.

žmona Mary Burdulis ir visą šeima

St. Petersburg, Ha.
Turime draugiškų ir 
nedraugiškų žmonių

čia suvažiuoja daugiausia 
senesnio amžiaus žmonės ar
ba nesveiki. Ieško apsigyveni
mui vietos. Vieni apsistoja 
pastoviai, kiti toliau važiuoja, 
treti kiek laiko pagyvenę išsi- 
parduoda ir kitur kraustosi.

Kai čia naujai atvyksta lie
tuviai iš didmiesčių, kur ne
mažai lietuvių yra, tai čia jie 
nuobodžiauja, jaučiasi' kaip 
ištremti į kitą kraštą. Dėt su 
laikui apsiramina.

Bet ir čia galima pasidaryti 
draugiškumas. Man čia teko 
dalyvauti lietuvių progresyvių 
piknikėlyje. Buvo malonu ma
tyti j vieną būrelį suėjusius 
lietuvius, net iš kelių valstijų 
čia atvykusius. Pasirodė pasi
ilgę vieni kitų. Kalbasi, nega
li atsiskirti. Pasidaro kaip 
viena šeima.

Patartina tiems, kurie nori 
Floridoje apsigyventi ir jau 
negrįžti į šaltus kraštus, at
vykti pirmiausia į St. Petcrsr 
burg.ir-čia apsigyventi. čia 
yra pusėtinas lietuvių būrelis. 
Tai ir naujai apsigyvenusiems 
bus smagiau.

Jeigu kurie norite daugiau 
informacijų, galite klausti Na
talijos Senegen, kuri suteiks 
jums tinkamų informacijų ir 
galės parūpinti apsistojimui 
vietą. Galite rašyti Natalie 
Senegen, 218-19 Ave. So., St. 
Petersburg, Fla. Minėta mote
ris myli apšvietą ir yra pa
žangūs žmonės. Turi apsigy
venimui vietos.

Aš čia jau pripratau ir su 
daugeliu susipažinau. Laikas 
greit bėga. Turiu grįžti į Cle- 
velandą. čia lietuviai surengė 
išleistuvių atsisveikinimą.

Tūloje lietuvių sueigoje 
kas ten netinkamai kalbėjo, 
kitus lietuvius niekino. Tai 
tūli lietuviai dėl to įsižeidė. 
Bet nereikėtų paisyti tokių 
nepraustaburnių, kurie prie 
kitų kabinėjasi.

Apie 40 metų atgal, kai į 
Ameriką atvykdavo nemažai 
lietuvių, tada daugelis pasi- 
valgę, įsigėrę pradėdavo ko- 
liotis ir net muštis. Bet buvo 
sumanesnių ’ lietuvių, kurie 
dėjo savo centus ir rūpinosi 
tų žmonių apšvieta. Sukūrė 
Literatūros' Draugiją, leido 
knygas ir laikraščius,. Ir virto 
kiti laikai. Daugelis apsišvie
tę. Bet dabar vėl atsiranda 
tokių, kurie užsiima keiks
mais ir net grasinimais tiems 
lietuviams, kurie nenori prie 
to žvėrinčiaus prigulėti.

Patartina tiems lietuviams, 
kurie myli savo tautos žmo
nes, gerbti viens kitą, nedary
ti gėdos savo tautai. Reikia 
gražiai sui kitais apsieiti. Bu
kime draugiški. Tada galėsi
me santaikoje sugyventi.

Eva Simans.

Detroit, Mich.
Didele sueiga

Sekmadienį, koVo 18, Drau
gijų salėje, 4097 Porter, atsi-
bus mūsų spaudos vajininkų ir 
vajininkių pagarbos vakaras. 
Prasidės 5 vai. po pietų.

Įžangos nebus. Tikimės, 
kad Laisvės ir Vilnies skaity
tojų bus pilna salė. Taipgi vi
sų Literatūros Draugijos, na
rių bus puiki metinė sueiga.

Daugelis senių myli pinak- 
lį palošti. l5ėl publikos pasi
linksminimo nieko netruks. 
Komitetas kviečia visus daly
vauti. ’

Tarptautine moterų diena

Kovo ’4 d. mūsų darbščiosios 
pioterys buvo surengusios 
tarptautinės moterų dienos 
minėjimą. Tai buvo bankietas, 
kuriuo visi buvo patenkinti, 
ypač moterų paruoštais ska
niais valgiais.

Kalbėjo draugė Jonikienė 
iš Chicagos. Nors ji tuo laiku 
nelabai sveikatoj gerai jautė
si, bet vistiek kalbėjo apie 
tarptautinę moterų dieną. Už 
tai publika jai buvo dėkinga.

Jonikienė perskaitė Korė

jos moterų atsišaukimą į viso 
pasaulio moteris, kuriame jos 
išdėsto savo vargus ir žudynes 
šiame Korėjos kare. Kalbėto
ja atsišaukė į visus darbuotis 
už taiką.

Lietuvių ir amerikoniškas 
jaunimas davė muzikalę prog
ramą. Labai puikiai jaunimas 
pasirodė su savo dainelėmis.

LLD 52 kp. narių susirinkimas

Sekmadienį, kovo 18, Drau
gijų salėje atsibus LLD 52 kp. 
narių susirinkimas. Prasidės 
2 vai. po pietų.

Kviečiami visi nariai atsi
lankyti į susirinkimą ir pasi- 
piokėti už šiuos metus savo 
duokles. Kovo mėnesį turėtų 
visi nariai pasimokėti savo 
mokestis. Tai pagelbėtų drau
gijai išleisti tinkamą literatū
rą. Reporteris.

Miami, Fla.
Pastaba

Laisvės No. 43 tūlas pilie
tis iš Miamės miesto, pasira
šąs “Dešimtinę Davęs,” šau»- 
kia: kodėl aš neskubu sui savo 
pažadėta dešimke. Turėjau 
laiko, ik liepos mėnesio ir ma
niau už Miamės miesto ribų 
apvažiuoti ir paieškoti dau
giau Laisvės veteranų su de
šimkėm ir kartu pasiųsti. Bet 
dabar tas korespondentas 
“dešimtinę davęs” mane nuo 
to darbo paliuosavo,' tai ir 
ačiū jam. čia pat, įdedu ir 
mano dešimkę.

žodis-kitas Laisvės redak
toriams. Aš nesuprantu', ko
kiems galams talpinama to
kias mane niekinančias ko
respondencijas ir ką jie mano 
tuomi atsiekti. Visi redakto
riai mane pažįsta nebe pir
mą dieną. Kas jau buvo pa
žadėta, tas ir bus ištesėta. Ko
dėl jūs tam savo bendradar
biui nepastebėjote, kad ne 
manim susirūpintų, o tais kry
žiokais, kurie tyko diena iš 
dienos pasmaugti Laisvę? Ar 
tai, yra gražu ir padoru viso
kiems slapukams duoti vietos 
saviesiems paškudinti. Raštas, 
taikomas man, turėjo tilpti 
Keleivyje, o ne Laisvėje.

V. J. Stankus. 
Redakcijos prierašas.

Redakcija labai atsiprašo, 
už anos užgaunančios žinutės, 
neapsižiūrėtą praleidimą.

SKELBKITĖS laisvėje

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)

REIKALAVIMAI
t

REIKALINGAS FARMAI 
■DARBININKAS

Reikalingas Dairyman, pavięnis, 
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.

50-52)

Chicago, III.
Ištekėjo dainininkė 
Konstancija Abekienė

Šių metų kovo mėnesio 6 d. 
civiliniai susituokė Petras 
Rimkus su gerai žinoma dai
nininke ir visuomenės veikėja 
Konstancija Abekiene.

Konstancija - Abekienė per \ 
ilgus metus Chicagoje turėjo 
grožio saloną (beauty shop), 
o josios dabartinis gyvenimo 
draugas, Petras Rimkus, turi 
farmą Michigano valstijoje.

šiuo žodžiu rašytojas neži
no, kur Rimkai pastoviai apsi
gyvens, Chicagoje ar ant fer
mos. Vienas yra žinoma, kad 
jaunavedžiai, tuojau po vedy
bų, išvyko ant farmos. Atro
do, kad juodu ten ir gyvens, 
o Connie savo grožio salioną 
parduos.

Nuoširdžiai lirikiu gerbia
miems P. ir K. Rimkams lai
mingo šeimyninio gyvenimo.

Koresp,

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių spausdinių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

SO. BOSTON, MASS. 
Viešniai pagerbti sueiga.

Kovo (March) 23-tH, šeštadienį, 
6:30 vakaro, 318 Broadway, LLD 
moterys rengia gražią sueigą pager
bimui K. Petrikienės iš Brooklyn, 
N. Y., kuri tuo laiku viešės Bostono 
apylinkėje. Pagarsėjusi Naujojoj 
Anglijoj dainininkė Ona Mineikaitė 
ir vietiniai dainininkai duos gražią 
dainų programą. Turėsime įvairia
spalvių margučių ir kitokių skanu
mynų. Kviečiame visus iš arti ir 
iš toli dalyvauti šiame nepaprastai 
gražiame parengime. — Rengėjos.

(51-52)

SOUTH BOSTON, MASS.
Lietuvių Piliečių Klubas rengia 

puįkią vakarienę, įvyks sekmadienį, 
kovo (March) 18, 5 vai. po pietų, 
savoje patalpoje, 318 Broadway, So. 
Boston, Mass. Duos kalakutienos ir 
kilbasų vakarienę, taipgi bus ir gra
ži programa svečių palinksminimui. 
Visus kviečiame dalyvauti. — Komi
sija. (51-52)

SUSIRINKIMAI
HARTFORD, CONN.

LLD Moterų Kliubo susirinkimas 
įvyks kovo 19 dieną, 7:30 vai. vaka
re, 153 Hungerford St. Visos drau
gės kviečiamos dalyvauti. — V. K.

(51-52)

Matthew A.
BUYUS

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

-------------- ------- -------I,

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Taikos Krusada važiuos
dviemis traukiniais
Taikos Krusada važiuos 
dviemis traukiniais

IŠ New Yorko į Washingto- 
ną su American Peace Crusa
de delegacija važiuos virš 
1,000 žmonių, dviemis specia
liais traukiniais. Taip prane
ša krusados mobilizuotoji] 
komitetas.

Iš visos -šalies suvyks apie 
2,500 iki 3,000 delegatų. Tiki
masi t stambių delegacijų iš 
Pennsylvanijos, taipgi grupių 
iš tolimesnių industrinių cent
rą Clevelando, Detroito,

delegatus

delegacijai 
praėjusio- 

Aukso 
giminės

Chicagos. Siunčia 
net iš Kalifornijos,

Newyork iečių 
už taiką vadovaus
jo karo veteranai, 
žvaigždės motinos, 
kariaujančiųjų Korėjoje vai
kinų.

Taikos reikalais masiniai 
veiksmai Washingtone įvyks 
kovo 15-tą, Kam galima, pa
siliks ten ir 16-tą, atskiromis 
grupėmis atlankyti savp kong- 
resmanus. T.G.

Operoje “La Traviata” bus 
ir daugiau aktorių

dai* vaidins baletas, choras 
simfoniškas orkestras.

Po operos įvyks šokiai.
Mažesnėse atskirose rolėse 

vaidina šie asihenys:
Annina matoma paskutinia

me akte. Tai ji padeda liūdėti 
meilę ir gyvenimą praradu
siai Violettai, ją ramina. Ta- 

i me pat akte matomas Nicola 
de Marz o daktaro rolėje. Ber
nard Hart markizo rolėje 
matomas pirmąjame akte.

Balete šoka Stephen Bil
lings, Ruth Hannah, Adele 
D’Angelo.

Operą' matysime jau šį sek
madienį, kovo 18-tą, lygiai 
3:30 po pietų, Liberty Audi
torijoje, Atlantic Avenue ir 
110th St., Richmond Hill, 
N. Y. Rezervuotos sėdynės 

, $2, kiti bilietai po $1.50. Ren-
Oddone Sommovigo grupėje j gia Liberty Auditorija.

Pirmesniuose operos turinio 
pasakojimuose minėjome tik
tai aktorius žvaigždes. Tačiau 
žymaus operos direktoriaus

CONSTANCE FORTE į 
tarnaitės Anninos rolėje

ir

Operos tikietai gerai 
parsiduoda-*!

Raudonasis Kryžius 
rodys operos filmą

Mirė Kazys Tamošiūnas Darbiečiai kritikavo 
(Charles Thomas) komisijonierip dėl 

policijos brutališkumoAntradienį, kovo (March)
Memorial ligoninėje, 

Kazys Tamošiūnas, gy- 
346 E. 59th St., Now 

City. Jisai buvo apie 60 
amžiaus. Pereitą vasa-

mirė 
venęs 
York 
motų
ra jisai labai sirgo ir prašė 
draugų, kraujo pagalbos. Atsi
rado keletas prietelių, kurie 
davė kraujo ir jis jau buvo 
pradėjęs sveikti. Grįžo iš ligo
ninės, dirbo ir, rodosi, dar ga
lėjo gyventi. Tačiau, netikė
tai, jo žmona pranešė telefo
nu Laisvei, kad Kazys Tamo
šiūnas jau mirė.

Jo kūnas ilsisi Perazzo Fu
neral Capel, 1165 2nd Ave., 
(tarpe 61 ir 62nd St.) New 
York City. Bus palaidotas ket
virtadienį, kovo 15 d., 2 vai., 
Alyvų kapinėse, Maspeth,

Kazys Tamošiūnas jaunys
tėje gyveno Montello, Mass. 
Vėliam atvyko j Brooklyną ir 
čia išgyveno apie 25 motus. 
Tik prieš keletą metų persikė
lė į New Yorką.

Visu savo gyvenimo laiku 
jis buvo veiklus darbininkiš
kame judėjime, duosnus su 
finansine parama darbininkų 
kovoms už šviesesnį rytojų. 
Tai buvo švelnaus būdo drau
giškas žmogus. Didelis dien
raščio Laisvės patrijotas.

Kas tik gali, privalo daly
vauti Tamošiūno laidotuvėse;

Kai b ėdamas bažnytinės 
draugijos pokylyje policijos 
komisijonierius Murphy pasa
kė, jog “teisingas policijos 
vartoti gerokai pajėgos.“ Jis 
sakėsi tam, pritariąs.

Prisimindama, kad daužy
mas streikierių, arba demon
strantų taipgi viršininkų skai
toma teisingu policijos darbu, 
Amerikos 
viršininko 
parėmimu 
kūmo.

paYn’atyti Lietuvių Kultūrinia
me Centre.“

Nuaidėjo ilga šilta ovacija, 
taikoma abiejiems: šiuo 
Besirandančiam tarp 
daktarui, ir dailininkei, 
kuisiai mums tą brangią 
ną.
2—Vietos

Daktaras ir jo žmona, taip
gi dainos ir muzika suteikė 
mums tikrai kultūringą ir 
naudingą popietį. Rep.

tarpu 
mūsų 
sutei- 
dova-

Costello renka N. Y 
majorus, sakė 
liudytojas

ŽINIOS /š //FTUVOSHelpWantedAgcy TeL p1®3®
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d.

Darbo Partija tą 
išsireiškimą skaito 
policijos brutališ-

Svarstė “Miracle” bylą

The Mi-

Bursty n

Apeliacinis New Yorko val
stijos teismas praėjusį pirma
dienį svarstė filmos 
radę“ bylą. Jos skleidėjo 
Amerikoje Joseph
advokatas argumentavo, jog 
kartą leistą rodyti filmą netu
rėjo teisės uždrausti.

Filmos rodymas Uuvo su
stabdytas pataikaujant kardi
nolui Spellmanui, kuris tos 
filmos nekentė. Advokatas sa
kė, kad tuo sustabdymu per
žengiama konstitucinė religi
jos ir spaudos laisvė.

T o i sm as nu os p r e n d ž i o 
paskelbė. Sakoma, kad 
gali nuosprendį vilkinti

I gegužės mėnesio.

ne- 
jie 
iki

Dr. Stanislova i lis suteikė 
labai naudingų pamokų

Liberty' Auditorijos vedėjas 
Wateris Brazauskas ir direk
toriai tikisi skaitlingos publi
kos pamatyti r girdėti vaidi
nant operą šį sekmadienį, ko
vo 18-tą, auditorijoje. Drau
gai net iš New Jersey atvyks
ta iš anksto įsigyti tikietus 
sau ir savo grupei. Jie sako: 
“Mes nenorime stovėti arba 
atvykę taip toli grįžti operos 
visai nematę.“

Yra atsiųsta užsakymų ti- 
kietų iš Hartfordo, Philadel- 
phijos ir iš eilės kitų miestų 
artimiausiose valstijose.

Prįmintina, jog po vaidini
mo įvyks šokiai. Ir kad audi
torijos restauranas veiks visą 

• dieną. Svečiai iš toliau ar vie
tiniai galės gauti pietus ar va
karienę.

Balandžio 1-mą .dieną, Met
ropolitan Operos patalpoje 
bus rodoma pirmu kartu pa
gaminta technispalvėje f Urno
je Offenbach’o opera “Tales 
of Hoffman.” Pelnas skiria
mas Raudonajam Kryžiui. 
Newyorkietis skyrius vado
vauja ir visam rengimui.

Bilietai ložėse su sėdynėmis 
aštuoniems asmenims šimtas 
dolerių, šešiems $75, orkes- 
troje ir pirmąjame balkonėly
je sėdynės po $10 ir $7.50, 
gale salės po $4.50, salėje sto
vintiems ir tolimiausiame bal
kone po $3. Tai bus operinė 
filmą-, ne asmenų vaidinamoji 
opera.

Brooklyn© moterims
su-

15-tos
Motery Apšvietos Klubo 

sirinkimas įvyks kovo 
vakarą, 8 vai., Liberty Audi
torijos patalpose. Turime 
svarbių reikalų. Visos narės 
prašomos atsilankyti ir atsi
vesti drauges. , Valdyba.

PRANEŠIMAS

Lietuvių Kriaučių Neprigul- 
mingo Klubo nariams.

Kurie esate pametę klubo 
narystės knygutę ir tie, kurie 
turite nuo senų laikų knygutę, 
bet nesate pereitą metą pri
davę klubui gyvenimo vietos 
antrašo, ateikite kovo 16 nuo 
5 iki 8 valandos vakaro, arba 
kovo 17 d. nuo 2 iki 5 valan
dos po pietų į Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo namą, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Civilinių apsaugos 
raštinės žinios

Pulkininkas Wilkinson ragi
no berniukus skautus asmeniš
kai dalyvauti civilinių apsau
gos programoje, jų amžiui ir 
išsilavinimui p r i t a ikytuose 
veiksimuose.

Kalbėdamas ' veteranams, 
viršininkas ragino juos būti 
mobilizuotojais savanorių.

Viršininkas taipgi paskelbė, 
kad Mr. Austin J. Roche, bu
vęs Buffalo policijos viršinin
ku, paskirtas prižiūrėtoju mo- 
bilizuotės visoje valstijoje.

Ten valdyba priims antrašus suminkštinti 
ir gausite knygutę.

Kiirie gavote atvirutes į 
sirįnkimą, įvykusį kovo 8 
tiems /ateiti nereikia.

Klubo valdyba.
(51-52)

sū
ri.,

Majoras pašildė 
dvejopus taksus

Majoras Im.pellitte.ri parei
kalavo, kad Valstijos Seime
lis leistų jam aptaksūoti algas, 
jeigu nenori leisti pakelti tak
sus ant pirkinių (sales tax).

žinovai sako, jog majoras 
tą taksavimą pasiūlė tikslu 
_________ i assemblymanus, 
kad jie užgirt.ų pakėlijną “sa
les tax.”

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

Daktaro Jono Stanislovai- 
čio atsilankymo iš Wiaterbu- 
rio proga brooklyniečiai vėl 
turėjo labai naudingą apšvie
tos popietį praėjusį sekmadie
nį, Liberty Auditorijoje.

Daktaro kalbos tema pama
tiniai buvo apie visuomenišką 
sveikatos apdraudą. Jisai pri
minė, kad tūlose šalyse, kaip 
Švedijoj, Anglijoj, Vokietijoj 
jau keletą desėtkų metų prak
tikuojama visuomeninė svei
katos apdrauda vienokiame 
ar kitokiame laipsnyje.

Be visuomeniškos apdrau- 
dos vidutinė darbininkų šeima 
pražūsta ją ištiktis ilgai, sun
kiai ligai. Dėl to prezidentas 
Rlooseveltas buvo pasiūlęs, 
kad Kongresai! būtų įneštas 
ir perleistas, padarytas įsta
tymu, bilius, kuris įvestų vi
soje šalyje valdinę sveikatos 
apdraudą.

Rooseveltas tai buvo pasiū
lęs dar 1935 metais. Tačiau 
Kongresas ir iki šių dienų nė
ra tokio įstatymo nutaręs. Dėl 
ko? Daktaras nurodė, jog 
prieš tai veikia stąmbūs vais
tų gamybos ir 'privatiškų ap- 
draudų interesai, taipgi pasi
turinčių vadovaujama gydyto
jų-sąjunga. O žmonės, ku
riems visuomeniškoji apdrau
da reikalinga, iki šiol labai 
smarkaus veikimo neparodė ir 
už. tai bilius vilkinamas.

žmonės galėtų prispirti tokį 
įstatymą priimti parašymu sa
vo senatoriams ir kongresma- 
nams, kad jie darbuotųsi ir 
balsuotų už Wagner-Murray- 
Dingell bilių, sakė daktaras.

Kova ifž visuomenišką svei
katos draudimą ir to laimėji
mas dar neišrištų visko. Reikia 
darbuotis už geresnį gyveni
mą bendrai, visose srityse, už 
taikų gyvenimą, be ko negali 
būti gero sveikatingumo net jei 
ir turėtume apdraudą. Dakta
ras palietė kai kurias proti
nes ir kitas ligas, kurios plin
ta dėl rūpestingo, baimingo 
ir skurdaus gyvenimo. Gaila, 
kad neįmanoma viso to atpa
sakoti rašte. Daug nustojo 
tas, kas jo turiningos kalbos 
negirdėjo.

Po kalbos, pasipylė gausa 
klausimų apie paliestus ir ne
paliestus kalboj dalykus. Tar

po kitų, buvo tokių : Iš ko ga
minami vitaminai? Ar reikia 
imti vitaminus? Kada žmogus 

i pasensta protiniai? Ar sėme
nys gerai viduriams? Nuo ko 
gali būti ūžimas galvoje? Dėl 
ko iškyla ant žmogaus odos 
skaudžios, dedervinės? Ar 
kartą sirgęs begali iš naujo 
sirgti influenza? Ar yra skir
tumas tarp schizophrenikų ir 
p ar an o j i k ų ? A r y ra p aran o j i - 
kams vaistų? Kas daryti, jei 
protiniai ligoniai įeina į atsa
kingas visuomeniškas 
Ar žvėrys ir gyvuliai 
miningi ?

Daktaras kantriai 
prantamai atsakė visiems.

Suzanna Kazokyte, akom
panuojant muzikei Bronei Su
kackienei (Šalinaitei), gražiai 
ii* -stipriai sudainavo 
žirgelį,“ Žilevičiaus; 
tyla,“ Gruodžio,“ ir 
song,” Charles’o.
\ Pirmininkė K. Petrikiene 
pertraukoje paprašė dalyvius 
prisidėti lėšoms padengti ir 
Moterų Apšvietos Klubo atei
ties darbams. Sudėjo virš $60.

Užbaigtuvėms turėjome la
bai jaudinantį momentą. 
Trumputę kalbą pasakė Kris
tina Stanislovaitienė, daktaro 
žmona, ir atidengė jos pačios 
rankomis tapytą daktaro J. J. 
Kaškiaučiaus 
,kė:

“Daktaras 
lyniečiais, 
giausia savo 
Ir žinau, kad 
įvertinsite tą 
daugiausia jo

Taip liudijo senatinei komi-i 
sijai brooklynietis pasiturįs 
biznierius ir žymus asmuo 
vietos politikoje Charles Lips
ky, 74 metų.

Komisija praėjusį pirmadie
nį, pradėjo savo posėdžius 
New Yorke, FoleY Square teis- 
mabutyje. Ji sakosi tyrinėsian
ti gemblerių ir kitų požeminio 
pasaulio charakterių veikmę i 
miesto valdžią.

Costello yra per eilę metų 
žinomas kaipo požeminio pa
saulio “karalius.“ Velionies 
LaGuardijos laikais jis buvo 
vejamas iš miesto, skaitomas 
visuomenės priešu.

Lipsky liudijo, kad jisai 
pats 1949 metais ieškojęs Cos
tello paramos tuolaikiniam 
gaisragesybos. ko.misijonieriui 
Frank Quayle, vykdančiajam 
Miesto Tarybos prez. Sharkey 
ir B’klyno prezidentui Cash- 
more.

Costello atsisakęs jam, pa
tarnauti, nes jau buvęs pasi
žadėjęs remti Charles Silver, 
American Woolen Co. prezi
dentą, kuris jam buvęs ir kar
dinolo Spellmano remiamas, 
liudijo Lipskis.

Kitas liudytojas, George 
Morton Levy, viršininkas Roo
sevelt Raceway vardu pava
dinto arklių lenktynių ploto 
Westerbury, L. I., sakė, kad 
jis išmokėjęs'Costello $60,000 
už apsaugą jo įstaigos nuo iš
laukinių “bookies.”

Namų darbinink?, patyf 
lintl vaikus, guolis vietoje, 
kambarys, linksma apylinkė, ger 
namai, D. P. priimama. ĘSL 5-8037 

^7-51)

vny 
Isklraj

Moteriškė abolnam namų darbui 
pagelbininkė prie virimų ir priežiū 
rai vaiko AVž metų, du suaugę 
linksma aplinka, elektriniai įrengi 
mai. CL. 3-6737. (49-51

vietas ?
yra gi-

ir su-

“šėriau 
“Visur 

“Let m y

paveikslą. Ji. sa-

su jumis, brook- 
praleido daur 

liuosvalandžių. 
jūs geriausia 
dovaną. . Kad 

draugų galės jį

teisingai
Kuršių marių 

galima būtų 
žuvies sugavi-

žvejams atėjo 
Jau 

vykdomi

Mokslinė konferencija 
žuvininkystės išvystymo 
klausimais

KURŠIAI, 1950 m. gr. 29
— Kuršių marios turi didelę 
reikšmę mūsų respublikos žu
vies pramonei, šiuose vande
nyse gausu įvairių žuvies rū
šių : karšių, starkių, lydekų, 
ešerių, stintų, ir kt. Metinis 
žuvies sugavimas Kuršių ma
riose sudaro daugiau kaip 16 
procentų respublikinio plano. 
Todėl labai svarbu 
eksploatuoti 
vandenis, kad 
kasmet didinti 
mą.

Į pagalbą
moksliniai darbuotojai, 
dveji metai, kai 
Kuršių mariose tyrimo darbai.

Lietuvos TSR žuvies pramo
nės ministerijoje įvyko moks
linė konferencija, skirta Kur
šių marių žuvininkystei išvys
tyti. Ją surengė Mokslų aka
demijos biologijos institutas 
drauge su žuvies pramonės 
ministerija. Be Biologijos ins
tituto darbuotojų, konferenci
jos darbuose dalyvavo Jūrų 
žuvų ūkio ir okeanografijos 
visasąjunginio mokslinio tyri
mo instituto Baltijos filialo 
stovai.

at-

Įrengimai iš broliškųjų 
respublikų

KURŠĖNAI, sausio 5 d. — 
šiomis dienomis iš Magnito
gorsk į Daugelių plytinę pri
siųstas didelio pajėgumo tilti
nis kranas. Gauti ir kiti įren
gimai, jų tarpe .mašinos nau
jai elektros jėgainei ir šife
rio cechui. M. Urbutis

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — ūži griežtai žemas kainas

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

Namų darbininkė, atskiras kamba 
rys, moderninis apartmentas, du su 
augę ir 10 metų mergaitė, pagelbėt 
prie košerno valgio gaminimo. Gert 
alga, su paliudijimu. Kreipkitės ry 
tais nuo 8-ttos iki 10:30, ar šaukit 
vakarais MA. 2-0980. (51-53,

Moteriškė 
geri namai, 
traukli prie 
PL. 7-7110.

lengvam namų darbui 
pastovus darbas, pa 
vaikų, $100 j mėnesį 

(51-53)

Būrys newyorkieciy 
pasitiko išėjusį 
iš kalėjimo vada. .

Eugene Dennis, 
Amerikos darbininkų vadas 
Amerikos Komunistų Partiją 
general is sekretorius, kov 
12-tą tapo išleistas iš kalėji
mo po atbuvimo 10 mėnesi; 
vienerių metų termino.

S
Būrys newyorkiečių susi 

rinko jį pasitikti buvusiu tai; 
skirtu laiku, 9 valandą. Ta 
čiau jį išleido veik ištisą va 
landą anksčiau. Jį pasitik 
tiktai žmona ir sūnelis Eug< 
ne, Jr., 10 metų. Nuėję į. m 
toli esantį restauraną jie si 
kiu pavalgė pusryčius ir sų 
grįžo prie vartų susitikti te. 
atėjusius jį pasveikinti šimtt 
draugų.

I K.
Dennis buvo nuteistas l| 

paniekinimą kongresinio n 
amerikiniams veiksmais k( 
miteto. N

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

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.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys geru šil

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

50151)

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 ranka šias informa
cijas:

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

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

. ryto iki 7-tos vakaro.

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Brooklyniečiai, kurie turite kokių parandavojimų, ar 

bile, kokių paskelbimų, jei atvažiavirhas asmeniškai ne
paranku, pašaukite per telefoną ir pasakykite savo rei
kalą, o mes jums atliksime taip, kaip reikes. Mokestį ga
lėsite prisiųsti ar kada prie progos užėję į Laisvę užsi
mokėsite savo bilą.
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Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

EGZAMINUOTAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

Drs. Stenger & Stengė 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL ST. 2-8842

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

Telefonas
EVergreen 4-8965

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

REPUBLIC BAR & GRILL

4 p$I.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Ket., Kov.-Mar. 15t 1951

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
. DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREE'įF’ 
Brooklyn, N. YJ

Telefonas: EVergreen 4-8174

Savininkas

IGNAS SUTKUS




