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Ispaniją supurtė Barcelo- 
nos mieste 250,000 darbininkų
ir darbininkių generalis strei
kas. žiaurusis fašistų režimas 
žvėriškai puolė streikierius. 
Yra darbininkų nušautų, šim
tai areštuotų, šimtai išmestų 
iŠ darbo?

Bet šis streikas parodė ne 
vien fašistų režimui Ispanijoj, 
bet ir tiems, kurie tiek daug 
vilčių deda ant “Franko ga
lingos armijos,” kad Ispanijoj 
liaudis tik laukia progos, kad 
kirsti fašistams smūgį. Ir tie, 
kurie mano, kad Ispanija ka-
riniai galinga, lygiai taip ap
siriks, kaip jie apsiriko Itali
jos fašistų galybe.

Keista tas, kad mūsų šalyje 
komercinė spauda ir radijo 

Jpomintatoriai smerkiančiai iš
stojo prieš Ispanijos darbinin
ku^: Tūli laikraščiai džiaugia- 
si,^xad “Barcelonoj vėl ramu.” 

Išeina, kad kiekvienas dar
bo • žmonių pasijudinimas, 
bent kurioje kapitalo šalyje 
gąsdina “laisvos spaudos” po
nus, kurie ištikimai gina tur
čių reikalus.

Ispanijos valdonai pagrū
mojo ir Anglijai. Šį kartą jie 
pasakė, kad Anglijos karo lai
vyno bazė Gibraltare gali bū
ti bile e valandą sudaužyta iš 
ispanų kanuolių.

Gibraltaras yra mažytis že
mės plotelis, užimąs mažiau 
2-jų ketvirtainių mylių, kurį 
valdo Anglija nuo 1704 metų. 
Tai patsai pietinis Ispanijos 
kamputis prie Gibraltaro Už
lajos. Anglija ten turi įsitai- 
siuĮl galingą tvirtumą. Bet Is
panija galėtų tą tvirtumą 
daužyti ne vien iš savo saus- 
Žemso, bęt ir iš savo tvirtumos 
Ceuta, pastatytos Afrikos 
sausžemyj.

Prezidentas Trumas išva
žiavo. į pietinę Floridą pasilsė
ti. Bet ir ilsėdamasis mąsto, 
daro planus ir veikia, kaip 
daugiau ginkluotis. Iš atosto
gų jis parašė senatoriams ilgą 
laišką įrodinėdamas, kad rei
kia dar daugiau pinigų skirti 
apsiginklavimui.

komercinė spauda ir mūsų 
šalies valdininkai įrodinėja, 
kad iš Keturių Didžiųjų atsto
vų pasitarimo Paryžiuje “nie
ko nebus.” Suprantama, yra 
sunkus susitarimas, kada vie
na pusė nori nesutikimus iš
rišti prie derybų stalo, o kita 

zjau iš kalno tam netiki, įrodi
nėja, kad “karas neišvengia-

^Bet vis tiek Paryžiuje yra 
' atdaryta, nors nedaug, prog

reso. Atrodo, kad Anglijos ir 
Francijos valdonai netaip jau 
turi norp pasaulinius klausi- 

» mus rišti ginklo pagalba.

Profesorius Albert Einstein 
jau sulaukė 72-jų metų gim-

• tadienio sukakties. Ji buvo 
ryškiai atžymėta. Jam suteik
ta dovanų ir didelė pagarba.

•Eisteinas yra matematikos 
ir fizikos mokslininkas. Bet 
jis šioj gadynėj neatlieka sa
vo pareigų, kaipo mokslinin
kas, kovoje už pasaulinę tai
ką. Jis gerai žino, kokią ne
laimę žmonijai atneštų naujas 
pasaulinis karas, bet jo nėra 
tarpe kovotojų už taiką. Šia
me klausime jis net toliau 
stovi nuo Indijos premjero 
jJehru.

Komercinė spauda turi 
ką rašyti apie naują 

‘^mblerystės skandalą, — 
Frank Costello “pasižymėji- 
mus.”Wegi tai pirmas arba 
paskutinis tokis įvykis.

Tarybų Sąjunga vėl siūlė, 
kad Jungtinės Tautos sudary-
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Kongresmanai siūlo draftuot 18 
ir puses metų jaunuolius; visai 
neapriboja armijos skaičiaus

ŽYGYJE DEL TAIKOS 
WASHINGTONE VEIKIA 
2,500 DELEGATŲ
Ragina užbaigt Korėjos karą, 
taikytis su Kinija ir Sovietais

Washington.—Taikos žy- 
gin Washingtone suvažiavo 
pustrečio tūkstančio dele
gatų iš 36 valstijų — pa^ 
siuntiniai darbo unijų, kul
tūrinių, profesionalių ir ki
tų organizacijų. Jie atsto
vauja šimtus tūkstančių 
žmonių. Žygis oficialiai va
dinamas “American Peace 
Crusade.”

Suvažiavimo komitetas, 
vadovaujant p r o f e šoriui 
Robertui M. Lovett’ui, bu
vusiam Virgin salų guber
natoriui, nuėjo į valstybės 
departmentą ir paliko jo 
sekretoriui Deanui Acheso- 
nui pareiškimą:

“Mes kuo stipriausiai ra
giname tamstą pasistengti, 
kad pavyktų Keturių Di
džiųjų užsieninių ministrų 
pavaduotoju konferencija 
Paryžiuje dėl taikos.”

Dr. Philip Morrison, Cor
nell Universiteto atominis 
profesorius, pranešė, jog 
planuojama suruošti milži
nišką taikos kongresą Chi
cago] birželio 1-2 d. Tame 
kongrese tikimasi turėti 
jau milionų amerikiečių at
stovus.

RAGINIMAI
Dabartinio žygio delega

tai ėio į valdžios įstaigas ir 
pas kongresmanus ir sena
torius, ragindami:

Užbaigti Korėjos karą ir 
padaryti taikos sutartį su 
Kinijos Liaudies Respubli
ka.

Priešintis v Vokietijos ir 
Japonijos atginklavimuį.

Atmesti kongresinį bilių, 
peršantį įvest visuotiną pri-

Franko įkalino 1,000 
Barcelonos streikieriy

X 
9 , ■ ■ ■■ i ■ ■■ ■

Barcelona, Ispanija. — 
Franko fašistų policija per 
naktinius ablavus areštavo 
1,000 darbininkų Barcelo
noj ir aplinkiniuose mies
tuose.

Fašistai g'audo buvusiojo 
visuotino streiko ir demon
stracijų vadus. ■

Daugiau kaip 300,000 
darbininkų Barcelonoj ir 
apylinkėj streikavo prieš 
begalinį maisto ir kitų reik
menų pabrangimą.

Fašistų valdžia grasina 
už visą savaitę nemokėti 
algos tiem, kurie vieną die
ną streikavo, ir aštriai nu
bausti veiklius streiko daly
vius.

tų komisiją tyrinėjimui visa
me pasaulyje darbo žmonių 
algų ir darbo sąlygų. Supran
tama, ir šis pasiūlymas atmes
tas, kaip ir jos reikalavimai 
nusiginklavimo klausimais.

Kapitalo šalių atstovai ne
nori nei klausyti apie tokį ty
rinėjimą. Jie tik kalba apie 
“verstinus darbus Tarybų Są
jungoje.”

valomą karinę tarnybą.
Ginti civilines žmonių tei-
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sės.
Panaikinti amerikiečių 

skirstymą dėl jų odos spal
vos, tautybės ar religijos.

Dauguma senatorių ir 
kongresmanų slapstėsi nuo 
taikos delegatų. O demo
kratas kongresmanas Al
bertas Morano pašaukė po
liciją, kad išmestų atvyku
sius delegatus.

Tik antriniai dviejų val
džios departmentų skyriai 
sutiko priimti delegatus. 
Atsilankiusiems į preziden
tinį Baltąjį Rūmą buvo 
pranešta, kad prez. Truma- 
nas atostogauja Floridoje; 
todėl jie čia “nieko negali 
gauti.”

(Laisvė turėjo savo ko
respondentą taikos žygyje. 
Jis apie tai plačiau parašys 
sekančiose Laisvės laidose.)

Arkivyskupas Beran 
nebus teisiamas

i

Praga. — Arkivyskupas 
Josef Beran nebus traukia
mas teisman už tai, kad jis 
prieštarauja demokratinei 
Čechoslovakijos respubli
kai, kaip rašo cechų spau
da.

Laikraštis Lidove Noviny 
smerkia užsienyj skleidžia
mus paskalus, kad Čecho
slovakijos valdžia reikalaus 
Beranui aštrios teisminės 
bausmės. Jis tik iš sostinės 
Pragos ištremtas ir $2,000 
nubaustas, bet neareštuo
tas.

Korėjos liaudininkai 
smarkiau ginasi

Korėja, kovo 16. — Šiau
riniai Korėjos liaudininkai 
ir jų bendradarbiai kinari 
nustojo traukęsi atgal ir 
jau smarkiai priešinasi 
amerikonams. Perkūnuoja 
audringi artilerijos ir kitų 
ginklų mūšiai viduriniame 
fronte.

Diena pirmiau ameriko
nai be šūvio užėmė Hong- 
čon mįestelį ir įsiveržė į 
Čangdongą.

Generolas MacArthur pa
tarė Pietinės Korėjos tauti
ninkų prezidentui Syngma- 
nui Rhee dar negrįžti į se
nąją sostinę Seoulą, nes 
nežinia, ar amerikonai at- 
laikys jį. 1

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai pirm poros dienų be 
mūšio ’apleido Seoulą.

Washington. — Tūli Kon
greso nariai reikalauja iš
tirti, kodėl Amerikos armi
ja Vokietijoje taip x pigiai 
pardavinėja vokiečiams “at
liekamus” karinius reikme
nis, o paskui taip brangiai 
juos atperka iš vokiečių.

Washington. — Kongres- 
mąnų komitetas dėl gin
kluotų jėgų užgyrė bilių, 
kuris reikalauja draftuot 
kariuomenėn pusdevynio- 
liktų metų jaunuolius ir pa
ilgint karinę tarnybą nuo 
dabartinių 21 mėnesio iki 
26 mėnesių. Pagal ligšioli
nį įstatymą tik 19 metų su
laukę berniukai verstinai 
imami kariuomenėn.

Ginklinis kongresmanų 
komitetas užgyrė biliaus 
posmą, kuris siūlo įvesti vi
suotiną privalomą karinį 
muštrą jauniems vyrams 
po karo.

Washington. — Kongres
manų komitetas

Francijos seimas 
“taiso” rinkimus 
prieš komunistus

Paryžius.—Francijos sei
mas 318 balsų prieš 282 nu
tarė panaikinti proporcio- 
nalę atstovybę rinkimuose 
ir leisti įvairioms partijoms 
sykiu statyti vieną kandi
datą. -1'

Proporcionalė atstovybė 
praeityje padėjo komunis
tams daugiau savo žmėnių 
pravesti i seimą.

Kadangi su komunistais 
neina jokia kita partiją, tai 
dvi ar daugiau priešingų 
jiems partijų, statydamos 
vieną bendrą kandidatą ap
skrityje, turės geresnę pro
gą laimėti rinkimus prieš 
komunistų kandidatą.

Komunistai dabartiniame 
Francijos seime turi 186 at
stovus. Tai skaitlingiausia 
seimo partija.

MAISTO PABRANGIMAS
Washington. — Valdinis 

statistikų biuras skelbia, 
kad maistas nuo Korėjos 
karo pradžios pabrangęs 
“tiktai 11 procentų ir penk
tadaliu.”

Sovietiniai mokslininkai 
gausingai apdovanoti

Maskva. — Profesorius 
Dmitrius VI. Skobelcinas 
gavo* Stalininę 200,000 rub
lių dovaną už svarbius mok
slinius atradimus kas liečia 
kosminius (visatinius) 
spindulius, elektronus ir 
atomų branduolius. — Ru
blis dabar yra lygiavertis 
25 amerikoniniams, cen
tams.

Kitam sovietiniam moks
lininkui prof. Jakovui P. 
Terleckiui įteikta 100,000 
rublių Stalininė doVana už 
atidengimą įvairių atomi
nių paslapčių.

Teigiama, kad Skobelcino 
ir Terleckio atradimai iš
aiškina, kodėl skirtingos 
dalelės krūvoj laikosi ato
miniame branduolyje.

Eilė kitų sovietinių moks
lininkų taip pat gavo gau
singas Stalinines dovanas.

toms jėgoms atmetė siūly
mą apriboti kariuomenės 
skaičių.

Senatas yra nutaręs, kad 
ginkluotose Jungtinių Vals
tijų jėgose būtų laikoma ne 
daugiau kaip 4 milionai vy
rų ir draftuojami 18-niai 
berniukai.

Kongresmanų komitetas 
taip pat nutarė:

Tiktai 3 metus palaikyti 
drafto įstatymą.

Pripažinti Kongresui tei
sę, be prezidento sutikimo, 
Eile kada sustabdyti versti
ną rekrutavimą į karinę 
tarnybą ar į privalomąjį vi-

ginkluo-i suotiną muštravimą.

MacArthur reikalauja 
daugiau armijos, 
grūmoja Kinijai

Washington. — Aukštie
ji Amerikos valdininkai ta
riasi su Anglijos, Francijos 
ir kitų vakarinių kraštų di
plomatais, kaip atsiliepti į 
generolo MacArthur’o pa
reiškimą Hughui Baillie, 
pirmininkui United Presh 
žinių agentūros.

Atsakydamas į Baillie’o 
klausimą, MacArthur pa
reiškė :

Reikia daugiau kariuo
menės, kad galima būtų at
laikyti frontą paliaų 38-tą 
paralelę, tai yra, senąjį ru- 
bežių tarp Pietinės Korėjos 
ir Šiaurinės Korėjos Liau
dies Respublikos. O jei gau
tume gana armijos, tai ga
lėtume vėl nuvyti šiauri
nius liaudininkus ir jų pa
dėjėjus-kinus iki Jalu upės 
ir atlaikyti tą liniją.

Jalu upė sudaro sieną 
tarp Šiaurinės Korėjos -ir 
Mandžūrijos, Kinijos pro
vincijos.

MacArthur kalba ir apie 
kitus “svarbius sprendi
mus.”

Važiuotės styeikieriai 
paralyžiuoja Paryžitj

Paryžius. — Sustreikavo 
visi 32,000 Paryžiaus požer 
minių geležinkelių ir busų 
konduktorių, suparalyžiuo
dami judėjimą mieste. 
Streikieriai reikalauja pa
kelti algą 15 dolerių per 
mėnesį. 

p

/Valdžia įsakė armijos 
sunkvežimiams ir automo
biliams vežioti paryžiečius.

:________

N. Y. seimelis išleido , 
diktatoriuj įstatymą

■----------- \
Albany, N. Y. New Yor- 

ko valstijos seimelis galuti
nai užgyrė diktatorinį bilių 
dėl vadinamo “civilinio ap- 
sigynijno.”

Šis republikonų bilius 
duoda gub. Dewey’ui galią 
draftuoti darbininkus vers
tiniems darbams, užgrobti 
privačią nuosavybę, sulai
kyti reikalingas miestams

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji.

IRANO SEIMAS NUTARĖ
SUVALSTYBINT ANGLU 
ŽIBALO PR AMONĮ] IRANE
Anglija protestuoja prieš tos 
pramones ėmimą į Irano rankas

Teheran, Iran. — Irano 
(Persijos) seimas kovo 15 
d. vienbalsiai nutarė per
imti anglų naudojamą žiba
lo pramonę į Irano valsty
bės rankas.

Anglija su savo Anglų- 
Irano Žibalo k o m p anija 
viešpatauja visoms žibalo 
versmėms tame krašte ir 
pardavinėja iranišką žibalą 
tiktai Jungtinėms Valsti
joms ir kitoms vakarinėms, 
priešsoviet i n ė m s šalims. 
Jau 50 metų kai anglai iš
naudoja Irano žibalo šalti
nius.

Anglų žibalo kompanijos 
nuosavybė tame krašte da
bar skaičiuojama 582 milio- 
nais dolerių.

Anglijos valdžia turi 55 
procentus kompanijos šėrų 
(akcijų), o privačiai asme
nys—45 procentus.

Čiang Kai-šek užprašo 
nacių generolą

Goettingen, Vokietija. — 
Kinų tautininkų vadas 
Čiang Kai-šekas jau dviem 
laiškais kvietė nacių gene
rolą Alexander! von Fal- 
kenhauseną atvykti Į For- 
mozos salą ir savo patari
mais tarnauti čianginin- 
kams prieš Kinijos Liaudies 
Respubliką.

Bet gen. Falkenhausen 
tebėra įkalintas Belgijoj 
kaip karinis kriminalistas.

Jau ir pirm Antrojo pa
saulinio karo Falkenhausen 
tarnavo Čiang Kai - šėkui 
kaip karinis patarėjas.

Atidėta mirties • 
bausmė Wm. McGee

Washington. — Aukščiau
sio Teismo teisėjas Hugo 
Black atidėjo mirties baus
mės įvykdymą negrui Wil- 
liamui McGee, iki pilnati
ms šio teismo posėdis galur 
tinai išspręs bylą.

McGee buvo nusmerktas 
mirti elektros kėdėje Mis
sissippi valstijoje neva už 
baltos moteriškės išprievar
tavimą. Miss, valstijos teis
me buvo pasakojama, kad 
McGee patamsyje prigulęs 
prie tos moteriškės, nuduo
damas, kad esąs jos vyras, 
ir taip ją. apgavęs.

McGee advokatai savo 
apeliacijoj , Aukščiausiam 
Teismui nurodo, jog visa 
byla prieš McGee buvo me
lais paremtas sąmokslas. 
--- -- - —-- ----- ----— ■ ■ ,■■■■■ 1 
lėšas ir tt., jei gubernato
rius suras, kad valstijai 
“gręsia pavojinga karinė 
padėtis.”

Republikonas gubernato
rius Dewey, suprantama, 

' pasirašys tą bilių kaip val- 
stijinį {statymą.

"Anglai 1950 metais gavo 
32 mįlionus, 258 tūkstan
čius .tonų žibalo iš Irano 
versmių; už tai sumokėjo 
$44,800,000 Irano valdžiai 
kaip atlyginimą. Tai buvo 
pelningiausia anglams pra- 
monė pasaulyje.

1949 metais Anglija pa
darė sutartį su Irano val
džia, kuriai žadėjo beveik 
padvigubint atlyginimą. Bet 
Irano seimas atsisakė uįr 
girti sutartį.

Karštieji Irano tautinin
kai neseniai nužudė/ prem
jerą gen. A. Razmarą, ku- \ 
ris rėmė tą sutartį.

Kai dabar Irano seimas 
nusprendė perimti anglų ži
balo kompaniją į valstybės 
nuosavybę, tūkstančiai ira
niečių, sugužėję aplink sei- _ 
mo rūmus, entuziastiškai 
sveikino nutarimą ir ant \ 
rankų nešiojo seimo narius.

, Seimo sprendimas per
duotas senatui ir karaliui 
tvirtinti.

Anglijos protestas
London.—Anpiiia šiurkš

čiai urotestavo Iranui nrieš 
bandymus suvalstybinti an
glų žibalo pramonę toje ša
lyje.

Anglijos protestas grasi
no daryti visus galimus 
žingsnius, kad apgintu An
glų - Irano Žibalo Kompa
nijos reikalus.

Protestas pareiškė, jog 
esamoji sutartis >su Irano 
valdžia išsibaigs tik 1953 
metais; todėl Iranas dar 
“neturi teisės” suvalstybin
ti tą anglų pramonę.

Jeigu Iranas vis tiek per
imtų žibalo versmes ir įren
gimus į valstybinę savo 
nuosavybę, tai Anglija rei
kalautų milžiniško atlygini
mo, gal iki biliono dolerių, 
kaip sakė .velionis Irano 
premjeras Razmara. . .

Anglija ir Amerika laiko 
iranišką j į žibalą labai rei*< 
kalingu karinėms savo jė
goms Viduriniuose ir Arti
muose Rytuose.

Anglai - amerikonai taip 
pat bijo, kad. Sovietai ne
gautų suvalstybinto iraniš- 
ko žibalo.

Pirmieji bovelniniu-rayon 
audėjų laimėjimai

Boston. — CIO Audėjų 
Unija susitarė su keliomis 
bovelninių - rayono audyk
lų kompanijomis, kurios su
tiko pakelti darbininkams 
^Igą po dešimtuką valan
dai.

Sutartis paliečia 18,000 
audėjų - verpėjų. Bet tiki
masi, kad panašų algos 
priedą gaus ir kiti 180,000 
bovelninių audėjų.

ORAS.—Giedra ir viduji
niai vešu.
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Kas Ką Rašo ir Sako
FRANCŪZAI APIE SAVO 
PRALAIMĖJIMUS 
INDO-KINIJOJE

I

Didelis nerimas, matyt, 
pradeda- apimti labai pla
čius Francūzijos gyventojų

tus raštišką rezignaciją Cfhi- 
cagos tarybininkams, jog ji 
pasitraukia ir daugiau nebe
eis šios tarybos pareigų.

C.L.T. pirmiau namažas 
sąstatas buvo socialistų, kaip 
tai r K. Mačiukas, Dr. Mont-

sluoksnius del padėties In- vidas ir Mikužiute. • Dabar
dokinijoje, Francūzijos ko- jau ko ne visi socialistai iš tos 
Jonijoje. Štai buržuazinis: tarybos išbyrėjo. Klerikalų 

neri- srovė baigė išstumti mųsų so
cialistus. Tiesa, Mikužiute ne- 

i surengta
me apvaikščiojimo šventėse, 

. atrodė nusiminusi ir nusivilus. 
Ji beveik svarbesnės rolės ta- 

1 me susirinkime nebelošė. Ka- I
da kiti sugužėjo ant pagrin
dų ir eilėse sėdėjo, tai Miku
žiute už užlaidos, lyg slėpėsi, 
nenorėdama pasirodyti. Vė
liau išėjus prie kitų atsisėdo

lonijoje. Štai 
laikraštis “Mond,” 
maudamas dėl kolonijinės, 
kariuomenės pralaimėjimų1 seniai ta.,’yvbJ.ni.n]ęų 
Indokinijoje, išspausdino f 
straipsnį, pavadintą “Tokia 
yra Vietnamo armija.” 
Straipsnio autorius Šarlis 
Favrelis pripažįsta, kad 
f r ancūziškieji kolonizato
riai žiauriai suklydo, suda
rydami planus laisvę mylin
čiai Vietnamo liaudžiai pa- ir visą laiką atrodė be ūpo ir 
vergti. j nedrąsi.

Straipsnyje .pateik tie j i Vilnies bendradarbis, na- 
i faktai liudija apie vis didė- rašės,šią. žinią, pataria Mi- 

respubli- kužiūtei pasitraukti ir iš
■ “Amerikos Lietuvių Kon- 

„ Vietnamiečiai, rašo auto- greso užšaldyto iždo globė- 
; rius, vartoja net raketinius jos,” — iždo, kuriame dar 
sviedinius, jų paprastai, bet (turėtų būti keletas šimtų 
sumaniai pagamintus. VieD. dolerių pinigų.
namiečių 75 milimetrų pa-;

i “parodė savo prana-

Seoul ir karas Korėjoje ,
Amerikos ir pietų Korėjos armijos be mūšio užėmė 

pietinės Korėjos sostinę, Seoulo miestą. Išeina, k a d 
šiauriniai korėjiečiai-liaudininkai jį paliko. 

Dabar eina spaudoje ir per radiją visokie spėliojimai. 
Mes manome, kad jau mūsų šalies piliečiams užteko vi
sokių tų spekuliacijų ir spėliojimų.

Visi žinome, kiek daug buvo prikalbėta ir prirašyta, 
kada 1950 metų rudenį Amerikos ir pietų Korėjos ar
mijos užėmė tą miestą po didelių ir per virš dvi savaites 
1111 k 11 i i usnį ; , „ . tl . ... ... . . ! jaučia Vietnamo -----  .

Žino"le’ k*k b«V0 ka bŲ v,susk* aXą kos Liaudies armijos galią.! 
munistmių jėgų, apie -tai, kaip generolas MacArthuras . v- b zr i 
pažadėjo greitai karą baigti ir “Kalėdas svęsti namie. , 
Visi žinome, kaip Korėjos liaudininkų ir Kinijos sava-! 
norių jėgos visus tuos planus pakeitė, nuo Yalu upės 
mūšius perkėlė r pietinę dalį Korėjos.

Dabar jau veik trys mėnesiai fronte didelių permainų i į^lai

vergti.

NEPAGEIDAUJAMA
nebuvo, nepaisant rašymo, kad “Amerikos armija eina^um ieš mūsų pabūklus, ORGANIZACIJA
pirmyn”.... “neranda priešų ir pasipriešinimo,” taipgii.ir ga‘lima save paklausti, ka 
nepaisant “žudymo ofensyvų.” ___ [ mes darysime,’jeigu tokių

karas perstatomas vienpusiškai. Aišku, kad karas yra: 
baisi nelaimė, baisus žmonių žudymas ir šalies nuterio-1 
jimas! Ir jis yra skaudus abiem pusėm. Aišku, kad 11 
nuo karo baisiai kenčia Korėjos žmonės, bet jis i__
piknikas nė Jungtinių ,Tautų jėgoms. Vien Amerikos 
nuostoliai jau siekia 55,000! Tik šiomis dienomis pa-; 
skelbta, kad pietų Korėjos nuostoliai buvo 170,000 karei- • 
.vių ir oficierių. . „ riQ.

Mums atrodo, kad jeigu kas pirma save apgaudinėjo,! ____
kad ginklų pagalba galima bus staigiai pai blokšti savo _ Atėjo laikas pa-

Kiekvienas sveikai mąstąs pilietis supranta, kad mums Į baterijų skaičius padidės.” "l
I Ar žinoma, klausia laik- 

- -1 raštis, kad Vietnamas- pa- 
_ t> j čiame Anamo centre, Vinio 

neia! rajone, turi geležinkelį?
“Jie įkūrė mokomąsias sto
vyklas visoje šalies teritori
joje — toje teritorijoje, ku~ 

' : mes kontroliuojame 
tik miestus ir dviejų upių

Kunigų Drauge skaito
me:

| pasiteiravimus, ar VLIKui 
yra žinoma naujai steigiama 
organizacija “Lietuvos . rezi
stencijos santarve” (LRS), 
ar ji yra kuriama VLIKui pri
tariant ir kas ją kuria, — EL
TA yra įgaliota paaiškinti: '

L Taip, apie “Lietuvos re
zistencijos santarvę 
turi žinių. Bet jos
dėl tos organizacijos nėra nei 
taręsi su VLIKu, nei*jo infor
mavę.

z 2. “Lietuvos rezistencijos 
santarvės” steigėjų tarpe yra 
daugelis tų pačių . asmenų, 
kurie anksčiau buvo organiza
vę VLAK ir BDPS ■ delegatū- 
ras. ’

VLIKas 
steigėjai

DR. A. L. GRAIČIŪNAŠ 
TEBESERGA,-LABAI SILPNAS • •

Šių metų • kovo 11 d. či- 
kagiečiai Geo.,Montvilas, S. 
Tilvikas ir šitų žodžių ra
šytojas aplankėme senelį 
daktarą A. L. Graičiūną. 
Jau tūlas laikas, kai dakta
ras Graičiūnas yra ligoni
nėj — General Hospital, 
Lake County, Waukegan, 
Ill.

Dr. Graičiūnas buvo pra
radęs regėjimą, bet dabar, 
sako, truputėlį jo atgavo, o 
vis tik labai; labai mažai te

mato, jei iš viso kiek mato. 
Šiaip jam nieko neskauda; 
labai sumenkėjęs, susitrau
kęs. Serga senatvės ir nuo
vargio liga, — labai silpnas 
fiziškai.

Jam suteiktas geras kam

barys; tik vienas jis jame 
tebegyvena. Kol kas jis ten 
laikomas nemokamai.

Gerą pusvalandį pasikal
bėjome su ligoniu. Klausė 
jis to ir kitko; linkėjo vil
niečiams ir laisviečiams 
“viso geriausio.”

Dr. A. L. Graičiūnas jau 
gyvena 82-ruosius metus.

—Tiek laiko išgyventi nė
ra juokas—sakė jis mums. 
— Atsiminkit: esu sunkiai 
dirbęs; kadaise dirbau an- 
gliakasyklose, geležies lie
jyklose ir prie kitokių dar
bų. Gydytojo mokslas pa
siekti taipgi nebuvo len
gva...

Jei ligonis turėtų regėji
mą, žinoma, viskas būtų 
daug geriau: galėtų paskai
tyti laikraštį ar knygą; ga
lėtų bent saulę pamatyti. 
Dabar gi... skursta senas 
veikėjas — skursta ne tiek 
dėl kūniškų trūkumų,—jais 
jis nesiskundžia, — kiek dėl 
dvasinių.

čikagiečiai ir arčiau Wau- 
kegano gyveną progresy
viai žmonės turėtų senelį 
Graičiūną dažniau aplanky
ti.

Lankymo valandos: nuo 2 
iki 4 po pietų, taipgi nuo 
7 iki 8 v. vakaro.

Rojus Mizara

priešininką Korėjoje, ar kur kitur, tai dabar laikas nuo 
to atsisakyti. Net generolas MacArthuras, kuris 
kalbėjo apie užbaigą karo ir Kalėdų šventimą namie, į turinti puikią vadovybę 

ir puikiai mokanti naudotis 
vietovės sąlygomis.”

Laikraštis' “Mond” kelia 
aliarmą. Daugiau kaip 90 
procentų Vietnamo terito
rijos jau kontroliuoja Ho Ši 
Mino liaudies vyriausybė. 
Vietos, užimtos francūzų 
kariuomenės, sudaro atski
ras saleles. 1950 metų spa-s 
lio-lapkričio mėnesiais 

! Vietnamo Liaudies armija

žvelgti tiesai į akis. Viet- 
namas tapo rūsti karinė jė-

dalqar kalba, kad karas Korėjoje gali būti ilgas. Jis pats 
pripažino, kad jeigu Amerikos armija ir kitos Jungti
nių Tautų karinės jėgos persikels į šiaurę už 38-tos 
paralelės, tai ten suras didesnes liaudiečių jėgas.

New York Timeso korespondentas A. M. Rosenthal ra
šo, kad jau Jungtinių Tautų diplomatai, kurie pirmiau 
pilnai palaikė Washington© pęlitiką, pradėjo abejoti, ar 
bus galima įveikti šiaurinės Korėjos karines jėgas. Jau 
tas pats dienraštis savo redakciniame 15 d. kovo .sako, 
kad daug Jungtinių Tautų narių ne vien priešingi karui 
prieš Kiniją, bet ir priešingi vėl pereiti į šia'urę nuo 
38-tos paralelės; jie nori karą Korėjoje baigti diploma
tijos keliu.

POILSIS ANT LAIVO
Rašo Katrina Petrikiene.

(Tąsa)
Pasidairiau, arčiau estra- simais,'pradėjo rodyti ilius- 

dos stalai rezervuoti, lau- .tracijas jų Skaitomų žurna- 
kia vėlesnių svečių. Aštuo- lų, knygų. Pasijutau nuo
mose stygų orkestras iš 10 širdžįų draugų būryje. Nors 
kavalkų, ne tiktai gerų m u- tai buvo mūs gyvenime pir- 
zikų, bet ir fiziškai gražiai mas susitikimas, bet visi

i Y IvvllCVlllky Cv UI kA 1V kJ

kirto francūziškiesiems ko-
Taigi, daugiau ir daugiau balsų už baigimą karo Korė- lonizatoriams eilę smūgių, 

' joje, kuris, jeigu ir toliau bus tęsiamas, grės viso pa- išvaduodama kelis stambius 
šaulio taikai. Mes buvome ir esame už karo baigimą, už miestus ir svarbius įtvirtin- 
ginčijamų klausimų išrišimą susitarimu, derybomis.

Mes manome, kad naivu yra didžiuotis, būk mūsų nuo-, 
.stoliai yra nedideli, o Korėjos liaudininkų ir kinų dideli.
Mes suprantame, kaip jaučiasi tėvai, motinos, broliai, se
serys, žmonos ir vaikai tų mūsų vyrų, kurių skaičius- 
jau siekia 55,000! Mes suprantame, kaip jaučiasi kiek
vienas karys ir jūrininkas, kuris yra siunčiamas už 
daugelio tūkstančių mylių kariantį! Tą neseniai pareiš
kė marininkas John B. Moullette savo laiške tėvui, Cam
den, N. J., miesto majoro pagelbininkui.

Mes jaučiame, kaip piliečiai pavargo nuo pasigyrimų, 
nuo karo isterijos, nuo nuolatos augančių taksų, nuo 
pinigų eikvojimo karo reikalams.

. Laikas pamiršti tą bijojimą “netekti veido,” kada eis 
į derybas. Mes žinome, kad prie diplomatijos stalo bu
vo išrišama daugybė pasaulyje keblių klausimų, ir da-

- bar jie galimi išrišti, jeigu tik tam bus noro, 
supratimu, mūšiai Korėjoje turi būti sulaikyti, nes jie 
eina ten, kur prasidėjo. Turi prasidėti taikos derybos. 
’ ____ __________ ___

Mūsų

eina ten, kur prasidėjo. Turi praąidėti taikos derybos.

! tus punktus. Liaudies ar
mija siaurina frontą aplink 
Hanojų ir Saigoną, kuriuo
se jau paskelbtas apsiaus
ties stovis.

Faktai liudija, kad Fran
cūzijos imperialistų, 200,000 
kariuomenė Vietname pati
ria rimtus pralaimėjimus. 
Vietnamo liaudis yra įsiti
kinusi, jog kad ir kokias 
pastangas, darytų FrąncųzL 
jos imperialistai, jų ka»as 
Indokinijoje neišvengiamai 
pasibaigs gėdingu pralai
mėjimu. Tuo įtikina visa 
Vietnamo liaudies penkerių 
metų didvyriškosios kovos 
už savo tėvynės laisvę ir ne
priklausomybę eiga.

3. Bet kurią skyrium varo
mą įr nesuderintą veiklą Lie
tuvos laisvinimo srityje —tai
gi ir “Lietuvos rezistencijos 
santarvės’’ — tenka laikyti 
Lietuvos reikalui nepageidau
jamu jėgų skaldymu.

Skaitytojas, paskaitęs šią, 
iš klerikalų laikraščio pa
imtą ištrauką, aišku, nieko 
nesupras. Kas ta “Lietu
vos rezistencijos santarvė”? 
Kas VLIK’as? Kas BDPS’- 
as? Vis tai pavadinimai, iš 
kažin kur ištraukti, kurių 
nežino nei Draugo skaity
tojai. Abejojame, ar patys 
Draugo redaktoriai žino, 
ką jie spausdina savo laik
raštyj.

Mes šį Eltos “paaiškini
mą” įdėjome tam, kad pa
rodyti mūsų- skaitytojams, 
kokių keistų dalykų vyksta 
pas klerikalus, tautininkus 
ir socialistus, ”
Jie kuria “aukštais” pava

dinimais org'aniz a c i j a s 
įstaigas, su tomis organiza
cijomis ' patys nesiskaito ir 
vėliau vieni-iš kitų juokiasi 
ir vieni kitiems špygas pa
nosėn kaišioja.

išaugusių, Prince Albert 
kostiumuose, vyrų, pradėjo 
griežti švelnias melodijas. 
Tas orkestras taikomas pie
tums, gi devyniose juos pa
keitė kitas džezo šokiams 
taikomas, ne taip fiziniai 
rinktinių vyrų orkestras. 
Poros pradėjo suktis, sve
čiai ' rinkosi, valgomasis 
tirštėjo. Daugumoje girdė
jos kalbant angliškai. Solis
tai, komikai ir visokie kiti 
linksmintojai savo eilę tu
rėjo pradėt pusė vienuolik
tos.

Kitame Yestauranto šone, 
vėl didelė, ištaigingai iš
puošta salė gemblinimui. 
Eilė ruletų ir kitokių lai
mės išbėrimui ratų, minkš
ti divonai, brangūs rakan
dai, visokios dekoracijos, 
armija uniformuotų patar
nautojų rūpestingai ruošėsi 
pasitikimui svečių, kurie, 
matyt, susirenka vėlokai. 
Kadangi mano sankeleiviai 
buvo nelinkę į praturtėjimą 
rato pasukimų, tai įstaigą 
apleidome kiek po devynių. 
Aš norėjau susirast Jietu-

jautėmės taip artimi, taip 
vieni kitus suprantą. Min
tis kyla: Kuomi būt galima 
pavaduoti tas brangias idė
jas, kurios neskiria tautų 
nei rasių, nerėžia rubežių, 
o visus jungia į vieną žmo
nijos garbingą šeimą?

Reikėjo taupyt laikas-kož- 
na minutė, kad bent kięk 
pamačius Kubos darbo žmo
nių gyvenimo, Savo sanke- 
leiviams įsakiau mane pa
imti po vienuolikos, o drau
go žaleduonio prašiau pa
rodyti gyvąjį šalies gyveni
mą, darbo žmonių gyvena
mus kvartalus, smulkius 
biznierius, žaislavietes vai
kams ir tt. Laiko negai- 
šuojam, skubam į, žaleduo- 
nių butą. Draugas siūlo ve
žėją, gi aš argumentuoju, 
kad eidami daugiau ką pa
matysim. šaligatviai taip 
siauri, tik. vienam, ir tai 
kaip kur, prie užsisukimo, 
tehka nužengti į gatvę. 
Gatvės siauros ir taip tirš
tai bizniu ir gyvenimu susi- 
pynusios, kad nemačiusiam 
sunku yra įsivaizduoti, O

(lietuviškų ‘ ‘ knygų, ateina 
pas juos iš Amerikos ir Ka
nados lietuviški laikraščiai, 
gi kitų srovių lietumi 
neturi savyje jokio visiįo* 
meniniai kultūrinio bei s6- 
cialio susirišimo. Lietflįdš- 
kos parapijos ten nėra. M)y- 
pukų taipgi neatvažiuoja.

Maršalo planas skaudžiai 
palietė Kubos smulkiąją in
dustriją. Nemažai vietos 
dirbtuvėlių visai užsidarė: 
darbininkai išmesti į bedar* 
bių eiles. Jokios soeialės ap- 
draudos nuo bedarbės nėra. 
Kur tik akį kreipsi, vis a- 
męrikoniški, produktai-. Lai
vas, kuriame vykome į Ku
bą, atgabeno Du Mont tele
vizijos priimtuvų ir Chev
rolet automobilių. Išsivežė 
nieko.

Drg, žaleduonis dirba ant 
savęs — kriaučius. Kubos 
įstatymai draudžia samdyt 
nepilieč.ius. Žaleduonis ima 
krautuvėje sukirptus vyriš
kus kostiumus, gatavai pa
siuva, apart skylių išsiuvi- 
mo ir išprosinimo. Už kos
tiumą gauna $2.40. Dirba 
jiedu su žmona ir kita^d'ai^ 
bininke. Per dieną galV(pa* 
siūti 8 kostiumus, gi n£o 
gegužės iki spalio mėnesiu 
nors ir už penkis centus 
siūlytumės, sako jis, dar
bo niekur negausi.

Pragyvenimas ir • ten 
brangus. Trims ypatoms 
galima prasimaitinti dieną 
su keturiais doleriais. Kam
barių nuomos aukštos, di
delė stoka gyvenimui butų 
ir bent kokių patogumų. 
Darbininkų kvart aluose 
langai be užlaidų, dažnai 
matosi balkonuose pri- 
džiauštyta ,su visokiais lo
pais, skarmalų. Per langą 
tėmijant, gali matyt, kas
veikiama kožname bute.

Praleidus kelias valandas 
su Žaleduoniais, reik&p 
grįžt atgal į klubą, kaip m'P 
vo susitarta. Visi apgai
lestavome, kad taip nLkžai 
laiko tebuvo, o tiek daug 
kas verta pamatyt, patirt 
tikrąjį liaudies gyvenimą! 
Restaurantai, klubai ir tu
ristams skiriamos vįetos 
sudaro tiktai paviršį, lėkš- 
čiąją pusę, gi bent kiek gi
liau susipažinti su nauja ša
limi, reikalinga pamatyti 
tos šalies liaudies gyveni
mą, ' kuris vaizduoja tikrą
ją padėtį. ’ r

Grįžtant į klubą, no v s 
jau beveik vidurnaktis, dar * 
matėsi siaurose gatvelėse 
gyvenimą judant - krutant: 
krautuvėlės atidaręs ;• kelio
se atydžiai apžiūrėjau pre
kių pasirinkimą bonkose, 
skardinėse ir pakeliuose, 
viskas i§ USA. Karčiamo- 
so gurkšnotojai dar alkūnė
mis barą tebetrina; biwį 
tarpduriuose pąkuždor^is 
poros tariasi; kiek senesnį ' 
moterys sėdi ant laiptelių .. 
ir akimis kviečiasi “sve-

Reikia mokyklų, o ne bombų
Prezidentas siūlė Kongresui nutarti, kad trys, ketvir

tadaliai šalies įplaukų būtų skiriama apsiginklavimui ir 
kitoms su karą reikalais, surištoms išlaidoms.

Bet gi mūsų šalyje stoka gyvenamųjų namų, keliai 
eina blogyn, vis mažiau skiriama pinigų mokslo, sveika
tos ir kitiems visuomenės gerovės reikalams. O tas ne
ša žalą piliečiams ir visai šaliai. Rodosi, kad net iš hit
lerinės' Vokietijos baisaus apsiginklavimo ir nepaisymo 
liaudies reikalų istorijos galima pasimokyti. Hitlerinė 

'• Vokietija buvo baisiai apsiginklavus; jaunuoliai, vietoj 
mokslo, buvo muštruojami maršavimams, ginklų vartoji- 

< mams. Ir kaip galų gale tas baigėsi? .
Šiomis dienomis Washingtone taip vadinamas Piliečių 

r,. Federalis Komitetas Mokslo Reikalais, susidedąs iš 28 
asmenų, pateikė vyriausybei planą, kad mums reikia' per 
10 metų pastatyti nemažiau 500,000 mokyklų, kambarių 
ir tam reikalui išleisti virš $14,000,000,000, jeigu ' mes 
norime nors kiek pagerinti mokslo reikalus.

Šis komitetas sako, kad 150,000 mokyklų kambarių jau 
netikę, jų vietoje reikia nauji statyti. Jis sako, kad dau
gelyje biednuomenės-apgyventų vietų -mokyklas- •neturi

i ■
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PASITRAUKĖ
Vilnyj skaitome:
“Sandaroje’’ teko patėmytj, 

lead p-lė E. Mikužiute atsiup-

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

tinkamo apšvietimo, šilumos, išvėdinimo, patogumo ap
linkumos, kuri reikalinga besimokantiems.

Komitetai sako, kad mokyklų yra permaža, kad rei
kia nehiažiąu 270,000'pastatyti naujų mokslo rūmų. Ko
mitetas sako, kad reikia nėihažiau 100,000 rūmų dėl ma
žyčių vaikučių (“kindergardehs”). Komitetas sako, kad 
būtų gerai, jei šalis turėtų bent 25-ių metų mokyklų rei
kalais planą ir jį vykintų; bet, jei tas nedaroma, tai bū- 
tinai reikia priimti 10-ties metų planą ir vykinti gyveni- 
man šiuos, patarimus.

Mes manome, kad visi piliečių komiteto patarimai yra 
vietoj. Tik bijome, kad ponai, kurie darosi iš apsigin
klavimo milžiniškus pelnus, ir šiuos liaudies gerovei pla
nus nustums į šąlį. . ■

Komitetas sako, kad vietinėmis jėgomis mokyklų ir 
mokslo reikalų negalima pagerinti, kad, tam turi būti ne 
valstijų, bet fedėtelės vyriausybėm gausi , pagalba.

vių, gi anie du, vienas ad
vokatas, antras moteriškų 
drabužių krautuvininkas, 
abu iš Hartford, Conn., no
rėjo pamatyt mieste vyks
tantį karnivalą ir aplankyt 
nekurtas vietas. *

LIETUVIŲ - RUSŲ 
KLUBE

Nuvykau į Klubą, šešta
dienio vakaras, kaip ir vi
sur —• tokį vakarą žmonių 
pilna, muzika groja, vieni 
šnekučiuojasi, kiti lošia 
įvairius žaislus. Pradėjau 
angliškai, paskui .lietuviš
kai — nevyksta. Susigrie
biau rusiškai, na ir susi
draugavom ; tuojau pašau
kė draugą Alfonsą Žaleduor 
nį. ’ Nuoširdus susipažini
mas, mus ratu apstojo bū
rys rusų, ispanų-ir da ko
kių tautų; vieni baltais, ki
ti tamsids spalvos veidais 
apipylė mane visokiais klau-

jau tų saliūnų, kur tik ne
pažvelgsi — visur geria L

čią”; jaunos mergaitės, pa
laidomis garbinėmis ant

Susipažinau su drauge 
Žaleduoniene. Ji mane ži* 
nojo ir nemačiusi. Ėmė 
klausinėti ir apie kitas A- 
merikoje' gyvenančias lietu
ves moteris, kurių vardai 
dažnai tenka matyti - spau
doje. žaleduonių ’ dukrelė 
gimus ir augus Kuboje. Lie
tuviškai jai, kaip ir daugu
mui Amerikos lietuvių jau
nuolių, sunku kalbėti. Mer
gina mokytojauja biznio 
mokykloje, gražiai išaugus, 
simpatinga-maloni jaunuo
lė.

Iš trumpo pokalbio suži
nojau, jog Havanoje gyve
na apie 60 lietuvių, įskai
tant ir ten gimusius jau
nuolius, Pažangieji lietuviai 
užlaiko, kartu su. rusais, 
klubą,' turi gražų rinkinį

pečių, prisišlieję prie sienos 
ar lango, laukia praeivio, 
kuris pasiūlys kelis centus 
už jos meilę. Bet kad ir 
anų kišeniai tušti! Drg. 
Žaleduonis aiškina/ jog 
Žmogžudysčių mažai pasL 
taiko, bet smulkūs apiplė
šimai, prostitucija — kero- 
ja-bujoja.. Nedarbas, maži 
uždarbiai ypač seses be gai
lesčio stumia į seniausią 
žmonijos istorijoj “profesi
ją” — prostituciją. Gelto
ni bilietai buvo caristinėję 
Rusijoje, “linksmybės na
mai” klestėjo, kaišekinėje 
Kinijoje. Sistemoje, parem
toje ant žmogaus išnaudoji
mo, prostitucija visuomdr- 
buvo ir liekasi tos sistemos 
nepavaduojama dalimi?

(Daugiau bus) z
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Levas N. Tolstojus ir jo kūryba
Rašo prof. M. DOBRININAS

L. N. Tolstojaus kūryba savo menine 
jėga, aštrumu ir gilumu užima vieną 
pirmųjų vietų pasaulinėje grožinėje lite
ratūroje. Revoliucijos parengimo Rusi
joje epocha, L. Tolstojau^ genialaus at
vaizdavimo dėka, iškilo, anot V. I. Leni
no, “kaip žingsnis į priekį meniniame vi
sos žmonijos vystymesi.” V. I. Leninas 
pavadino L. Tolstojų genialiu meninin
ku, sukūrusiu ne tik nepalyginamus Ru
sijos gyvenimo vaizdus, bet ir pirmaei
lius pasaulinės literatūros kūrinius.

“Tolstojus puikiai pažinojo kaimo Ru
siją, dvarininko ir valstiečio buitį. Savo 
grožiniuose veikaluose jis davė tokių šios 
jSfūt|es vaizdų, kurie priklauso prie ge
riausių pasaulinės literatūros veikalų,” 
—įĮašė V. L Leninas straipsnyje* “L. N. 
Tolstojus ir šiuolaikinis darbininkų ju
dėjimas.” Tos buities vaizdai — blai
viausias realizmas, ryškiai pasireiškian
tis visoje jo kūryboje nuo “Vaikystės” 
iki “Negaliu tylėti.”

M'. GORKIO POKALBIS SU LENINU 
APIE TOLSTOJŲ

V. I. Leninas aukštai vertino Tolsto
jaus realizmą, jo teisingą gyvenimo reiš
kinių vaizdavimą. Štai ką pasakoja A. 
M. Gorkis apie Leniną:

“Kartą, užėjęs pas jį, matau: guli ant 
stalo “Karo ir taikos” tomas.

—Taip, Tolstojus! Panorau perskai
tyti medžioklės sceną; bet, štai, atsimi- 

- niau, kad turiu parašyti draugui. O 
skaityti —visiškai nebelieka laiko. Tik 
šiąnakt perskaičiau jūsų knygutę apie 
Tolstojų.

šypsodamasis, primerkęs. akis, jis 
smąjgiai išsitiesė kedėje ir, kiek tyliau, 
skubiai tęsė:

— Kokia uola, a? Kokia stambi žmo
gysta ! Tai bent, broleli, menininkas ... 
Ir, žinote, kas dar nuostabu? Kol nebuvo 
šio grafo, tikro mužiko literatūroje ne
buvo.

Paskui, žiūrėdamas j mane primerk
tomis akimis, paklausė:

—Ką galima Europoje pastatyti gre
ta jO? z

Pats sau atsakė:
—Nieko.

Ir, trindamas rankas, nusijuokė pa
tenkintas.”

Leninas matė Tolstojuje visų prfflia 
menininką, iškeltą tam tikros Rusijos 
gyvenimo epochos, mylintį savo tėvynę, 
menininką-patriotą.

“Sevastopolio apsakymai,” “Kazokai,” 
“Antpuolis” ir ypač “Karas ir taika,” 
“Ana Karenina,” “Prisikėlimas,” liau- 
dits apsakymai, dramos — rodo mums 
Levą Tolstojų, kaip giliai liaudišką ra- 
sjįoją-patriotą.

TOLSTOJAUS LIAUDIŠKUMAS
Levo .Tolstojaus liaudįškumą apibūdi

na ne tik taį, kad jo genialieji kūriniai, 
, visuomet bus plačiųjų liaudies masių 

mėgiami ir skaitomi, bet, svarbiausia, 
tai, kad “didžioji liaudies jūra, įsisiū
bavusi ligi, pačių gelmių, su visomis savo 
silpnybėmis ir visomis savo stipriosio
mis pusėmis atsispindėjo Tolstojaus 
moksle,” sakė V. I. Leninas. Jo liaudiš
kumą- apibūdina tai, kad “jo lūpomis 
kalbėjo visa ta daugiamilijoninė Rusijos 
liaudies masė, kuri jau neapkenčia šiuo
laikinio gyvenimo ' šeimininkų, tačiau 
dar neatėjo iki sąmoningos, nuoseklios, 
iki galo einančios, nesutaikinamos kovos 

p Apries juos.”

R . NEMIRTINIEJI VAIZDAI 
LITERATŪROJE

^Visame savo daugiau kaip penki'asde- 
wnt metu kūrybiniame kelyje Tolstojus 
sukūre tokius Rusijos gyvenimo vaizdus, 
kurie^Visiems laikams pasiliks pasauli- 
nėjje-ditefatūroje. Menininkas gana ank
sti pradėjo vaizduoti liaudį, bet, juo to
liau, juo yis didesnį vaidmenį liaudis 

vaidina jo kūriniuose.
“Sevastopolio apsakymuose” L. N. 

Tolstojus parodė eilinius kareivius, rusų 
liaudies atstovus, kurie pasiaukojančiai 
kovėsi už Tėvynę. Jis atskleidė liaudies 
moralinę jėgą, jos tvirtą'tikėjimą savo 
kovos teisumu. Liaudis — svarbiausias

Levas N. Tolstojus
Sevastopolio gynybos herojus.

“Kare ir taikoje” menininkas parodė, 
kaip liaudis pakilo savo tėvynės ginti, 
kaip, anot Tolstojaus, liaudies karo bas
lys pakilo in daužė tol, kol sužlugo visas 
antplūdis. Tiesa, čia gretą rašytojo stip
riųjų pusių pasirodo ir silpnosios. Plato
no Karatajevo atvaizdo mes negalime 
laikyti liaudies''didvyrio atvaizdu. Pa
triarchalinį rusų mužiką — Platoną 
Karatajevą — L. Tolstojus idealizuoja. 
Teisingai ir. giliai pabrėždamas Kutuzo- 
vo liaudiškumą, jo ryšius su liaudies in
teresais, L. Tolstojus sumažino karve
džio iniciatyvos ir valios reikšmę, tuo 
tarpu, kai ištikrųjų kaip tik Kutuzovas 
organizavo kontrpuolimą ir sutriuškino 
prancūzus.

LIAUDIES VIEPTA JO KŪRYBOJE
Liaudies tema L. Tolstojaus kūryboje 

palaipsniui užima pagrindinę, lemiamą 
vietą. • Romanuose “Karas ir taika,” 
“Ana Karenina,” “Prisikėlimas,” griež
tai kritikuodamas aukštąją visuomenę, 
L. Tolstojus visas savo simpatijas skiria 
mužikui. Kaip tik į liaudį, pas valstie
čius eina jo didvyriai; Pjeras Bezucho- 
vas, Konstantinas Levinas, Nechliudovas 
ir kiti mokytis gyvenimo tiesos, mokytis, 
kaip gyventi.

Romanas “Prisikėlimas” apima liau
dies temą plačiai ir-giliai. Jame kriti
kuojama buržuazinė valstybė, religija, v 
bažnyčia, žemės nuosavybė, teismas, 
aukštoji visuomenė, jos moralė, pažiū
ros, santykiai. Visam šitam pūvančiam 
pasauliui Tolstojus priešpastato rusų 
patriarchalinio mužiko pasaulį. Straips
nyje “Levas Tolstojus, kaip Rusijos re
voliucijos veidrodis” V. I. Leninas davė 
jo kūrinių analizę Rusijos revoliucijos 
ir jos varomųjų jėgų pobūdžio požiūriu. 
Didysis menininkas tapo 1905 metų Ru
sijos' revoliucijos veidrodžiu, nepaisant 
fo, kad jis jos nesuprato ir nuo jos nusi
šalino. Jis įstabiai ryškiai įkūnijo savo 
veikaluose—ir kaip menininkas, ir kaip 
mąstytojas jr skelbėjas—Visos pirmosios 
Rusijos revoliucijoj, kaip valstietiskos 
buržuazinės revoliucijos, istorinio savi
tumo bruožus, z-

TOLSTOJAUS KŪRYBOJE 
PRIEŠTARAVIMAI

Tolstojaus ryškius prieštaravimus V.
I. Leninas atskleidė šiais teiginiais. Ge

nialus m empirikas —* ir ŠVėHninKas, 
netarpiškas, nuoširdus protestas prieš 
visuomeninį' melą ir veidmainiškumą — 
ir tolsto j iškurnąs; negailestinga kapita
listinio išnaudojimo ir vyriausybes smur
to kritika — ir silpnaprotiškas skelbi
mas “nesipriešinimo blogiui” prievarta; 
blaiviausias realizmas, visų ir visokių 
kaukių nuplėšimas — ir religijos skel
bimas. “Kad, esant tokiems prieštaravi
mams, Tolstojus absoliučiai negalėjo su
prasti nei darbininkų judėjimo ir jo 
vaidmens kovoje dėl socializmo, nei Ru
sijos revoliucijos, tai savaime aišku.”

Tolstojus atspindėjo jėgą ir silpnumą 
rusų revoliucijos, kaip valstietiškos bur
žuazinės revoliucijos, įvykusios epochoje

- labai aukšto kapitalizmo išsivystymo vi
same pasaulyje ir palyginti aukšto — 
Rusijoje. “Tolstojaus veikaluose pasi
reiškė kaip tik valstiečių masinio judėji
mo tiek jėga ir silpnumas, tiek galia ir 
ribotumas,” — nurodė V. I. Leninas.

JĖGA IR SILPNUMAS
Kur gi toji jėga ir kur silpnumas?
Tolstojaus jėga toje kritikos jausmo, 

aistringumo, įtikinamumo, šviežumo, 
nuoširdumo jėgoje, drąsiame siekime 
“prieiti šaknį,” atrasti tikrąją masių 
vargų priežastį. Šios kritikos savotišku
mas yra tas, kad ji atspindi milijonų 
valstiečių nuotaikas. “Milijonų valstie
čių protestas ir jų neviltis — štai kas 
susiliejo Tolstojaus moksle,” — rašė V. . 
I. Leninas straipsnyje “L. N. Tolstojus 
ir šiuolaikinis darbininkų judėjimas.”

Tolstojus išreiškia milijonų valstiečių 
protestą, jų neapykantą, susikaupusią 
per daugelį baudžiavinės vergovės amžių. 
Romane “Prisikėlimas” mes randame 
karštą, aistringą protestą prieš valstybę 
ir bažnyčią, nepajudinamą privačios že
mės nuosavybės neigimą. Paskutiniųjų 
metų apsakymuose išryškėja gilus jaus
mas ir karštas pasipiktinimas, kapita
lizmo demaskavimas. Visa tai — protes
tas', neigimas, pasipiktinimas — yra Ru
sijos patriarchalinio valstiečio nuotaikų 
atspindys. Tolstojus buvo karštas pro
testuotojas, aistringas savo meto visuo
meninės santvarkos opų demaskuotojas.

Kur L. Tolstojaus silpnumas? Kuo jis 
pasireiškė?

Pirma, — nesupratimu krizės priežas
čių ir priemonių išeiti iš krizės, slinku
sios tada į Rusiją. Štai kodėl jis kovojo 
prieš baudžiavinę valstybę, prieš carinę 
monarchiją ir tuo pačiu metu skelbė 
“nesipriešinimą blogiui” prievarta; ko
vojo prieš valdinę cerkvę ir skelbė naują 
religiją, t. y. naujus nuodus engiamie- 
siemSz; neigė privačią žemės nuosavybę, 
bet nekovojo prieš dvarininkus; kaltino 
kapitalizmą ir šalinosi nuo socialistinio 
proletariato revoliucinės kovos.'

Tolstojaus idėjos, tai — “mūsų vals
tiečių sukilimo silpnumo, trūkumų” 
veidrodis, jos yra “patriarchalinio’ kai
mo minkštakūniškumo ir “ūkiškojo mu
žikėlio” sukempėjusio bailumo atspin
dys.” Jo idėjos išreiškia, iš vienos pusės, 
valstiečių masių siekimą geresnio, jų no
rą atsikratyti praeitimi ir, tuo pačiu 
metų, jų nesubrendimą, svajingumą, po
litinį neišsiauklėjimą, revoliucinį minkš- 
takūniškumą. Visa tai sudaro meninin
ko veikalų idėjinę esmę, ypač 80-90 me
tais. “Ivano Iljičiaus mirtis,” “Tamsos 
valdžia,” “Kreicerio sonata,” “Švietimo 
vaisiai,” “Šeimininkas ir darbininkas,” 
“Prisikėlimas,” “Negaliu tylėti,” “Apsa
kymai vaikams” ir tt. — ryškiai įkūni
ją Levo Tolstojaus prieštaravimų kupi
nas nuotaikas. Nepaisant to, Tolstojus 
iškėlė į pirmąją vietą tai, ką išreiškia 
jo protas, o ne prietaras, tai, \kas jame 
priklauso ateičiai, o ■ ne praeičiai, ir ųž 
tai mes jį vertiname.

TOLSTOJAUS KŪRYBOS ĮTAKA
Tolstojus padarė milžinišką įtaką ru

sų' ir pasaulinei literatūrai.
Apie mūsų liaudies meilę Tolstojui 

kalba tokie skaitmenys. Didžiojo rašyto
jo raštai Tarybų Sąjungoje išleisti 70 
kalbų, 36 milijonų egzempliorių bendru 
tiražu.

Tarybinė vyriausybė didžiai rūpinosi 
ir rūpinasi L. N. Tolstojaus palikimu ir 
atminimu. Tolstojaus namai Maskvoje, 
Chamovnikuose, paliekami tokie, kokie 
jie buvo rašytojui gyvenant. Šitie namai 
paversti muziejumi. Rūpinimusi ir dė
mesiu apgaubti ir kiįr L. Tolstojaus mu
ziejai.

V. I. Leninas rašė: “Tolstojus meni
ninkas žinomas menkai mažuVnai net 
Rusijoje. Norint jo didžiuosius veikalus 
padaryti tikrai visų nuosavybe, yra rei-.

• L(Tąsa ant-4Apusl:)' ■ '

Netekome žymios 
muzikės

Beširdė mirtis plėšia vieną po "kito iš 
mūsų tarpo senus veikėjus, plėšia ji ir 
jaunus.

Štai šių metu vasario mėn. 24 diena 
Bostono ligoninėje mirė jauna, žymi mu
zikė Izabele Jarmalavičiūte - Kugel, gy
venusi Norwood, Mass.

Izabelė buvo didžiulio masto meninin
kė muzikė, puiki pianistė.

Žinios iš Lietuvos
Kelia gaminių kokybę

VILNIUS, sausio 11 d. — 
Mėsos Jr pieno pramonės mi
nisterijos sviesto gamybos į- 
monių kolektyvai, išvystė so
cialistinį lenktyniavimą. Už 
pasiektą laimėjimą išleidžiant 
aukštos kokybės sviestą, sūrį, 
kazeiną ir kitus pieno pro
duktus bei pasiektą didžiau-

Iš pat jaunų dienų ji pamilo muziką 
ir toje šakoje vis siekėsi aukštyn ir 
aukštyn, kol baigė New Ehglahd Con
servatory of Music—vieną žymiausiųjų 
muzikos mokyklų Jungtinėse Valstijose.

Savo mokslu Izabelė padėjo, kiek tik 
ji begalėjo, mūsų menui, mūsų judėji
mui.

Izabelė vadovavo mūsų chorams Nau
joje Anglijoje; ji skambino pianą mūsų 
pramogose; ji dažnai akompanuodavo 
mūsų solistams koncertuose. Ir visa tai 
velionė darė prieinamiausiomis sąlygo
mis, visa tai ji darė ne dėl pasipinigavi
mo. Ji buvo suaugusi su progresyviu 
Amerikos lietuvių darbininkų judėjimu, 
ji skaitėsi jo nare ir rėmėja.

Ji ištekėjo už vokiečių kilmės ameri
kiečio Paul Kugel ir susilaukė dukrelės, 
Paulinos. Ir po ištekėjimo, turėdama 
šeimą, Izabelė, nors ir rečiau, kol buvo 
sveika, padėjo mūsų kultūriniam judėji
mui, kuo galėjo.
Bet per pastaruosius keletą metų sun

ki liga ją kankino ir iš tos ligos Izabelė 
nebeišliko.

Asmeniškai Izabelę pažinojau per me
tų eilę. Visuomet ji buvo maloni, drau
giška, kukli ir pasirengusi padėti, kuo 
tik begalėjo.

Gaila, labai gąįla jaunos, žymios mu
zikės ir mūsų kultūros srityj darbuoto
jos.

Tebūva jai amžina atmintis, o liku
siems jos artimiesiems — nuoširdi už
uojauta! R. M.

Ant kryžkeles
Gyvenimo plyne daug ėjo ir eis,— 
Ėjau aš, klampojau su žemės vaikais.

Keliautojų tuntas didėjo kasdien, 
Ar šilta ar šalta, mes ėjom visvien.

> švieselės blykčiojo miglu tolumoj,—
Mes žengiam link jųjų šiandien ir rytoj.

Ir kilo ir blėso keisti žiburiai,—
Keleiviai, it jūra, bangavo niūriai.

Pelėdos klyšojo ir vinklūs angiai
Vingiavo ir šnioke ir šliaužė rangiai.

Keleiviai tai skirstės tai slinko būriais,
Kam rodės, tiesesniais į tikslą keliais.

Bežengiant, ir ūkanos ėjo retyn,
> Keisti žiburėliai mus mojo artyn.

Rytuose balavo vaiskesnė šviesa,
Nuo jos parudavo padangė visa.

Takai mirguliavo ir šen ir tenai,
Būreliai buriavo taip pat nuo senai.

Prie kelio platesnio priėjome mes,—
Žiūrėjom, stebėjom, kurlink jis nuves...

- Krūtinė kaitrojo vilties ugnele,
O akys mirgėjo žaltvyksle smilia.

Kelelis vingiuotas pasuko kairyn,—
Aušrinė pašvaistė vis ėjo skaistyn...

šią darbo našumą ir taupymą 
TSRS Mėsos ir pieno pramo
nės ministro įsakymu Rokiš
kio sviesto gamybos įmonėse 
meistro Kasperavičiaus vado
vaujamai brigadai, Klaipėdos 
miesto pieninės sviesto lydy
mo cecho meistro Nemanio va
dovaujamai brigadai ir visai 
eilei kitų įmonių brigadų su-» 
teiktas garbingas puikios ga
minių kokybės brigados var
das. Jau 68 pieno pramonės 
įynonėse iškovotas puikios ga- - 
minių kokybės brigados var
das. Fr. Gaižauskas

Tabako dirbinių gamintojų 
laimėjimai

KAUNAS sausio 4 d.— 
“Zefiro” tabako fabriko ko
lektyvas* stojo į stachanovinę 
sargybą. Pasirašytos socialisti
nės sutartys tarp cechų, bri
gadų ir paskirų gamybininkų.

Darniai dirba tabako dirbi
nių gamintojai kimšimo ceche, 
kuris dirba pagal valandinį 
grafiką. S t a c h a n ovininkė 
Krasnickienė, aptarnaudama 
dvi mašinas, dienos užduotį 
įvykdo 135 procentais. Prieša
kinės darbininkės Garuckaitė, 
Buikienė ir Malinauskienė pa
gamina kiekviena 25 tūks
tančius papirosų daugiau, ne
gu numatyta plane.

Stachanoviškai dirba poka- 
vimo cecho . kelektyvas, ku
riam vadovauja Diskontaitė. 
Geriausios pokuotojos Be- 
darfaitė ir Banevičienė įvyk
do ne mažiau, kaip po dvi 
normas, žymiai viršija savo 
dienos užduotis Žilinskaitė ir 
Stašaitytė.

Po dvi išdirbio normas

Štai kryžkelę painią priėjom
Su būriu kelionės ^draugų,— 

Ant stulpo ženklus įžiūrėjom:
Kažkaip slėpininga, baugu...

“Jei stačiai eisi, tai neklysi,—
Žingsniuosi pramintu taku,

Sau laimę veikiausia išvysi,
Sųiagu bus tau, linksma, jauku.”

I

“Jei tiesiai po dešinei šausi
Su žemės didžiūnais drauge,—

Visi sau skaniai įsikaušę
Gėrėsitės vaiše smagia.”

“Jei trauksi į kairę,—kovosi
Už būklę teisingą bendrai,

Apydažniai gąusi per nosį,
Kam darbą maištingą varai.”

Ir skirstės keleiviai aptingę,
Grupavos visaip, kas kur sau...

Aš kairėn žengiau krupulingai,—
Idėjinio balso klausau.

Kelelis barstytas ne rožėrh,
Jis pilnas karionių kietų,—

Bet būriu visi bendrai drožiam,
Kad laimė greičiau ateitų.

Rytuose jau gaisras aušrinės
Nublanko—ir saulė rimtai

Į erdvę naujosios gadynės
Mus moja—tai laimės krantai.

Jonas Kaškaitis '

ŠILUTĖ. — Rusnės žvejy
bos ūkio kolektyvas Naujuo
sius metus sutiko dideliais 
laimėjimais*-žuvies sugavimo 
ir apdirbimo 1950 metų pla
nas viršytas beveik pusantro 
karto. Geriausieji ūkio darbi
ninkai Ona Sausienė, Pavelas 
Jevdokimovas, Jevdokija 
Kosmačiova kasdien įvykdo , 
normą 150—200 procentų.

Nauji MTS laikraščiai

Ramygalos MTS politinis 
skyrius pradėjo leisti “Stali
ninės vėliavos” laikraštį.

“Už aukštą derlių — šitaip 
pavadintas naujasis Jurbarko 
MTS laikraštis.

Išėjo taip pat pirmasis “Už 
stalininius kolūkius” laikraš
čio numeris, šis laikraštis lei- . 
džiamas Anykščių MTS politi
nio skyriaus. A. Fetrėnas

Paukštininkystės inkubatorine 
stotis

PASVALISr sausio 5 d.— 
čia pradėti naujos paukštinin- 
kystės-inkubatorinės stoties į- 
rengimo darbai.

Naujosios stoties inkubato
riuose per sezoną bus išperi- ' 
narna 120 tūkstančių viena
dienių viščiukų, kurie bus pa
skirstomi Pasvalio, Joniškėlio, 
Biržų, Vabalninko ir kitų gre
timų rajonų kolūkiams.

P. Survila

Seminarai agitatorių 
kolektyvams

JONIŠKĖLIS, sausio 5 d. — 
Joniškėlio rajone sudaryta 18 
agitatorių kolektyvų. Agitato
riais dirba 534 žmonės. Kiek ♦ 
vienam agitatoriui priskirta 
po 5—6 kolūkiečių kiemus.

Sėkmingai dirba Stumbriš- 
kio apylinkės agitatoriai. 17 
apylinkės agitatorių jau po 
2—3 kartus aplankė savo rin
kėjus.

Gerai, dirba Valdaikių apy
linkės agitatoriai.

3 psl.s--Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -šešt., Kov.-Mar 17j 1951
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SKAITYK IR MOKYKIS

pavyzdžiui, 
besislapstąs 

vilkas. Daugelio 
(prie jų 
karpis)

prisitaiko prie gėlo vandens. 
Po to žuvų būriai įplaukia į 
upes ir plaukia prieš tėkmę 
aukštyn. Daugelis žuvų nup
laukia upėmis labai didelius 
atstumūs. Baltasis vašylas 
(Coregonus leucichtus) Vol
gos upe nuplaukia ligi Gorkio 
miesto, įplaukia į Oką ir ja 
nuplaukia ligi Kalugos. Buvo 
atsitikimų, kad atskiros žuvys 
atsidurdavo net Maskvos upė
je. Juodnugarė silkė Volga 
atplaukia į Oką ir net į Kamą.

- Tokioje 
paprastai
laiką labai išvargsta, sulysta.

Ne visos žuvys plaukia nerš
ti iš jūros į upes. Esti ir kito
kių žuvų kelionių. Upėse, 
įtekančiose į Baltijos, jūrą, 
gyvena ungurys. Tai ilga į 
gyvatę panaši žuvis. Ungurys 
keliauja neršti į giliąsias At
lanto vandenyno vietas. Maži

kelionėje žuvys 
neėda. Jos per tą

Virškinamasis žuvų kana
las sudarytas maždaug taip, 
kaip ir ešerio. Daugelio žuvų 
priešakinė žarna turi pana
šias į pirštinės pirštus aklas 
ataugas. Kai kurių žuvų kepe- 
nose gausu riebalinių medžia
gų. Pavyzdžiui, iš menkių ke
penų gaminami visiems žino
mi žuvų taukai.

Plaukiamoji pūslė. Plaukia
moji pūslė labai būdingas or
ganas, glaudžiai susijęs su žu
vų gyvenimu vandenyje. Bet 
vis dėlto ją turi ne visos žu
vys. Jos neturi, 
po akmenimis 
akmeninis
karpių šeimos žuvų 
priklauso karosas, 
plaukiamoji pūslė padalyta į 
dvi dalis: priešakinę ir užpa
kalinę. Karpis, suspausdamas 
tik priešakinę pūslės dalį, va
ro iš jos orą į užpakalinę dalį.
Užpakalinė pūslės dalis išsi- unguriukai turi nuplaukti ke- 
plečia, ir žuvis leidžiasi galva lis tūkstančius kilometrų, kol 
žemyn (užpakalinė dalis pasi
darė lengvesnė). Ir atvirkš
čiai: kai išsiplečia priešakinė 
pūslės dalis, tai žuvies galva 
kyla aukštyn. ‘ žuvis, kurios 
pūslė nepadalyta į dalis, to
kius judesius gali padaryti 
tik pelekų padedama (eše
rys).

Kraujotakos sistema ir kvė
pavimo organai. Visų, žuvų 
kraujotakos sistema labai pa
naši: žuvys turi širdį, padaly
tą į dvi dalis, ir vieną kraujo 
apytakos ratą. Visų žuvų kvė
pavimo organai — žiaunos, 
žiaunos — būdingiausias žuvų 
klasės požymis.
55. Žuvų veisimasis.

Mūsų upinių žuvų 
lis savo išvaizda
tesiskiria nuo patelės. Tuo tar
pu daugelio atogrąžinių žu
vų skirtumai tarp patinėlio ir 
patelės būna labai ryškūs. 
Patinėliai būna ryškiau ir 
margiau nuspalvinti, negu pa
telės, o kartais net ir visai ki
tokios spalvos. Kitokia jų ir 
kūno forma, pelekai dažnai 
daug didesni ir gražesni.

Nerštas. Daugumas

patinė-
maža kuo

iš vandenyno pasiekia savo 
i tėvynės upes. Unguriai į van- 
i denyną keliauja pavieniui, bet 
unguriukai plaukia atgalf į 
upes dideliais būriais.

Masinės žuvų kelionės nerš- 
j to metu — patogiausias lai
kas žūklei. Kiekviena žuvis 
neršia tam tikru metu. Kiek
viena keliaujanti rūšis turi 

' savo kelionės laiką.
Pastebima ir nekeliaujančiai 

1 žuvų kelionių. Jūrų žuvys bū
riais plaukia neršti į sekles
nes vietas. Pavyzdžiui, kad ir 

j silkių kelionės.
žiemai daugelis žuvų išsi

dangina iš tų vietų, kur jos 
i būna vasarą. Kai kurios žu- 
j vys, pavyzdžiui, 
(Acipenser), žiemą 
ilgui ir kietu miegu, 
renka gilių duobių
guli sustingusios ištisomis, ei
lėmis. Susigrūda į duobes ir 
kai kurios upių žuvys, ir čia 
nejudėdamos tūno.

Kai kurios jūrų žuvys tam 
tikru metų laiku keliauja. į' 
tokias vietas, kur daugiau 
maisto, žinant jų buvimo vie
tas įvairiais mėnesiais, 

žvejoti.

eršketras 
užmiega 

Jos susi- 
dugne ir

Programą pildė LMK' Cho
ras vadovybėje Glėm Deffner; 
duetas A. K'enstavičienė’ 
Abekiene; vyrai: P. 
ris su L. Joniku Ji’., 
Bogdan solo.

Komisija ir LMK 
valdyba taria visiems
gą dėkui, kurie prisidėjo vie
nokiu ir kitokiu darbu, kad 
padarius šį bankietą sėkmin
gu. P. Mažukas.

su 
Daude- 
Estella

Choro 
širdin-

venant tuose pą.čiuose naifluo- savo susirinkime gilioą užuo- 
se leisti ir „tėvukams pasi
džiaugti anūkais? •

• Beržo Lapelis.

Worcester, Mass
Parėmė Laisvę

Lietuvos Sūnų ir Dukterų

to pasirodė, kad mūsų draugi*’ 
ja tvarkbj.

Dienraščio Laisvės laiškas 
tapo priimtas, Nutarė Laisvei 
paaukoti $25.

Liaudies Meno Sąjungos 
laiškas taippat priimtas. Nu- 

per pastaruosius metus pra- |tarė parką duoti Liaudies Me- 
leido keletą tūkstančių dole
rių padarymui naujo kelio,

jautos velionių šeimoms.
Draugijos sekretoriai išdavė 

draugijos veikimo raportus. 
Draugija pasibrėžusi prie ge
ro veikimo, tai mūsų vasarna
mio pagražinimo. Draugija

Milwaukee, Wis

žuvų i . 
leidžia ikrus, šis vyksmas va
dinamas nerštu. Patele išlei- į 
džia į vandenį ikrus, o patinė
lis čia pat juos aplaisto savo 
sėkliniu skysčiu. Apvaisinti 
ikrai palaipsniui išsivysto į 
mažytes žuveles.

Neršto metu žuvys susiren
ka būriais, neretai labai dide
liais. Neršto vietos įvairioms 
rūšims nevienodos. Vienos lei
džia ikrus tarp tankių vande
ninių augalų, kitos —tarp ak
menų. Bet daugumas žuvų 
pasirenka nerštui tokias vie
tas, kur jos gali į ką nors 
trintis. Tai palengvina išleisti 
ikrus ir sėklinį skystį. Vienos 
žuivys neršia anksti pavasarį 
(lydeka), kitos — pavasario 
viduryje (daugumas mūsų 
upinių žuvų), trečios — žie
mą (vėgėlė).

Dažniausiai ikrų išneršiama 
labai daug. Ešerys išneršia li
gi 280,000 ikrų. Vėgėlė iš
neršia ligi vieno milijono, o 
karpis net iki 2 milijonų vienu 
kartu. Menkė dar vaisinges
nė: ji išneršia ligi 9 milijonų 
ikrų.

Keliaujančios žuvys. Labai 
daug žuvų neršia ne ten, kur 
jos paprastai gyvena. Dauge
lis jūrų žuvų atplaukia neršti 
prie kranto arba kur nors į 
seklesnes vietas. Tą patį daro 
ežerų žuvys. Upių žuvys daž
nai plaukia neršti prieš upės 
tėkmę aukštyn. Toks žuvų ju
dėjimas prieš neršimą vadina
mas žuvų kelionėmis.

Ypač pasižymi neršto kelio
nėmis įvairios keliaujančios 
žuvys. Taip yra vadinamos 
tos žuvyš, kurios gyvena jūro
se, bet heršti .plaukia į upes, 
aukštyn j>rieš tėkmę. Kurios 
nofs vienos rūšies žuvys dar 
jūroje susirenka į didelius bū- 

. rius. Artėdapni prie kranto 
tie būriai daroši vis didesni ir 
didesni. Pagaliau susiburia di
džiulės žuvų masės. Netoli 
upių žiočių būriai kuriam lai
kui sustoja. Čia žuvys paten
ka į mišrų vandenį (gėlas 
upių vanduo sumišęs su sūriu

-1.

long-

Iš

Chicago, III
Žagariečių Klubo 

Susirinkimo
Vasario 25 d. įvyko žaga- 

riečių ■ Klubo susirinkimas. 
Pirm. W. Kriščiūnui neatsilan
kius, jo vietą 
F. Povilaitis.

Prie Klubo 
nauji nariai:

užėmė pagelb.

prisirašė trys 
Juozas Plevo- 

kas, Stella Strumskis ir Povi
las Masilionis. Visi gerai atro
do ir galima tikėti bus geri 
darbuotojai; tokių mums ir 
reikia.

Skaitytas nuo American Li
thuanian -Business Assn. laiš
kas, nesvarstytas, bet gražiai 
padėtas ant stalo.

Veikiančioji komisija pra
nešė, kad kovo 10 d. įvyks 
balius. Dėl baliaus paskirti 
darbininkai ir gaspadinės, ku
rie žadėjo sugalvoti šiam va
karui ką naujo. Žagarietis.

LKM Choro Rėmėjų 
Bankietui Praėjus ,

Vasario 25 d., Liet. Audito-' 
rijoj įvyko LKM Choro rėmė
jų pagerbimui bankietas. Prie 
surengimo bankięto daugiau
siai darbavosi Julia Guzevi- 
čiutė, L. Motuzienė, Julius 
Juška ir kiti valdybos bei ko
misijos nariai.

Gaspadinės prie maisto ga
minimo buvo: Mantkienė, 
Mockienė, Jančienė, Budrienė, 
Juodaitienė, Wassell, Stukiė- 
nė, Bfakšienė ir Marquardt. 
Pagelbėjo prie tikietų Radaus
kas.

Parėmė, Andrulio bylą .
LDS 7-tos Apskrities ko

mitetas surengė žaislų p^rę 
V. Andrulio bylos vedifcnui. 
Tas įvyko vasario 25 d. Vtors 
žaidėjų buvo nedaug, bet pel
no liks virš $50. Tai gana pa
girtinas dalykas. '

Viena mūsų veikėja K. M. 
buvo nunešus tikietų parduo
ti po bažnyčia. Kažkoks di
pukas ją labai iškoliojo, kam 
ji užsiima tokiu darbu — par- . 
davinėjimu “raudonųjų” ti
kietų. Bet jeigu jie pardavi
nėja savo jubiliejaus ir kito
kius tikietus “raudoniesiems,” 
tai yra geraj.

no studentams atostogų laiku.
Visi nariai ir narės, nepa

mirškite dalyvauti kuo skait
lingiausiai sekančiame 
rinkime, kuris įvyks 
džio 3-čią dieną.

Re p. K. Kosulis

Broliškos Draugijos susirinki- aptvėrimui aukšta tvora par- 
į ko ir cementinės užtvaros prie 
vandenio visu pakraščiu.

Betgi dar nevisai 
užbaigtas, dar reikės 
padaryti apvalymui 
gražaus parko. Girdėjau, ke
letas moterų ir merginų jau ■ 
ruošiasi apsodinti parką gra-1

mas įvyko kovo 6 d. Tarp ge
rų raportų buvo ii’ labai liūd
nų. L.S.D. Draugija neteko 
keturių savo mylimų narių. 
— S. Kižiaus, K. Vaitelienės, 

ir P. ,Zubos. Šie

susi- 
balan-

LDS Prezidentas 
Mitingavo Chicagoj

Rojus Mizara, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo prezi-.S. Janulio 
dentas, lankėsi Chicagoj, lai- draugai ir drauge atsiskyrė iš 
kė mitingus su LDS nariais ir mūsų 
kuopų bei apskrities pareigu- ~ 
nais.

LDS 112 kuopos mitingas, 
North Side, buvo labai geras. 
Taip ir LDS kuopos mitingas, 
Bridgeporte.

Mizara turėjo pasitarimą su 
kuopų valdybų ir apskrities, 
komiteto nariais “Vilnies”, 
svetainėje.

Taipgi buvo mitinge Mar
quette Parke.

LDS nariams mitingai pati
ko. Reikia tikėtis, kad’ orga
nizacijai bus naudos. Gerai, 
kad patys viršiausieji organi
zacijos pareigūnai kartais sur- 
sitinka su nariais ir suteikia 
jiems įvairių informacijų, 
taipgi sužino, kas nariams pa
tinka ir kas ne. Rep.

! tarpo amžinai. LSD 
Draugija suteikė paskutinį 
jiems patarnavimą — gražiai 
visus palaidojo — ir pareiškė

Lawrence, Mass
ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

Teko kalbėtis su vienu man 
gerai pažįstamu streikieriu. 
Jis nusiskundė, kad vienos 
vilnonių dirbtuvės prezidentas 
pasidarė blogas, kad nesitaiko 
su darbininkais. Girdi, kai jis 
buvo superintendentas, tai bu
vęs neblogas žmogus darbi
ninką,ms, o kai gavo paaukšti
nimą ir $90,000 į metus algos, 
tai nesiskaito su darbininkais.

Nereikia nei manyti, lead 
kompanijų viršininkai mylė
tų darbininkus. Jie žiūri savo 
klasės reikalų, žiūri', kaip ge
riau darbininkus išnaudoti.

Keletas savaičių atgal vie
nas darbininkas, parvažiavęs 
iš miesto, kur jis dirbo, eida
mas gatve nešėsi baksiuką. 
Vienas senis pamatęs užklau
sė, ką jis čia nešasi. Juokais 
jis atsakė, kad nešasi propa
gandą. Tuoj tas senis nubėgo 
j policijos stotį ir tą žmogų 
apskundė. Policija jį pašaukė 
pasiaiškinti. Kai buvo paaiš
kinta., kad nešėsi baksiuką ci- 
garetų, tai policistai tik iš to 
skundiko nusijuokė. Dabar 
tas žmogelis neturi kur akių 
iš sarmatos dėti.

Eidamas viena gatve gir
džiu, kad vienas smetoninin- 
kas šaukia, tai šaukia, kaip 
proto, netekęs. Jis rėkia, kam 
streikuojame. Oi Jis pats dar
bininkas įr unijistas.

Paklausiau, kodėl jis pyks
ta ant unijos. Juk unija iško- 
voja geresnes darbo sąlygas 
ir' tt. Sako, kad jis priverstas 
prigulėti prie unijos, nes ša- 
pa unijinė. Jei neprigulės, tai 
negalės joje dirbti.

Kai tam Smetonos kavalie
riui buvo pastebėta, kad unija' 
iškovoja visiems geresnes dar
bo sąlygas ir didesnes algas 
darbininkų šeimoms, tai jis 
nieko neatsakęs pabėgo.

Teko užeiti vienon stubon, 
kurioje išgirdau šeimyniškų 
barnių. Tėvai, nepatenkinti, 
kad marti neprileidžia jų prie 
savo vaikų. O matyt, kad tė
vai myli savo vaikus ir taipgi 
anūkus, su kuriais nori pasi
džiaugti.

'Argi nebūtų galima toks 
ginčas draugiškai išrišti: gy-

(Tąsa nuo 3-čio nūs.)
kalinga kova ir kova prieš tokią visuo
meninę santvarką, kuri milijonus ir de
šimtis milijonų yra pasmerkusi tamsai, 
užgujimui, katorginiam darbui ir skur
dui, reikalingas socialistinis perver
smas.” Toks perversmas Rusijoje įgy
vendintas.- Didieji Tolstojaus veikalai 
tapo visų darbo žmonių nuosavybe, visęs

darbas 
talką 
mūsų Visos vadinamosios die

viškosios teisybės laikui be- 
ruvsiusi ai^vuu.v. 1 gant lieka tik legendomis,
žiomis gėlėmis. Jos tai ir pa-1 kurias mokiniai praeities 
darys.

Iš finansų raštininko rapor
knygose skaito.

P. Eldridge

Pamatykite ir Išgirskite Operą

La Traviata
Sukurta žymiausio pasaulyje operų kūrėjo .Giuseppe Verdr T

■rm

Rezervuotos 
Sėdynes $2.00

Įžanga $1.50
(Taksai hkaltytV)

Rengia LIBERTY AUDITORIUM, 
vaidins žymūs operų dainininkai ir artistai

. f :■ y

Po Operos 
šokiai

Pradžia 3:30 
Po Pietų

■ ■ • - ' <• . . ■ Į ■ ■: 

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

ALEXANDER ANDROYAN 
as Barone

CONSTANCE FORTE 

as Annina

STEPHEN BILLINGS - RUTH HANNAH - ADELE D’ANGELO

PAOLO NOVELLO
as Alfredo

PINA SARRO 
as Violetta z

MICHEL LADIEU 
as Gastone

FIETRO TAORMINA 
as Germont

Sekmadienį, Kovo - Marsh 18 dieną 
LIBERTY AUDITORIUM

VIOLETTA . .
ALFREDO . .
GERMONT . .

.FLORA . . .
GASTONE . .
BARONE . .
ANNINA . .
DOTTORE . .
MARCHESE .

............................... PINA SARRO
. . . . '. PAOLO NOVELLO

. . . PIETRO TAORMINA 
....... FLORA BRUNĄ : 
'. . . . . MICHEL LADIEU 

. . ALEXANDER ANDROYAN 
.............. CONSTANCE' FORTE 
.... NICOLA DE MARZO 

...........................BERNARD HART

»•

Didelis Choras ir Simfonijos Orkestras
Konduktorius Oddone Sommovigo

.....■' -: w

4 psi.—Laisve ( Liberty^Yitb. Daily)-Šesį., Kov.-Ma? 17, 1951• jūrų vandeniu) ir pamažu1 liaudies nuosavybe.



MONTREAL, CANADA

KRYŽKELES —77—

(Istorinis Romanas)

11-28-50

Vakare susirinko didžioji ordino ta
ryba.

! Staiga pastebėjo du jaunuo

A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

(Tąsa)
O kodėl tavo, komtūre, toks veidas, 

it subadytas?
—Tai ^Sudavijos girių uodai sugėlė: 

apsaugok, viešpatie, dieną dar šiaip taip, 
o naktį—kaip spiečiai, kaip spiečiai. Jei 
nors „valandėlę be ugnies užmigtum, per 

rūbus iki paskutinio lašo kraują ištrauk
tų. v
>—0 kur jūs nakvodavote?

—Cjirioje, nepašventintose trobose bi- 
jodavGme nakvoti. Vis tiek naktį nemie
godavome ,o dieną koks ten poilsis: že
mė—paklodė ,dangus—antklodė, o uodai 
ir per dūmus lenda.

—Na, o kaipgi piktosios dvasios jūsų 
ar nepuolė?

—Pult puolė, bet aš savo skyde turiu 
Šventų-relikvijų ,o kalavijo rankenoj nuo 
viešpaties grabo žemės žiupsnelį. Be to, 
per naktis; • apsirėžę pašvęstu kalaviju 
deginome laužus, be paliovos kalbėjome 
rožančių if žegnojome į visas puses.

f—Ir būdavo ramu?
tau ramu: per nakt ūkdavo, 

švilpdavo, dejuodavo; čia čiaudėdavo, čia 
kosėdavo, bet mes užsimerkdavome ir ne
žiūrėdavome,. o tik kalbėdavome rožan
čių . Vienas knechtas neiškentė ir, kai 
piktoji dvasia sučiaudėjo, pažiūrėjo; pa
žiūrėjęs riktelėjo, pradėjo blaškytis, per
šoko per aprėžtą kardu vietą ir dingo gi
rios tamsoje.

—Ir jūs jo nesivijote?
—Kas ten vysis: išgirdom—tik sukly

kė,’sušnypštė, subruzdėjo ir kvatodamies 
nuaidėjo per girią . , . Kad ne mano sky
das ir .šventosios žemės žiupsnelis, tai nė 
vienas, nebūtume grįžę . . .

—O ko drebi?
,. —Mane vis šaltis krečia, garbingas 
pone, .Ir galvą labai sopa . . .

Ir komtūras Hermanas vėl paslėpė 
delnuose savo veidą . Patylėjęs jis krei
pėsi J ’menėje susirinkusius brolius ir

Broliai Kristuje, gana mums lieti 
lietuviai tokie pat 

. . Atleiskite ma-
nekaltą kraują; ir 
žmonas, kaip ir mes
ne . .

Jis’ atrodė ne tik 
lyg kieno pagadintas ar truputį pamišęs. 
Veidas jo buvo pageltęs, akys blizgėjo, 
skruostai degė ir, kai kalbėjo, visa burna 
gaude orą ir sveikąja ranka spaudė krū
tinę. . Ordino maršalka patarė jam pa
ilsėti,; bet komtūras Hermanas čia pat 
atidavė jam savo kardą ir paprašė at
leistieji iki gyvos galvos į vienuolyną. 
Paskiau nuėjo jis bažnyčion ir, laukda
mas ątsakymo, atsigulė prieš didįjį al
torių kryžium i.

Barišius dalykus pasakojo Marienburgo- 
pilyje ir kiti penki išlikę gyvi knechtai. 
Ir jie atrodė kaip pamišę: buvo labai iš
vargę, .pageltę, suliesėję, vis- suposi į 
skrandas, drebėjo, ir sunku buvo atskir
ti, k&da jie meluoja, kacįa teisybę sako.

nebesveikas, bet ir

XLHI
—Galime jau judintis, šviesiąusias ku

nigaikšti, ir mes ne kiek anksčiau už ka
ralių ir karalienę nuvyksime į Astra
vą,—-pranešė įėjęs *menėn bajoras Ram- 
baudas ir, abiem rankom laikydamas 
kardą, atsistojo priešais kunigaikštį Vy
tautą ir kunigaikštienę Oną.

—0 kur dabar karalius Jogaila?—ma
loniai paklausė kunigaikštienė Ona.

—Tik ką buvo du žygūnai ir pranešė, 
kad jų šviesiausias karalius Vladislovas 
su šviesiausiąja karaliene Jadvyga -jau 
išvykę iš Drogičino ir trauksią tiesiausiu 
keliu į Astravą, nekliudydami nei Vol- 
kovisko, nei Slanimo, — paaiškino Ram- 
baudas.

—O kada jis .atvyks į Astravą?—vėl 
paklausė kunigaikštiene.

—Jei karalius nepanorės Astravo gi
riose pamedžioti ir jei neišsuks iš kelio,* 
tai nuo Drogičino iki Astravo du pusdie
niai kelionės. ? ’
• —0 mums kiek? — paklausė kuni
gaikštis.

—Mums, jei tuojau išjosim ir niekur 
nesugaišime, nuo Slanimo truputį dau
giau kaip pusdienis.

-—Gerai, galim ir judintis ... A, tie
sa, Rambaude, pakviesk! čionai bajorą 
Griežę.

—Tuojau, šviesiausias kunigaikšti, — 
ir bajoras Rambaudas nusilenkęs išėjo 
pro duris.

—Jis kažin kodėl man atrodo, it žemę 
pardavęs?—pastebėjo kunigaikštienė O- 
na savo vyrui.

—Žinoma, iš pradžių ne kaip jausis: 
išsinerti iš kryžiuočių drabužio ir kiau
to ne taip jau lengva. Gal ir Margarita 
iš galvos neišeina: jis netikras, kad ir 
Astrave jas ras. Aš manau, Marienbur
ge dabar mūrus ant jo galvos griauna..' 
Bet niekis. Tu, kunigaikštiene, būk su 
juo maloni. Paguosią ir Knystautaitęi Aš 
taip pat jų neužmiršiu. Neužmiršiu ir 
jos brolių. <

Po valandėlės atsivėrė durys, ir į menę 
įėjo bajoras Rambaudas ir bajoras Grie
žė. Rambaudas atsistojo prie durų, nuo
šaliai, o bajoras Griežė žengė du žings
niu prie stalo, už kurio sėdėjo kunigaikš
tis su kunigaikštiene, ,ir kaire ranka 
prilaikydamas kardą, kuris kyšojo iš po 
apsiausto, žemai nusilenkė,

—Bajore Grieže, nuo Slanimo tu jau 
lydėsi nebe manė, o kunigaikštienę, ir ti
kiuos, būsi toks pat stropus, kąip ir man 
tarnaudamas, — tarė jam Vytautas ir 
permetė buvusį kryžiuočių riterį savo 
švelniu žvilgsniu nuo galvos iki kojų.

—Šiandien aš dvigubai ' laimingas, 
' šviesiausias kunigaikšti ir šviesiausioji 
kunigaikštiene, — atsakė gražiai nusi- 
lenkdarhas buvęs riteris. *

(Bus daugiau)

St. Petersburg, Fla.
——1—•—

Kas pas mus girdėt ir 
kas veikiama?

Oras šią žiemą pas mus gal 
buvo vienas iš šalčiausių, 
kiek man teko per penkis me
tus patirti. O taipgi sakė, kad 
ir Sniegas vieną kartą nukri
to. Bet aš jo nemačiau, nes 
tu r but buvo nukritęs nakties 
laiku. Bet nei gėlės, nei mede
liai nenušalo.

žodžiu sakant, nebuvo taip 
jau blogai, kaip tūli korespon
dentai, gyvendami už 300 my
lių nuo mūsų, aprašo apie 
mūsų miestą.

Mūsų LLD kuopelė irgi ne
leido laiko veltui. Per šį žie
mos sezoną surengė trejetą 
piknikų ir visi neblogai pavy
ko. Vietiniai ir turistai gra
žiai atsinešė ir skaitlingai 
lankė mūsų parengimus.

Taipgi mūsų kuopelė nepa
miršta paremti ir savo spar
dos ir literatūros reikalų, pa
rinkdama aukų ant blankų ir 
iš iždo paaukodama pagal sa
vo išgalę.

pirmą kartą 
kad Florida

su draugais

Kaip kitas žiemas, taip ir 
šia žiema teko sueiti ir susi
pažinti su keletą naujų turis
tų, kurie sakėsi 
čia atsilankę ir 
jiems patinka.

Susipažinau
Radušiąis iš New Jersey vals
tijos. Labai malonūs žmonės.

Vienas draugas čia buvo su 
savo puikiu sūnumi, bet jo pa
vardės nepamenu. Sakė, kad 
d. šolomskas įdavė mūsų ad
resą.

Taipgi vėl teko sueiti drau
gus Smudins, nes jie čia at
vyksta kas žiemą iš Brockton, 
Mass.

Viešėjo draugė Si,mans iš 
Clevelando ir daug mums pa
dėjo piknikų surengime, nesi
gailėdama daug padirbti ir 
gerai privargti.

Draugas Driskis irgi daug 
padėjo del pikniko. Jis su sa
vo mašina suvežė viską, ko 
tik gaspadinėm reikėjo.

Taipgi didelis ačiū d. Dris
kiui, kad jis mane su draugė
mis nuvežė į Miami, Fla. Ten 
teko paviešėti pas draugus 
Sliekus ir buvo labai malonu 
Susipažinti su. draugais Paukš
čiais. Jie turi puikų namelį ir 
daržą, kutriaųne augina 
žias gėles ir daržoves.

gra-

vajus už 
(žino- 
palietė 

gavė- 
išnešio-

tarnautojus — 
arti 800 mies- 
tepaliko tik 

apie 200 laiš- 
darbo. Liku-

lei laiškų laiku negaunate
< Mūsų valdžios 
ekonomijas palaikymą 
ma, dėl karo reikalų) 
visus, įskaitant laiškų 
jus, juo labiau, laiškų 
tojus, pašto 
laiškanešius. Iš 
to laiškanešių, 
600. Vadinasi, 
kanešių neteko
šieji turi atlikti ir paleistųjų 
darbą. To pasėkoj, kad suma
žintas tarnautojų skaičius pa
jėgtų aptarnauti visuomenę, 
rezidenciniuose distriktuose 
laiškai išnešiojami tik vieną 
kartą į dieną.

Nors generalinis pašto vir
šininkas bando užtikrinti laiš
kanešius, kad jų apsunkini
mas tik laikinas, tačiau laiš
kanešiai, matyt numatydami, 
kad jų darbo sąlygos vargiai 
galės pagerėti, kuomet tar
nautojų skaičius sumažintas, 
per savo sąjungą skundžiasi, 
kad jie dabar du turi atlikti 
trijų žmonių darbą ir privers
ti dirbt 55 valandas ir daugiau 
į savaitę. Kai kuriems laiška
nešiams 
daugiau
siuntinių savo ruožte. 

i 

Montreal©
pašto stotys. Iš 24 stočių laiš
kanešiai kasdien turi paimti 
ir išnešioti paštą.

Taigi, jei laiku negaunate 
laiškų, nekaltinkite laiškane
šių, nes tai ne jų kaltė, jei jie 
per daug apkrauti darbu, ne
gali laiku jūsų aptarnauti.

prisieina 
kaip

išnešioti
40 svarų pašto

ruože yra 27

Berniukas paskendo, 
mergaitė išgelbėta '

Kovo 9 d. Lachine’je,
St. Lawrence upės, iš

prie 
ryto 

Norman Bertrand, 5 metų ber
niukas išėjo su savo pussesere, 

3 metų mergaitė ir nubėgo pa
čiužinėti ant ledo. Nors ledo 
pluta atrodė stora, tačiau vai
kams bežaidžiant įlūžo ir jie 
abu įkrito į upę.

Pravažiuojantis sunkvežL 
mis pastebėjo nelaimę ir 
vairuotojas, 27 metų jaunuo
lis, šoko ir išgelbėjo 'mergai
tę, o Berniukas paskendo. Jo 
kūnas buvo surastas ir iš van
dens ištrauktas 
pietų.

Turėtų būti 
visiems tėvams,
mažesnio amžiaus 
neleistų vienus 
vietose žaisti.

tik vėliau po

dalyvavo ne perdaug ir tai 
daugumoje seni kanadiečiai.
Klaidos Pataisymas

Pereitą savaitę rašant, kad 
Soffie Jarmalinskaitė susižei
dė, įvyko klaida. Buvo para
šyta, kad susižeidė ranką, o 
tikrumoje susižeidė koją.

liu. Vienas turėjo užsidengęs 
su .mėlyna nosine veidą. Pa
reikalavo iš jos pinigų. Atsa
kius, kad neturinti, vienas 
atstatęs revolverį įėjo į jos 
apartmentą, pasigriebė pini
gus ir pabėgo.

Kovo 8 d. vaistinės (Desau
tels drugstore), 2599 Rose^ 
mount blyd., du 15 metų pa-! Dviejų mėnesių, planą — 
siuntiniai buvo užpulti apie 9 iki vasario 23 d. 
vai. vakare. Užpuolė 4 suaugę 
jaunuoliai, du palaikė vaikus, 
o kiti du iškrėtė jų kišenes ir 
paleido,

ŽINIOS IS LIETUVOS

Policmanas buvo puolamas 
9

stotyj. Jaunuolis Edward 
Hali, 21 mėtų amžiaus, dvie
jų policininkų buvo rastas be- 
siplėšiąs į krautuvę 759 Jean 
Talon ir pagautas, bandant 
jam pabėgti su pavogtu auto- 
mobilium.' Atvežtas į policijos 
stotį, jaunuolis pasigavęs kė
dę siekėsi kirsti 
J. Jubainville 
pataikė tik į 
sudaužė.

policininkui 
į galvą, tačiau 

rankos pirštą ir

1950 
planas 
pirma

kolektyvas 
gruodžio • 
gamybos

pir- ,

,tV>

****

'f,

ll Stryto biržą prie kasdieninio darbo!”
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Cudahy, Wis.
Trys nauji nariai

LDS 134 kuopa turėjo mė
nesinį susirinkimą kovo 4 
dieną. Tarp kitko, suvirinki
me prieita prie naujų narių 
priėmimo ir buvo perstatyta 
trys nąuji nariai ir priimti į 
kuopą.

J. Naumanhas sakė, kad 
dar turįs septynius naujus 
narius kitam susirinkimui. 
Nors vajus prasidės gegužės 
pirmą, bet mūsų kuopos dar
buotojai nelaukia vajaus pra
džios.

Rengimo komisija pranešė, 
rengia šokius su progra- 

balandžio 29 d. ir prašė, 
nariai gautų apgarsim- 
programai. Aš manau, 

kuopos nariai pasistengs

kad
ma
kad
mu
kad
gauti po keletą apgarsinimų
Jr priduos laiku komisijai.

Kuopos Narys.

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

Miami miestas, y ra daug di
desnis už St, Petersburgą. 
Bet man St. Petersburgas ge
riau patinka visuotinam apsi
gyvenimui. čia nėra tokio už
sikimšimo, kaip, Miami.

Grįžtant namo teko matyti 
baisiai apgriuvusias indijonų 
lūšneles, žingeidumo dėlei bu
vome sustoję ir užėję pamaty
ti, kaip tikri amerikonai gy
vena. Įžanga 20 centų, Vidu
je tuoj metasi į akis didelis jų 
gyVenimo vargas. Jie netvtri 
stubų, tik sukasti stulpai į že-. 
mę ir iš visokių Žagarų stogai 
uždėti, tai Jr viskas. Jie turi 
didelius stalus, ant kurių jie 
valgo, guli, o moterys, kokius 
rankdarbius siuvinėja ir par
davinėja praeiviams už ne vi
sai pigią kainą. O jų vaiku
čiai atrodo baisiai sušalę, ba
si, skarmalais pridengti, se- 

[ kio.ja paskui žmones ir prašo 
•centų. Vienas indijonas sakė 
turįs penkis vaikučius, o jo 
žmona yra tik 18 metų am
žiaus, bet. .moteris nedraugiš
kos pažiūros, į praeivius nie
kad nepraši jųoks.

Dabartiniu laiku pąs mus 
daugiau ir daugiau atvažiuo
ja lietuvių šeimų ir apsistoja 
galutinam apsigyvenimui ir 
įsigyja nuosavus namus. O 
taipgi atsiranda ir biznierių-.

štai Mr. ir Mrs. Bakutis įsi
gijo gražią tavern užeigą ant 
(6101-4 St, No.,ySt. Petersburg, 
Fla, Jie yrą malonūs žmonės. 
Smagu pas • juos atsilankyti'.

Smagu girdėti, kad mūsų 
ligoniai jau šiek tiek stiprėja, 
Drg. J. Simonavičius .jau į 
porą .mūsų piknikų atsilankė.

perspėjimas 
kad saugotų 

vaikučius, 
pavojingose

Grupė jaunuolių kalėjime

Keturi jaunuoliai, kurie 
gruodžio 20 d, buvo užpuolę 
N.D.G. moterį ir išplėšė jos 
piniginę su $60, dabar teis
mo buvo nubausti, vienas 
dviem metais kalėjimo, antras 
10 mėnesių, o kiti du po'tris 
mėnesius.

Teisėjas Fontaine, pąskir- 
damąs bausmę, paaiškino, ko
dėl ne Visus lygiai baudė, bū
tent, kad pirmasis buvęs už
puolimo vadas, antrasis taxi 
vairuotojas (ir kaipo toks, 
daugiau kaltas už įsivėlimą 
plėšikystėję), o likusieji du 
tik, kaip paprasti išdykę jau
nuoliai. •

Pastaruoju laiku, bendrai 
jaunuolių kriminaliniai prasi
žengimai smarkiai išsiplėtę ir 
dar vis plečiasi. Štai, pav., ke
letas iš jų:

Maskuoti atėmė $200 su
rinktų rendų iš Mrs. T. Feeny, 
kuri yra apartmentų super- 
dentė ant 3491 Stanley St. Ji
nai grįžo namo apie 10 vai.' 
ryte, surinkus kiek rendų.

Taipgi ir d. Tashalis po biskį 
sveiksta.

Tik gailą d. Zablacko, kad 
Jo sveikata nei kiek negerėja. 
Kiek laiko atgal jis turėjo ke- 
Jis “stroks” ir nuo to laiko 
neina geryn.

Gaila, kad draugai Berno
tai pardavė savo gražią vie
telę. Tokiu būdu mes nebetu
rėsime kitos tokios 
vietos laikyti savo 
Bet — geriausios 
mes!

patogios 
piknikus, 

jiems
Natalia.

l'ai-
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VILNIUS, sausio 4 d. —Vii- 
j niaus Vito vardo kailių apdir
bimo -fabriko kolektyvas 1951 
metus sutiko su nemažais ga
mybiniais laimėjimais: 

j m. ^etinis gamybos 
įvykdytas 4 dienomis
laiko, darbo našumas 70 pro
centų didesnis, negu plane nu
matyta. Fabriko 
ypač gerai dirbo 
mėnesį, mėnesinį
planą įvykdęs 12 dienų 
ma laiko, o iki sausio 1 die
nos įvykdė pusantro mėnesio 
gamybos programą.

Fabriko šių metų sausio mė
nesio gamybos planas yra 
daugiau dvigubo didesnis už 
pereitų metų sausio mėnesio 
planą ir 50 procentų didesnis 
už gruodžio mėnešio gamybos 
planą.

uz

Dor

ic

DORCHESTER, MASS.

(BUYAUSKAS)

sunkiai
Gydosi

Rabi- 
o dabar

tas 
be

Sūnų-
Drau gijos

durtuvą

Fryer, 1316
Nubaustas

Douglas
Chester St., W., buvo nubaus- 

$25 pabauda už tai, kad 
leidimo nešiojosi durtuvą.

Zeniui Staigmena

Proga gimimo dienos su
kaktuvių ir supuolus vardu
vėmis Kazimierui Zęniūi, jo 
žmona Emilė kovo 3 d. “slap
ta” surengė balių.

Susirinko būrelis artimų 
draugų ir draugių smagiai pa
silinksmino ir jubiliejatui Ka
ziui jo pa'gerbimui įteikė do- 
Vaną — radio.

Stachanovinėje sargyboje

PLUNGĖ, sausio 4 d.—“Linų 
audinių” fab. kolektyvas pirma 
laiko įvykdė savo metinę ga
mybinę programą. Viršum 
plano išleista dešimtys tūks
tančių metrų audinių.

Ligoniai

Ona Adakauskienė, 
Dukterų Pašai p. 
vice-pirmininko žmona, kovo
4 d. turėjo tonsulų operaciją. 
Nors’ pati operacija, išrodo, 
nesunki, tačiau kažkodėl ga
na sunkiai serga net ir po sa
vaites laiko. Ligonė randasi 
namuose.

R-egina Jurkštienė vasario 
25 d. sunkokai susirgo, ketu
rias dienas išbuvo Dr. 
novičiaus ligoninėje, 
gydosi namuose.

Kazys Radzevičius 
susirgo reumatiz,mu. 
namuose.

Marė Kiniauskienė šiuos žo
džius rašant randasi Royal 
Victoria ligoninėje ir laukia 
operacijos, o jos vyrui V. Ki- 
niauiskui jau padarė ant kojų 
operaciją.

Klube Juozapų Balius

Kovo 10 d. DLK Vytauto 
Neprikl. Klubas savo patal
pose buvo surengęs Juozapų 
varduvių proga balių — vaka
rienę su šokiais,.' Tikrumoje, 
sulyg lietuviškų papročių ir 
su lyg kalendoriaus, juozapi- 
nės vardadienis prieina kovo 
19 d. Gal dėl to, kad buvo 
perdaug anksti rengta, ar per 
mažai garsinta, bet žmonių

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Petras Kazimiero Eidukinas iš 

Medžiukų kaimo, Rumbonių para
pijos nuo Alytaus miesto, pajieškau 
savo kaimynų iš Medžiukų kaimo ir 
Runbonių — Šivokų ir Astrackų. 
Prašau 1 atsišaukti.

Aš esu pavienis, tai norėčia ir 
susirasti kokią savo kaiminką iš 
Lietuvos. Mano antrašas:

Peter Eidukinas
400 Pine Hill St., Minersville, Pa.

(54-55)

I
Tel. AV. 2-4026

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedeliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

Matthew A 
BUVUS
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St., 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Į fl CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 M t. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 psl.-Laisvė(Liberty, Lith. Daily) -$est., Kov.-Mar 17, 1951



Europietiška shietona

Ponas Smetona, -portfeli 
no ploščium pasibrukęs, iš 
Lietuvos išdūmė taip, kad 
net kulnu nesimatė. Jis tik 
prie Berlyno sustoio atsi- 

\ kvėpti ir atgal pasižiūrėti, 
ar kas nesiveja. Iš Berly
no jis ir visai iš Europos 
išsikraustė, žmonės tenai 
lengviau atsiduso.

Ji pasekė ir kiti šiokio ar 
. tokio riebumo smetoninin- 
kai. Teko girdėti apie du 
jo pasekėjus, — vienas iš jų 
buvęs netgi kokios tai pa- 
bažnos organizacijos cen
tro valdybos narys. Kada 
jie savo tūzo pasigedo, tai 
išbėgo iš įstaigos,, kurioje

• tuomet dirbo,pasigriebė pir
mą gatvėje pasitaikiusi au-

t tomobilį (aišku, ne savo) ir, 
t bijodami netgi namon į sa
vo butą pasukti, išdūmė 
tiesiai link Vokietijos ru- 
bežiaus. Pakelėj jiems išsi- 

• baigė benzinas.
Koks tai žmogelis suti

ko jiems jo parduoti. Pa
silenkęs, jis pylė benziną jų 
automobilin iš blėšinės, nie
ko blogo nelaukdamas. Ka
da ponai smetonininkai pa
matė, jog tankas jau pil
nas, vienas iš jų su geleži
ne štangele drožė tam 
žmogui per galvą. Jis išsi
tiesė, bet ant žemės, negy
vas. Smetonininkai šoko 
automobilin ir baigė kelio
nę į savo “rojų.” Mat, jie, 
tiesiai iš įstaigos išsinešdi
nę su pavogtu automobiliu, 
pinigų ant savęs daug ne- 

-• turėjo, o ką turėjo, tai no
rėjo taupyti tolimesnei ke

lionei.
Taigi, ir užmušė žmoge

lį, kuris niekuo už tai kal
tas nebuvo. Nestebėtina, 
todėl, kad jie rado kelia ir 
į ši kraštą. Kaip krikščio
niška sąžinė gali tai pakel
ti, žinoma, yra kitas daly
kas. > .

Lietuva vra ne vienintelis 
kraštas, iš kurio “smetonė- 
lė” čia pas mus atplaukė. 
Kaip girdėti, kai kurios 
čekoslovaku ir ukrainiečių 
parapijos “prisigriebė” tos 
europietiškos “smetonėlės.” 
Vienas toks jų kilmės sme- 
tonininkas savo giminėms, 

, už jį pasirašiusiems, pa
reiškė: “Kadangi garanta
vote vienus metus mane iš
laikyti, tai kokia čia kalba 
gali būti apie darbą?”

Smetonininkas, tai jau 
smetonininku ir palieka, 
nežiūrint, kokios tautybės. 
Ponai d-i-r-b-t-i n-e-n-o-r-i. 
Juk ir šitam krašte yra tam 
reikalui darbininkų ... Ką 
gi, kūmutytė neturėjo bė
dos— paršiuką nusipirko, 
kaip sako žmonės.

. Bet komercinė spauda 
teigia, jog nereikia nusi
ginti. Giltinės ekspertai 
sako, kad Europoje dar 
daug Smetonos yra, tik rei- 

' kia žinoti, kur jos ieškoti.
Kadangi visoms vakarų Eu
ropos tautoms pilvai prie 
nugarkaulių pritraukti, tai 
jie surado kitos rūšies Sme
toną: “sąžiningą” mokes
čių rinkimą. Sakyk tu jiems 
nesakęs, kad nieko gero ne- 
išeis, jie iš išrūgų varškę 
sunkia, seilę varvina. Jie 
negali suprasti, kodėl varš-

• kės nesimato, nes per pa
skutinius kelis šimtus metų 
ten jos vis būdavo.

(
“Ekspertai” greit nepasi
duoda. Ranką į sūrmaišelį 
iki alkūnės įgrūdę ir iš vi
daus jį išgraibo, bet staiga 
akis iškėtę nustemba... 
kad europietiškas sūrmai
šelis ištikro tuščias...

s * Kazys Klapatas

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

NwWko^<žfc^2lnloi
Pamatykite gražiąją operą "La Traviata ” šį 

sekmadienį, Liberty Auditorijoje
Operos tikietų dar gausite 
prie durų

Liberty Auditorijoje kovo 
18-tą statysimos scenoje gra
žios Verdi operos “La Travia
ta“ tikietų daug išparduota iš 
anksto. Bet komisija prane - 
ša, jog atidėta keletas desėt- 
kų tikietų parduoti prie durų, 
rezervuotoms sėdynėms.

Nerezervuotoms sėdynėms, 
tai yra apie viduryje salės ir 
toliau, taipgi balkone turės 
gal apie šim/tą ar daugiau ti
kietų perkantiems prie durų. 
Taigi, galite rizikuoti atvykti 
net neturėdami iš anksto įsi
giję

mėt 
kios

tikieto.
jeigu jau ir pavėluotu- 
tikietą gauti, juk tuo jo- 
skriaudos nepadarysite.

Mikalauskienė vis 
dar serga

Kelrodis Auditorijon
Heljp Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2890

HELP WANTED—-FEMALE

Auditorijos Restauranas visą 
dieną bus atdaras. Jokios į- 
žangos nereikia mokėti ten 
■ateiti pabuvoti, pasivaišinti, 
susitikti su brooklyniečiais ir 
svečiais iš kitų miestų. Gi sve
telių bus net iš Kanados/taip
gi iš savo šalies daugelio toli
mų miestų. , , ,

Po operos įvyks šokiai. • >
Opera prasidės< 3:30 po 

pietų. Rezervuotos sėdynės 
$2, nerezervuotos $1.50. Tak
sai įskaityti. 

\ O »
Vaidins žymi operos trupė 

iš New Yorko, su talentingais 
dainininkais solistais, choru, 
baletui ir orkestru. Ar.

Civilinių teisių gynėjai ne- , 
nuleidžia rankų. Bylą kels į 
teismus. Teismuose daug reikš 
visuomenės pareikšta nuomo
nė. Jie yra įsitikinę, kad vi
suomenės nuomonė atmes tą 
bilių net jeigu 'ir teismai jį 
priimtų. Apnerikos 'žmonės 
nenori diktatūros. Kožnas no
ri dirbti pagal savo pasirinki
mą ir išgalę, kiekvienas nori 
jaustis pats savininku; savo 
uždarbio ar sutaupų. T-as.

Delegacija keliaus į 
Washington^ budėti Mc
Gee gyvybės sargyboje

Liberty Auditorijos % adre
sas: Atlantic Avė. ir 110 St., 
Richmond Hill.

Traukiniais-Busais
BMT Jamaica traukiniu iki 

111 St. stoties. Eiti du blokai 
(ilgieji). New Yorke 
mas BMT Canal St. 
Arba:

Independent linijos
ca traukiniu iki Union Turn- 
pike-Kew Garden's stoties. 
Stotyje išsipirkti transfėrą. 
Išėjus, imti Q-37 busą. Išlipti 
prie Atlantic Avė.

Iš Williamsburgo: imti 
Ralph-Rockaway gatvekarį. 
Gauti nemokamą transfėrą.

Namų darbininkė, gerai kalanti 
angliškai žemiau 35 molų, guolis 
vietoje be motinos namai, mokyklą 
lankanti 7 metų mergaite. įsukite 
sekmadieniais/ nuo 10 iki 3 pJ> pie
tų ar po 6-tos. TR. 7-2549. Darbo 
dienomis RE. 2-9450.

gaųna- 
stotyje.

Jamai-

Valstijos tarnautojai 
gaus algos priedą

Costello buvęs artimu 
ir Graikijos fašistą 
rėmėjams

Marijona Mikalauskienė 
(Mitchell) vis dar tebesiranda 
Bushwick ligoninėje. Neužil
go po nuėjimo ligoninėn ją iš
tiko apopleksija (stroke). Iš 
karto ir gyvybė atrodė pavo
juje. Pamažu ji pradėjo su
stiprėti, tačiau jos padėtis te
bėra tokia, kad ji dar negali 
sau pasitarnauti ir gal ilgokai 
taip bus.

Šeima norėtų parsivežti ją 
namo ir ji pat-i norėtų sugrįž
ti, jeigu gautų kas- jai namie 
patarnautų, valgį pagamintų, 
šeima norėtų tokią moteriškę 
samdyti, užmokėtų už sugai
šuotą laiką ir darbą. Jei kuri 
Laisvės skaitytoja galėtų pati 
tai padaryti, ar žino, kur pa
samdyti tokią moterį, prašo
ma pranešti sūnwi John Mit-i 
chell. Skambinti Klingsbrid- 
ge 6-6885. Arba galite 
niškai 
lausku 
les St.,

New Yorko Valstijos Sena
tas kovo 14-tą nubalsavo pri
dėti valstijos valdžios įstaigų 
tarnautojams algos nuo $300 
iki $1,000 metams.

Priedus pasiūlyta duoti se
kamai: 12.5 nuošimčius gau
nantiems $2,000 ar mažiau, 
po 10 nuošimčių virš dviejų 
tūkstančių iki keturių, ir po 
7.5 nuošimčius uždarbiui virš 
keturių tūkstančių.

Darbininkų < organizacijos 
sako, jog priedas, yra per 
menkas mažiausią ir vidutinę 
algą teuždirbantiejns. 

. » i t <

Valstijos seimelis 
nutarė padaryti 
Dewey diktatorių

pasikalbėti su 
krautuvėje, 36 
Brooklyne.

Parengimai

asme- 
Mika- 
Scho-

kad 
moteris, 
puikius

Pasigirdo sumanymas, 
vyrai turi pagerbti 
surengti, tam tikslui 
pietus, pačių vyrų pagamin
tus. Man rodosi, kad žodis tu
ri stotis kūnui. Vyrai nuo žo
džių eikimt prie darbo, ypa
tingai ridgewoodieciai, kurie 
skaitosi tokių pramogų rengi
mo ekspertais.

Vadovais virš minėto pa
rengimo rekomenduoju ge
riausius ekspertus, tai Jurgį j 
Bernotą ir <“ 
apsiimsiu jiems pagelbėti, 
jie to norės.

Parengimui diena turėtų 
būti balandžio 15 ar 22. Ką 
sakot kiti vyrai?

, Charles Nečiunskas.

produktą at-

taps įstatymu, 
visuotiną galią

Republikonų kontroliuoja-; 
mas New York o Valstijos Se
natas kovo 14-tą priėmė gu
bernatoriaus Dewey pagei
dautą ragangaudystės bilių. 
Nėra , nei minties, kad guber-; 
natorius savo 
mestų.

Jeigu jisai 
Dewey turės
įsakyti kas, kur, kiek valan
dų ir u’ž kiek turi dirbti. Taip 
gi turės teisę ant viso asmenų 
ar įstaigų turto. Bus pilno 
laipsnio diktatorius.

Už bilių balsavo 44, prieš 
9. Prieš balsavo 8 demokratai 
ir vienas republikonas, iš
rinktas su darbiečių parama.

Gemblerių karalius Frank 
Costello turėjęs artimus ry-> 
sius su vienu iš artimiausiųjų 
buvusio majoro O’Dwyer pa
dėjėju James Moran, ir su į- 
takingu^Washingtone William 
Hollis. x

Moran iš eilinio raštininkė
lio staiga su O’Dwyeriu paki
lo į miestui vandens tiekimo 
komisijonierių. S e n a t in is 
gemblerystei tyrinėti komite
tas įtaria, kad tas pakilimas 
galėjęs būti pasėkoje Morano 
pasidarbavimo O’Dwyerj iš
rinkti majoru 1949 metais. 
Patsai Brooklyn© prokuroras 
MacDonald liudijo, jog jis 
girdėjęs kalbas, kad Moran 
rinkęs aukas iš gemblerių 
O’Dwyer rinkimų kampanijai.

Costello taipgi buvęs priete- 
lingas su; William Hellis, New 
Orleans arklių lenktynių savi
ninku. Tarp jų dviejų ryšius 
palaikęs Costello bendras 
Phil Kastel. k

Tas pats Hellis pernai lan
kėsi p;as prezidentą Truma- 
ną prašyti militariškos pagal
bos Graikijos fašistams prieš 
Graikijos patrijotus. Po to ne 
už ilgo padaugėjo patrijotų 
žudymas: O< dar paskiau pa
aiškėjo, kad pas Hellis, kaip 
ir pas Graikijos fašistus, pat- 
rijotizmas buvo tik doleriui. 
Hellis turįs Graikijoj aliejaus 
šaltinius, finansinių įstaigų ir 
namų. ,

Costello dar 1937 metais 
buvęs Hellis’ui pagelbėjęs 
gauti paskolų degtinės biz
niui. Costellos dėka jis gavęs 
$325,000 įnašo tam bizniui.

S-as.

Civilinių Teisių Kongresas 
New Yorke mobilizuoja masi
nę delegaciją šį šeštadienį ir 
sekmadienį (kovo 17 ir 18) 
būti Washingtone. Organiza
cija turi suplanavus eilę veiks
mų, kuriais stengiasi išgelbėti 
nuo mirties Willie McGee.

McGee buvo nuteistas mir- 
tin būk tai už išprievartavi
mą baltos moters. Tačiau jo 
žmona žino ir liudijo, taipgi 
jų kaimynai žino ir liudijo, 
kad ta moteriškė su McGee 
•turėjo reikalų jau per'ilgą lai
ką. Kad ji tiktai savo vyro 
užtikta, tikslu save pasiteisin
ti, paskelbė McGee jos prie
vartautoju.

Nuteistojo mirtin žmona 
Rosalie sako, kad pietinėse 
valstijose negras negali atsi
sakyti patenkinti baltos* mo
ters užgaidų, nes liktųsi būti 
apšauktas p r i evartautoju. 
Negro žmona, jeigu jai bran
gi jos vyro ir savoji gyvybė, 
taip pat privalo nematyti, ne
girdėti, nežinoti, ką baltoji 
ponia su jos vyru daro.

Namų darbininkė, guolis 
atskirame kambaryje, paty
rimas nereikalingas, vienas 
vaikas. GReat Neck 2-7517.

(43-55)

Publika sukėlė audrą 
už aktorę

New Yorko Strand Teatras 
Baker 
asme- 
sek--

Išlipti prie Ralph Ave. ir pa-|pasikvietė Josephine 
imti busą 22-Atlantic. Busas 
eina Broadway iki Eastern 
Parkway, paskui Atlantic 
Avė., tad tinka važiuoti iš 
Ridgewood, East New York, 
Woodhaven.

Automobiliais
Iš Holland Tunelio važiuoti 

Manhattan Tiltu Į Brooklyną. 
Ieškoti Atlantic Avė. ir šauti 
tiesiai iki 110 St.

Iš Naujosios Anglijos per 
Whitestone Tiltą, paskui Cross 
Belt Parkway Sekti rodykiius 
į International Airport 
Exit 16. Imti Lefferts 
iki Atlantic Avė.

iki 
Blvd.

Sveiksta
šei-Auditorijos Restaurano 

mininkė Ona Globičienė buvo 
stipriai suimta aršaus “gripo.” 
Jos sveikata gerėja. Tikimasi, 
kad pasilsėjus tūlą laiką vėl 
galės grįžti darban.

Laike jos ligos restaurano 
lankytojams valgį gamina 
Anna Višniauskienė. . Ar.

Pavasaris veržiasi 
j miestą

šaltas 
nebe
šiltos

Keletą dienų pūtęs 
vėjas, grąsinęs sniegu, 
pajėgia sustabdyti po 
žiemos anksti pasireiškusį pa
vasarį. Mieste jau žydi sniege
nos, atkrantėse prieš saulę 
žalsvuoja pumpurai.

Metropolitan Operos vedė
jai sako, kad būtina yra su
kelti $750,000 aukų operos iš
laikymui. Be to, sako jie, ope
ros išgyvenimas neužtikrintas.

ems pagelbėti, "'“LA TRAVIATA” -

lengvai 
pakeltų

jis duo- 
Impellitteri

Miestas galėtų apsieiti 
be specialių taksų

Susidariusio New Yorke 
Anti-Sales Tax Komiteto pir
mininkas Walter Hoving pa
reiškė, kad miestas 
galėtų apsieiti be 
taksų ant pirkinių.

Jisai paskelbė, kad 
siąs ’ majorui
$100,000 išdalinti prizais tarp 
miesto tarnautojų už geriau
sius pasiūlymus, kaip taupyti. 
Jis sako, jog ateitų tiek, daug 
gerų išradimų, atradimų ir 
pagerinitnų, kad sutaupomis 
,miestas galėtų išsiversti be 
taksų kėlimo.

United Parent Association 
reikalauja paskirti( iš miesto 
iždo pakankamai pinigų pa
statyti naujas mokyklas “vie
ton atgyvenusių 229 pastatų.“

GIUSEPPE VERDI sukurta opera, keturiuose aktuose. 
Imta iš tikrųjų įvykių Paryžiuje 1840 metais. 

Vaidina ODDONE SOMMOVIQO operos trupe
AKTAS PIRMAS: Violettos bute linksmauja svečiai. 

Ji pati, silpnos sveikatos mergina, sėdi ant sofos.* Jos 
pažįstamas Gastone pristato savo draugą Alfredo. Mei
lė užvaldo abu. Bet jos dabartinis meilužis baronas 
užvydi.

AKTAS ANTRAS: Violettos su Alfredo butas. Al
fredui nesant namie, jo tėvas Germont ją prikalba Al
fredo apleisti. Dėl savo negarbingos (sugulovės) praei
ties ji pražudysianti jo sūnaus ir dukros laimę. Apleis
tas Alfredo užsidega kerštu jai.

• AKTAS TREČIAS: Pas Violettos draugę Florą po
kyliu ateina Alfredo vienas, o paskui ir Violetta su ba
ronu, nesitikėję čia susitikti Alfredo. Baronas jam pra- 
silošia, šaukia dvikovom Violetta maldauja Alfredo, kad 
jis prasišalintų, b jis kviečią, kad ji sykiu bėgtų su juo. 
Dėl prižado jo tėvui, ji nesutinka. Įniršęs, Alfredo prie 
visų svečių meta jai po kojų pinigus, atpildui už jos ant 
jo praleistus. J

AKTAS KETVIRTAS: Violettos kuklus butas. • Ji 
džiovos baigiama sunaikinti. Tarnaitė Annina, daktaras 
kalba jai apie, gyvenimą; Alfredo tėvas laišku ir as
meniškai atsiprašinėja, laimina ją savo marčia. Alfre
do sužino apie jos pasiaukojimą, atbėga pas ją. Jie pra
gysta džiaugsmo dainą. Dąbar jie niekad nebesiskirs. 
Bet.ęįą, patAlfredo rankų Violettos gyvybė už
geso. . > ■ ‘ .

Francūzijos prezidentas Au- 
riol atvyks Amerikon, kaip 
teta su pyragu vaikams. Vai
šinti diplomatams, spaudos re
porteriams ir kitiems iš anks
to atsiuntė šampano ir atsive
žė savo stalavus įrankius.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, 
nys

ligonių kambariui reikme-
— už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

TONY’S

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

RANDAVOJIMAI
Pasirand'avoja kambarys geru šil

domas, tinkamas moterei bči vyrui. 
Kambarys šviesus ir ramus. Kaina 
$5 į savaitę. Adresas: 346 E. 59th 
St., N. Y. City. Apt. x 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 LD§ naujų narių gavimo vajaus 
ir kiti kp. reikalai aptarti. — Sekr.

(49-51)

Vyry atydai
Brooklyn® ir apylinkės vyrai, 

tėmyklt!
Mes tuojau reikalaujame [dviejų 

šimtų visokiausių vyrų, surengimui 
moterims “surprise party.” Mums 
reikalingi vyrai aukšti įr mažučiai, 
laibi, stiprūs, seni, jauni, linksmus, 
malonūs ir labai pikti.

Šiuo reikalu yra šaukiamas susi
rinkimas kovo 21, trečiadienį, Li
berty sAuditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill. Jeigu jautiesi 
labai piktas, ar linksmas, ar taip 
sau ramus ateik j šj susirinkimą. 
Kviečia visus Rengimo Komisija.

P. S. Moteris-gražuoles palikit, 
namie, nes joms griežtai draudžia
ma dalyvauti. (53-55)

dalyvauti programoje 
niškai. Tačiau praėjusį 
madienį jinai dėl skaudamos 
gerklės programon neatvyko.

Atėjus veiksmų pakaitai, o 
aktorei nepasirodžius, minia' 
pradėjo šaukti, reikalauti; 
kad duotų aktorę arba sugrą
žintų pinigus. Teatro savinin
kai turėjo sustabdyti progra
mą. Reikalavusiems', 'atmokė- . 
jo įžangą, i kitiems išdarė 
pasus 'ateiti kitą kartą? kada 
bus aktorė. Jinai pasveiko, tą 
pat savaitę sugrįžo į teatrą 
dainuoti.

Buvusi Harlemo negraitė, 
nematydama progos savo 
gimtoje šalyje prasimušti į 
viršūnes ir būti lygiai trak
tuojama su kitais to laipsnio 
menininkais,* Bakeraitė prieš 
27 metus išvyko į Paryžių, 
kur ji gavo tos šalies ir pasau
lio pripažinimą.

Atvykusią ■’ Kubon, ją pak
vietė ir mūsų miesto pirmaei
lėms programoms, taipgi ir į 
pietines valstijas. Tačiau ak
torė eina tiktai ten, kur j 
kontraktą įrašoma, kad neg
rai nebus diskriminuojami.

Gaisras sužalojo kadaise 
buvusį paskilbusį Claremont 
Inn prie Riverside DrivejįTie
sa, jo amžius ir be to bebūtų ‘ 
buvęs trumpas, ruošėsi^jį nu
griauti šį pavasarį. A :

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists V 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

TeL ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL
* Savininkas

IGNAS SUTKUS >
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

'LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8961

Petras Kapiskas
• • PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNĄI 

IR ALUS
' 32 TEN EYČK STREET ?

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

..... . .   - --- - -■ ----------- —   2. _ —4,
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