
Pirmasis Taikos Žygis i mu
šti sostinę Washington.-} gerai 
pavyko. Tiesa, komercine 
spauda jį boikotavo, beveik 
nieko nerašė, bet ponai valdo
vai buvo smarkiai pagąsdinti. 
Dabar jie labai bijo žmonių. 
Kai sužino, kad pas juos užeis 
žmonės ir reikalaus nepamirš
ti, kas juos išrinko ir ką jie 
turėtų atstovauti, jie labai iš
sigąsta.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

Taip ir dabar atsitiko. Pra- 
, ėjusį ketvirtadienį suvažiavo 

Washingtonan arti trijų tūks- 
' tančių žmonių iš trisdešimt še

šių valstijų. Beveik visi kon
gresmenai išsislapstė. Pasislė
pė ir New Yorko senatoriai. 
Žpionės nuėję pas juos jų ne
rado.

į't T As vienas parodo, kad są- 
judis už taiką mūsų valdovus 
ve/kkia, bent jau neduoda 
jie-Tns ramybės.

—o—
Visas Brooklynas dabar 

kalba. Lai, sako, nors vienos 
didžiosios operos perstatymas 
Kultūriniame Centre tampa 
mūsų metine tradicija. Negir- 

■ dėjau nė vieno, o kalbėjausi 
su daugybe, kuris būtų išsita
ręs, kad jam. perstatymas ope
ros “La Traviata” nepatiko. 
Kiekvienas džiaugėsi atvykęs 
ir pamatęs.

Aš neabejoju;, kad ateinan
tį rudenį kas nors vėl sugal- 

' vos atkviesti į Kultūrinį Cen- 
■ trą kitą operą, šaunios, ža

vingos operos yra “Carmen”, 
“Barber of Seville,” “Pagliac- 
ci”, “Faustus”, “Aida” ir ki
toju

, > —o 
Geras laisvietis, kuris gyve

na ^ashingtone, prisiuntė iš 
vieno komercinio laikraščio 
iškarpą.- Nors nepažymėta, iš 
kokio laikraščio paimta, bet 
greičiausia bus iš kurio nors 
Binghamton, N. Y., didlapio.

Tame mieste buvus Ameri
kos Lietuvių Tarybos suruoš
ta iškilmė. Joje kalbėjęs bu
vęs SLA prezidentas Stasys 
Gegužis.

Gegužis pareiškęs, pasak 
to laikraščio, kad “karas tarp 
Amerikos ir Rusijos yra neiš
vengiamas”. Ir tai esąs “vie
nintelis būdas išsilaisvinimui 
milijonams žmonių iš komu
nistinio jungo”.

Gegužis raginęs nelaukti, 
karui kilus, nė su atominės 
bombos numetimu ant tos Ru
sijos. Girdi, “jeigu karas a- 
teis ir ši šalis numes ant Rusi
jos^ atominę bombą, Rusijos 
žrriohės sukils prieš savo val- 
džią”.

jDar daugiau. Gegužis smar
kiai kritikavęs mūsų valdžią, 
kam dar ieško Keturių Di
džiųjų konferencijos. Jokių 
pasitarimų nebereikią.

Ar tai ne bjauru?
—o— .

Karo metu žmonės nuo mū
šių bėga į visas puses. Tai ži
noma visam pasauliui.
Bet kai dabar skaitai prane

šimus iš Korėjos, tai užtinki 
tokį samprotavimą: Kai korė
jiečiai bėga į mūsų pusę, mes 
sakome, kad jie bėga pas 
mus. Bet kai jie bėga anon 
pusėn nuo mūsų, mes sakome, 
kad juos komunistai varosi.

CIO Politinės Veiklos Ko
mitetas praneša, jog ko
vo 21 d. Washingtone susi
rinks šimtai unijų vadų “štur
muoti aukštą pragyvenimą” ir 
“pademonstruoti savo pasiry
žtą kovoti didžiojo biznio 
mdnopolį ant mobilizacijos 
pastaroj.”

Bet Is to šturmavimo gali iš
eiti tik mažas piš. Tiek Green, 
tiek Murray su visa dūšia at
sidavę Trumano politikai. Ta 
gi politika jkėlė tą didįjį biz-
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AMERIKONŲ ARMIJA 
STENGIASI PASIEKT
38 TĄ PARALELĘ

J J.

1,000 jankių lėktuvų\ atakavo
Korėjos liaudininkus ir kinus

Korėja, kovo 20.— Vidu
riniame Korėjos fronte 
amerikonai užėmė pozici
jas už 15 mylių į pietus nuo 
38-tos paralelės, tai yra, 
sienos tarp šiaurinės ir 
Pietinės Korėjos.

Amerikonų komanda už
ginčijo paskalus, kad jie ar 
jų talkininkai pasiekę vie
tas už 10 mylių nuo 38-tos 
paralelės; ypač atmetė gan
dus, būk jau pasiekta ta li
nija.

1,000 amerikinių lėktuvų

Amerika ir Anglija prašo 
vokiečiu generolu planu

Bonn, Vokietija. — Jung
tinės Valstijos, Anglija ir 
Franci ja prašė, kad kari
niai vakarų Vokietijos spe
cialistai pagamintu planus 
dėl vokiečių armijos, oro 
jėgų ir karinio laivyno.

Anglai - amerikonai tiki
si panaudot vakarinius vo
kiečius kaip dali Atlanto 
kraštų ginkluotų jėgų prieš 
Sovietus.

Skandalas dėl atliekamų 
nuo karo daiktų biznio

Washington. — Kongresi
nis komitetas kaltino val
džią, kad jinai užmoka po 
$1,000 atpirkdama daiktus, 
kuriuos pardavė vakarinei 
Vokietijai po $15.

Amerika yra taip pigiai 
pardavus vakarinei Vokie
tijai biliono dolerių vertės 
trokų, automobilių, motorų 
ir kitų atliekamų nuo karo 
daiktų.

Kongresinis komitetas 
tvirtino, kad anglas George 
Dawson, pirkdamas iš va
karinės Vokietijos tuos 
daiktus ir vėl parduoda
mas Amerikai bei kitiem 
kraštam, pasipelnė 100 mi- 
lionų dolerių.

Dawsonui padėjo ir arti
mas prez. Trumano pažįs
tamas John Maragon, kari
nių kontraktorių tarpinin
kas.

Passaic audykla paleido 
darbininkus j "atostogas”

Passaic, N. J. — Botany 
Mills audykla paskelbė 
dviejų ^savaičių “vakačijas” 
visiem savo darbininkam, 
kitaip sakant, padarė lok
autą prieš juos.

Darbininkai, CIO Audėjų 
Unijos nariai, streikuoja 
nuo vasario 16 d. Taipgi 
eina streikas prieš Worsted 
Mills ir Forstmann Wool
ens audyklas.

nį ton kontrolen. Todėl reikė
tų pradėti nuo Trumano ir jo 
politikos. Bet apie, tai unijų 
vadai nė galvoti negalvoja.
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Studentas pašovė buvusi lran° 
ministrą kaip šalies išdaviką

bombardavo ir a pš a u d ė 
m a r š u o j ančius frontan 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus ir kinus; sakoma, 
jie, be kitko, sunaikino bei 
sužalojo 5 liaudininkų tan
kus.

Kprejiniai liaudininkai 
apsitvirtino gintis į pietus 
nuo čunčono, esančio už 8 
mylių nuo 38-tos paralelės.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie ir kinai visame fronte 
įtūžusiai ginasi nuo ameri
konų.

Franko prašo Amerikos 
ginklų; žada padėti 
“ginti” vakarų Europą

Washington. — Franko 
fašistų valdžia Ispanijoj sa
kė Jungtinių Valstijų am
basadoriui Stantonui Grif- 
fisui: Jeigu Amerika nau
jai apginkluotų ispanų ar
mija, tai Ispanija padėtų 
ginti vakarinę Europą nuo 
komunistų.

Korespondentai užklausė 
valstybės departmento na
rį M. McDermottą apie Is
panijos ginklavimą. Mc
Dermott nedavė tiesioginio 
atsakymo, tiktai priminė, 
kad valstybės sekretorius 
Dean Acheson pereitą mė
nesį pareiškė senato užsie
nio reikalų komisijai, jog 
jis “tikrai pasitiki,” kad 
Ispanija dalyvaus vakari
nės Europos gynime nuo 
Sovietų Sąjungos.

Brangiai lėšuoja francūzam 
karas Indo-Kinoje

Paryžius.—Franci jos ka
ras prieš Vietnamo liaudi
ninkus, Indo-Kinoj, lėšuoja 
po 29 milionus dolerių kas
dien.

Francūzų komandierius 
gen. de Tassigny, parlėkęs 
Paryžiun, prašo dar 15,000 
kariuomenės, kad galėtų at- 
mušt gręsiantį ofensyvą iš 
liaudininkų pusės.

Dauguma francūzų krei
vai žiūri į tą karą, kaip 
praneša N. Y. Times ko
respondentas.

Perša ex-prezidentam 
vietą Senate

Washington. — Republi- 
konas senatorius Owen 
Brewster pakartojo siūly
mą priimti buvusius Jung
tinių Valstijų prezidentus 
kaip bendrinius senatorius; 
sako, ex-prezidentai - sena
toriai privalo turėti 'pata
riamąjį balsą, bet ne spren
džiamąjį ir gauti reguliarę 
senatoriaus algą.

ORAS. — Giedra ir vėsu.

Teheran, Iran. — Maho
metonų teologijos studentas 
N. A. H. Ghumi pavojingai 
peršovė profesorių Abdulą 
H. Zanganeh, teisių sky
riaus pirmininką Teherano 
Universitete.

Pašovęs jį studentas sušu
ko: “Visi išdavikai turi bū
ti išnaikinti!”

Prof. Zanganeh buvo 
švietimo ministras velionio 
premjero gen. Razmaros 
valdžioje. Karštieji Irano 
tautjninkai neseniai nušovė 
Razmarą.

Irano karalius dabar pa
skelbė karo stovį prieš riau
šininkus.

Kaip Razmara, taip ir

Kinija sako, MacArthur 
vartoja nuodų dujas

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublikos radijas 
įtarė generolo MacArthuro 
kariuomenę, kad ji vartoja 
nuodų dujas kare prieš 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus ir kinus savanorius.

(Iš pranešimo neaišku, ar 
kalbama apie ašarines-troš- 
kinančias dujas ar smarkes
nes.)

Sniegynai ir pūgos 
vakarinėse valstijose

Chicago. — Vidurvakari- 
nėse valstijose siautė pū
gos. Prisnigta 16 iki 18 
colių naujo sniego Wiscon- 
sine, Minnesotoj, lowoj, 
South Dakotoj ir Nebras- 
koj. Pusnyne suklimpo tūks
tančiai automobilių.

Per sniegų audras žuvo 
dar 3 asmenys'.

Vėliausios Žinios
..........  ■... ——•—........t ...... ..

Paryžius. — Pranašauja
ma, kad iškriks Keturių 
Didžiųjų ministrų pavaduo
tojų konferencija.

Amerikos, Anglijos ir 
Franci jos atstovai vis at
meta Andriaus Gromyko, 
Sovietų užsieninio ministro 
pavaduotojo, siūlymą at
skirai svarstyti visųpirm 
Vokietijos nuginklavimą, o 
paskui — apsiginkla v i m o 
mažinimą Keturių Didžiųjų 
šalyse.

Gromyko kaltino anglus- 
amerikonus, kad jie atgin- 
kluoja vakarinę Vokietiją 
karui prieš Sovietų Sąjun
ga

Formoza. — Čiang Kai-- 
šekas, kinų tautininkų va
das Formozos saloje, sakė, 
jog priimtų amerikoną kaip 
čiangininkų generalio šta
bo galvą karui prieš Kini-1 
jos Liaudies Respubliką.

Paryžius.—Generolas Ei- 
! senhower, vyriausias ko
mandierius tarptau tinęs 
Atlanto kraštų armijos, pa
skyrė savo pavaduotojum 
anglų feldmaršalą Montgo
mery. i

Zanganeh priešinosi siūly
mui perimti anglų žibalo 
kompaniją Irane į to krašto 
valdžios rankas. Jiedu sto
jo už leidimą anglams ir 
toliau monopoliniai išnau- 
dot Irano žibalo versmes.

Būdamas švietimo minis
tru, Zanganeh išleido įsa
kymą įkalint be teismo to
kius redaktorius, kurių 
laikraščiai kritikuos val
džią, ir suspenduot tuos 
laikraščius. Žana gan eh 
taipgi uždraudė kairesniųjų 
studentų demonstracijas.

Studentas Ghumi, dabar 
peršovęs Zanganeh, yra na
rys fanatiškos tautinės ma
hometonų sektos Fadajan 
Islam.

Plinta Paryžiaus 
darbininkų streikas

Paryžius. — Prie požemi
nių geležinkelių ir busų 
streikierių prisidėjo elek
tros ir geso darbininkai su
streikuodami. Streikas su
paralyžiavo ne tik paties 
Paryžiaus važiuotę, bet ir 
priemiesčių geležinkelius.

Ant greitųjų sušauktas 
ministrų kabinetas svarsto, 
kaip varu priversti strei- 
kierius darban grįžti.

Mesta bomba i amerikinį 
knygyną, Irake

/_____
Bagdad, Irak. — Du ira

kiečiai metė bombą i ame
rikinį knygyną. Bomba 
sprogo priemenėje ir su
žeidė keturis asmenis. Tuo 
tarpu knygyne buvo 50 stu
dentų. Vienas bombametis 
areštuotas.

Tas knygynas vadinasi 
Jungtinių Valstijų Žinių 
Įstaiga.

Washington.—Senato ko
misija svarsto Jbilių, reika
laujantį kontroliuot dirbti
nio lietaus darymą.

(Įvairiose valstijose yra 
užvesta teismuose bylos, 
reikalaujančios atlyginimo 
už nuostolius, kuriuos pa
darė dirbtinis lietus.)

Viena, Austrija. — Kari
nis amerikonų teismas su
rado kaltais 11 saviškių ka
reivių kaip šmugelninkus.

Popiežius ekskomunikavo 
eilę cechą kunigą

Roma. — Popiežius eks
komunikavo (nuo bažnyčios 
atmetė) visus tokius kuni
gus, kurie priėmė vysku
pystę ar kitus paaukštini
mus iš Čechoslovakijos ko
munistinės valdžios.

Taipgi ekskomunikuoti 
visi asmenys, kurie liudijo 
prieš arkivyskupą J. Bera- 
ną ar kitaip prisidėjo prie 
jo ištrėmimo iš sostinės 
Pragos.

(Beran dabar gyvena 
Rozmital pilyje, 40 mylių 
nuo Pragos.)

KURIAMAS VAKARINES
EUROPOS PLIENO IR 
ANGLIES TRUSTAS
Amerika tikisi, kad tas trustas 
tarnaus karui prieš Sovietus

Bonn, Vokietija. — šešių 
vakarinės Europos kraštų 
atstovai susitarė apvienyti 
jų anglies ir plieno pramo
nes, pagal Francijos užsie
ninio ministro Roberto 
Schumano planą. Tie kraš
tai yra Franci j a, vakarų 
Vokietija, Italija, Belgija, 
Holandija ir Luksembur- 
gas. Sutartis bus pavesta 
jų ministrų kabinetams ir 
seimams tvirtinti. f

Tai būtų didžiulis tarp
tautinis plieno ir anglies 
trustas. Jungtinės Valsti-

Italijos komunistai 
remty bile valdžią, 
kuri tik vengtų karo

Roma.—Palmiro Togliat
ti, Italijos komunistų va
das, pareiškė, jog komunis
tai remtų bile valdžią, kuri 
atsimestų nuo karinio sąry
šio su Amerika, Anglija ir 
kitais vakarų Europos 
kraštais.

Kalbėdamas Milano pro
vincijos komunistų suvažia
vime, Togliatti smerkė da
bartinę klerikalu premjero 
de Gasperi v-aldžią kaip ka
rinį Jungtinių Valstijų 
įrankį. Jisai sakė:

—Turime dėti visas pa
stangas, kad Italija nebūtų 
įtraukta į imperialistų ka
ro sukurį. Mes pasiryžę 
ginti savo šalį nuo visų už
puolikų. vBet Sovietų Są
junga negręsia ir niekuo
met negręs užpult Italiją.

Lenkija teisia Jehovos 
liudytojus kaip šnipus

Varšava. — Lenkų teis
mas pradėjo tardyti septy
nis narius religinės Jeho
vos Liudytojų sektos. Jie 
kaltinami, kad šnipinėjo A- 
merikai ir varė šmugelį, iš- 
keisdami Lenkijos pinigus į 
amerikinius dolerius.

(Jehova yra vadinamas 
Dievas senajame Biblijos 
testamente.)

Laivo sprogimas užmušė 
12 italą, sužeidė 51

Neapolis, Italija.—Pusiau 
persprogo ' ir nuskendo . ži
balinis Italijos laivas Mont 
Allegro, betaisant jį Nea
polio uoste. Sprogimas už
mušė 12 žmonių ir sužeidė 
51.

Hong Kong. — Praneša
ma, jog Kinijos liaudies 
valdžia Kantone areštavo 
penkias katalikes vienuo
les. x Kaltina jas už dauge
lio kūdikių numarinimą per 
blogą priežiūrą prieglaudo; 
je. Tos vienuolės yra ka
nadietės.

jos remia tą trustą — tiki
si, kad jis kariniai susti
printų vakarinę Europą 
prieš Sovietų Sąjungą .

Anglija atsisakė prisidė
ti prie trusto - sutarties. 
Nes anglai tikisi daugiau 
pelnyti, vesdami laisvą, sa
varankišką prekybą su už
sieniais.

Siūlomoji sutartis sako:.
Bus palaikoma vienoda • 

plieno ir anglies’ kaina vi
soms susitarusioms šalims 
ir panaikinti aukštieji mui
tai už tu produktu {gabeni
mą iš vienos šalies i kitą. 
Bus paskirta tarptautinė tų 
pramonių valdyba ir įsteig
tas specialus tarptautinis 
seimas, kurio -nutarimus 
valdyba turės vykdyti. Su
sitarę kraštai galės laisvai 
naudotis vieni kitų anglia
kasiais ir plieno darbinin
kais.

Išimtis daroma dvylikai 
didžiausių plieno kompani
jų vakarinėje Vokietijoje. 
Toms vokiečių kompani
joms leidžiama pasilaikyti 
ir kontroliuoti visą joms 
pačioms reikalingą anglį.

Šeši minimi kraštai paga
mina beveik pusę visos an
glies vakarinėje Europoje 
ir apie du trečdalius plie
no. Siūlomų apvienyti abie
jų pramonių vertė skaičiuo
jama keturiais tūkstančiais 
milionų dolerių. 

---- •-----

Darys “Aiskrymą” 
jankiam Korėjoje s

Korėja. — Netrukus bus, 
Korejon atgabentos ameri
kinės mašinos jankiams 
“aiskrymą” daryti, kaip 
praneša korespon d e n t a i 
Kiekvienas artferikonas ka
reivis gaus bent po pus- 
kvortę aiskrymo per savai
tę.

Viskas daroma, kad su
ramini kareivius, idant jie 
•neprašytų greit namo grą
žinti, sako New Yorko 
Times korespondentas Mur
ray Schumach.

Iraniečiai ragina perimt 
anglų žibalo biznį 
be atlyginimo

Teheran, Iran. \— 6,000 
žmonių demonstravo prie < 
šalies seimo rūmų, reika
laudami tuojau perimt ira- 
nišką anglų žibalo kompa
niją į Irano valstybės nuo
savybę be atlyginimo an-, 
glams. Demonstrantai sa
kė, anglai jau ir taip per 
daug pasipelnė iš Irano ži- • 
balo versmių.

Anglai skaičiuoja, kad 
tas jų biznis vertas 585 mi
lionų dolerių.

Stroud, Okla. — Mirė Ci- ,; 
vilinio karo* veteranas John ♦ 
Hutchinson, 105 metų am
žiaus. • |
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Žygis į Washington^ kovoje už 
pasaulinę taiką 

t t

Rašo Laisves Korespondentas

POILSIS ANT LAIVO
Rašo Katrina Petrikienė.

(Tąsa)

“Taikos nelaukime —tai-11 
ka iškovokime,” šiandien 
yra šūkis visos pažangio
sios, sąmoningosios žmoni
jos. Ji sako: “Suvienyki
me mūsų pastangas ir pa
reikalaukime nutraukti ka
rą, kuris šiandien niokoja 
Korėją, o rytoj grasina 
gaisru visam pasauliui.”

Šitoje kovoje už taiką 
ypatingai atsakomybė krin
ta aht Amerikos žmonių 
pečių. Jie negali tos atsa
komybės atsisakyti.

Šiuos

Laikas pratęstas
Jungtinių Valstijų aukščiausiojo teismo teisėjas Hugo 

Black padarė tarimą, pagal kurį negras Willie McGee 
nebus nužudytas kovo mėnesio 20 d.

Kaip žinia, praėjusiojo karo veteranas Willie McGee, 
sėdi Laurel (Mississippi valstijoj) mirties kameroje. Jis 
nusmerk-tas mirti nekaltai, suktais būdais. Jis jau buvo 
teistas keletą kartų, bet jį teisė tie, kuriems rūpi lai
kyti negrus pavergtus ir pažemintus. '

Savo potvarkiu, teisėjas Black suteikė nusmerktojo į 
mirti gynėjams iki kovo 20 d. laiko įteikti aukščiausia
jam šalies teismui naują apeliaciją arba reikalavimą, 
kad McGee byla būtų iš naujo pernagrinėta, nes tapo 
surasta daug davinių, liudijančių, jog McGee neprie
vartavo baltveidės, dėl ko jis buvo nusmerktas mirti.

•Visa tai suteikia Amerikos žmonėms daugiau laiko 
kovai už McGee gyvybę sutvirtinti.

Visa tai sako kiekvienam žmogui, kuri 
jog reikia smalkiau, i 
valstijos budelis negalėtų pasiimti dar vienos negrų 
tautos gyvybės.

Kova už McGee—kova už negrų laisvę ir teises.
' Kova už negrų laisve ir teisęs—kova už visų Amerikos! «ai "lietuviu" sūnų'randasi 
darbo žmonių laisvę ir, pagrindines .teises! Korėjoje. Tūkstančiai jų

rašau

prieš keletą valandų sugrį
žęs iš Washingtono. Paty
rimų ir įspūdžių labai daug. 
Noriu jais
Laisvės skaitytojais. Juo 
labiau', kad apie taikos sąjū
dį be galo šykščiai ir beveik 
visuomet tik n e i g i a m a i 
šiandien rašo komercinė 
spauda. Tuo būdu informa- 

I cijas lietuviams tenka sem- 
v . . . tuj*1 sąžinę, - savo darbininkiš-

,k?™^.kal^SS1!Slpi>; kos spaudos . O juk taikos 
i sąjūdis paliečia lietuvius ne 
I mažiau, kaip visų tautų ir 
I rasių žmones. Jau tūkstan-

pasidalinti su 
skaitytojais.

1. Mes reikalaukime, kad 
mūsų valdžia baigtų karą 
Korėjoje ir ieškotų taikos 
su Kinija. Mes reikalauki
me, kad mūsų sūnūs būtų 
sugrąžinti iš Korėjos ir lai
komi namie.

2. Mes pasakykime, kad 
mes esame priešingi iš nau
jo apginklavimui Vokieti
jos ir abelnai ginklavimuisi.

3. Mes priešingi visuoti
nei militarinei tarnybai ir 
mūsų jaunimo sumilitariza- 
vimui.

4. Mes ginkime civilines 
Amerikos žmonių laisves.

5. Me$ reikalaukime, kad 
mūsų pelnagrobiai būtų pa
žaboti.

Tai maždaug šitie buvo to 
pokalbio priimti kovai už 
taiką punktai.

- / 
ti kaip ką galima. Namas 
su visokiais moderniškKs 
patogumais. Standžiai Ap
tvertame sodelyje prisodin
ta žydinčių medžių, gelių, ir 
pamidorai tarpsta. Apsi
tvėrę, matomai, nė tik nuo 
nepageidaujamų plėšrūnų, 
bet ir nuo vietos gyvento
jų.

La Ceiba miestas turi 
apie 14 tūkstančių gyven
tojų. Kalba ispanų, bet vi
sose įstaigose susikalbama 
ir angliškai, ypač biznio 
įstaigose. Centralinė gatvė 
plati, asfaltuota. Amerikie
čių ir šalies pareigūnų na
mai gražūs, rūpestingai ap
tverti, žydinčiais medžiais 
ir gėlėmis dabinami. Šoni
nėse gatvėse matosi bizniai 
ir dirbtuvėlės. Užpakalyje, 
jarduose, kaip mes vadina
me, paprastieji piliečiai gy-; 
vena. Paprastųjų piliečių 
namai visokiausio stiliaus: 
vieni su keturiomis sięno-^ 
mis, kiti su mažiau; viėįnų 
stogai dengti surūdijusiu 
blėtos kavalkais, lentga
liais, kitų — paimu lapais 
ar kuomi tik gali. Mums 
aiškiųo, kad kaip kur tokia
me “palociuje” gyvena net 
po 25 ypatas. Sanitarišku-- 
mo kodas aniems nežino
mas. Musių ten nesimato, 
bet užtektinai yra kitokių 
vabzdžių, su kuriais tenka 
nuolat kovą vesti.

Pavakaryj laivą baigė lio- 
duoti. Prieplaukoje vyko 
didelis judėjimas; kas tik 
gali, visi stengėsi arčiau 
ten būti. Tai vienintelis gy
ventojams pažmonys, kada 
laivas atplaukia; sueina bū
riai vaikų, moterų ir senių; 
vieni jų ateina pasižiūrėt, 
laiką praleist, gi kiti, ku^ie 
gali arčiau prieiti, laimin
gesni—bananių parsineši.

Į Honduras mūs lams 
atvežė šešiems gelžkelio va
gonams rėmus, nedidelį 
kiekį muilo, ir kvietinių 
miltų. Išsivežė bananių.

(Bus daugiau)

Nors jau įdienojo, bet kal
nų viršūnes vis dar dengė 
debesys. Reginiai įdomūs. 
Kalnai tirštai apaugę ne
pereinamais žalėsiais, ku
riuose dar viešpatauja ti
grai, jagairai, kelių gimi
nių beždžionės ir daugybė 
kitokių, tropiškose šalyse 
viešpataujančių gyvūnų 
Netaip tirštai priaugusiose 
vietose ganosi gražios ban
dos raguočių, nulų. Poroje 
vietų matėsi pulkas juodų 
kranklių, baigiant naikinti 
plėšrūno parblokštą auką. 
Plėšrūnai dažnai užpuola 
ir vietos žmones: mat, ten 
dar jų karalystė.

Gelžkeliui pasibaigus, per
sėdome į gan patogų, su 
dviem deniais laivelį ir Sa
lado upe plaukėme link Ka- 
ribijos Jūros pakraščio. To
ji kelione tęsėsi 6 su puse 
mylių. Oras pasitaikė pui
kus; vaizdai iš abiejų upės 
pusių nepaprastai gražūs. 
Upė bent keliose vietose iš
sišakoja; keliolikos rūšių 
painios, visoki žydinti me
džiai, gėlės, įvairiaspalviai 
paukščiai ir mirtina tyla 
sukaupia pasakišką grožy
bę. Kaip kur, ant nulinku- 
sio medžio kamieno, matosi 
čerapokas su šeima šildosi 
prieš saulutę,, tai vėl kur 
krokodilius snaudžia ant 
kranto; vienoje vietoje pa- 
tėmijom paūksmėje tūnan
tį gan didelį gyvį. Kas jis 
buvo, nei vienas nebūtų iš
drįsęs patirt.

Pajūris, Salado Beach 
vaizdas . labai gražus. Siū- 

| buojančios palmos, ramu-

II
Įspūdinga kelionė

Ketvirtadienio anksti ry
te is Baltimore & Ohio ge
ležinkelio busų stoties 
ant 42nd St., ties pat Grand 
Central Station, didžiuliai 
busai pradėjo gabenti New 
Yorko taikos žygininkus 
prie Hudson upės. Trauki
niai iš Jersey City išeis net 
du — vienas 7 vai., o kitas 
7:30. Aš nusprendžiau pa
tekti į 
daug, busai pilni, 
me, 
traukia Washingtonan be
veik du sykiu daugiau 
žmonių, negu buvo tikėtasi. 
Bus net du milžiniški trau
kiniai !

Rytas gražus. Manau 
sau: Ir mūsų motina gam
ta su tais, kurie kovoja už 
taiką. Juk ir šiame žygy
je- į Washingtoną didelė 
dauguma yra motinų. Vie
nos jų žilagalvės senutės, 
kitos vidutinio amžiaus, 
kurių sūnūs jau Korėjoje 
arba armijoje, o trečios dar 
visai jaunutės, tik pradėju
sios gimdyti ir auginti vai
kus^ Bet jos visos motinos. 
Visas jas riša daiktan 
motiniškas troškimas 

visą Ameriką. Jie pakvietė i beti savo vaikus, savo 
juos paremti šią programą nūs.
ir būti taikos sąjūdžio pa- ' Per upę persikeleme

Pasiekimas kitų intelektu
alų ir visuomenininkų 

Tas tos saujelės pokalbis 
nutarė griebtis ir organi
zacinių žygių savo progra
mos įgyvendinimui. Jie su
darė laišką, įdėjo į jį tuos 
punktus, ir išsiuntinėjo ke
letą šimtų kopijų intelektu
alams ir visuomenininkams,

j sūnų draftuojami armijom taip pat dvasininkams, po
“ŽemdirbitĮ miesteliai^ Tarybų Sąjungoje Didėja apsiginklavimas, au-

Jau prieš tūlą laiką Tarybų Sąjungoje iškilo klausimas ga* karo pavojus, turės plė- 
del kolektyvinių ūkių sustambinimo. n‘ s^nirlm

Besitobulinant žemės ūkio mašinerijai, beaugant trak-' 
torių ir kitų žemės dirbimo mašinų skaičiui, paaiškėjo,: 
jog tie kolektyviniai ūkiai, kurie buvo įkurti prieš apie 
20 metų ir vėliau, yra permaži, neužtenkamai produk- 
tingi.

Kiekvienas kolūkis turi savo administracinį aparatą,— 
aparatą, kuris, kaip paaiškėjo, galėtų atlikti darbą dvie
jų, trijų, keturių ar net penkių kolūkių, jei jie būtų 
suvienyti!

Vadinasi, jei, sakysime, vieno kolūkio administracinia
me aparate dirba penki žmonės, tai suvienijus penkis ' Morrison 
kolūkius į vieną, galėtų tie penki žmonės atlikti darbą na Paolone, 
kitų 20 žmonių, o pastarieji galėtų eiti dirbti kitą darbą, gydytoja.

—Čia mes esame tik sau- 
; jelė intelektualų, įvairių pa- 
I žiūru ir įsitikinimu, ku- 
! riems visiems tačiau lygiai

totis ir taikos sąjūdis.

Lygiai prieš desėtką sa- 
vaičiu_j/ienoje New Yorko 
valgykloje susirinko nedi
delė žymių intelektualų-ide- 
alistų grupelė, nedaugiau 
kaip vienas tuzinas. Jų tar
pe buvo ir gal juos sukvie
tė mokslininkas Dr. Philip 

ir Dr. Clementi- 
pažangi, žymi

Vadinasi, jau ir čia susidarytų didelė darbo pajėgų 
F-y taupyba. •
. ' • Tą patį galima pasakyti ir apie kitus žemės ūkio dar-1 

bus: sustambinus kolūkius, juose galima darbas taip su-;
derinti, jog daug žmonių galėtų būti paskirti kitiems i’ūpi svarbiausias šių dienų

> į darbams dirbti. reikalas, 1
'• Sustambinti kolūkiai sudarys ne kaimus, bet mies- laikymas.—
'telius. Rusai tokius kolūkiečių miestelius vadina “agro- prasidėjo jų pokalbis. Išti- 

* ‘ gorodais,” agrikultūriniais miestais arba miesteliais, lie- ■ sas kelias valandas jie ten 
' tuviškai, atsieit, tie miesteliai galėtų būt vadinami

“žemdirbių •miesteliais.” O gal Lietuvos žmonės jiems
( duos kitokius pavadinimus, mes nežinome .

Aišku, tokie miesteliai pakeis visą didžiulio tarybinio 
krašto veidą. Visiškai pranyks viensėdžiai, visiškai pa
sinaikins smulkūs kaimeliai: toje šalyje bus tik miestai 
ir miesteliai, — aišku; moderniški, švarūs, tinkami kul
tūriškam gyvenimui miesteliai.

f Kolūkių sustambinimas, kūrimas žemdirbių miestelių.
■ ne tik sutaupys daug darbo, o kartu naikins skirtumą 

tarp miesto ir kaimo. Visi Tarybų Sąjungos žmonės 
gyvens miestuose, tik vieni miestai bus pramoniniai, • o 
kiti—žemdirbių miestai; didžiųjų miestų žmonės dirbs 

/' fabrikuose, o mažųjų—žemės ūkyje.
• Tik tokiu būdu bus užduotas smūgis senovei, kuri

’ skirstė gyventojus į miestiečius ir kaimiečius. Tik to-
• kiu būdu pakils žemdirbių gyvenimas ir jis susilygins 
'su miestiečių gyvenimu.

v Aišku, atsilikusiame krašte apie tokias reformas ne- 
. būtų galima nei svajoti. Tik krašte, kuriame mašina 

, . pakeitė arklį, kuriame visas krašto ūkis yra planingas,-
: tik socialistiniame krašte, — tai yra galima gyveniman 

' įvykdyti.
Pačioje Rusijoje kolūkių stambinimas jau daugelyje

- vietų gyveniman pravedamas. Pasak vieno komercinės
V spaudos korespondento, tik šešiose T. Sąjungos srityse, 

kąi kolūkiai bus sustambinti, 2,500,000 žmonių bus pa
leisti iš administracinio kolūkiuose darbo!

Pagalvokit: pustrečio milijono žmonių tik iš šešių sri- 
čių! Kiek susitaupys darbo, kai kolūkių sustambinimas 
bus pravestas visame krašte.

Maskvos* srity j, kur kolūkių sustambinimas praveda
mas, vietoj 6,069 kolūkių, pasiliko tik 1,668; Kalinino 
Srityj iš 7,148 pasiliko tik 1,800; Baltarusijoj iš 9,771 
pasiįikų 1,639, ir tt.

Netenka nei sakyti, jog šios reformos turės milžiniš- 
kps reikšmės visam krąštui ir vi^am pasauliui. *

’įsikurs tūkstančiai ir tūkstančiai naujų miestelių su 
moderniškais gyvenamaisiais namais, su teatrais, mo
kyklomis, skaityklomis, puošniomis salėmis, 1 kur kol- 
ųkiętis, po dienos darbo, galės praleisti laisvą kĄką 
pilnai kultūriškai.

j Niiūjorko Timeso korespondentas Paryžiuje, rąšyda- 
O mas apie tai, žymi, jog į sugtambintus kolūkius įeiną po

reikalas, būtent, taikos iš- 
Taip, sakoma,

kalbėjosi, diskusavo, ką da
ryti, ką veikti, kaip pradė
ti, kaip iškelti taikos rei
kalą, jog juomi susidomėtų 
plačiausios Amerikos žmo
nių masės. • Jie nutarė, kad 
jie turi pradėti darbą, jie 
turi padaryti pirmąjį žygį.

Tame pokalbyje ta nedi- 
i dėlė intelektualų saujelė iš-

dirbo paskelbimui bendruo
sius punktus, kuriais, jų 
supratimu, Amerikos žmo
nės įvairiausių partinių 
priklausymų ir politinių 
įsitikinimų galėtų susivie
nyti. .

Štai tie punktai:

ir būti taikos sąjūdžio pa
laikytojais, 
sąjūdis turi 
bepartyviškas. Jis neturi 
būti jokios vienos politinės, 
religinės, ar kitokios gru
pės įtakoje.

Atsiliepimas buvo gražus. 
Daugiau kaip šimtas tokių 
veikė i ų sutiko būti taikos 
sąjūdžio pradininkais, rė
mėjais, ir sutiko, kad jų 
vardai taip būtu visur skel
biami. Šimtai kitų intelek
tualų, visuomenininkų, bei 
dvasininkų, atsakė, kad jie 
pilniausiai sutinka su visais 
laiško punktais ir visomis 
jame iškeltomis mintimis, 
bet viešai prisidėti negali. 
Vieni bijo / netekti vietų 
“garbingose” įstaigose, kaip 
mokyklose, akademijose, 
universitetuose, arba baž
nyčiose. Kiti nesitiki, kad 
tokiam sąjūdžiui yra dir
vos. Dar kiti surado kito
kius įsisukinėjimus.
. Kaip ten nebūtų, bet ši
taip prasidėjo taikos sąjū
dis prieš dęšėtką savaičių 
vienoje New Yorko valgy
kloje, kuris tuojau išsiplė
tė po visą kraštą ir kurio 
pirmas konkretus žygis bu
vo suorganizavimas Taikos 
žygio į Washingtoną pa- 
veikimui mūsų valdovų, su
žadinimui visos Amerikos. 
Tasaj žygis įvyko kovo 15 

dieną, tai yra, vakar.

pirmąjį. Žmonių
Sužino-

kad iš New Yorko

tas

su-

lai-
rčmėjais. Tas ° iš laivo nusiskubino- 
būti visiškai me-tiesiai į traukinį.

500 šeimų ir daugiau. Vadinasi, nemažas miestelis.
Žinoma, tai nebus padaryta viena diena neigi vienę- 

riais metais. '
pasistatys, kol visas kolūkiečių gyvenimas pasikeis. Teks 
susitikti su sunkumais. Bet kad visa tai bus nugalėta, 
netenką abejoti.

Lietuvoje taipgi>labai rimtai imamasi darbo kolūkiams 
sustambinti ir naujięms miesteliams — žemdirbių mies
teliams

: T?“ 
kia jau mūsų geležinkelių 
mada: ekskursijoms bei to
kioms specialėms kelio
nėms jie parenka pačius
prasčiausius vagonus. Taip | ma įr tuštuma,—jokios gy- 

I vybės aplinkui nėra. Nors 
bangos buvo nedidelės, bet 
maudytis nedrąsu; akmenė
liai gan aštrūs ir staigi gi
luma. Sakoma, pavojingos 
žuvys atplaukia arti kraš
to, tad nei vienas nedrįso- 
me kiek toliau paplaukti.

Atgal grįžtant, sustojom 
amerikiečių personalo bu
veinėje, kurioje ir pasipirk-

ir šis traukinys, kuriuo va-i 
žiuojame savo sostinėn, su
sideda iš vagonų, kurie gal 
tik tokiais atsitikimais ir 
tėra naudojami. Kiti sako, 
kad ši visži linija yra bai
siai apsileidus, nepaiso va
gonus taisyti, valyti ir pa-

Bet argi šiems žmonėms, 
kurie važiuoja Washingto- 
nan taikos reikalais, taip 
jau labai svarbu, kokiu 
traukiniu jie pasieks savo ' 
tikslą? Mažai kas į tai . te-1 
kreipia dėmesio, tik vienas 
kitas pasijuokia. Trauki
nys ilgas, susideda iš apie 
desėtko vagonų. Kiekvie
nas vagonas pilnas.

O tie žmonės, ta publika! 
Taip marga, ' kaip tas ge
nys — išvaizda, apsirengi
mu, kalba, .aukštumu, spal
va. Taip pat marga ir am
žiumi. Štai aš sėdžiu šalia 
jaunutės mergiotės, įsikniu- 
busios į smulkaus rašto ne
didelę knygelę. Priešakinė
je sėdynėje sėdi dvi senos 
motutės — nė viena jų nė
ra mažiau septyneto desėt- 
kų metų amžiaus. Užpaka
linėje sėdynėje sėdi aukš
tas, jaunas negras. Šalia 
jo sėdi raudonu veidu žema

Ims keletą metų, kol žemdirbių miestai moteriukė. Šoninėje sėdy-
• f 1 — i • v • • •.! • m i VA T AN OAH1 r/IIOn OAYlIllfOOnėję sėdi žilas senukas, o 

prie jo — kokioą septynio
likos metų berniokas.

(Daugiau bus)

| Ką šneka mūsų kariai Korėjos 
fronte mūšių metu?

The bt Y. Timeso kores
pondentas Greg MacGregor 
rašo apie jo nugirstą mūšio 
metu Amerikos marinų pa
sikalbėjimą. Jis sako, kad 
mūsų kariai smarkiai net 
mūšio metu diskusuoja 38- 
tos paralelės klausimą. Ar 
gerai buvo padaryta, kai 
buvo MacArthuro įsakyta 
žygiuoti į Šiaurinę Korėją?

Karys Stanford Gorrin, 
iš Jersey City, N. J., 
pareiškė: “Mes neturėjo
me biznio pereiti liniją.”

Karys Italo Grande, iš 
Little Falls, N. Y., atsakė: 
“Taip, neturėjome. Mes ten 
nužygiavome, paskui buvo
me atstunjti atgal ii’ vėl 
pradėjome iš naujo veržtis 
į šiaurę. Kur gi čia pro-

— kurti.

Turi pasitraukti, turi eiti laukan
pasakė Indijos premjeras ir vadas Jaiyaharląl 
kalbėdamas apie ^Portugalijos fašistinio režimo

Taip 
Nehru, 
nutarimą savo kolonijoms Azijoje padaryti “nusileidi
mų,” suteikti daugiau “laisvės.” Jis> aiškiai, teisingai 
sako, kad tfe nusileidimai yra tik apgavystė. Kolonijos 
pasilieka kolonijomis, kolonijų žmonės pasilieka be
teisiais žmonėmis. Jis sako, kad nei Indija, nei kitos 
Azijos šalys, kurių žmones turi Portųgąlija ar kuri 
kita europietiška šalis pavergus, ne valandėlei nenu
rims, kol imperialistai nebus išgrūsti laukan iš kolonijų.

Šis didžiosios Indijęs yądo pareiškimas nepatiks to
kiems imperialistiniams krašįąms, kaip Britanija, Fran- 
cųziją, Holandija, Portugalija, Ęelgija. Jos visos turi 
kolonijų ne tik Aįijpje, bęt ir Afrikoje.

Šypsenos
Lig Laiku Nori pinoti

Nuėjus advokato rašti
nėm kalif ornietė klausia: 
“Kaip greit aš galėsiu gaut 
perskyras?”

Advokatas: “Tątai gali 
ganą ilgai užsitęs t. Dabar 
visi vietos teismai perskyrų 
bylomis užversti; jums gal 
tektų kokį devynetą mėne
sių laukti.”

Mergina: “Tai niekų to
kio. Aš dar tik susižadė
jusi, bet noriu iš anksto 
apie tai žinoti.”

tas?”
Bet tuo tarpu pasipylė 

šūviai iš mašininių kanuo- 
lių ir pasigirdo kario 
šauksmas. Kulka pataikė 
ir sužeidė vieną kareivį. Jis 
gulėjo ant žemės. Iš -jo 
kaktos tekėjo kraujas. Po 
kelių sekunda sužeistasis 
atgavo sąmonę ir pradėjo 
šaukti: “Neleiskite man 
kristi!” Nelaimingasis-bu
vo isterijoje. Bet jo sužei
dimas pasirodė nepavojin
gas.

Po šio incidento, rašo 
MacGregor, vėl prasidėjo 
diskusijos apie 38-tą para- 
.. ............................................ -■■■ * ............. ..............—

lėlę. Kalba karys Gerald 
Haughn iš Columbus, Ga. 
Jis sako: “Daug geriau ka
riauti čia, negu Jungtinėse 
Valstijose. Aš baisiai ne- 
apkęsčiau matyti savo na
mus sugriautus taip, kaip 
čia yra sugriauti. Aš no
riu, kad aš turėčiau sugrį
žimui namus...”

Leitenantas Paul M. 
Williams, iš Brooklyn, N. 
Y., pritaria jam. Jis ' 
ko: “Mes turime čia būti. 
Gal aš nesuprantu dalykų, 
bet mes turime supliekti ki
niečius pirma, negu iš čia 
pasitrauksime.”

Vėl pasipylė šūviai, vėl 
vienas karys tapo sužeistas. 
Bet sužeistasis pilnai viską 
jautė. Nešant jį iš mūšio 
laulp, jis kalbėjo: “Gali
mas daiktas, kad reikia ka
riauti, bet iš čia tatai labai 
sunku matyti...” Tai bu
vo karys Daniel Patrick, is 
New Yorko.

Užėjo naktis, sako Mac
Gregor, ir pokalbiai nukry
po kiton pusėn.

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių - 
stambesnių spausdinių; - 
konstitucijų, mokesčių knCf 
gelių ar kitko, — nesibaidė 
kite, kad daug kainuok pir
ma pasitarkite su Laisves į 
spaustuve.

2 psI.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Treč., Kov.-Mar. 21, 1951
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(Tąsa)

Nesuskubo kunigaikštis naujoje vieto- 
ir apsižiūrėti, kaip,atjojo į Astravą 

gunai ir pranešė, kad karalius Jogaila 
a nebetoli. Kunigaikštis pasiėmė su

s sienų jo pasitikti. Kunigaikštienė 
savo bajorėmis važiavo vežime. Už 

ros varsnų nuo miestelio sutiko pirmu- 
lius karaliaus žvalgus, šaulius medžio
jus ir seklius. Jie pasitraukė iš kelio 
• nusiėmę kepures, praleido kunigaikš- 
> iškylą. Jogaila su savo didikais šil
ojo vidury kelio ir palaukė, kol prijos 
/"tautas. Kai nusėdo nuo žirgo kuni- 
ikštis, Krokuvos vyskupas pakuždėjo 
raliui, kad ir jis nusėstų.
Išlipo iš savo vežimų kunigaikštienė 
la ir karalienė Jadvyga.
-—Valio šviesiausias Lenku karalius ir 
lesiausioji Lenkų karaliene!—sutarti- 
i pasveikino karališką porą Vytauto 
lik^Įi, bp jorai ir palydovai.
Karaliaus palydovai sumišo: jie tikė- 
ų kad'lietuviai pridės dar “ir didysis 
3tuvo< kunigaikštis!” ir nesutartinai3tuvo£ kunigaikštis!
>akė:
—Niech žyje ksiąže 
je księžna Anna! * 
•Jogaila pirmutinis 
aką ir smarkiai ją paspaudė. Tą va- 
idelę pasijuto karalius daug kaltas sa- 
brolėnui, sunkiai jam nusidėjęs, įžei- 

3 jį ir pastūmėjęs į amžinų Lietuvos 
lesų kryžiuočių glėbį. Šmėsterėjo jo 
sines gelmėse Kęstučio mirtis . . . Stai- 
jis pradėjo mirksėti akimis ir neišlai-

3 patraukė Vytautą už rankos ir . . . 
u brolėnai savo didikų bajorų ir paly
dų akivaizdoje apsikabino ir tris kar- 
> pasibučiavo. Pasibučiavo ir karalie- 
su kunigaikštiene. Abu valdovai pa- 

čiavo joms į rankas, ir vienas, ir kitas 
siteiravo apie jų sveikatą.

Witold!.

ištiesė Vytautui

šviesiausioji kunigaikštienė? Nepavargo 
tokioje ilgoje kelionėje?.,. Nors atrodo 
skaisčiai ... — paklausė ir Jogaila, ir 
abu valdovai prilaikė savo žirgus, kolei 
pasijudino iš vietos vežimas.

—Ji labai norėjo pažinti tavo karalie
nę ir pasimatyti su tavimi . . .

—Ir mes seniai matėmės, Vytautai. 
Pasenom abu, pražilom. Tu dar ne taip, 
o aš—matai. Nelengva
na . . .

Abu brolėnai kalbėjosi
Nors Lenkų magnatai 

nesuprato, bet Jogaila vis grąžėsi atgal 
ir stengėsi negarsiai kalbėti, kad jie ne
išgirstų.

—Na, kaip tu su kryžiuočiais nutrau
kei? Daug įkaitų prikišai?

—Bajorų nedaug, tik brolio Žygiman
to niekaip nepavyko išimti.

—O jų pilis žemaičiuose sunaikinai?
—Iki Veliuonos visos nušluotos, bet ne

beišlaikys ilgai ir Veliuona!
—O kas ten tavo bajorų taip griau

na vokiečių pilis?
—Sudimantas.
—Sudimantas? Tai tavo uošvio bro

lis. Atmenu Sudimantą, atmenu . . . 
Narsus bajoras, atmenu . . . Na, pasa
kyk man, bratku, — ir Jogaila, nežymiai 
grįžtelėjęs atgal į užpakaly jojusius sa
vo ir Vytauto didikus, stačiai paklau
sė:—pasakyk man, bratku, ko tu dabar 
iš mūsų reikalausi?.. Žinai, sunku su

C- 7

jais . . . Sunku ir su ponais, ir su pre
latais. Ir aš nieko negaliu su jais pa
daryti: ir privilegijų daviau, ir nuo visų 
mokesčių atleidau, ir apdovanojau, ir

karališka duo-

tik lietuviškai, 
lietuvių kalbos

vo didikus,
—Ko aš, bratku, galiu reikalauti! Aš 

reikalausiu sau tik to, kas man priklau-

MOTERŲ KAMPELIS Aktof* ■» T ~ saw Įarnaltę

Del ko motinai turėtų 
trūkti duonos, aprėdo?

Ar jūs tai galėtumėte atsa
kyti ?

Brooklynietė Mrs. Frances 
Cummings tapo. įkalinta kalti
nimu, kad ji apleido savo 
vaikučiams, Jimmy, Charley ir 
Johnny, 2, 3 ir 6 metų am
žiaus. Ji pati kovo 15-tą atė
jo policijos stotin po to, kai 
ji pamatė spaudoje, jog ji 
dar esanti reikalinga.

Mrs. Cummings išėjusi iš 
namų Coney Islande kovo 
10-tą, važiuoti pas savo moti
ną, gyvenančią Long Island 
City. Kaiminkai sakiusi, jog 
tą vakarą sugrįš. Prie vaiku
čių pasiliko jos pažįstamas.

Pasimatymas su motina ne
išsklaidė jos skurdaus gyve
nimo užtrauktų neramių min
čių ir nusiminimo. Vieton 
grįžti namo, ji per visą naktį 
važinėjusi' subvėmis. Ji nebe
turėjo kantrybės tokiam gyve
nimui. Tad ginčijosi savyje: 
žudytis, ar nesižudyti.

Koks tas jos gyvenimas?
Ji gyvena iš pašalpos. Gau

davusi po $74.80 dviem sa
vaitėms pragyventi keturiese. 
Tas neatrodytų taip blogai, 
jei nežinotųjų, kad iš tos pat 
sumos ji turėjo užsimokėti 
$65 rendos už dviejų kamba
rėlių butą. Visa kita suma iš
ėjo pusbadžiui gyvenimui. 
Įsigyti drabužį likosi neįma
noma. Vyriausiajam vaiku
čiui jau būtų laikas eiti mo - 
kyklon bet ji neturi kuo vai
ką aprengti.

Tokioje padėtyje būdama 
ji jautėsi, kad ji pasauliui ne
bereikalinga, kad jos vaiku
čiai taip pat niekam nesvarbu, 
jeigu leidžiauna jiems taip
skursti. Tačiau stipri meilė 
jiems neleido jai kėsintis ant 
vaikučių gyvybės — gal ateis 
geresni laikai, gal užaugę jie 
ras sau laimę, kurios aš ne- 

o sau motina, 
prasišalinti, 
vaikams ir 

. Ji nuspren- 
vaikams bus

randu, — galvoj* 
Ji norėjo pati 
Pagaliau, meilė 
nuo to sustabdė, 
dė, jpg be jos 
dar sunkiau, sugrįžo.

Ar jos areštu ir įkalinimu 
suteikiama kam nors pamoka, 
ar suteikiama pagalba? Man 
atrodo, jog ne. Reikėtų už 
kiekvieną desperacijon įvestą 
motiną įkalinti tuos, kurie 
šeimas įstumia ton padėtim

B-tė.

ŠEIMININKĖMS
Ilgai pasilaiką skanėsiai 

i (Cracker Jack)

3 kvortos popped corn
2 puodukai išlukštentų 

peanuts
1
2
2

puodukas m oi aso 
puodukai cukraus
šaukštai acto 
šaukštas sviesto 
šaukštukas kepamos so-

ir Areštuotas

Washingtone daugumoje 
valgyklų negrams nepatar
nauja kartu su baltaisiais. 
Tačiau į kongresinį restaū- 
rana aktorė Tallulah Bank- 
head užėjo sykiu su negre 
savo tarnaite Rose Riley ir 
manadžeriu Harold Man- 
tell.

Vietoje paklausti, ką jie 
valgys ar gers, pas juos at
ėjo restaurano vedėja Mrs. 
Edith Ridgely. Ji aiškino
si, būk restauranas esąs 
tiktai Kongreso nariams ir 
jų svečiams. Aktorė atsakė, 
jog ji pas kongresmanus su 
reikalais ' ir atvažiavusi. 
Mes čia pat ir pavalgysime, 
stipriai paaiškino ji.

Jie ir pavalgė visi kartu. 
Griežtai besilaikantiems sa
vo teisių nedrįso atsakyti 
patarnavimo.

New York.
Columbijos Universiteto 
profesorius Wm. Perl kaip 
nužiūrimas “sovietinių šni
pų” draugas.

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

PRANEŠIMAI
DETROIT ,MICH.

Motorų pažangos Klubo susirinki
mas įvyks trečiadienj, kovo-March 
21 d., pradžia 7:30 vai. vakare, vie
ta 4097 Porter St. Visos klubo na
rės malonėkite dalyvauti šiame su
sirinkime, nes yra daug svarbių da
lykų aptarimui. Taipgi atsiveskite ir 
naujų narių. — V. S., nut. rašt.

(55-56)

So. Boston, Mass

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 1951 metus ir dar yra 
neatsiėmusių knygas. Tad būsite vi
si šiame susirinkime, pasimokėkite 
duokles, atsiimkite knygas. Kurie 
patys negalėsite būti susirinkime, 
perduokite duokles per kitus. Turi
mo daug svarbių reikalų aptarimui. 
Būkite visi, padarykite susirinkimą 
gyvesniu. •—Prot. Rast.

(55-56)

Viešniai pagerbti sueiga

Kovo (March) 24-tą, 7 vai. 
I vakaro, 318 Broadway, LLD 
j moterys rengia gražią sueigą 
pagerbimui drg. K. Petrikie- 
nės iš Brooklyn, N. Y. Ji tuo 
laiku viešės Bostono apylinkė-

Liet, 
salėje,

dicno-

—iN^Kaip gyveni, oraiKu;—paklauso 
gailai vis dar mirksėdamas akimis, ir 
? paėmė, Vytautą už rankos.
—Dėkoju, brolau—pamažėle1,— atsakė 
kiek nepasidavęs brolėno jautrumui 
'tautas.
Visi bajorai didikai ir palydovai laikėsi 
niai ir sekė kiekvieną aukštų brolėnų 
jų žmonų judesį.
Po tų pirmųjų pasisveikinimo žodžių 
ms lyg kalbos pritrūko.
—Josime drauge, brolau,—tarė Jogai- 
ir, jam tik žvilgterėjus, du didikai 

ivedė baltą žirgą ir palaikė kilpas, 
o metu padavė ir Vytautui žirgą, 
migaikštienę Oną paprašė karalienė į 
/o vežimą ir pasisodino greta. Kro
nos, vyskupas ir kunigaikštis Ziemovi- 

rungdamiesi dėl pirmenybės, abu 
ddūrė karaliui iš dešinės, bet pamatę, 
d Vytauto bajorai tyčia atsiliko nuo 
kštų brolėnų tam tikrame atstume, iš- 
npe pavadžius ir jie.
—Kaip puikiai atrodo tavo šviesiausi karalienė, — pagyrė Vytautas ir 
įžteleio į karalienės vežimą.
—Ačiū tau, brolau, ji jaučiasi puikiai, 
rs karionėj kiek pavargo . O kai}) tavo. i__________________ .________ _

—O kas tau priklauso?
—Man visa Lietuva, o tau visa Len-

MONTELLO, MASS.
Parengimai, kurie j vyks 

Taut. Name, žemutinėje 
North Main ir Vine Sts.

Kovo-Marcb 25 d. (Velykų
je) bus margučių parė, rengia Mote
rų Apšvietos Klubas, pradžia 2:30 
po pietų. įžanga nemokamai. Bus 
viešnia, drgū K. Petrikienė iš 
Brooklyno, N. Y.

Kovo 31 d.. Liuosybės Choras ren
gia Cabaret Dance, pradžia 7:30 v. 
vakare, jojimas tik 50c. Bus,ii' dai
nų programa.

Balandžio 21 d. įvyks Banketas, 
ai žymėjimui 40 
Laisvės gyvavimo.
bus svečių ir iš pačios Laisvės įs
taigos. Įžanga 75c, pradžia 7:30 vai. 
vakaro.

Bridgewater,, Mass. Balandžio-Ap- 
ril 15 d. įvyks Gintaro Žemės Radio 
programos muzikos-dainu vakaras. 
Įžanga 75c. Programą duos Norwo- 
do Vyrų grupė. Pradžia 3-čia vai. 
po pietų. Amerikos Lietuviu Klubo 
Salėje. (56-58)

ši parė bus nepaprastai gra- 
i ži. Turėsime įvairiaspalvių 
■ margučių ir kitokių skanumy-

metų sukakties
Siame bankete1 

dos.
Sumaišyk popped corn (ku

kurūzus) puode ir laikyk šil
tai.

Į kitą puodą supilk melasą, 
cukrų, actą ir sviestą. Kaisk 
ant lengvos ugnies, dažnai 
maišant, iki įvarvinus lašą į 
šaltą vandenį sutrauks. Nu
imk nuo ugnies, įmaišyk so
dą. Užpilk ant popcorn ir pe
anuts (žemriešučių). Povaliai, 
kilnodama, 
susimaišys,

Sudėk į 
suspaudyk,
lygintų. Kuomet atšals, su
pjaustyk ar sulaužyk į šmote
lius, suvyniok į vaškuotą po- 
pierą 'ir gatavi.

Gali pasilaikyti gana ilgai, 
neges. V.

ROCHESTER, N. Y.
Balandžio 7-tą Gedcmino Draugy

stė rengia vakarienę savoje svetai
nėje, 575 Joseph Ave. Visus širdin- 

, gai prašome įsigyti tikietus iš anks
to, neg vėliau pritruks. Vakarienė 
bus kalakutienos, o kaina tiktai 
$1.25. Tokiame visko brangume, tai 

i labai pigu. Bus gera Jono Žemaičio 
muzika. Kviečia visus.—Romisija.

(56-57)

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvietos Klubas rengia 

Velykų margučių parę, įvyks Vely
kų dienoje, Liet. Taut. Namo apati
nėje salėje, pradžia 1 vai. dieną. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Už gra
žiausius margučius bus duodama do
vanos. Bus ir dainų programa. Kvie
čiame visus atsilankyti ir linksmai 
laiką praleisti. Įžangos nebus. — 
J. Stigicnė. (55-57)

maišyk iki gerai 
apsivels.
sviestuotas b lėtas, 
kad gražiai susi-

Ar kas pakeista ty 
dvieju numarinimų 
elektros kedėje?

—Nesutiks jie'taip, nesutiks,—ir ka-l . .. _—~ .
ralius Jogaila papurtė galva ir susimąs-1 Sprindinėmis raidėmis 

“ Į komercine New Yorko
’spauda paskelbė numarini
mą elektros kedėje dviejų 
asmenų. Tuo “didžiuoju” 
įvykiu buvo Raymond Fer
nandez ir Martha Beck, 36 
ir 31 metų.

Keliomis minutėmis pirm 
j tų dviejų buvo numarinti 

; ir Richard 
Power, abu 22 metų.

Lapų lapus prirašė apie 
tai, kaip jie atrodė, ką val
gė, kuo vilkėjo, kiek minu- 
tų ėmė numirti, ir tt.

Nei žodelio nepasakė apie 
tai, kas juos pastūmėjo į 
tuos veiksmus, už kuriuos 
reikėjo be laiko mirti.

Už ką jie numarinti?
Oficialiai visi numarinti 

už žmogžudystę. Fernandez 
buvo prisiviliojęs moteriš
kę, kad iš jos išgautų pini
gus, o paskui jos atsikratė 
nužudymu. Martha buvo to 
dalininke ar bent žinojo 
apie tai ir nepranešė val
džiai. Kiti du vyrukai ’bu
vo nušovę asmenį bandyme 
apiplėšti.

Abiejų žmogžudysčių pa
mate buvo noras lengvai 
gauti pinigų ir be darbo 
šauniai gyventi. Gyventi 
taip, kaip gyvena tie, kurie 
jokio darbo nedirba. Gyven
ti taip, kaip rodo filmos.

Ar kas atsiekta tų' kelių 
numarinimu? Nieko. Dole
ris tebegarbinamas, kaip 
pirma. Ir vardąn dolerių 
žmonės tebe^ųdomi. A-a.

Laikydamas rankoje pavadį, pradėjo, 
juo šmeseliuoti. Užpakaly, iš valdovių 
vežimo, pasigirdo linksmas juokas.

—Bet tavo, brolau, pasiuntinys, Mozū- 
rijos kunigaikščio brolis, Plocko vysku
pas Henrikas tavo vardu man tai paža
dėjo Rittersverderio pily prie mano ba- 
jor.ų!—neatsigręždamas atgal ir nepasu-, 
kęs į Jogailą galvos pastebėjo Vytautas. J°hn J. Kmg

—Taip, pažadėjo, ir aš mielu noru visa 
tau atiduočiau, ir Lietuvą, ir Rusų že
mes atiduočiau, bet jiet taip nesutiks.

—Kaip jie gali nesutikti, jei tu, jų ka
ralius, man visa tai pažadėjai prie liu
dininkų? Tam raštą surašėme . . .

—Taip, brolau, kad tai nuo manęs 
vieno pareitų, bet jie, aš gerai žinau, 
taip nesutiks. Ir aš su jais nieko negaliu 
padaryti. Jie ir manęs neklauso ... Ši
tas vyskupas Vys — jis daugiau valios 
turi, kaip aš, ir toks užsispyrėlis, toks 
užsispyrėlis . . . Jis ir mano brangiau
sią karalienę kursto . . .

(Bus daugiau)

eturiu Massachusetts valstijos apskričiųi ir per parengimus. .
• 1 1 •• I Gerai apkalbėjomamsimas visoms kolonijoms

Lietuvių Literatūros Drau- nereikėtų 
08, LDS, Meno Sąjungos darbininkų.
ikričių ir Naujosios Angli-i

Moterų Klubų Sąryšio
• įdras piknikas* įvyks birže-1

(June) 10 dieną Haverhill'
iečių Klubo parke. Prašo-1
s visos kuopos ir grupės j LLD 
ko nerengti birželio 10 d. .
ji rengkitės dalyvauti mūsų
:nike. Dalyvaukite masi- 
i. Tai bus dar pirmutinis 
;s parengimas tarpe lietu-.

ir ieškoti

S. Penkauskas

Detroit, Mich.

Vaikai mėgsta saldžius 
valgius ir jiems daugiau 
saldymų reikia. Daug nau
dingiau į vaisius, ant sau
sainių, šaltainės uždėti me
daus ar molaso vieton cu
kraus. Tie abieji tinka ir 
didžiumai pudingų pasal
dinti. Žinoma, cukrus pi
giau atsieiną.

Today's Pattern"

Apskričių komitetai prašo- 
pranešti, kokią programą 

•ėsime, taipgi suteikti kitų 
5iūlf*>nų, kad gerai galėtu
me pasiruošti. Taipgi kolo- 
ų kuopoj išrinkite dėl pik
io geru^-Marbininkus ir jų 
Mus prisiųskite .mums, kad 
lotume, prie ko reikia 
jiptis, kad paskutinę dieną

188 kp. reikalai
Praėjusia kuopos narių 

!' si rinkimas įvyko vasario 
-1' dieną. Susirinkimas pavyko.

Pirmininkavo J. Stepankevi- 
čius. Protokolas buvo skaity- 

pataisų. 
Komisi- 

komisijų

su-

tas ir priimtas be 
Valdybos, Pramogų 
jos, Sąryšio ir kitų 
raportai taipgi priimti.

Skaityti laiškai iš įvairių 
organizacijų, prašant aukų. 
Taikos konferencijai nutarėm 
paaukauti $10, Civil Rights 
komitetui $5, “Vilnies” Baza- 
rui parinkti aukų įgaliojom 
draugą A. Dapsį. Jis su blan-

mūsų 
kuopos šios žiemos paskutinį 
parengimą, kuris' įvyko 3-čią 
kovo pas draugus Brazevičius 
ir gerai pasisekė,

Paskutinis tarimas buvo 
svarbiausias. Užbaigom išrink
ti šių metų valdybos sąstatą. 
Mūsų ilgametė finansų sek
retorė A. Varaneckienė dėl 
nesveikatos atsisakė iš parei
gų jau trys mėnesiai. Jos vie
ton išrinkOm naują finansų 
sekretorių,' Alfonsą Kuprevi
čiui Linkiu jam sėkmingai 
darbuotis. Protokolų raštinin
ku išrinkom R. Skarųpską.

Beje, rAūsų kuopos susirin
kimų vietą ir laiką pakeitėm. 
Dabar mūsų susirinkimai vyks 
2934 Yemans st.s Ilamtramc- 
ke, tai rusų restorano viršuje. 
Ten yra labai patogi svetainė. 
Vieton ketvirto sekmadienio, 
tai dabar susirinkimai vyks 
kas antras sekmadienis kiek
vieno mėnesio.

Taipgi pagerbėm atsistoji-

Džeįėms gražiąi išimti 
iš formų yra du būdai: iš- 
aliejuoti formą pirm supy- 
limo; arba pirm išverčiant 
iš formos įos dugną pa
merkti į šiltą vandenį, kad 
atitirptų.

mu mirusį mūsų kuopos narį 
N. Grabauską.

LLD Narys.

KATRINA PETRIKIENĖ 
iš Brooklyno, N. Y.

nu. žodžiu sakant, bus tikros 
Velykos, už labai žemą kainą.

Turėsime gražią dainų pro-! 
gramą, kurią mums duos pa- i 
garsėjusi Naujoj Anglijoj lak
štutė Ona Mineikaitė. Taipgi 
ii’ vietiniai dainininkai duos I 
ką nors naujo.

Tad nuoširdžiai kviečiame i 
visus iš arti ir iš toli dalyvau
ti šiame nepaprastai gražia
me parengime. Užtikriname, ■ 
kad visi tikrai gerai suvarto-1 
site savo liuoslaikį. Rengėjos.

Prierašas: pirmesniuosc pra
nešimuose data buvo klaidin
gai paduota ne iš rengėjų kal
tes. Atsiprašome. L. Red. 
'tu;/////*.____________________
4.,—-----------

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

« CHARLES

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern 
Dept, 110-12 Atlantic Avė., 

Richmond Hill 19, N. Y.

3 9216 
a sizes

S—— 14— 16 
|> M—18—20

ai
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LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

3 psl.-Laisvo(Liberty, Lith. Daily) -Tree., Kov.-Mar. 21, 1951
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Žinios iš Lietuvos Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-281

ir 
vi-

Darbininkų ir tarnautojų 
skaičiaus padidėjimas

VILNIUS, sausio 28 d. 
1950 metais darbininkų 
tarnautojų skaičius, kaip
soje respublikoje taip ir viso
se liaudies ūkio šakose, nepa
liaujamai augo, 1950 metų ga
le viršydamas tokį pat 1949 
metų periodą 11 procentų.

1950 metais vyko tolesnis 
realaus darbininkų ir tarnau
tojų uždarbio kilimas.

Individualinio - brigadinio 
mokymo ir kursinio apmoky
mo būdu 1950 metais gamy
boje paruošta 22.769 žmonės 
naujų kadrų ir 20,254 žmonės 
pakėlė savo kvalifikaciją ga
myboje.

Kultūra ir sveikatos apsauga

VILNIUS, sausio 28 d. — 
1950 metais sėkmingai vyko 
tolesnis liaudies švietimo įs
taigų plėtimas.

Besimokančiųjų pradinėse, 
septynmetėse ir vidurinėse 
mokyklose, o taip pat 
aukštosiose 
technikumuose 
mokslo metais
1949 — 1950 
žymiai išaugo.

Kultūros - švietimo įstaigų 
tinklas 1950 metais padidėjo 
palyginti su 1949 metais: ma
sinių bibliotekų — 40 procen
tų, klubų — 4 procentais ir 
klubų-skaitykhi — 5 procen
tais.

'1950 metais žymiai išplės
tas sveikatos apsaugos įstai
gų tinklas. Lovų skaičius ligo- 

. ninėse, gimdymo namuose ir 
kituose gydymo stacionaruose
1950 metais palyginti su 1949 
metais padidėjo 7 procentais, 
vietų skaičius pastoviuose vai
kų darželiuose padidėjo 7 
procentais.
/ Padidėjo moterį] ir 
konsultacijų, gydytojų ir 
čerių sveikatos punktų 
skyrių skaičius.

ir
o taip pat ir 
mokyklose bei 

1950 — 1951 
palyginti su 

mokslo metais

vaikų 
fel- 
bei

Gausėja spaudos šeima

VILNIUS, sausio 2? 
Pastaruoju laiku pasirodė ei
lė naujų MTS laikraščių.

Kelmės mašinų-traktorių 
stotyje pradėtas leisti “Kol
ūkinės garbės” laikraštis, 
Utenos MTS — “Mechaniza
torių žodis,” Kražių MTS — 
“Traktorininkas” ir eilė kitų.

d. —

Lietuvių liaudies audiniai

VILNIUS, sausio 26 d. — 
Etnografinių ekspedicijų me
tu Lietuvos istorijos instituto 
bendradarbiai surinko nema
ža medžiagos iš įvairių liau
dies kūrybos sričių. Įdomi ir 
gausi yra medžiaga apie lie
tuvių liaudies audinius. Pa
naudodama ją, Etnografijos 
muziejaus mokslinis bendra
darbis M. Glemžaitė paruošė 
platų pranešimą “Lietuvių 
liaudies audiniai,” .kurį ji skai
tys vykstančioje dabar Mask
voje TSRS Mokslų akademi
jos Etnografijos instituto mo
kslinėje konferencijoje. Pra
nešimas bus gausiai iliustruo
jamas audinių pavyzdžiais.

A. Vyšniauskaite

Oihvyer prisipažino turėjęs 
gemblerio talką rinkimuose

Buvęs Now York o majoras, 
dabartinis ambasadorius Mek
sikai William 0‘Dwyer pra
ėjusį pirmadienį praleido ne
patogias penkias valandas liu
dytojo kedėje. Jis buvo pa
šauktas New Yorke dabar 
veikiančios senatinės komisi
jos liudyti apie gemblerių ry
šius miesto politikoje.

Majoras prisipažino, kad jis 
turėjęs gerus ryšius su Frąnk 
Costello’s bendradarbiu Irving 
Sherman ir kad Shermanas 
jam gelbėjęs 1945 metų rin
kimuose. Tačiau po to majo
ras skubiai pridėjo, jog jis 
nemanąs, kad ta pagalba bū
tų buvusi reikalinga jam iš
rinkti ir kad Shermano dar
bas už jį buvęs paties Sher
mano sumanytas, neprašytas.
Buvęs pas Costello bute

Pirm to liudijęs patsai Cos
tello sakėsi turėjęs Tammanė- 
je daug prietelių, kurie užei-

dinėję pas jį ir į namus.
Ir O‘Dwyer prisipažino bu

vęs pas Costello “kartą ar 
porą” 1942 metais jo karališ
kame palociuje 115 Central 
Park West. Tačiau O‘Dwyer 
tą išsiaiškino ėjimu pareigos. 
Jis buvęs įpareigotas tyrinėti 
karo kontraktų suktybes.

Kaip tai pasitaikė, kad jis 
vieton šaukti kaltinamąjį į 
savo raštinę, ėjo pas jį į bu
tą? Niekas to pas 0‘Dwyer 
neklausė ir jis nesiaiškino. Jo 
buvo klausta, dėl ko ten tuo 
pat laiku buvo ir kiti Tamma- 
nės .lyderiai Michael Kenne
dy, B'ert Stand, 'Queens pali
kimų teisėjas Anthony Sava- 
rese, ir Shermanas. 0‘Dwyer 
aiškinosi juos pas Costello jau 
atradęs atėjusius. Tame mitin
ge ‘jie nieko nekalbėję apie 
karo kontraktų suktybes.

-as.

Daugiau informacijų apie 
LMS Festivalį

LMS 3 Apskrities .sekretorė, 
Mildred Stensler, jau turi 
pluoštą informacijų, kas da
lyvaus LMS 3 Apskrities Ope
ros Festivalio programoje. 
Mes jau žinome, kad chorai, 
solistai ir kiti talentai daly
vaus.

Bet mes norime, kad šis 
festivalis pasiliktų visų atmin
tyje. Todėl ruošiama išleisti 
tinkama, graži Qperos Festi
valio programos knygelė. 
Programos knygelėje bus su
dėta ne tik vardai dainų, vei
kalų, kurie bus programoje, 
šioje programos knygelėje 
bus ir platesni paaiškinimai, 
duodamos ištraukos iš kūri-

naudinga pasilaikyti,

nių, kurie bus festivalyje pil
domi.

Ta programa bus kiekvie
nam
todėl dabar jau renkama pro
gramos prenumeratos ir para
ma lietuvių menui pakelti. Pa
vardės visų meno rėmėjų, ku
rie prisidės ne mažiau, kaip 
su doleriu, bus programos 
knygelėje įrašyta. Visiems, 
kurie prisidės prie meno auk
lėjimo, programos knygelės 
bus pasiųstos į namus.

Operos Festivalis jau neto
li, balandžio 15 d., 3:30 vai. 
po pietų, Liberty Auditorium 
salėje, Richmond Hill, N. Y.

Rėmėjas.

Ar mirusysis gali 
persekioti?

Prisiminus velionį 
Baltrušaitį

Darbiečiai ragina 
tyrinėti pajūrio 
raketierius

HELP WANTED—KSMAU

Moteris virtuvės darbui, pnprasti 
valgiy gaminimas, labai linksmi 
auklėjimo namai. $120 $150
mėnesj. Kambarys, jei ^ageidauj 
ma. CY. 5-5690. (55-5*

(i*
Prezidento Trumano pagelbininko John R. Steelman 

raštinėje geležinkeliečių brolijų vadai pasirašo sutar
tį. Penkiolikos unijų nariai gavo algų pakėlimą ant 
dvylikos ir pusės procento. Pats Steelman skaito su
tarties tekstą.

Iš Juozapiniy bankieto Iš Motery Klubo 
susirinkimo

Juo- 
pro-

Cynthia Stone Palmer tikri
no palikimų teisėjui New Yor
ke, jog tai ne tiktai galima, 
bet ir taip yra. Paliktame tes
tamente jos vyras nepalikęs 
jai nė cento pinigų. O kas ar
šiausia, įgalinęs savo buvusią 
sekretorę, ketvirtąją savo 
žmoną būti globėja jo su tre
čiąja žmona prigyvento kūdi
kio. J,

ligoninėje,

jokių gimi- 
žmona ran- 
ligoninėje,
Mat, abu

Michelsonas, F. 
buvęs Brookly- 
Juozas Mokola, 
Taip pat juos 

Josefina

Brangus pasivažinėji 
mas

Chemikų moksliniai darbai

VILNIUS, sausio 25 d. — 
Chemijos ir cheminės techno
logijos instituto bendradar
biai atliko eilę mokslinių dar
bų.

“Artojo” trąšų fabrike gau
namas didelis pirito degenų 
kiekis, šios atliekos ligi šiol 
nebuvo naudojamos. Institu
to mokslinis bendradarbis J. 
Kriaučiūnas surado
dažams iš pirito degenų 
minti.

Mokslinis bendradarbis 
Bodnevas tyrinėjo būdus
niems metalams kitais padeng

ti. Dalį jo mokslinio - tyrimo 
rezultatų savo gamyboje nau
doja “Metalo” fabriko cinka- 
vimo-alavavimo cechas.

Vieno rajono kreidą ištyrė 
technikos mokslų kandidatas 
V. šlyžys, priėjęs išvados, 
kad iš šios kreidos galima ga
minti hidraulines kalkes. Bu-

Newyorkiete Lynn Cole, 20 
m., patraukė teisman ją pa
vėžinusią automobiliumi šei
mą, Victor Joseph ir jo moti
ną. Reikalauja $300,000 at
pildo už tai, kad tuo pasivaži
nėjimu įvykusioje auto nelai
mėje jai pažeista balsas, ji ne
begalėsianti būti ■ dainininke. 
Traukiamas teisman ir tas, 
kurio auto susidūrė.

Veteranai ragino 
ieškoti taikos

su

būdus
ga

vie-

Amerikos Legijono Duncan- 
Paris Postas ragino preziden
tą Trumaną reikalauti, kad 
U. N. sustotų prie 38-šios pa
ralelės Korėjoje. Kad susikir
timą baigtų išspręsti derybo
mis.

vo ištirti šiaurės Lietuvos do
lomitai. Jie tinka statybose 
naudojamai masei gaminti.

Grupė mokslinių bendra
darbių susipažino su Ilgelių, 
šepetos, Ežerėlio, Vokės, Di
džiojo Raisto ir kitais durpy
nais, siekdami nustatyti jų 
eksploatacijos galimybes.

Kovo 12 dieną, 1951 m., 
Alyvų Kalnelyje, Maspethe, 
tapo supiltas naujas kapas. 
Tai buvo Vinco Baltrušaičio, 
kuris mirė penktadienį, kovo 
9-tą, Cumberland 
Brooklyn, N. Y.

Baltrušaitis čia 
nių neturėjo, o jo 
dasi toje pačioje 
kurtoje jisai mirė,
seni ir abu sirgo. Abu kartu 
išvežė. Vyras mirė, o žmona 
dar. kankinasi.

Aš čia noriu priminti, kaip 
yra svarbu darbininkui žmo
gui būti nariu darbininkiškų 
organizacijų, nes ir šis darbo 
žmogus buvo palaidotas LDS 
46 kuopos. Jis prie jos pri
klausė ir draugai suteikė jam 
paskutinį patarnavimą.

Draugas C. Benderis daug 
dirbo kad mirusį draugą tin-- 
karnai palaidoti. Drg. Bende
ris ten gyvena, tai todėl jam 
ir reikėjo daugiausia rūpintis.

O draugas P. Buknys grau
džioje savo kalboje prie kapo 
nušvietė reikalingumą darbi
ninkams dėtis prie tokių orga
nizacijų, kurios kovoja, kad 
darbo žmogus gautų senatvė
je ir ligoje tinkamą priežiūrą, 
kurtos V. Baltrušaičiui neteko 
sulaukti.

Baltrušaitis mylėjo apšvie- 
tą, buvo nuolatinis Laisvės 
skaitytojas ir rėmėjas. Nors 
mažai turėdavo ištekliaus, bet 
Visada pagal išgalę paremda
vo. Lai ilsisi ramiai draugas 
šioje šaltoje žemelėje.

M. Renkevičiūtč.

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

Amerikos Darbo Partijos 
Kings Apskrities vadovybė pa
siuntė senatinei komisijai pa
raginimą “pilnai ištyrinėti ne
gražiai paskubusią Brooklyno 
pajūrio padėtį...”

Darbininkų partija sako, 
jog tokios padėties prieiti ga
lėjo tiktai eigoje “veiklaus 
s u s i k 1 i o v i m o milžiniškų 
ir laivakrovystės firmų 
žemio charakteriais,

• čiais užpulti tikruosius 
tus.”

Aido Choras

laivų 
su po- 
tykan- 
unijis-

Pramogų rengėjams

Labai svarbi Aido Choi 
pamoka įvyks šį penktadien’ 
kovo (March) 23, lygiai 
vai. Visi choristai prašomi a 
vykti laiku, nes mes turim 
daug nudirbti prisirengiarį 
festivaliui ir operetei.

(56-57)

Viešnios iš Toronto

Atsibuvo kovo 15, 1951
Dalyvavo skaitlingas būrys 

draugių. Rimtai apsvarstė šių 
dienų padėtį ir kaip goriau ir 
daugiau platinti literatūrą.

Iš praėjusių parengimų, ra
portai parodo, kad buvo sėk
mingi. Tai dabar biskį pasil
sėsime, kad būtumėm gražios, 
nes vyrai, matyt, rengia ko
kią ten “surprise party” mo
terims — jeigu jie surengs?

šiemet žadama apvaikščio
ti Motinos Dieną gegužės 6-tą. 
Tai turėsime visos dirbti, kad 
įvykdyti sėkmingai.

Mūsų draugės gana gabios. 
Girdėjau, kad jau turi nu- 

|mezgusios- gražius “sveterius” 
ir atneš Motinos Dienos pa
rengimam O kitos moka pyra
gus iškepti, dar ir no bile ko
kius, aš. tai mačiau.

Mums baigiant susirinkimą, 
viena iš jų padėjo ant stalo 
du gražiausius pyragus ir pa
tarnavo arbatos ne tik mums 
visoms, bet dar pakvietė ir 
mūsų draugus sykiu ant vai
šiu.

Mano išrokavimu, tai ver
tos pagyrimo.

Susirinkime buvusi.

Kovo 17 d. įvyko Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klube juo- 
zapinių bankietas. Mat, klu
bo gaspadorius Zakarauskas 
yra Juozas, tai jis savo var
duves minėjo su bankietu. 
Publikos sutraukė pusėtinai 
daug, bankietas pavyko. 
2—Vietos

Po valgių ir gėrimų, 
zas Zakarauskas atidarė
gramą ir pakvietė būti to va
karo vedėju Juozą Draugelį. 
Užėmęs vedėjo užduotį, Drau
gelis pirmiausia pakvietė Lie
tuvių Am. Piliečių Klubo visą 
valdybą tarti žodį kitą. Iš pa
ša] pin io skyriaus buvo pa
kviestas jaunasis A. Linkus, o 
iš biznio skyriaus direktoriai 
Čh. Nečiunskas ir J. Stakvile
vičius. Valdybos nariai sveiki
no publiką ir klubiečius už at
silankymą.

Kiti klubiečius, Juozus ir 
publiką sveikino šie: šv. Jur
gio Draugijos pirmininkas 
Juozas Kairys; kriaučių 54-to 
skyriaus delegatas Ch. Kund
rotas; Luther-Martino Draugi
jos darbuotojas Jurgis Berno
tas; iš tautininkų klubo J. 
Višnius. Taipgi sveikino klu
bo lyderis advokatas A. Viž- 
lanskas, kasierius Vilčinskas, 
klubiečiai V. 
Reinhardt’ąs; 
ne biznierius 
Kalvai tis.
sveikino gaspadinė 
Augutienė ir veiteris V. Bra
zaitis.

Po visų kalbi] ir linkėjimų, 
Alekas Velička ir Petras Gra
bauskas puikiai sudainavo po
rą dainelių. Lilija Kavaliaus
kaitė irgi sudainavo porą dai
nų. Visų dainos publikai pati
ko, nesigailėjo delnais pamuš
ti.

Maspetho klubo atstovo pa
vardes neteko sužinoti, atsi
prašau. Taipgi nežinau, kaip 
atsitiko su Lietuvių Atletų 
Klubu: ar man praslydo ne
pasižymėtas jų atstovas, ar 
niekas jų neatstovavo. Jeigu 
praleidau, v atsiprašau. Per 
publikos ūžimą ir daug kalbė
tojų tenka padaryti 
nepasižymėti vieną 
kalbėtoją.

Lietuvių Ąmerikos 
Klubo gaspadoriui Juozui Za
karauskui reikia atiduoti gar
bę. Jam užėmus gaspadoriaus 
vietą, jo sumanymais, įvyksta 
į metus pora gerų parengimų, 
iš kurių klubas turi gero pel
no. Juozapinės ir pasitikimo 
Naujų Metų bankietai dau
giausia sutraukia1 į klubą pub
likos. SeniąU, kitiems būnant 
gaspadoriais, nebuvo tokių su
manymų klubo gerovei.“ Lai 
Juozai gyvuoja šimtą metų!

J. Jštakvilevičius.
A

klaidų, 
ar kitą

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

SKELBKITĖS LAISVĖJE

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas žmogus tik 

pabuvimui vasarnamyje, guolis ir 
valgis. Kreipkitės: Ant. Yakštonis, 
2818 Jackson Ave., Long Island 
City, N. Y. (56-58)

Tik ką parašyta romantiška 
operetė “Sudrumsta širdis” 
bus vaidinama gegužės 13-tą 
dieną, 4-tą vai. po piet, Liber
ty Auditorijoje, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N.Y. 
Ją rengia ir vaidins vietinis 
Aido Choras ir Sietyno Cho
ras iš Newarko.

Taigi, prašom visus pramo
gų rengėjus nerengti jokių ki
tokiu veiksmu ta diena. C- v v v

s

Ir kadangi tą dieną pripuo
la ir Motinos Diena, tai mes 
ir linksminsime motinas su 
meiliška operete.

Rengimo Komisija.

Frankfurt, Vokietija. — 
Vakarines Vokietijos prem
jeras Adenauer pasiėmė ir 
užsienio reikalu ministro 
vieta, v

Niujorke šiuo metu viešėj 
dvi jaunos torontietės, Lillii 
Strash (Stradzevičiūtė) 
Betty Stride.

Abi jaunos mergaitės pra 
ėjusį sekmadienį buvo atv) 
kusios į Lietuvių Kultūrai 
Centrą pamatyti operos “L 
Traviata.”

— Kaip patiko 
klausiu jų.

— Sužavėjo, 
mudvi sužavėjo, 
Lillie. — B'e to, čia vis ___.* gražu; tokia salė!

— Toronto lietuviai toki« 
neturi ?
• — Ne, ne! — atsakė.

Abi kanadietės tuoj grįš 
Toronto, kupinos įspūdžių.

opera.? -

n e paprast 
—1 atsal 

s ta

PEIST LANE
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

UP-TO-DATE J

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

lieka 
Anglinis 

centralinis

MURINIS APARTMENTINIS 
NAMAS 

PARSIDUODA PIGIAI
Cypress Hills srityje, prie pat 

Woodhaven. Du blokai nuo Jamaica 
Avenue Elevated stoties. Lietuvių 
apgyventoje vietoje. Šis stiprus mū
rinis namas turi 8-nius apartmentus 
ir dvi krautuves. Apartmentai mo
dernizuoti ir rendomis atneša $5,370 
per metus. Įnešus $10,000, 
$2,000 pelno per metus, 
automatiškas (stoker)
apšildymas. Pirkėjas gali gauti pen
kių kambarių janitoriaus apartmen- 
tą, jeigu nori, ir pats namą prižiū
rėti. Šviesūs kambariai. Arti moky
klų. Tikrai puikus pirkinys. Savi
ninkai prašo tiktai $28,000. Įnešti 
reikia mažiausiai $10,000. Dėl dau
giau informacijų, kreipkitės pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 Jamaica Avenue, 

Richmond Hill, N. Y.
Telefonai:

VI. 9-0842 arba VI. 7-4111

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos^

Penktadlenlals uždaryta

Du užmušti auto 
nelaimėje

Susidūrus trims jnašinorf 
ant Henry Hudson Parkw:- 
netoli 81st St., New York' 
praėjusį sekmadienį tapo u 
muštas bronxietis William E 
wards ir Sidney Schlanger 
Union City. Sužeisti 4 asmt 
nys.

IRS pi’OĮ
; Vkaityt

Užvis svarbesne (dovai 
Laisvei jubiliejais 
yra gauti naujas 
jas.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY g
BROOKLYN, N. Y. |

TeL ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
I

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

i

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų 
492 Grand Street,

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

I
Brooklyn, N. Y. |

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969 I

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINES, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y/

Telefonas: EVergreen 4-8174
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