
LDS reikalai.
Jaunimas.

Rašo R. MIZARA

Išėję iš Chicagos Lietuviu 
Auditorijos, kurioje vyko LDS 
53-čiosios kuopos pramoga, iš
girdome triukšmą: ton pat, 
galiūne, vyko tarp dipukų 
mūšis.

J. ir M. ŠarkiOnai ir aš tū
lą laiką stovėjome ir pro lan
gą stebėjome, kas ten darosi, 
bet mums buvo neaišku, kas 
ir dėl ko mušasi.

Pagaliau tvarkos daryto
jai išmetė iš saliūno vieną ki
tą mušeiką.

— Komunistas, komunistas, 
— rėkė vienas išmestasis, bė
giodamas po šaligatvį. Neuž
ilgo jis, šitaip berėkdamas, 
įsiveržė atgal pro Auditorijos 
duris į koridorių ir mes neži
nojome, kuo viskas baigėsi, 

, nes vykome savais keliais.

E'ai buvo šeštadienį, jau po 
uoliktos vai. vakaro.

*
Ant rytojaus buvo patirta, 

jog tūli kryžiokiški dipukai 
buvo užpuolę vieną’ asmenį,— 
kitą dipuką, padorų žmogų, 
—‘■kuris buvo LDS 53-čios kuo
pos parengime ir ten šoko.

Jie ryžosi tą žmogų sumuš
ti, bet kiti jį apgynė. Mušei
kos gavo į sprandą.

Bet vėliau vienas mušeika 
smogė buteliu galvon tūlam 
geram žmogui, kai šis ėjo iš 
LDS pramogos; mušeika smo
gė jam buteliu šaligatvyj, kai 
žmogus jau buvo tolokai nuo 
Auditorijos..

Matot, kas darosi!...
Mušeikos, užpuolikai, Hit

lerio auklėtiniai, ryžtasi čia 
daryti tai, ką jie darė Lietu
voje su žydais ir anti-fašistais 
lietuviais.

Jie ryžtasi terorizuoti tuos, 
Įpiršę ją neklauso.

Bet jie užeis ant savo!

Šią žiemą daug mūsų žmo
nių serga; serga nemaža vei
kėjų. Kur tik buvau, visur tū
li veikėjai sakė:

— Nesijaučiu gerai, nega
luoju...

Vilnies personale taipgi 
girdėtis rimtų nusiskundimų. 
Nesijaučia gerai tūli redakto
riai, nesijaučia gerai ir tūli 
spaustuvės darbininkai.

Kur važiavau, kur tik su 
draugais kalbėjausi, visur sa
kiau :

— Visų pirmiausia saugoki
te savo sveikatą. B'e sveikatos 
nieko nebus.

Mano misijos tikslas buvo: 
tartis su LDS nariais, su 
LDS veikėjais Susivienijimo 
rūkalais.
^Artinasi LDS vajus — jis 

turi būti didžiai sėkmingas, o 
T?ad būtų sėkmingas, reikia 
prie jo ruoštis, reikia turėti 
gerą pradžią.

Vajus prasidės su šių metų 
gegužės mėn. 1 diena.

Chicagoje teko praleisti 
daugiausiai laiko ir sutikti 
daugiausiai LDS veikėjų.
Tariausi su Wisconsino vals* 

tijos LDS veikėjais. Pasitari
mas įvyko LDS vice-preziden- 
to Prano Olsono namuose, 
Mundelein, Ill.

Mane gerai nuteikė Chica
gos LDS jaunimas, su kuriuo 
turėjau gerą pasitarimą.

Chicaga gali didžiuotis visa 
eile jaunu veikėjų. Per tūlą 
laiką ten buvo kai kurių orga
nizacinių trūkumų, — jauni- 
mas šlubavo sveika koja. Bet 
tai jau ’.pašalinta.

Šių metų gegužės mėnesio 
25-26-27 dd. LDS boulininkai 
^>rės savo turnamentą — šeš
tą iš eilės.

Turnamentas įvyks nedide
liame/bet gražiame miesčiu- 
kyj, — Round Lake, III., — 
apie 40 mylių nuo Chicagos.

Brooklyniškiai boulininkai 
ten taipgi dalyvaus.

Darbo Žmoniy 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY
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KORĖJOS LIAUDININKAI 
VIS TRAUKIASI ATGAL

JUBILIEJINIS
LAISVES VAJUS

LAIVASTACIAI STREIKUOSIĄ, KAD 
VALDŽIA UŽSALDO JĮJ LAIMĖJIMĄ

Amerikonai pasiekė vietas už 
7 mylių nuo 38-tos paralelės

SUKELTA. $1,524;
DAR REIKIA $8,476

Audėjai ir mėsos darbininkai 
reikalauja užgirt algų priedus

Korėja, kovo 19. — Ame
rikonų žvalgai pasiekė , vie
tas už 7 mylių į pietus nuo 
38-tos paralelės, buvusiojo 
rubežiaus tarp Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
kos ir tautininkų Pietinės 
Korėjos.

Penkiose fronto dalyse 
amerikonai ir jų talkinin
kai užėmė pozicijas už 15 
iki 17 mylių į pietus nuo 
38-tos paralelės.

Šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai ir jų padėjėjai ki
nai apleido čunčoną, buvu
sį karinį savo centrą.

Dauguma vokiečių 
priešinasi karui

Frankfurt, Vokietija. — 
80 procentų vokiečių reika
lauja, kad Vokietija laiky
tųsi bepusiškai (neutraliai) 
ir neprisidėtų prie anglų - 
amerikonų karinio sąryšio 
prieš Sovietų Sąjungą. 
Taip sako rezoliucija, kurią 
priėmė Vokiečių Kongresas 
(suvažiavimas) dėl Vei
klaus Neutralumo.

Kongrese dalyvavo atsto
vai dešiniųjų, kairiųjų ir vi
durinių partijų, tame skai
čiuje ir toki socialistų va
dai, kaip dr. Fritz Doris.

Užgirtoji rezoliucija taip 
pat reikalauja:

Greitai padaryt taikos su
tartį su Vokietija, suiungt 
vakarinę ir rytinę Vokieti
ją į vieną demokratinę vals
tybę; leist Vokietijos atsto
vams dalyvauti taikos kon
ferencijoj ir palaikyt Vo
kietiją neginkluotą.

Indijos teismas užgyrė 
kartuves 12-kai jaunuolių

New Delhi, Indija. — 
Aukščiausias Indijos Teis
inąs antru kartu atmetė 
apeliaciją dvylikos jaunuo
lių, kurie nusmerkti pako
rimui. Jie, įtariami komu
nistai, buvo surasti kaltais 
už keturių asmenų užmuši
mą per riaušes Hyderabado 
provincijoj, Indijoj, 1)948 
metais.

Tai buvo valstiečių suki
limas, reikalaujant dvarų 
žemių padalinimo mažaže
miams ir bežemiams. Ar
mija ir policija žiauriai 
malšino sukilėlius.

Atėjus pas popiežių, 
tuoj mirė mergaitė

Roma. — Per pasimaty
mą su popiežium staiga mi
rė Carmelita Botti, 14 metų 
mergaitė, atsilankius pas 
“šventąjį tėvą” sykiu su 3,- 
000 kitų vaikų ir mergaičių.

Prastesnėje padėtyj jauni
mo reikalai stovi Clevelande, 
bet reikia manyti, kad ir ten 
jie neužilgo pasitaisys.

Suaugusieji žadėjo stoti 
jam talkon.
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Amerikiniai koresponden
tai praneša, kad korejiniai 
liaudininkai traukiasi atgal 
į šiaurę nuo tos paralelės, 

I pasirinkdami tinkamesnes 
apsigynimui pozicijas kal
nuose.

šiaurines Korėjos 
pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
ir kinai savanoriai veda 
įnirtingus apsigynimo mū
šius. Sykiu liaudininkai 
pranešė, jog nuo kovo 5 iki 
15 d. jie nušovė 14 ameri
kinių lėktuvų.

Marinų pulkininkas 
smerkia tolimąjį 
bombardavimų iš oro

Washington. —r- Amerikos 
marinų pulkininkas . S. R. 
Shaw rašo kariniame Ord
nance žurnale:

Amerikos ir Anglijos 
bombanešiai, ardydami Vo
kietijos fabrikus ir miestus 
Antrajame pasauliniame 
kare, tik mažai prisidėjo 
prie talkininkų laimėjimo.

Nepaisant oro bombų, Vo
kietijos pramonė vis dau
giau ir daugiau pagamino 
ginklų ir amunicijos, pa
siekdama aukščiausią gin
klų rekordą karo pabaigom

Pulk. Shaw todėl smerkia 
tolimųjų priešo miestų bom
bardavimą iš oro.

Guatemala. — Nusižudė 
A. Goubaud Carrera, Gua- 
temalos ambasadorius, su
grįžęs iš. Jungtinių Valsti
ją. _________ _
Tūkstančiai Malajos kinų 
kraustosi Kinijon

Singapore, Malaja.— An
glų valdžia išvijo iš namų 
tūkstančius kinų Malajos 
gyventojų; kaltina juos 
kaip malajiecių kovos rėmė
jus prieš Angliją.

Anglų valdžia siūlėsi tuos 
kinus apgyvendinti tam ti
krose stovyklose. Jie atme
tė pasiūlymą ir sugužėjo į 
Singapore uostą, iš kur lai
vais išplauks į Kinijos 
Liaudies Respubliką. »

Jūreivis sumušė generolų 
kaip įžiūrimą “komunistą”

Honolulu. — Jūreivis Ed. 
C. Burt nužiūrėjo, kad A- 
merikos oro jėgų generolas 
David M. Schlatter esąs 
“komunistas,” apdaužė jį ir 
nutempė į policijos stotį. 
Tik tada pasirodė jūreivio 
klaida, padaryta todėl, kad 
abudu buvo apsirengę pa
prastais civiliniais -drabu
žiais.

Generolas dovanojo jūrei
viui ir dar pagyrė jį už 
“kryžeivišką dvasią.”

Laisvės redaktorius Rojus Mizara tik grįžo iš Pitts- 
burgho, Chicagos ir Clevelando. Jis parvežė gražų 
pluoštą aukų Laisvės jubiliejaus fondan. Per Mizara

Gražiai' pasidarbavo aukų rinkime Clevelande LDS 
55 kuopa, kuri surinko $31, ir LDS Marquette Parko 
(Chicago.]*) kuopa, kuri ant blankos surinko Laisvės 
paramai $20.

Visoms ir visiems aukojusiems ir pasidarbavusiems 
Laisvės jubiliejaus fondo reikalams tariame širdin
giausiai ačiū!

Vienas žymus veikėjas iš Montreallo rašo, kad to 
miesto progresyviai lietuviai pasidarbuos fondo rei
kalams. Kitas veikėjas rašo iš Toronto, kad to miesto 
LLD nariai ir Laisvės skaitytojai nuoširdžiai parems 
fondo reikalus. ' Laisvės Administracija

•r*

ir per raštinę sekamai gauta aukų:
LDS 76 Kp. nariai, Chicago, Ill. ........ $11.00 
žebraičiai ir česnai, Chicago, Ill.............. 10.00
Nikis Pakalniškis, Chicago, Ill...........................10.00
S. Kazelionis, Cleveland, Ohio ......... 10.00 
LLD 161 Kp., Seattle, Wash.

per K. A. Žukauską ..........  10.00
B. Kirstukas, Cleveland, O. ....................... •• 10.00
LLD 45 Kp., St. Petersburg, Fla.,

per J. J. Greblick .............................. 10.00
Jonas Urbonas, Pittsburgh, Pa.......... .... 10.00
John Gray, Loraine, O......... . .........  5.00
A. Grigas, Chicago, Ill............. • •............... .. 5.00
Jonas Purtikas, Pittsburgh, Pa.................... 5.00 *
Jonas ir Valerija Grigas, Hudson, Mass.........3.00
P. Kazlauskas, Verdun, Canada .............. .. 2.00
K. Balutis, Chicago, Ill............. • •........... .. 2.00
R. Samulioniene, Chicago, Ill........................ ■ 2.00
P. Mikulėnas, Chicago, III..................... .... 2.00
E. Arlauskienė, Chicago, III. ....••........... • • 2.00
V. Rasinskas, Chicago, Ill............................. 2.00
Walter Cook, Chicago, Ill. .. • •...................• • 2.00
Juozas Ežiukas, Chicago, Ill............. • •........... 2.00
Skaitytoja E., Florida .....................   1.00
V. Krupauskas, Verdun, Canada .............. 1.00
J. žebrys, Cleveland, O................................. • 1.00
J. Janukaitis, Cleveland, 0................................  1.00
Jonas Stripeika, Cleveland, O. .. ....................1.00
J. Boguzis, Cleveland, O. .............. 1.00
P. Radzevičirfs, Cleveland, O.......... .......... 1.00
J. Eitutis, Cleveland, O. ..........   1.00
W. Prusis, Chicago, III. ..................................... 1.00
M. Slanch, Chicago, III. .. ..................... 1.00
K. Stukienė, Chicago, Ill. .. • .....................  1.00
W. Dorinąs, Chicago, III..................... ...... 1.00
B. Gelgotas, Chicago, Ill......... .....................  1.00
Ig. Kazlauskas, McKees Rocks, Pa. ....... 1.00

Jungtinės Valstijos išleis 
60 bilionų dolerių ginklam 
gaminti per metus

Washington. — Mobiliza
cijos direktorius Charles 
E. Wilson džiaugėsi, kad 
taip smarkiai gaminama 
ginklai ir kariniai įrengi-, 
mai.

Sausio mėnesi šiemet val
džia davė fabrikams kari
nių užsakymų už 4.bilionus, 
700 milionų dolerių. Vasa
rio mėnesį.užsakyta patran
kų, tankų, lėktuvų ir kitų 
ginklų už 5 bilionus, .700 
milionų dolerių.

Taigi per metus galės bū
ti pagaminta ginklų ir amu
nicijos viso už 60 bilionų 
dolerių, sakė Wilsono padė
jėjas Howard Chase.

Spartėjant kariniams dar
bams, didėja infliacija — 
maistas, ir kiti reikmenys 
nuolat brangsta, perkamoji 
pinigų vertė smunka.

Korespondentai užklausė 
Chase, ką valdžia darys, 
kad pažabot vis kylančias 
kainas. Chase atsakė, “tai 
ne mūsų dalykas.”

Sen. Connallv perša duot
Trumanui pilna valią 
siųst jankius Europon

Washington. — Senatas 
pradėjo svarstyti klausi
mus kas liečia kariuomenės 
siuntimą į vakaru Europą. 
Tom Connally ragina pripa
žinti prez. Trumanui laisva 
valią siųsti Europon tiek 
jankių, kiek tik jam patin
ka.

Senatas tuo tarpu svars
to du pasiūlymus: 1) įgalin
ti prezidentą tuojau per
gabent d^r keturias divizi
jas amerikinės armijos į 
vakarinę Europą, kaip kad 
Trumanas planuoja: 2) ap
ribot prezidento galią taip, 
kad jeigu jis toliau norėtų 
siųsti dar daugiau kariuo
menės, tai pirma turėtų 
gauti Kongreso leįdimą.

Sen. Connally, užsieninių 
reikalų komiteto pirminin
kas, gąsdino, kad jei Kon
gresas suvaržys prezidentą, 
tai “tik padrąsins Rusiją 
užpult laivąjį pasaulį.”

Daugelis republikonų sa-

New York. — 50,000 sta
tančių laivus darbininkų, 
CIO unijistai, rengiasi su- 
streikuot balandžio 3 d., jei
gu algų kontroliavimo val
dyba Washingtone dar ne- 
užgirs algų pakėlimo, kurį 
laivastačiai i š s i d e r ėjo iš 
kompanijų.

Bethlehem laisvastatyklų 
kompanija sutiko pakelti 
savo darbininkams algas po 
18 iki 31 cento valandai; 
panašiai ir kitos kompani
jos. Bet algų kontroliuoto
jai atmeta darbininkų iš
gautus priedus todėl, kad 
tai būtų daugiau kaip 10 
procentų algos pakėlimas.

Vakarinės Vokietijos 
“gynėjai” reikalauja 
$1,570,000,000 lėšų

Bonn, Vokietija. — Jung
tinės Valstijos, Anglija ir 
Franci j a reikalauja iš va
karinės Vokietijos 1 bilio- 
no, 570 milionų dolerių nau
jiems finansiniams metams.

Dauguma tų pinigų ski
riama užlaikymui okupaci
nės amerikonų, anglų ir 
francūzų kariuomenės va
karinėje Vokietijoje; o li
kusioji dalis — “apgyni
mui” vakarų Vokietijos nuo 
Sovietų Sąjungos.

Vakarinės Vokietijos val
džia skundžiasi, kad jos 
“gynėjai” dabar reikalauja 
21 procento daugiau lėšų 
negu pernai. Jie atsako, 
“mes proporcionaliai dau
giau išleidžįame apsigyni
mui.”

Kubos ex-prezidentas 
teisiamas kaip sukčius

Havana, Kuba.— Čionai- 
tinis teismas apkaltino bu
vusį Kubos prezidentą R. 
Grau San Martiną'ir kelis 
kitus buvusius jo ministrus 
už nusukimą 174 milionų 
dolerių iš šalies iždo. Sako, 
vien San Martin “nukniau
kė” 40 milionų dolerių.

VĖLIAUSIOS ŽlNlte
t

Teheran, Iran. — Univer
siteto studentas pašovė 
profesorių, buvusį Irano 
apšvietos ministrą, draugą 
nužudyto premjero gen. A. 
Razmaros.

Maskva.—Sovietu komu
nistų laikraštis Pravdą įta
ria, . kad Amerikos šalinin
kai nušovė buvusį Irano 
premjerą Razmarą. Sako
ma, jis priešinosi “ameri
konų bosavimui Irane.”

ORAS.—Vešu ir lietus.
-------------------- — \

ko, jei Trumanui būtų duo
ta tokia galia, tai juo grei
čiau užsikurtų karas.

laisvė-liberty
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States 
110-12 ATLANTIC AVE., 
Richmond Hill 19, N. Y. 

TeL Virginia 9-1827-1828.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

Boston.—CIO, Audėju U- 
nija išsiderėio iš fabrikan
tų algos priedus no 8 iki 12 
procentų per valanda vilno
niams ir bovelniniams au
dėjams - verpė iams. Bet 
Washington© valdžia nesi
skubina tuos priedus užgir- 
ti. Unija reikalauja negai
šu oti.

CIO Skerdyklų Darbinin
kų Unija ir Darbo Federa
cijos Mėsos Darbininkų U- 
nija grasina paskelbti vi
suotiną streiką, jei val
džia vis dar atmes algos pa
kėlimą, kurį tos unijos gavo 
iš kompanijų.

Argentinos fašistai 
užgrobia La Prensą

Buenos Aires, Argenti
na.— Diktatoriaus - prezi
dento Perono kongreso pa
skirta komisija užėmė lei
dyklą La Prensos, didžiau
sio Argentinos dienraščio. 
Komisija “tyrinėja” to laik
raščio ištikimybę ir finan
sus. Iš tikrųjų La Prensa 
yra užgrobiama į Perono 
fašistų rankas.

Jau 53 dienos kai Perono 
gengsteri ai uždarė La 
Prensa todėl, kad ji kriti
kuodavo Perono politiką.

Pasakiškai teisiamas 
portorikiečiiį vadas

Porto Riko. — Tautinis 
portorikiečių vadas Pedro 
Albizu Campos tapo nuteis
tas 15 metų į sunkiųjų dar
bų kalėjimą už dalyvavimą 
sukilime prieš suameriko- 
nintą Porto Riko valdžią 
pernai spalio mėnesį.

Neseniai pirmiau jis bu
vo nuteistas 10 metų kalėti 
už ginklų turėjimą. Be to, 
Campos buš tardomas kaip 
“šalies priešas,” o už tai ga
li būti nuteistas 120 metų 
kalėti.

Mirė N. Rimski-Korsakov 
ir Boris Uspenski

Maskva. — Mirė du įžy
mūs rusai — gamtos moks
lininkas Michailas Rimski- 
Korsakov ir rašytojas Bo
ris G. Uspenski.

Rimski - Korsakov , sū
nus garsiojo muzikos kom
pozitoriaus, buvo pagerbtas 
Lenino O r d e n u ir titulu 
“Garbingojo Sovietų Rusi
jos Respublikos Mokslinin
ko.”

Boris Uspenski buvo sū
nus paskilbusio rusų rašy
tojo Glebo Uspenskio.

• Tokio, Japonija. — §ešio-i 
lika sužeistų amerikonų, 
kuriuos kinai Korėjoje pa
leido iš nelaisvės ,sako, ki
nai žmoniškai su jais elgėsi 
belaisvėje ir gydė jų žaiz
das.
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“The Big Show”
Tokiu vardu Niujorko “Times” — plutokratijos or

ganas—pavadino šiuo metu einamąjį senato komiteto 
gengsterių ir raketierių tyrinėjimą Niujorko mieste.

“Big show” lietuviškai, atseit, reikštų didįjį spektaklį, 
didžiąją dramą ar komediją. Mums rodosi, tai tinka la- 

'■ biau tragi-kornedijai, o ne dramai.
Ką gi Senate Crime Investigation Komitetas daro? 

Jis ieškot gengsterių; jis nori, jis ryžtasi surasti gengs
terių organizacijas, sindikatus; jis ryžtasi suprasti, kaip 
gengsteriai ir raketieriai veikia, kaip jie varo savo biznį, 
kuris apima bilijonus dolerių per metus.

Niujorke šis komitetas pasišaukė vieną didžiųjų gem- 
blerių, Frank Costello, ir jį “varė per kriukį.” Klausinė
jo apie tą ir kitką — koks didelis tas Costello, kiek mi
lijonų dolerių jis uždirba be darbo, kiek politikierių jis 
papirko, kiek teisėjų jis nominavo ir finansavo; kokie 
jo ryšiai su buvusiu- miesto majoru, dabartiniu amba
sadorium Meksikoje, O’Dwyeriu, ir tt.

Costello padarytas savotišku didvyriu. Prieš jį ligi 
šiol lenkėsi didžiausi politikieriai ir miesto pareigūnai, 
nes jis tvirtas; jis valdo armiją gengsterių, įis vadovau
ja gengsterių-kriminalistų sindikatui; iš savo “uždirb
tų” pinigų Costello aukoja “labdarybei,” padeda tam ir 
kitam “geram žmogui” bei bažnyčiai.

Dėl to jo pašaukimas liudyti pavirto “didžiuoju spek-
• takliu,” anot plutokratų organo. Filmininkai šį apklau
sinėjimą filmavo, televizijos aparatai godžiai grobė tai, 
kas tyrinėjimų salėje vyko ir perdavė žiūrovams, kaip 
nepaprastą, kaip didelį palinksminimą ir atrakciją.

Tas pats Niūjork Times pripažįsta, jog gengsteriai ir 
kriminalistai šiuo tarpu nominuoja kai kiniuos valdi
ninkus į valdiškas vietas; jie nominuoja kai kuriuos tei
sėjus, juos finansuoja, juos globoja, o pastarieji, savo 
keliu, padeda kriminalistams.

Ir taip ranka ranką prausia, nors abi yra juodos, o 
dažnai net kruvinos!

Šiandien sunku pasakyti, kuris teisėjas yra pastaty
tas gengsterių, kuris valdininkas yra paskirtas gengste
rių. Nekaltas pilietis, eidamas į teismą, dažnai negali 
pasakyti, ar teisėjas, prieš kurį jis stovi, yra teisingas 
žmogus, ar jis yra sukčius, paskirtas gengsterių sin
dikato ir rūpinasi tik jo reikalais.

•Matyt, nenorėdamas įvelti kai kurių politikierių, bi
jodamas per daug pasakyti, Costello ūmai “susirgo” ir 
išdidžiai išmaršavo iš salės, nutraukdamas “didįjį spek- 

I taklį.” .
Šiuos žodžius rašant, iš Meksikos vyksta Niujorkan 

buvusis miesto majoras O’Dwyeris,—jis vykstąs “sava
noriškai,”'jis “paaiškinsiąs” senato komitetui, ką žinąs 
apie gengsterius ir kriminalistus.

Laike Costello apklausinėjimo jau iškilo aikštėn, jog 
O’Dwyeris užeidavęs kadaise į kito gengsterio, Ado- 

restoraną ir su juo palaikęs gerus santykius, su juo
supažindinęs kai kuriuos asmenis, kurie ieškojo Adonio 
pagalbos.

Ką p. O’Dwyer pasakys, liekasi palaukti ir pamatyti. 
Bet vienas aišku, jog šis Senato komiteto apklausinėji
mas, šis tyrinėjimas gengsterizmo neišnaikins. Gali bū- 

: ti suimtas, nubaustas ir ištremtas Costello, gali būti su- 
. imtas ir nubaustas tas ar kitas gengsteris, bet gengste- 
rizmas viešpataus, kaip viešpatavęs. Jam išnaikinti rei
kia griežtų priemonių; jam išnaikinti reikia didžiulės,

* tvirtos darbininkiškos politinės partijos.
. Abi kapitalistinės partijos — republikonų ir demokra

tų—gengsterizmo neišnaikins, nes jos pačios yra suge
dusios, suėstos kyšysčių, ir jų vadovai dirba ranka ran
kon su gengsteriais ir gembleriais.

/Koks tai baisus prasiradimas!
Koks sugedimo vėžys, ėdąs mūsų visuomenę!
Kur jūs rasite liaudiškų demokratijų kraštuose pana

šius reiškinius ?! .

Ko dabar siekia Italijos 
socialistų partija?

Mūsų skaitytojams jau 
žinoma, kad didžiulė Itali
jos Socialistų Partija, va
dovaujama Pietro Nenni, 
tiki i bendrą frontą su ko
munistais. Ji yra taip pat 
nusistačius prie klerikalinę 
diktatūrą, kuri šiandien 
valdo .Italiją.

Dabar turime progą su
sipažinti su Italijos Socia
listų Partijos suvažiavimo, 
įvykusio šių metų sausio 21 
d., priimta rezoliucija. Ta 
savo rezoliucija socialistų 
suvažiavimas k r e i p i a si' į 
italų tauta, ragindamas ją 
“išgelbėti nacijos egzista
vimą ir taikaus demokrati
nio nacionalinio gyvavimo 
pagrindus, kuriems • gresia 
rimtas pavojus dėl valdan
čiosios koalicijos kaltės.” 
Valdančioji koalicija, pasa
kyta rezoliucijoje, mėgina 
paversti Italiją “paklusnia 
amerikinės trečio pasauli
nio karo rengimo politikos 
tarnaite bei Įrankiu.”

“Ginklavimosi programos 
įvykdymas tuo mastu, ku
riuo tai mėgina padaryti 
vyriausybė, — toliau pasa
kyta rezoliucijoje, — dar 
labiau užaštrins prieštara
vimus tarp šalies bei vy
riausybės ir sustiprins vi
suose sluoksniuose abejoji
mus, nesutarimus ir atkir
ti antinacionalinei karo 
kurstymo politikai. Kadan
gi visa tai vystysis žaliavos 
stokos bei suvartojimo ne
išvengiamo mažėjimo sąly
gomis, visos ekonominės 
veiklos, nukreiptos į gin
klavimąsi sustingimo sąly-

gomis, — šalyje vis labiau 
didės skurdas ir nedarbas, 
smuks gyventojų gyvenimo 
lygis. O valiutiniai ir kre
ditiniai manevrai neišgel
bės šalies nuo krizės. Kas
dien visiems italams teks 
brangiai mokėti už ginkla
vimąsi, v

Prie visų g y v ęn t o j ų 
sluoksnių gausių nepasiten
kinimo išreiškimų prisidės 
pasipiktinimo kupinas kiek
vieno vyro, kiekvienos mo
ters, kiekvieno jaunuolio 
balsas: ar tikrai reikalin
gas karas? Ar tikrai jis 
yra neišvengiamas?

Italijos socialistų partijos 
29 suvažiavimas dar kartą 
pareiškia, kad jokia grėsmė 
Italijos nepriklausomy b e i 
bei 'suverenumui nekyla ir 
negali kilti iš Tarybų Są
jungos bei liaudies demo
kratijos šalių.

Suvažiavimas pareiškia, 
kad karas nėra neišvengia
mas ... .

Jėgos, suinter e s u o t o s 
naujo pasaulinio karo su- 
kurstymu, sutinka savo ke
lyje kliūtis, kurios gali tap
ti neįveikiamos dėl socialis
tinio pasaulio susitelkimo ir 
galios, dėl neišsprendžiamų 
kapitalizmo prieštaravimų, 
dėl liaudies masių galybės. 
Pasaulinis taikos šalininkų 
judėjimas savo neseniai 
įvykusiame kongrese Var
šuvoje ne tik Įrodė savo 
organizuotą jėgą, bet ir nu
rodė teisingus taikingus 
sprendimus trims pagrindi
niams šios dienos klausi
mams: padaryti galą karui

POILSIS ANT LAIVO
Rašo Katrina Petrikięnė. 

(Tąsa) Nicaragua pusės, rodosi, vi-

Ameri- 
iškelia 

išspręsti 
pavarto-

kelią imperialisti-

sudaro vienintelę

lozungui “karas—ka- 
kupina pasiryžimo 
su kompartiją už

kelia didžiausiai ka

sai arti, prasideda juodi, 
vulkaniški kalnai, kurijų 
viršūnės dengia tiršti debe
sys. Visur auga-tarpsta ža
lėsiai. Naktys atrodo vė
sokos, nes pradėję prie do
ko rinktis darbininkai, ku
rie turi, dėvėjo šiltesnius 
žiponėlius.

Honduras skaitosi kita 
nepriklausoma valstybėlė, 
su pusantro milijono gy
ventojų, užima 43,000 ket
virtainių mylių plotą že-. 
mės. Patys gyventojai išsi
renka prezidentą ir tvarko
si pagal konstituciją, gi ti
krasis gaspadorius—Stand
ard Fruit and Steamship 
kompanija. Gelžkelis, vie
nų bėgių, nuvestas tik iki 
kompanijos sodų. Keliai vi
sai primityviški. Kaip ar
čiau Nicaragua pusės susi
siekimas išvystytas, neteko 
sužinoti.

Pusryčiavome kiek anks
čiau. Atlikus imigracijos 
formalumus, susodino iJ^us ** 
į traukinį (beje, “pirmos 
klasės,” nes suolai jame btį- 
vo), laivo šeimininkė pa
ruošė užkandžių ir iškelia-

Sekmadienio ryte, devy
niose, išplaukėme tolimes
nei kelionei. Havana yra 
Kubos sostinė, su netoli 700 
tūkstančių gyventojų. Ha
vanos prieplauka skaitoma 
viena iš 'gražiausių visose 
Vakarų Indi jose. Kuba tu
ri apie 5 milijonus gyven
tojų, vadinasi nepriklauso
ma, su konstitucijos pa
grindais išrenkamu prezi
dentu ir Amerikos Jungti
nių Valstijų globa.

Cukrų ir tabaką kubiečiai 
pradėjo plėsti jau šešiolik
tame šimtmetyje. Tenai 
prasidėjo ir vergų gabeni
mas iš Afrikos. Pirmieji 
atėjūnai buvo ispanai. 1762 
m. Kubą užkariavo angląi, 
bet po trumpo valdymo sa
lą grąžino atgal ispanams, 
mainais už Floridą. 1848 
m. Kubą bandė pasiglemžti 
Amerika. Tarpe tų trijų 
valstybių, už salos globą, 
nuolatos tęsėsi kivirčai. 
1901 m. galutinai baigta 
varžytinės, priimta konsti
tucija ir nuo tada AJV sau
goja šalies didžiuosius in
teresus.

Koręjoje ir Vietname, su
kurti Europoje vieningą de
militarizuotą Vokietiją, pa
laipsniui sumažinti, esant 
atitinkamai kontrolei, visas 
ginklų rūšis ir uždrausti vi
sas atominio ir bakteriolo
ginio ginklo rūšis.

Prieš šiuos teigiamus tai
kingus pasiūlymus 
kos imperializmas 
savo mėginimus 
tokius klausimus,
jus jėgą. Pavartoti jėgą 
nėra lemtingas būtinumas.

Vienybė visų tų, kurie 
nori taikos visame pasau
lyje, gali priversti pasi
traukti karo šmėklą ir už
kirsti
niams karo kurstytojams, 
kurie 
grėsmę taikai ir civilizaci
jai. Italijos socialistų par
tija, ištikima savo , tradici
niam 
rui,” 
kartu 
kirsti
tastrofai, ragina visus ita
lus susitelkti prieš karą, 
prieš bet kurį vyriausybės 
žingsnį, rengiantį karą ir 
vedantį į jį.”

Suvažiavimas ragina vyk
dyti užsienio politiką, “ku
ri turi grąžinti Italijos res
publikai jos nepriklausomy
bę, denonsavus Atlanto' 
paktą bei vėlesnius kari
nius, ekonominius ir politi
nius įsipareigojimus, užti
krinus šalies saugumą, re
miant visus suderintus 
žingsnius, n u k r e i p tus į 
tarptautinių santykių įtem
pimo praskaidrinimą, į nu
siginklavimą bei taiką ir 
nustatant tvirtus draugiš
kus santykius su TSRS bei 
Europos ir Azijos liaudies 
demokratijos šalimis. Tai 
taip pat turi užtikrinti vi
daus politika, garantuojan
ti visas teises ir . laisves de
mokratinės valstybinės san
tvarkos r ė m u os e, nenu
krypstamai gerbiąnt šalies 
konstituciją; tai taip pat 

ir 
ekonominė politika, nu
kreipta į Italijos ekonomi
kos kilimą bei vystymą ir 
į liaudies gyvenimo lygio 
gynimą, darant racionalius 
kapitalų investavimus 
ir plečiant mainus su viso
mis šalimis,* nacionalizuo
jant stambias pramonės 
monopolijas ir įvykdant 
agrarinę reformą, sutinka
mai su konstitucijos 
ir dvasia.”

Havanos miestas sparčiai 
keičia savo senovinį, ispa
nišką vaizdą į moderniškai 
amerikonišką: dideli, su

vom pamatyt naują pasau-

Jeigu dievas, tverdamas 
dangų, žemę ir visokias ge- 

aukštomis lubomis ir dau- rybes, paliko vietos peklai, 
geliu balkonų namai užlei- tai tenai, kur gyvena dar 
džia vietą naujiems, moder-/ikę. indi jonai ir kitokie 
niškiems pusiau dangorė- maišytų rasių žmonės, bus 
žiams. Į Havanos prie- tikroji, pekla. Bet, kiek vė-

Mokytoja Julija Jasinskienė ■
Lietuvos parlamento narė

*

nių nacionalistų siautėjimo j įurį užtikrinti socialinė iVILNIUS, — Julija Ja
sinskienė pradėjo mokyto
jos darbą 1923 metais. Ji 
dirbo daugelyje vietų: Ka
zokiškių, Kalvių (Vievio 
rajonas), Žebertonių (Tra
kų raj.), Motiejūnų (Uk
mergės raj.), Radžiūnų (A- 
lytaus raj.), Ž a g a r ė n ų 
(Marijampolės raj.), Vilū- 
niškių (Alytaus raj.), ir kt. 
pradinėse mokyklose. Ji su 
meile- ir atsidavimu mokė 
darbo žmonių vaikus. Bur
žuazinės santvarkos metais- 
Jasinskienė pamokose pa
sakodavo savo auklėti
niams, kad yra šalis, kur 
kitaip sutvarkytas gyveni
mas, kur visos tautos yra 
lygiateisės, kur nėra išnau
dotojų, kur visi darbo žmo
nių vaikai gali mokytis. To
kia šalis — Tarybų Sąjun- 

!ga. To meto mokyklų vizita
toriai - fašistiniai inspekto
riai ,klausinėdami Jasins
kienės auklėtinius apie di
džiausias Europos upes, di
džiausius ežerus, kalnus ir 
miestus— apie Tarybų Są
jungą iš Jasinskienės mo-

I IZ V.-Z V-

Nieko panašaus jūs nerasite socialistiniuose kraštuose, kinių išgirsdavo daugiau.
Tik ten, kur doleris—dievas, tik ten, kur nedidelė sauje

lė išnaudotojų valdo milijonus žmonių/tik ten tegalima 
rasti tai, kas dabar atidengiama šiuose senato komiteto 
tyrinėjimuose.

t’ Tai mūsų gadynės tragedija!
/ „ Tai didžiulė mūsų krašto žmonių nelaimė!
'v. Visuomenę plėšia visokie karo provokatoriui,
. -menę plėšia karo pelnagrobiai, visuomenę plėšia 

sokie gengsteriai, kriminalistai, susiorganizavę į
M'ąlius sindikatus. „

Niujorko Times siūlo tokį receptą' išsigydymui. iš 
gengsterių “įtakos”: nugalėkime Tammany Hall, ir vis
kas, bus gerai, sako tas laikraštis.

S Bet mes juk žinome, jog Tammany Hall tevyrauja tik 
Niūjorko mieste. Kaipgi su kitais miestais, kur Tam-

; many Hali nėra? Kaip su Chicaga? Kaip su Kansas
/City? Kaip su Miami? Kaip su kitais didmiesčiais?

Ne kokia čia politinė grupė kalta, kad gengsterizmas
Siautėja visame krašte. Čia pagrindiniai kalta visa ka
pitalistinė sistema, gimdanti gengsterius ir juos auklė- 

. ■ janti. Dėl to kaltos ir abi didžiosios kapitalistinės par-

visuo- 
ir vi- 
speci-

negu parašyta fašistiniuose 
vadovėliuose, todėl mokyto
jos darbu niekada nebuvo 
patenkinti ir ją kilnojo iš 
vienos mokyklos į kitą.

Pergyvenus tamsiausią ir 
klaikiausią periodą — hitle
rinę okupaciją ir buržuazi-

laikotarpį, mokytoja Ja
sinskienė su karščiausiu 
entuziazmu, visa energija 
stoja į krašto atstatymo 
darbą.

1947 m. mokytoja Jasins
kienė persikelia į Vilnių ir 
dirba Dzeržinskio raj. pra
dinėje mokykloje Nr. 4. Vi
sas jėgas skiria mokymo ir 
auklėjimo lygio pakėlimui; 
pionierių organizacijos su
stiprinimui. Ji kelia savo 
politinį - idėjinį lygį, baigia 
Vakarinį marksizmo -leni
nizmo universitetą. Jos 
klasės auklėtiniai — vieni 
iš pažangiausių mokinių. 
Už gerus pasiekimus švie
timo ir auklėjimo srityje 
mokytoja Jasinskienė po 
metų iškeliama pradinės 
mokyklos Nr. 28 vedėja. Jos 
vadovaujama mokykla tam
pa viena iš pavyzdingiau
sių mokyklų rajone. Už il
gametį ir nepriekaištingą 
pedagoginį dai;bą Jasins
kienė apdovanota Garbės 
ženklo ordinu ir medaliu 
“Už šaunų darbą Didžiaja
me Tėvynės kare.” Ji įgyja 
didelį pasitikėjimą visų ra
jono- darbo žmonių, > kurie 
ją 1950 m. išrenka deputatu 
į Dzeržinskio rajono Dar
bo žmonių deputatų tarybą.

Šiemet gi mokytoja Ja
sinskienė tapo išrinkta į 
Lietuvos Aukščiausiąją Ta
rybą. EI.

ANEKDOTAI

raide

ls šių atidengimų Amerikos liaudis turėtų nesijuokti, 
o mokytis.

Ji turėtų atsipalaiduoti nuo kapitalistinių partijų.
Ji turėtų sekamais rinkimais statyti savo kandidatus į 

valdvietes, — kandidatus, nepriklausomus nuo gengste- 
rių, nuo jų bilijoninių sindikatų.

Visuomenė turėtų kartą ant visados stoti su Pro
gresyvių Partija, nauja liaudies partija, ir per ją kovoti 
prieš visa tai, kas žemina mūsų kraštą, kas skriaudžia 
mūsų liaudį, kas bjaurina mūsų krašto vardą plačiąjame 
pasaulyj!

Netikėtas Susitikimas
New Yorko Central,Par

ke vaikščiojo dvi turtingos 
ir niekur nesiskubinančios 
jaunos moteriškės.

“Žiūrėk, žiūrėk!” sušuko 
viena. “Koks gražus kūdi
kis ana tame vežimėlyje!”

“Tikrai gi, puikus,” prita
rė antroji ir jiedvi priėjo 
prie netolimai stovėjusio 
vežimėlio.

Prisiartinusios jos ėmė 
džiaugtis dailiai aptvarky
tu kūdikiu. Urnai pirmoji 
jų suriko: “Nagi, koks tai 
nelauktas susitikimas— juk 
tai mano kūdikis!”

Stebėdamasi, jos draugė 
perklausė:

“Argi tu tikrai pažįsti, 
kad tai tavo?”

“Aš neabejoju, draugu te. 
Juk aš gerai pažįstu mano
jo kūdikio auklę, o čia 
kaip sykis ta pati šį kūdikį 
daboja.”

Surinko J. Barkus

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

žiams. 
plauką laivai atplaukia iš 
daugelio pasaulio < 
uostas dar galima plėsti; 
erdvi Įlaja laivus saugo nuo 
Atlanto žiaurių bangų. Sa
la gamtiniai turtinga, kli»- 
matas prielankus ne vien 
tik cukrinių nendrių ir ta
bako auginimui, ten pui
kiai tarpsta visokie vais
medžiai, daržovės, gera dir
va gyvulių auginimui, turi 
savo geležies, anglies, vario, 
asfalto, kasyklas. Rodosi, 
ten neturėtų būti vietos 
džiovai, prostitucijai ir 
griešno kūno pridengimui 
visokiais lopais, bet . .
kada vieni lėbauja neribo
tuose turtuose, kitiems 
prisieina merdėti amžinam 
nedatekliuje.

Sekmadienyje pietus be- 
valg/W, laivo kapitonas sa
ko, jog apleisdami laivą be 
imigracijos departmento 
leidimo prasižengėme Ku
bos įstatymams, ir policija 
galėjo mus surankiojus už
daryti porai mėnesių, kur 
niekas nenori rastis. Na, 
sakau jam, “apart geleži
nės uždangos,” argi bent 
kurios kitos šalies policija 
išdrįstų svečiams, atvyku
sioms iš šalies, iš kurios Co
ca Cola ir kitokios gerybės 
plaukia į visas pasaulio da
lis, sudrumsti “good 
times”?

HONDURAS
Pirmadienio vakare lai

vas pasiekė La Ceiba, Hon- 
duraso miestą. Antradie
nio ryte, laivą prijungė 
prie doko, prasidėjo paruo
šimas kodavimui. La Cei
ba naturalės apsaugos prie
plaukai neturi jokios: išbu* 
davotas į vandenį tiltas, 
prie kurio laivas priplau
kia, ir ten, visas darbas at
liekama.-, Karibijos Jūra be 
pasigailėjimo skalauna visą 
pusiausalio šoną, nei sale
lės, nei kokios įlajos lai
vams apsaugoti nuo van
dens bangų nėra, gamtos 
trūkumus tenka ■ žmogaus 
sumanumu apgalėti.

- Pirmieji vaizdai Hondu- 
raso’ pusiausalio žymiai 
skiriasi nuo x Kuboje maty
tų: dešiniajame šone, nuo

, Bet, kiek vė- 
• • ‘liau pamislinau, argi ne vi- 
dalių; sur tas pats!

Nuo laivo mus paėmė glo
boti specialiai paskirtas 
žmogus, italų kilmės, Hon- 
durase gimęs ir augęs, ve
dęs indijonų kilmės žmoną, 
augina šešis vaikus. Pava
žiavus kiek giliau, vadAs 
mums parodė griūvančius 
cukraus apdirbimui buvu
sius pastatus, kurie jau V’ 
lė metų pasmerkti nykimui. 
“Gerai augo šiuose laukuo
se cukrinės nendrės, bet da
bar nei ženklo jų neliko. 
Dėdė' Samas pasakė mums 
negamint daugiau cukraus, 
mašinas pardavėme Korė
jos valdžiai. Dabar būtume 
darę gerą biznį,” aiškino 
žmogelis. “Tai kam klaų? 
sėt tokio nepraktiško pa
liepimo?” klausia vienas iš 
keliauninkų. “Ką daugiau 
mes galėjome daryti? Vi
suomet taip nebus.” Ir jie 
tikisi kitokių laikų.

Traukinys niekur nesku
ba, prie bent kiek įdomes
nės vietos sustoja, gi apie- 
linkės vaikai, išgirdę artė
jantį traukinį, prisiskynę 
visokiausių žiedų^ skuhę 
kaip įmanydami keleivius 
sutikti ir, rankutes atkišjį 
vienbalsiai šaukia: “Gimir* 
Vaikučiai visokiausių spal
vų bei bruožų, bet daugu
moje indėnų kilmės. Gy
ventojų lūšnos visai primi
tyviškos: kiek nuo žemės 
pakeltas “pastatas,” sienos 
iš bamboo arba paimu lapų, 
šakomis prilaikomų; stogas 
dengtas taip pat paimu la
pais. Jeigu kur pasirodo 
šiokia-tokia tvorelė aplink, 
pora juodų paršelių, kelios 
vištelės ar raguotė, tai jau 
prabanga. Tokių ir vaiku
čiai drabužėliu prisidengia. 
Bet matytis ir tokių vietų, 
kur vaikučiai išpūstais pil- A > 
vukais, visai nuogi, ir jų 
daug. Senesnieji vyrai ar 
moterys rengiasi kas kuo 
įmano. Nemanau, kad ten 
bent mažas sklypelis kokios 
nors medžiagos būtų beveffikS 
čiai sueikvota: lopai ant loT a 
pų, o -lopus krūvoje Belai
ko iš žolių virvutės.

(Daugiau’bus)

2 psl.-Laisve (Liberty, Litb. Daily)* -Antr.,
■ i- i
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(Istorinis Romanas)

(Tąsa)
: —Bajore Jurgi, tau lietuvio bajoro 
rabužiai geriau tinka, negu kryžiuočių 
altas apsiaustas su juodais kryžiais . . . 
rt, nustebs pamačiusi Margarita, — ir 
unigaikštiene nusidžiaugė pati.
Bajoras Griežė vėl nusilenkė ir, ne- 

altai nusišypsojęs, paraudo.
: —Pasakyk man, bajore Grieže, kaip 
i manai, ką cjabar darys kryžiuočiai, 
ižinoję apie mūsų suvažiavimą su ka- 
ąliumi Jogaila?.. Ar jie puls mūsų že
maičius, ar veršis į Lenkų žemes?—pa- 
lausė Vytautas.
I —Sunku pasakyti, šviesiausias kuni- 
aikšti, bet aš manau, kad po tokio smėl
io jie tuo tarpu nieko nedarys: jau ir 
irma ordine buvo kalbų dėl didžiojo ma
estro Konrado Vallenrodo, o dabar, ma- 
au, jį stačiai paskelbs išdaviku, ir bus 
auji rinkimai.
Kunigaikštis Vytautas tylėjo ir mąstė. 

’—Aš manau,—pagalvojęs kalbėjo to- 
aojbajiras Griežė,—kad dabar jie ne
lis neif mūsų, nei lenkų, o ruošis į ko- 
i žūt^ar būt . . . G ra pas von Plauen ir 
rma ouvo didelis priešininkas mažcs- 
,ų žygių į Lietuvą. O dabar Marien- 
irge jo nuomonė daugiau svers, negu 
’dino magistro.
į-—Gerai, — tarė atsidusęs kunigaikš- 
3, — tegul jie ten sau galanda ginklus, 
mes tuo tarpu pagaląskime savo liežu- 
us, kad sugebėtumėm atsispirti Kroka
is vyskupams ir ponams . . . Dabar 
ums pavojingesni lenkai, negu kry- 
uočiai . . . Nežinai, Rambaude, ar daug 
tjorų ir vyskupų lydi karališkąją porą? 
—Krokuvos vyskupas, .du karaliaus 
ipelionai, keli prelatai ir apie šimtą 
i j orų didikų su savo žmonomis.
—O šiaip palydovų?
—Ne daugiau kaip mūsų.
—Na, tai gerai. Gal jau ir metas. Tai 
.dinkimės, — tarė kunigaikštis, išeida- 
as išlpž stalo.
Kunigaikščio ir kunigaikštienės pažiū- 
ti suplaukė iš apylinkių žmonių mi- 
os, ir /'nedidelis Slanimo • miestelis pa
rte triukšminga stovykla.
Kai jie iišėjo iš trobos ,smalsuolių mi- 
a krustelėjo, nusiėmė kepures; kiti at- 
klaupė.
Bajoras Rambaudas nusiėmė kepurę 
sušuko kunigaikščiui: “Tegyvuoja.” 

inia pagriebė jo šūki, ir visi pradėjo 
ūkti:
—Tegyvuoja mūsų kunigaikštis!.. 
Irastvui, naš kniaziu!..
Kunigaikštis išėjo savo bajorų prieš
ai! ir visus šaukiančius ir džiūgaujam
as apdovanojo-daug reiškiančiu žvilgs- 
u; kunigaikštienė pasėjo į minią keletą 
.uju naujų blizgančių varinių pinigų, 
es priebučiu pasidarė baisi spūstis; visi 
lolė ant žemės, graibė gaudė blizgan
tis variokus, plėšė vienas kitam iš ran- 
i, stumdėsi, klykė . . . Tolimesnieji, ku- 
3 buvo užsiritę ant tvorų, ant stogų, 
įbar pamatę, kad kunigaikštienė beria 
niguį galvatrūkčiais nukurnėjo žemėn 
pradėjo brautis arčiau. Kunigaikštie- 

■ pwg^ave bajorui Griežei kapšelį vari- 
ų ir liepė pasėti juos minioje plačiau, 
it ir tai neapsiėjo be spūsties ir triukš- 
o; vienus labai suspaudė, kitus parbloš- 
ant žemės, kam sumynė purvan kepu- 

, nutraukė nuo galvos skarelę . . .
Pagaliau palydovai minią nustūmė to
tu, ir du bajorai privedė prie kuni- 
,ikščio baltą žirgą ir palaikė balno kil
is. Kunigaikštienę garbingai pasodino į 
žįmą. Į kitus vežimus susėdo jos palydo
ms bajorės, sukrovė kunigaikštienės rū- 
is, daiktus; visi bajorai ir palydovai 
•eit užėmė prie vežimų ir šaly kuni- 
dkščio savo vietas, ir šauni iškyla iš
tiesė per visą Slanimo miestelį.
—O ryt, bajore, būsi laimingas trigu- 
,i . . . trigubai, — nusišypsojo kuni

gaikštienė ir tyčia pabrėžė žodį “trigu
bai.”

—Per jūsų malonę, šviesiausioji kuni
gaikštiene.

Minia lydėjo iškylą per visą miestelį, 
bėgo per daržus, ritosi per tvoras ir sku
bėjo užbėgti užuolankom, norėdami dar 
kartą iš arti pamatyti kunigaikštį ir ku
nigaikštienę. Lydėdami visi šaukė: “Te
gyvuoja, mūsų kunigaikštis! Zdrastvui, 
naš kniaziu!”

Kiti smalsuoliai ir raiti ir pėsti ly
dėjo kunigaikštį iki pat Astravo.

Juo iškyla artinosi prie miesto, juo 
daugiau ir daugiau rinkosi raitų ir pės
čių palydovų, kurie būriais ir pavieniui 
skubėjo per laukus, lindo iš miškų, lau
kė ant kelio ir, nusiėmę kepures, vis šau
kė:

—Tegyvuoja mūsų kunigaikštis!.. 
Zdrastvui, naš kniaziu! ..

Į Astravą atvyko kunigaikštis su savo 
dvaru vidudienį. Jį sutiko su duona ir 
druska vietos bajorai, gudų dvasininkai 
ir žmonių minios. Cerkvėje skambino 
varpais.

Dar niekuomet Jurgiui Griežei taip 
smarkiai neplakė širdis, net ir dideliuo
se mūšiuose, kaip išvydus Astravo sie
nas. Jis visas pradėjo virpėti, spaudė 
pentinais savo žirgą ir, kai minia už
plūsdavo vieškelį, pasiryžęs buvo per ją 
skirti sau kardu kelią. Jo akys siekė 
toli priekin ir ieškojo prie pilies sienų 
ir-prie vartų, kur susispietę vietos bajo
rai, ar nepamatys ir savo Margaritos. 
Bet nei jos, nei motinos niekur nesimatė.

—Argi jos ir iš Astravo išvežtos? — 
prabėgo Griežės galvoje mintis, ir jis 
žvilgterėjo į kunigaikšti.

Bet kunigaikštis kalbėjos su lenkų ka
rūnos didiku, Astravo bajoru Kristinu, 
kunigaikštienę lai(kę_apspitusios Astravo 
bajores, ir ji, tarytum, Margaritą ir jį 
visai užmiršo.

Priėmęs iš Astravo bajorų duoną ir 
druską, kunigaikštis su kunigaikštiene 
ir savo palydovais, džiūgaujančios mi
nios lydimas, įėjo į miestą ir apsistojo 
pavestose jam pilies patalpose. Išlipda
ma iš vežimo kunigaikštienė Ona vėl pa
bėrė į minią keletą saujų blizgančių pi
nigų.

—Šviesiausioji kunigaikštiene, o kurgi 
mano Margarita? Kurgi bajorienė Knys- 
tautienė? — prieangy paklausė bajoras 
Griežė ir paaimanavo:—gal būt, jas ir iš 
čia kur išgabeno?

—Kantrybės, bajore Jurgi: jos čia— 
aš jau sužinojau iš Astravo bajorių.

—Maloningoji kunigaikštiene, — pa
bučiavo jos ranką Griežė,—leiskite man 
pirmam jas pamatyti.

—Gerai, bajore, tik jos laikomos ne 
kaip mūsų, bet kaip kryžiuočių įkaitės. 
Jos nuo kurio laiko laikomos Krokuvos 
vaivados žinioje. Astravo vaivada išleis 
jas tik anam paliepus!

—Kunigaikštiene, tai šiandien aš jų 
dar nepamatysiu?!

—Kantrybės, bajore Jurgi. Pamatysi 
dar ir šiandien, tik reikia sulaukti kara
liaus Jogailos, o su juo atvyks ir Kro
kuvos vaivada.

—Kunigaikštiene, įsakykite man pasi
rūpinti kilniųjų moterų išvadavimu, o aš 
išvaduosiu ir be Krokuvos vaivados su
tikimo: jos ne įkaitės ii1 ne vokietės—jos 
klasta pagrobtos, ir gėda tam riteriui, 
kurio širdies dama nelaisvėj kenčia, o 
jis su kardu makštyse prie pilies vartų 
jos išvadavimo laukia.

—Bajore Jurgi, būk toks kantrus ir 
gudrus, kaip tavo kunigaikštis: ateis lai-, 
kas, a'tsiskaitysi su visais priešais, o da
bar pas.i versk žalčiu. Aš nenoriu tavęs 
matyti nudegusiais sparnais,— ir kuni
gaikštienė išnyko savo kambariuose.

(Bus daugiau)

Per laikus žmonių yra sa
koma: jog “kiekviena kova 
reikalauja aukų.” Negana, ką 
užpuolikai turėjo sumokėti 
nemažai doleriukų uiž svetai
nės suteršimą, bet dar ir gy
vybę turėjo paaukoti.

O nežiūrint tų. visų užpuoli
kų pastangų- ir nuostolių, ban- 
kietas įvyko ir dar su nevisai 
menkomis pasekmėmis. Kiek 
atmenu, buvo paskelbta, jog 
bankietas davė virš poros 
šimtų dol. pelno.

Žinių rinkėjas

Worcester, Mass
Jau daromi pasiruošimai 
vasariniam veikimui

Kovo 6 d. LS ir DB Draugi
jos mėnesiniam susirinkime 
buvo skaitytas malonus ir 
simpatingas laiškas nuo Lie
tuvių Meno 3-čios Apskrities 
pirmininko V. Bovino iš New 
York o su prašymu Olympi- 
jos Parko iš eilės ketvirtiems 
metams meno mokyk
lai. Laiškas labai gražiai atre- 
klamuoja šią Draugiją ir 
Olympia Parką, kaipo tinka
miausia vieta. Kitos tokios 
vietos nėra rytinėse Valstijose. 
Reiškia, iš toli žmonės geriau 
mato mūsų įstaigą, negu mes 
patys. V. Bovinas kredituoja, 
“kad dėka jūsų parkui ir 
lietuvišką kultūrą ir meną.” 
Draugijai, mes galime kelti

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė duoti parką veltui Meno 
vakacijinei mokyklai. Šiais 
metais mokykla atsibus nuo 
liepos 8 d. iki 22 dienai, tai 
yra anksčiau, negu praeityje 
būdavo.

Susirinkimas išrinko biznio 
gaspadorius parkui dėl šių 
metų; J. Dovidonis ir D. G. 
Jusius apsiėmė darbuotis.

LLD 11 kuopos atstovas J. 
Skliutas paprašė susirinkimo, 
kad Draugija pasveikintų 
“Laisvę” 40 metų sukakties 
proga paaukojant kiek. Nu
tarta paaukoti $25.
Taipgi abi Literatūros Drau- 

jos kuopos rengia pokilį ba
landžio 29 d., Olympia Parke. 
Tai bus pirma pavasarinė su
eiga parke. Parengimas bus 
atžymėjimui Laisvės jubilie
jaus 40 m. sukakties.

Reporteris

Cicero, III.
Šis bei tas iš mūsų kampelio

Pastaruoju laiku dirbtuvių 
darbininkų judėjimas ir veik
la žymiai pagyvėjo prieš algų 
užšaldymą.

(Liuosybės svetainėje kas 
vakaras unijos laiko susirinki
mus. Apačioje salės, Mrs. 
Kumpus užeigoje taipgi pilna 
unijistų.

Nekuriu įmonių darbininkų 
eina perbalsavimai tarpe ne- 
prigulmingų ir AFL unijų.

★
Žodis apie dipukus

Teko patirti, kad vietiniai 
kunigai nėjo į dipukų kermo
šių. Tas jų susiėjimas, reikia 
pasakyti, buvo kraštutinių 
reakcininką, todėl ne tik pa- 
rapijonys, bet ir kunigai ne-

p Cleveland, Ohio
irtis — Kiaušinių mėtymo

Jau ''bemaž metai prabėgo 
o to lai&p, kaip vietos fa- 
tiniai elementai su dipukais 
puolė LLD Jubiliejinį ban- 
?tą, sumušė jos pirm. A. 
mbą, kiaušiniais apmėtė to

bankieto dalyvius ir pašalinę 
publiką, kuri tuo laiku pasi
ngojo įeiti į Slovėnų Auditori
ją.

Pasekmėje to užpuolimo, 
šių metų kovo 3 d. čion mirė 
P. štaupienė, išsirgus-arti me
tus laiko. Minėto užpuolimo 
dienoje P. štaupienė su savo 
vyru Kaziu vadovavo Collin- 
vvoodo parapijos diplikų bata-

Ii jonui ir prie svetainės nuro
dinėjo jiems išsivaizduotus 
raudonuosius, kurie buvo pa
vaišinti kiaušiniais. Bede- 
monstruodama apie Slovėnų 
Auditoriją, matomai, gerokai 
peršalo ir po to sunkiai ir il
gai pasirgo plaučių uždegi
mu. Sakoma, jog nuo to lai
ko jinai nebuvo pilnai pasvei
kus,, nors laikotarpiais ir neat
rodė ligonė.

Labai nužemintai Jungtinių Valstybių ambasadorius 
Stanton Griffis sveikinasi su Ispanijos kruvinuoju dik
tatoriumi Francisco Franco.

Linden, N. J.
Iš LDS 135 kuopos veiklos

LDS 135-tos kuopos įvykę 
pietūs 11-tą dieną kovo nebu
vo publika skaitlingi. Reikia 
priminti, kad apylinkės mūsų 
draugai-gės praleido popietį 
kur nors kitua’, gal nereikš
mingam tikslui. Atsilankė tik
vietiniai ir keletas elizabetie-
čių ir Cranfordo veikėjų.

Tačiau kuopos veikėjai bu
vo gerai nusiteikę. Sakė, nors 
nedidelę publiką turime, bet 
galime pasirodyti, kad tai 
vienatinė LDS kuopa šioje 
apylinkėje, kuri nepasiduoda 
neveiklumo ligai; tai vienati
nė LDS kuopa šioje apylinkė-
jo, kuri paminėjo LDS 20-ties 
metų sukaktį.

Laike pietų trumpai kalbė
jo LDS reikalais vienas iš 
draugų. Vytautas Meškauskas 
sudainavo apie penkias ang
lų kalba dainas. Jam pijami 
akompanavo Evelyn Carlson, 
kitatautė.

Vytautą Meškauską' teko 
pirmu , kartu matyti ir girdėti 
dainuojant. Tai jaunas vaiki
nas, • einantis muzikos mokslą 
ir už metų ir pusės tikisi jį 
baigti. Dainuoja gerai ir turi 
malonu baisa. Aišku, kad lie
tuviai nėra įpratę ne savo kal
ba klausytis dainų. Tačiau su
sirinkusieji pilnai jaunojo 
Meškausko dainavimą įverti
no sd gerais plojimais. Gera 
Vytauto ypatybė yra ta, kad 
pirma, negu pradeda dainuo-
ti, jisai paaiškina dainos pras
mę, su šypsena veide, ir tas 
daro gero įspūdžio į susirin
kusią publiką. Gaila tik, kad 
Vytautas Meškauskas nedaly
vauja su savo dainomis ir bal
su plačiau lietuvių tarpe. Aiš
ku, jo svarbiausias tikslas — 
mokslas dainoje ir muzikoje 
ir jį pilnai baigti su pasižy-

Mrs. Gresh apsirgo, tad jos 
vietoje buvo darinkta O. Ari-
sonienė. Pagaliau ir IT. Bara
nauskiene susirgo. Tad Ariso- 
nieiiė "paliko viena komisijoj. 
Jai pagelbėjo Jone Rigely.

Iš parengimo, atrodo, pa
sekmes buvo neblogos, nes 
kai kurios draugės prisidėjo 
su dovanomis. Dig. A. Murei- 
kienė davė 1 kvortas pieno ir
2 sūrius, J. Rigely 2 keikus,
donatsų ir svarą kavos, L. 
Mockaitienė kciką, O. Ariso- 
nienė 6 duonas, E. Labutienė 
setą stiklų. Kuopos vardu 
gaspadinąms ir aukotojoms 
širdingai ačiū.

—o--
Mirė K. Černauskas

Kovo 13 d. mirė visiems
IJridgeporto lietuviams gerai 
žinomas Kazimieras černaus
kas (Charles Cherry), žmo
gus buvo virš 60 metų vien
gungis. Mirtis netikėta. Atsi
kėlęs iš ryto nuėjo į garažą ir 
norėjo užtaisyti bateriją. Du
rys buvo uždarytos, ir paga- 

Ivęs auto nuodingų dujų uždu
ose, ir tokiu būdu taip netikė- 
I tai1 žmogus mirė.

Aš manau, gal kas geriau 
apie jį žino, tai plačiau apie 
jį galėtu padažyti. 

, —o—
Organizuotų darbininkų 
laimėjimai

Kovo 8 d.. The National La
bor Relations Board įsakė 
The Paterson Steel and Forge 
kompanijai, Stradford, Conn., 
skaitytis su savo CIO unijon 
priklausančiais darbininkais.

Žinios iš Lietuvos
Vilniaus miesto rajonų tarybų 
lenktyniavimo rezultatai

VILNIUS, sausio 5 d. — Su
sumuoti rezultatai Vilniaus 
miesto rajonų tarybų socialis
tinio lenktyniavimo už tolesnį 
kultūrinio-buitinio gyventojų- 
aptarnavimo gerinimą ir Vil
niaus tvarkymą per 1950 me
tų, antrąjį puąmetį.

Miesto vykdomasis komite
tas lenktyniavimo nugalėtoju 
pripažino Tarybų rajono Dar
bo žmonių deputatų tarybą ir 
nutarė palikti pereinamąją 
Raudonąją vėliavą rajonui, iš
kovotą per pirmąjį pusmetį.

Antrąją vietą užėmė Stali
no rajono Darbo žmonių de
putatų taryba. Trečioje vieto
je — Dzeržinskio rajono Dar
bo žmonių deputatų taryba 
(vykdpmojo komiteto pirmi
ninkas V. Naukaitis).

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Petras Kazimiero Eidukinas iš 

Medžiukų kaimo, Rumbonių para
pijos nuo Alytaus miesto, pajieškau 
savcvkaimynų iš Medžiukų kaimo ir 
Run.Iron jų — Šivokų ir Astrackų. 
Prašau atsišaukti.

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

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

(54-55)

PRANEŠIMAI
DETROIT ,MICH.

Moterų pažangos Klubo susirinki- 
| mas įvyks trečiadienį, kovo-March 
! 21 d., pradžia 7:30 vai. vakare, vie- 
! ta 4097 Porter St. Visos klubo na
rės malonėkite dalyvauti šiame su- 

i sirinkime, nes yra daug svarbių da- 
j tykų aptarimui. Taipgi atsiveskite ir 
j naujų narių. — V. S., nut. rašt.

(55-56)

; RICHMOND HILL, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, kovo-March 21, pradžia 
8 vai. vakare, vieta 110-06 Atlantic 
Avė. Daugelis dar nėra užsimokėję 
duoklių už j.951 metus ir dar yra

1 neatsiėmusių knygas. Tad būsite vi- 
: si šiame susirinkime, pasimokėkile 
duokles, atsiimkite knygas. Kurie

1 patys negalėsite būti susirinkime, 
; perduokite duokles per kitus. Turi- 
i me daug svarbių reikalų aptarimui. 
Būkite visi, .padarykite susirinkimą 
gyvesniu. —Prot., Rašt.

(55-56)

MONTELLO, MASS.
: Moterų Apšvietos Klubas rengia 
Velykų margučių parę, įvyks Vely
kų dienoje, Liet. Taut. Namo apati
nėje įšalėję, pradžia 1 vai. dieną. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Už gra- 

i žiausius margučius bus duodama do
vanos. Bus ir dainų programa. Kvie- 

' čiame visus atsilankyti ir linksmai 
I laiką praleisti. Įžangos nebus. — 
j J. Stigienė. (55-57)

Taipgi kompanijai paliepta 
priimti du darbininkus, kurie 
buvo prašalinti virš metai tam 
atgal ir už tą visą laiką kom
panija priversta apmokėti 
nuostolius.

Tai geras pavyzdys tiems, 
kurie dar abejoja apie unijos 
naudingumą. M.A.

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

galėjo toleruoti tokių burnoji
mų, kokie ten kalbėta.

Vienas dipukas, karštas 
smetonininkas, aną dieną ėmė 
rūgoti ant Amerikos valdžios, 
kad ji nenaudoja atombombų 
ant Sovietų Sąjungos.’

Jąm buvo paaiškinta, kad 
atominės bombos gali sunai
kinti abi šalis ir jam pačiam 
jų tekti. Jis porino, kad rei
kia jas mesti nieko- nelaukus, 
o ne lukuriuoti. Bet apsigrį- 
žęs tas “mandročius” sakė — 
esą, žydai valdo Ameriką ir 
Rusiją įr todėl neleidžia bom
bų mesti.

Tai taip tūlų dipukų sme
geninė “protauja.” Pamisli- 
jus, gaila, nes tai fašizmo ir 
karo aukos.

Ligoniai
šiuo lailku serga Ethel žal- 

idokienė ir jos sūnus Waller. 
Taipgi nesveikuoja W. Stan
kus, Liuiosybės Namo Bendro
vės raštininkas.

C. 1.

mėjimu.
Draugų Meškauskų visa 

šeimyna — tėvas, motina ir 
du broliai — priklauso prie 
vietinės M)S 135-tos kuopos. 
Ir Vytautas Meškauskas nuo 
pat mažens yra kuopos nariu 
ir todėl jisai ir pasirodė su sa
vo talentu pirmu kartu lietu
vių tarpe per savo LDS kuopos 
parengimą, kaipo dainininkas 
ir muzikas. Jo tėvai ir brolis, 
kurie dalyvavo, parengim^e, tu
rėjo laimės pasidžiaugti jo 
talentu ir pasirinkta profesija:

* Pilietis.

Bridgeport, Conn.
Pare gerai pavyko

Kovo 10 d. įvyko graži kor
tų pare, kurią surengė LDS 
74-ta k p. Gražus būrys sve
čių ir viešnių susirinko ir visi 
linksmai kortomis lošė. Kortų 
parės komisijoj buvo IT. Ba
ranauskienė, Mrs. Gresh. Bet

I « CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

3 psi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Antr., Ko v..Mar. 20, 1951
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ŽINIOS Iš UETUVOS

gr. 161950 m.
Mokslų Akade- 
Lietuvos
ir Vilniaus Vai-

d
Tstori-

Mokslininkų-archeologų 
konferencija

VHJSFIUS,
■Lietuvos 

rnijoje įvyko 
jos Instituto
stybinio Universiteto archeo- 

logijos-etnografijos katedros 
bendras susirinkimas, skirtas 
1948—1950 m. m. archeolo
ginių ekspedicijų rezultatams 
apsvarstyti. v

Pastarime buvo skaityti 5 
pranešimai: istorijos mokslų 
kandidato Pr. Kulikausko “1- 
950 m. tyrinėjimai Kurmai-
čiuose, Kretingos rajone”,
jauno mokslinio bendradarbio 
Černiausko “1948 m. archeo
loginė žvalgomoji ekspedicija 
Kretingos ir Mažeikių rajo
nuose,” jaun. mokslinio ben
dradarbio Tautavičiaus “1949 
m. archeologinė žvalgomo
ji ekspedicija Zarasų ir Ro
kiškio rajanuose,” Karinio-is- 
torinio muziejaus darbuotojos 
Navickaitės “1948—1949 m. 
m. tyrinėjimai Linksmučiuose, 
Pakruojo rajone” ir Vilniaus 
Valstybinio Universiteto 
dėst. Kulikauskienės 
m. tyrinėjimai Laiviuose, Sa
lantų rajone”.

vyr.
1950

d.— 
proga

Nauji pastatymai
ANYKŠČIAI, sausio "4 

Naujųjų Metų 
Anykščių vidurinės mokyklos 
meno saviveiklos kolektyvas 
pastatė J. Chlivickio ir J. Gu
staičio pjesę “Obelys žydės”.

KAUNAS.—Muzikinio dra
mos teatro scenoje šiomis die
nomis pasirodė Kauno Univer
siteto centrinis dramos būre
lis. Buvo pastatyta L. Geras- 
kinos pjesė “Brandos atesta
tas”. Tai nebe pirmas šio ko
lektyvo pastatymas. Prieš tai 
studentai buvo pastatę “Ma- 
šenką”, “Vedybas” ir kitas 
pjeses.

A. Ivanauskas

Didelės pergalės
KELME , saus. 4 d.—“Lai

mės” kolūkis — pirmaujan
tis Kelmės rajone. Po sustam- 
binimo jame yra 1,400 hekta
rų žemės, tame tarpe vien dir
bamos 900 hektarų. Didelius 
gamybinius rodiklius kolūkie
čiai pasiekė praėjusiais me
tais.

Didėjant visuomeniniam ū- 
kiui, kyla ir kolūkiečių ge
rovė. *

I

Stalino ke-
žemės ūkio artelės kolū-

Mažeikiai, 
liu 
kiečiai su dideliu pakilimu su
tiko Lietuvos Ministų Tarybos 
nutarimą “Dėl priemonių Lie 
tuvos žemės ūkiui toliau išvys
tyti.” Kolūkiečiai prisiima 
naujus įsipareigojimus.

Laukininkystės brigados se
kančiais metais įsipareigojo 
vasarinių grūdinių kultūrų 
pasėlių plotą praplėsti 28 pro
centais, įvesti sėjomainą, iš 
kiekvieno ha išauginti 3—4 
centneriais didesnį derlių, ne
gu pernai.

Bendras kolūkio 
plotas sekančiais metais 
žymiai praplėstas.

pasėlių 
bus

De-
Viršumpianinė produkcija

KAUNAS, I. 20 d. — 
šimtis tūkstančių dėžučių' deg
tukų viršum plano kasdien 
pagamina “Liepsnos” fabriko 
kolektyvas. Stoję į socialistinį 
lenktyniavimą, įmonės darbo 
žjnonės įsipareigojo iki vasa
rio 18-tosios baigti 2 mėnesių 
planą.

Plytų gamintojų 
įsipareigojimai

ŠIAULIAI, sausio 26 d. — 
“Aleksandrijos” plytų fabriko 
kolektyvas 195,1 metus sutiko 
pirma laiko įvykdęs 1950 me
tų gamybos planą. Cechuose 
išvystytų socialistinių lenkty
nių dėka pasiekta puikių re
zultatų. Sutaupyta apie 200 
tonų durpių. K. Kalvelis

Laukiame didelio pokylio
LMS 3 apskrities metinė 

konferencija jau visai netoli. 
Ji įvyks balandžio 14-15 dd., 
Lietuvių Kultūriniam. Centre, 
Richmond Hill, N. Y. Chorai, 
vaidintojų grupės, broliškos 
organizacijos ir kuopos priva
lo skaitlingai dalyvauti. Kaip 
delegatai, taip ir organizacijų 
nariai, veikėjai kviečiami.

Nepamirškite, kad svarbus 
konferencijos atidarymas į- 
vyks šeštadienio vakare (ba
landžio 14). Tai bus kaip ir 
delegatų priėmimui pokilis. 
LMS apskrities valdybos na
riai padarys trumpus praneši
mus svarbiais mūsų meno sa
viveiklos klausimais. Paskiau 
bus leista kiekvienam. . išsi
reikšti keliamais meno klausi
mais. Vakaro baigimui seks 
svečių priėmimui pobūvis, už
kandžiai ir tinkami gėrimai.

Ant rytojaus, balandžio 15, 
nuo 11 vai. ryto, vėl tęsis LMS 
3 Apskrities konferencija. Po

Pirm leidimo girdyti, 
turės pavalgydinti

Naujai išleistas valstijinio 
alkoholiniams gėrimams par
duoti tvarkytojo patvarkymas 
sako, jog norintysis gauti gė
rimams parduoti leidimą pri
valės turėti mažiausia 90 die
nų pilnai

Iki šiol 
reikalavo 
valgyklos

jau taip griežtos.

veikusį restauraną.
veikusieji nuostatai 
turėti valgių, bet 
amžiaus ribos nebu-

vo

MIRĖ
17-tą,šeštadienį, kovo 

Greenpoint ligoninėje, mirė 
Thomas Sinkevičius, 67 metų 
amžiaus, gyvenęs 18 Stagg 
St., Brooklyn, N. Y. Pašarvo
tas priešais Liet. Am. Piliečių 
Klubą esančioje šermeninėje, 
12 Stagg St., Brooklyn e. Pa
laidotas pirmadienį, kovo 19- 
tą, 2 vai. po pietų, Alyvų Kal
nelio kapinėse. Laidotuves 
prižiūrėjo graborius M. P. 
Ballas (Bieliauskas).

Paliko dukterį Lydia Paul- 
neier, brolius Viktorą ir Albi
ną.

Tarnas Sinkevičius buvo pa
žangus žpiogus, didelis dien
raščio Laisvės patrijotas.

Filmos-Teatrai
Graži filmą
Kovo 8-tą pradėta rodyti 

Francijoje dirbta nauja filmą 
“The Lovers of Verona.”

Paveikslas rodo moderniš
ką romantišką tragediją, pa
remtą paskilbusiu Shakespe- 
ar’o veikalu “Romeo and Ju
liet.”

šiame naujame veikale su
simyli stiklo išdirbystės fabri
ko darbininkas su nusigyvenu
sios ponų šeimos dukra (kuri; 
tik viena iš jų visų nori dirbti 
ir prie, progos dirba). Veika
las baigiasi kaip ir origina
liame, abiejų meilužių mirti
mi. Tačiau jau visaip kitaip 
prie to prieinama — moder
ninių dienų ir aplinkybių pa
remtais įvykiais.

Gražiai, realistiniai vaiz
duojama visas romanas. Ne
prilyginsi mūsų Hollywoodo 
dausose ir nonsensų svajoji
mą. Nors filmoje kalba fran- 
cūziškai, bet su angliškais pa
rašais, tai lengva suprasti vis
ką. .

Turint laiko ir progos verta 
pamatyti “The Lovers of Ve
rona,” kuri dabar rodoma 
nepna 48, 121 West 48th St. 
(prie 7th Avė.). Norma.

Ci-

Mary Ascienzo, netekėjusi 
motina, sulaikyta kalėjime 
kaltinimu, kad ji savo nauja
gimį "nužudė numetimu nuo 
trečio aukšto keltuvo olon.

konferencijai, 3:30 vai., pra
sidės Operos Festivalis. Tai 
bus didelė meno iškilmė. Po 
operos koncerto, po operos 
svetimose kalbose, mes turėsi
me vėl lietuviško meno iškil
mę. Programą pildys mūsų 
meno grupės, solistai ir instru
mentalistai. Vėliau bus 
giau žinių apie šią meno 
mę.

dau- 
iškil-

buvoJau keletu atvejų 
spaudoje rašyta apie vasario 
18-tą LMS' ruoštą koncertą, 
bet ne viskas paminėta. Kon
certe aukos nebuvo renkamos, 
vienok gauta ir aukų. Tai reiš
kia, kad mūsų žmonės moka 
įvertinti gerą meną. Per va
karo pirmininkę, Heleną Jes- 
kevičiutę, mūsų meno veiklai 
aukojo Joe Steponaitis $2. 
Ch. Nečiunskas ir O. Kalvai- 
tienė — po $1. Didelis ačiū.

Civilinių savisaugos 
naujas įsakas

Tos įstaigos viršininkas Ar
thur W. Wallander ragino į- 
sirengti namuose slėptuves. 
Skiepai, anot jo, esą geromis 
slėptuvėmis nuo atominių 
bombų. Tik reikią prisipirkti, 
prisikrauti reikmenų.

Viršininkas ragina ten pa
sidėti chemiškus gaisro gesin
tuvus, eilę kibirų su vandeniu, 
baterėjomis varomus radijus, 
liktarnas, taipgi kirvius 
gas, ir tt.

štan-

Palaidotas Vincas 
Baltrušaitis

V. Baltrušaitis mirė kovo 9 
d. Jisai nesveikavo jau per ke
letą mėnesių. Pirmiau apie 
trejetą savaičių išbuvo ligoni
nėje ir buvo jau šiek tiek su
stiprėjęs, bet parėjęs iš ligo
ninės namo ir vėl smarkiau, 
susirgo. ; 1

Pastaruoju ' laiku jo žmona 
taipgi rimtai susirgo, nebuvo, 
kas jį prižiūrėtų, net nei kas 
valgyti pagamintų. Kovo 7 d. 
vėl buvo nuvežtas ligoninėn, 
kur į antrą dieną mirė. Pali
ko savo gyvenimo draugę, ku
ri randasi ligoninėje, ir kiek 
draugų.

Per keletą pastarųjų, metų 
velionis Baltrušaitis į jokius 
parengimus nesilankė, nes gy
venimo našta buvo jį nemalo
niai suspaudusi. Jau apie 10 
metų, kai nedirbo, gyveno iš 
taip vadinamo “home relief.” 
Iš tokios mizernos pašalpos 
vargingai prisiėjo gyventi ir 
išeiti į jokias pramogas nebu
vo iš ko.

Velionis Vincas buvo pa
žangus žmogus, nariu LLD 24 
ir LDS 46-tos kuopų. Ir visą 
laiką skaitė dienraštį Laisvę.

Pirmadienį, kovo 12 d., ne-i 
skaitlingam būreliui palydovų 
dalyvaujant, palaidotas Aly
vų Kalnelio kapinėse. Ant ka
pų P. Buknys pasakė atsisvei
kinimo kalbą.

Laidotuvių direktorius buvo 
Ėallas-Biehauskas. Koresp.

Operos pastatymas 
puikiai pavyko

Kovo 18-tą Liberty Audito
rijoje pastatytoji opera “La 
Traviata” suvaidinta nuosta
biai gražiai. Ir publikos daly
vavo gausiai. Gražios talkos 
tuo atžvilgiu suteikė lietuviai 
iš apylinkių ir grupės iš toli
mų miestų.

Plačiau apie tai matysite se
kamose laidose.

Kovo 14-tą miestinė 
York o .Opera pradėjo 
vaidinimų sezoną.

New 
savo

Darbininką judėjimas 
ryžtasi nekaltą negrą 
ginti nuo mirties

Kelių New Yorko .žymių di
delių unijų vadai pasiuntė 
prezidentui Trumanui ragini
mus išgelbėti McGee gyvybe.

Kovo 20-tą jau buvo pas
kirta jį nužudyti. Darbo mi
nių ir kitų demokratinių žmo
nių protestai nužudymą vėl 
atidėjo. Tačiau visa viltis jį iš
gelbėti glūdi darbininkų sąjū
dyje. Darbininkai gali jį iš
gelbėti ir išlaisvinti, 
bus veikta permažai 
lai.

Tarpe pasiuntusių 
pias vadovaujančių 
yra Charles Fay iš elektristų, 
Joseph P. Selly iš susisieki
mų, Ben Gold iš kailiasiuvių 
unijų.

City College Studentų Ta
ryba taipgi nutarė 
gelbėjimo kampaniją 
Taryba rems studentų 
mą tam tikslui masinį

jeigu ne- 
ir pervė-

telegra- 
unijistų

McGee 
remti, 

rengia
nt itin-

Niujorkas 
skersai-išilgai

Lietaus ir viesulo atliuo- 
suotas gabalas stucco sienos 
nukrito nuo apartmentinio na
mo 211 E. 35th St., New Yor
ke. Užgavo du iš Queens- 
Midtown Tunelio išvažiuo
jančius auto. Vieną vairuoto
ją sužeidė ir trafiką sustabdė 
apie porai valandų.

1—< Vetos
New Yorke planuoja sugrą

žinti seniau buvusias vartoja
mas trispalves trafiko šviesas. 
Numatoma, kad jos reikalin
giausios prie mokyklų.

Dr. John C. Knapp, per 28 
metus vadovavęs St. John’s 
ligoninės X-spindulių skyriui, 
nusišovęs savo namuose Se- 
tauket, L. I. Buvęs nusiminęs 
dėl nesveikatos.

Bronxe atsidarė naujas paš
to skyrius 92 Jerome Ave., 
tarp 190 ir 192 St.

Greenpointėje nuo balan
džio 16 iki,.gegužės 2-ros vyk
dys X-ray paveikslų traukimą. 
Patarnaus nemokamai, iš 
miestinio sveikatos depart- 
mento atvežtose keliaujančio
se stotyse — healthmobiles.

Mrs. Sabine Emden, 35 me
tų, nuteista 6 mėnesius kalėti. 
Ji įvažiuodama į mūsų šalį 
kaipo dipuke buvo pagauta 
norint įšmugeliuoti $1,024 
vertės laikrodėlių,. įsiūtų jos 
ploščiaus pamušale.

Keturi vyrai nukrito 9 aukš
tus su krintančiu keltuvu pa
state 319 W. 43 St., New Yor
ke. Nei vienas pavojingai ne- 
susižeidė. Juos apsaugojo olos 
dugne tam tikslui Įrengtos ke
lios eilės sprendžinų.

Frank Barbieri, pasiturįs 
Long Beach gyventojas, poli
tikierius, užsimušė nukritęs ar 
nušokęs iš 10 aukšto viešbuty
je Knickerbocker. Raštelyje 
žmonai rašęs, kad jis esąs la
bai sergančiu.

- Mrs. Hetty Green palikusi 
St. Ann’os bažnyčiai, Brook- 
lyne, $500,000. Gavėjai nuste
bę. Jie žinojo, kad milijonie
rė netoli gyveno, bet ji niekad 
tos bažnyčios nelankiusi.

Dar astuoni asmenys areš
tuoti gale savaitės kaltinimu, 
kad jie pardavinėję narkoti
kus.

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

Rendos ir pagerinimai

jau išsi- 
blankas), 
gali kelti

pagerini-

Greta leidimo tiesioginiai 
kelti rendas (šimtai tūkstan
čių namų savininkų 
ėmė tam. tikslui 
yra nuostatai, kiek 
už pagerinimus.

įkainuoti yra 22 
mai ir kiek už juos gali pa
kelti rendos per menesį,seka
mai: pakeitimą elektros nuo 
DC į. AC srovę $1.50; karšto 
vandens įvedimą po $1.25 nuo 
kambario kas mėnuo; pirmu 
kartu įdedant gasinį ar kitą 
kokį pečių po $3; mechaniš
kas šaldytuvas iki 7 kubiškų 
pėdų po $5; televizijos ante
na $2.

Po tiek gali rokuoti už įve
damus pirmu kartui tokius 
pagerinimus. šiuos žodžius 
rašant dar neturiu po ranka 
davinių, kiek galėtų kelti ren
dos už kitus 17 pagerinimų, 
kurių tarpe, sakoma, vieni 
yra pirmkartiniai, o kiti 
naujinamieji.

at-

“Sutinka svarstyt” 
Vokietijos nuginklavimą

Paryžius. — Amerikos, 
Anglijos ir Francijos užsie
ninių ministru pavaduoto
jai, pagaliau, “sutiko svars
tyti” Vokietijos nuginklavi
mo klausimą, tačiau reika
lauja kartu išnagrinėt va
dinamą “per dideli” Sovietų 
apsiginklavimą.

Sovietų atstovas Andrius 
Gromyko laukia patvarky
mo iš Maskvos, kaip atsi
liepti į tą amerikonų, an
glų ir francūzų pasiūlymą.

ar-

Washington. — čionai ti- 
niai valdininkai sakė, nėra 
pagrindo kalboms -ąpie 
tėjančią taiką Korėjoje.

4 metai kalėjimo už 
$4,000,006 gaisrą

Lansing, Mich. — Rich
ard C. Shay, 19 metų am
žiaus, tapo nuteistas. 4 iki 
10 metų kalėti už tai. kad 
padegė Michigano valdžios 
rūmus. Gaisras padarė 4 
milionus dolerių nuostolių.

Seattle, Wash. — Mirė Ci
vilinio karo veteranas H. R. 
Gale, 104 metų.

Neapolis, Italija. — Pu
siau susprogo žibalinis lai
vas; dar nežinia, kiek žmo
nių užmušta. c

Praga.— Pranešama, kad 
Čechoslovakijos vyriausybė 
areštavo generolą Josefą 
Pavelą, valstybinės polici
jos ministro pavaduotoją. 
Sakoma, Pavel dalyvavo są
moksle su buvusiu užsieni
niu ministru Klementisu 
prieš demokratinę Čecho
slovakijos valdžią.

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

Vyry atydai
Brooklyn© ir apylinkes vyrai, 

tėmykit!
Mes tuojau reikalaujame dviejų 

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

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

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

Brooklyno jaunuoliai 
darbuojasi už McGee 
gyvybes išsaugojimą

Kings Highway srities jau
nimas išstojo su keleriopais 
veiksmais gelbėti Willie Mc
Gee gyvybę, šešios dešimtys 
jaunuolių išsirikiavo po vieną 
į eilę, ištiso bloko ilgio, ir 
maršavo šaukdami: “Negrai 
linčiuojami, naciai laisvi, kur 
mūsų demokratija?”

Vieniems m aršu o j ant, 
pasistatę ant gatvės staliukus 
prie jų rinko parašus po peti
cija prezidentui Trumanui. 
Prašė išgelbėti McGee gyvy
bę. Trumpui laiku surinko 300 
parašų.

kiti

30 valandą raštinėje 
už butą

Ne minkšta ir ne linksma 
buvo 45 asmenims (10 iš jų 
vaikai) prabūti 30 valandų 
butams parūpinti įstaigos raš
tinėje, viename kambaryje. 
Pasivaduodami, jie stovėjo ar 
sėdėjo. Motinos vaikus sugul
dė ant suolų ar akmeninių 
laiptų jiems pradėjus verkti 
miego.

Valdžios atsiųsti pareigūnai 
grasino nuo motinų atimti 
vaikus, motinas areštuoti. Bet 
motinos sukėlė tokią demons
traciją, jog pareigūnai grąsi- 
nimus užmiršo. Rendauninkų 
organizacijos 
kelios šeimos jau 
o kitoms pažadėjo 
laiku duoti butą, 
atsisakė išeiti.

pagelbstimos, 
gavo butą, 
artimiausiu 
Be to jos

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.

ligonių kambariui reikme-
- už griežtai žemas kainas.

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

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMU 
AKINIUS

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL ST. 2-8342

----------------------------------------------------------------------------------------------- a------- į

REPUBLIC BAR & GRILLA*
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

Petras Kapiskas|
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, vynai 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

Brooklyn, N. Y>
Telefonas: Evergreen 4-8174
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Help Wanted Agny Tel. Plaza 7-28

HELP WANTED—F^MAU

Namų darbininkė, >guol: 
atskirame kambaryje, paį 
rimas nereikalingai-vien? 
vaikas. GReat Neck’2-751' 

(43-5
Moteris virtuvės darbui, paprast 

valgių gaminimas, labai linksm 
auklėjimo namai. $120 iki $150 
menesį. Kambarys, jei pa Reida u j 
ma. C Y. 5-5690. (55-5

Namų darbininke, kuri myli v: 
kus, mergaitė 214 metų, berniuk 
3 mėnesių, guolis vietoje, Fort 
Hills. $160. Tel. IL. 9-1128.

Moteriške abelnam namų darbi 
vienas vaikas, turi mylėti vaiki 
guolis vietoje ar kitur. SP. 7-09( 
Saukite po 11 A. M.

HELP WANTED—MALE
SUPERINTENDENT, VEDĘS, Į 

ŠEIMOM NAMAS, BRONX, 
KAMBARIAI IR ALGA. SE. 3-11!

Hanley nesiliko apleisi
Buvęs gubernatoriaus pad 

jėjas Joe R. Hanley dab. 
yra Veteranų Reikalais Div 
zijai patarėju. Ta vieta tap 
pagimdyta po praėAusivjjį rį 
kimų, kada Hanley \ atsisa' 
nuo kandidatūros į ga^bern: 
torių.

Naująsias pareigas Hanl 
pradėjo eiti sausio Lmą, k 
pasibaigė jo terminas prie g' 
bernatoriaus. Iš karto jam m 
kėjo $16,000 algos metams. E 
Hanley nebuvęs tuo patenki 
tas. Tad šiomis dienomis I 
valstijos iždo jam dar priq 
jo šešis tūkstantėlius 
doms.”

Alga dar ne viskas, 
skyrimu prie veteranų 
jos Hanley įgauna teisę gai 
kas metai po $4,000 valstij' 
nes pensijos už kožnus ištą 
nautus valstijos tarnyboje m 
tus bile kuriose pareigo: 
Hanley yra išbuvęs įvairio 
valdinmkystėse jau 24 meti

išH

Su r 
d i vi

Waterbury, Com|i.—Mi 
laikrodžių fabrikantas 1 
ving Hali ChaseX92 md 
amžiaus. )

Telefonas
EVergreen 4-8969




